ANVÄNDARMANUAL
Dashboard Kamera
Modell: MDC100
Funktionerna som beskrivs i den här
användarhandboken kan ändras utan förgående
meddelande.

Välkommen...
till din nya Motorola Dashboard Kamera!
Tack för att du har köpt vår Dashboard kamera.
Vänligen behåll ditt ursprungliga daterade kvitto
för din egen del. För garantiservice för din
Motorola produkt måste du ange en kopia av ditt
daterade kvitto för att bekräfta garantin.
Registrering är inte nödvändig för täckning av
garantin.
Den här användarhandboken innehåller all
information du behöver för att få ut det mesta
möjliga av din produkt. Läs
säkerhetsanvisningarna innan du installerar
enheten.
Före du använder din Dashboard Kamera,
rekommenderar vi att du sätter in ett SD kort i SD
korthållaren.

Har du allt?
•
•
•
•
•

Dashboard Kamera
Montering för vindrutan
Laddnings kabel
Biladapter
Användarmanual

Översikt över din Dashboard Kamera

1. Video/Foto/Återup
pspelnings
kopplare
2. OK/Enter knapp
3. Meny/Tillbaka knapp
4. Högtalare
5. Upp knapp
6. Kort tryck: Tyst
Långt tryck: Lås
tillfällig video
7. Nedåt knapp
8. Status lampa
9. Laddnings indikator

10. Lins

11.
12.
13.
14.
15.

Återställande knapp
Monterings uttag
USB/Ström uttag
Minneskortsplats
Kort tryck när
den är AV:
Skärm PÅ
Långt tryck när
den är PÅ: LED
omkopplare
Långt tryck när
den är PÅ:
Skärm AV
16. Reservljus

SVENSK

1. Säkerhetsanvisningar
VARNING
• Installera inte enheten inom förarens eller
passagerarens krockkuddeområde. Vänligen
se bilens servicehandbok för detaljer om
användningsområdet för bilens krockkuddar.
• Ändra aldrig lägen, inställningar eller
programmera enheten när bilen är igång.
• Kontrollera att enheten och nätkabeln är
installerade enligt instruktionerna på sidan 6
och inte hindrar förarens synfält eller
användningen av eventuella körregler.
Innan du använder Dashboard kameran ska
användaren kontrollera lagar gällande
användning av kameran. I vissa juridiska
domstolar kan användningen av Dashboard
kameran betraktas som ett intrång på
privatlivet. Vidare kan monteringen av
Dashboard kameran på vindrutan vara
reglerad enligt lag. Det är användarens ansvar
att kontrollera gällande lagar innan
användning av kameran sker. Vi tar inget
ansvar för felaktig eller olaglig användning av
Dashbord kameran.
Safety
Instructions
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2. Komma igång
2.1

Installera din enhet

Ovanstående illustration avser en högerstyrd bil. För
vänsterstyrda bilar, vänligen vänd kabelinstallationens
position i enlighet med detta.
• Installera enheten inom backspegelsområdet och inom
torkrengöringsområdet för att få en tydlig bild.
• Din enhet levereras med en 3.6m USB nätkabel. Ordna
nätkabeln så att den inte stör förarens vision.
• Placera enheten på vindrutan först. Rengör vindrutan.
Tryck på sugproppen på vindrutan och tryck på spaken för
att låsa fast den. Se till att fästet är säkert fastsatt på
vindrutan.
• När du använder Dashbord kameran i bilen
rekommenderar vi att du alltid använder
cigarettladdaren för att bibehålla batterinivån. Enheten
är inte konstruerad för att driva batteriet ensamt,
batteriet är endast tillgänglig för säkerhetskopiering.
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2.2

Första användning

• Sätt i ett SD kort (medföljer ej) i SD korthållaren. Dashboard
kameran accepterar SD kort med en kapacitet på upp till 32
GB (klass 10). Du måste formatera SD kortet innan du spelar
in. Dashboard kameran kommer alltid att starta och börja
spela in automatiskt så snart den är ansluten till en
strömkälla. LED lampan (Blå) blinkar när den spelar in.
• Du kan även slå PÅ eller AV manuellt genom att trycka på
On/Off knappen.

3. Användning av din Dashboard
Kamera
3.1

Inställningar

3.2

Växlingslägen

3.3

Masslagringsläge

Du kan växla mellan video och uppspelningsläge genom att
trycka på läget Mode. Videoläget är standardläget. För att visa
eller radera sparade bilder, växla till Playback mode.
Du kan också ansluta enheten till din dator med den vanliga
Mikro USB kabeln för att visa och hantera videor som finns
lagrade på SD kortet.
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ENGLIS

Tryck på Meny/Tillbaka knappen för att öppna huvudinställningar
eller videoinställningar, tryck på upp eller ned för att navigera, OK
för att bekräfta och Meny/Tillbaka för att gå tillbaka eller avbryta.
VIKTIGT!
På grund av tekniska skäl är parkeringsläget avstängt som
standard. Du kan aktivera den i inställningar.

Tillverkad, distribuerad eller såld av Binatone
Electronics International LTD., officiell
licensinnehavare för denna produkt. MOTOROLA och
Stylised M Logo, är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Motorola Trademark Holdings,
LLC. och används under licens. Alla varumärken
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