GUIA DO USUÁRIO
Câmera de Painel (Dashboard Camera)
Modelo: MDC300GW

Os recursos descritos neste guia do usuário estão sujeitos a
modificações sem aviso prévio.

Bem vindo...

À sua nova Motorola Dashboard Camera!

Obrigado por adquirir a Câmera de Painel da Motorola. Por
favor, mantenha sua nota fiscal com data original de compra
guardada em seus registros. Para utilizar o serviço de garantia
do seu produto Motorola, você precisará fornecer uma cópia
dessa nota fiscal para confirmar o status da garantia. Não é
necessário se registrar para estar coberto pela garantia.

Este Guia do Usuário possui todas as informações que você
precisa para aproveitar ao máximo seu produto.
Por favor, leia as instruções de segurança antes de instalar a
unidade.
Antes de usar a Câmera de Painel, recomendamos que você
insira um cartão SD (não incluso) no slot para cartão SD
(Recomendamos cartão de no mínimo 16Gb Classe 10).

Tem tudo?
•
•
•
•

Câmera de Painel
Suporte para Para-brisas com antenna GPS
Adaptador para Carro
Manual do Usuário

Visão Geral da sua Câmera de Painel

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Entrada para cartão Micro SD
Botão Menu / Voltar
Configurações Alternar / Voltar
Botão de Bloqueio
Botão de Modo
Alternar modo de vídeo / replay
Botão On / Off (liga / desliga)
Pressione rapidamente quando
desligado: Ligar. Pressione
rapidamente quando ligado: Ligar /
Desligar Tela. Pressione e segure
quando ligado: Desligar
Botão para Cima
Voltar durante a reprodução;
Pressione rapidamente quando no
modo de vídeo: Tirar foto
Botão OK
Quando em configurações, Entrar
Pressione rapidamente quando no
modo de vídeo: Iniciar / Parar a
gravação
Botão para Baixo
Avanço rápido durante a reprodução;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Pressione rapidamente ao gravar: Mudo
Tomada de energia USB
Orifício para Suporte
Conector GPS
Altofalante
Microfone
Botão Reset
Lente
Indicadores de Carga
Vermelho: carregando
Verde: totalmente carregado
Luz de status
Azul: Ligado
Azul piscando: Gravando
Tela de 3,0"

AVISO
• Não instale o dispositivo dentro da área de operação do
airbag do motorista ou do passageiro. Consulte o manual de
serviços do seu carro para obter detalhes sobre a faixa de
operação dos airbags do seu carro.
• Nunca modifique modos, configurações ou programe seu
dispositivo enquanto seu carro estiver em movimento.
• Certifique-se de que o dispositivo e o cabo de alimentação
estejam instalados e não obstruam a linha de visão do
motorista ou impeçam a operação de qualquer controle de
direção.

Antes de usar a câmera de painel, o usuário deve
verificar as leis aplicáveis sobre o uso de câmeras de
painel.
Em algumas jurisdições, o uso de câmeras de painel
pode ser considerado uma invasão de privacidade.
Além disso, a montagem da câmera de painel no parabrisa pode ser regulamentada por lei em algumas
jurisdições.
É de responsabilidade do usuário verificar as leis
aplicáveis antes de usar a câmera de painel. Nós não
assumimos qualquer responsabilidade pelo uso
incorreto ou ilegal da Câmera de Painel.
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Safety Instructions

PORTUGUÊS

1. Instruções de Segurança

2. Começando
2.1

Instalando seu Dispositivo

• Ao usar o dispositivo de Câmera de Painel no carro,
recomendamos que você sempre use o carregador de
acendedor de cigarros para manter o nível da bateria. A
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ENGLISH

A ilustração acima se refere a um carro com volante à
esquerda. Para carros com volante à direita, por favor, gire a
posição da instalação do cabo de acordo.
• Instale o seu dispositivo dentro da área do espelho
retrovisor e dentro da área de limpeza do limpador para
obter a visão mais limpa possível.
• Seu dispositivo vem com um cabo de alimentação USB de
3,6 m. Organize o cabo de alimentação para que ele não
interfira na visão do motorista.
• Coloque o dispositivo no suporte do para-brisa primeiro.
Limpe o para-brisa. Pressione a ventosa do suporte no
para-brisa e pressione a alavanca para travar. Certifique-se
de que o suporte esteja preso com segurança ao parabrisa.

unidade não foi projetada para funcionar somente com a
energia da bateria, a bateria está lá apenas para fins de
backup.

2.2

Usando pela primeira vez

• Insira um cartão SD (não fornecido) no slot para cartão SD.
• Sua Câmera de Painel aceita cartões SD de até 32 GB de
capacidade (classe 10). Você DEVE formatar o cartão SD
antes de gravar.
• Sua Câmera de Painel sempre ligará e começará a gravar
automaticamente assim que for conectada a uma fonte de
energia. O LED de status (azul) piscará quando estiver
gravando.
• Você também pode ligá-lo ou desligá-lo manualmente
pressionando o botão Liga / Desliga.

3. Usando sua Câmera de Painel
3.1

Configurações

3.2

Alternando Modos

Você pode alternar entre os modos Vídeo e Reprodução
pressionando o botão Modo. O modo de vídeo é o modo
padrão. Para ver ou excluir as gravações salvas, mude para o
modo Reprodução.

3.2.1 Modo de Armazenamento em Massa
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Pressione o botão Menu / Voltar para acessar a Configuração
Principal ou Configurações de Vídeo, pressione para Cima ou para
Baixo para navegar, OK para confirmar e Menu / Voltar para
voltar ou cancelar.
IMPORTANTE!
Por motivos técnicos, o modo Estacionamento está desativado por
padrão. Você pode ativá-lo nas configurações.

Você também pode conectar o dispositivo ao computador usando o
cabo micro USB padrão para visualizar e gerenciar vídeos
armazenados no cartão SD.

3.3

Conectando Dispositivos

3.3.1 Requisitos de Sistema
Smartphones: Android™ (Android™ 5.0 ou superior) e iOS® (iOS
10) ou maior.

3.3.2

Instalando o Aplicativo Hubble Dashcam

O aplicativo Hubble Dashcam App está disponível de graça para
download nas lojas Google Play (Android) e App Store (iOS).
O aplicativo pode ser encontrado facilmente ao digitar "Hubble
Dashcam (MDC300GW/MDC500GW)" na loja de aplicativos que
você escolheu.
Uma vez instalado, o aplicativo Hubble Dashcam ficará
disponível no seu smartphone.
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