
Model: MDC85

QUICK START GUIDE

Dashboard Camera

The features described in this user’s guide are subject 
to modifications without prior notice.

DE IT DA PTEN CZNL SKFR ESPL

SV AR JA KOTH SC TCUARUTR HB MDC85  מצלמת רכב
מדריך להפעלה מהירה

 התכונות המתוארות במדריך למשתמש זה 
עשויות להשתנות ללא הודעה מראש
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!Motorola ברכותינו על רכישת מצלמת הרכב החדשה של

תודה שרכשתם את מצלמת הרכב. 

חשוב לשמור על הקבלה המקורית שקיבלתם בעת קניית המוצר. 
במקרה שתצטרכו להשתמש בשירותי האחריות של מוטורולה, 
תתבקשו להציג עותק מתוארך של הקבלה על מנת לאמת את 
תוקף האחריות. אין צורך בביצוע הרשמה להפעלת האחריות.

לשאלות ועזרה, צלצלו בישראל: 08-9403300

 להסבר מלא על כל התכונות ולהוראות, עיינו במדריך למשתמש 
.)www.motorolastore.com הזמין להורדה מהכתובת(

קראו את הוראות הבטיחות לפני התקנת היחידה.

לפני שמשתמשים במצלמת הרכב, מומלץ להכניס כרטיס מיקרו 
.SD לחריץ כרטיס המיקרו SD

האם הכול ברשותכם?
• מצלמת רכב

• מתקן הצמדה לשמשה הקדמית
• מתאם לרכב

• מדריך למשתמש
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סקירת מצלמת הרכב
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1. לחצן מצב: החלפה בין מצב וידאו 
לצפייה

2. לחצן תפריט/חזרה
3. לחצן מעלה: חזרה לאחור בזמן 

הפעלה; לחיצה קצרה במצב וידאו 
לצילום תמונה

4. לחצן OK )אישור(: הפעלה/סיום 
הקלטה

5. לחצן מטה: הרצה קדימה במהלך 
צפייה; לחיצה קצרה במהלך 

הקלטה להשתקה/ביטול השתקה
6. נורית טעינה: אדום בטעינה; ירוק 

טעינה הושלמה
7. נורית מצב: כחול: מצלמה פועלת; 

כחול מהבהב: הקלטה

8. מסך צבעוני
9. לחצן הפעלה/כיבוי

10. בורג למתקן ההצמדה
Micro USB 11. שקע 

חברו לכאן את מתאם הרכב 
12. מיקרופון: הקלטת קול

13. לחצן איפוס: לחצו אם המצלמה 
לא מגיבה

14. רמקול
Micro SD 15. חריץ לכרטיס זיכרון

16. עדשות
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1. הוראות בטיחות

 אזהרה
אל תתקינו את ההתקן בטווח ההפעלה של כריות האוויר של    •
הנהג או הנוסע. לפרטים על טווח ההפעלה של כריות האוויר 

ברכב שברשותכם עיינו במדריך השירות שלו.
לעולם אל תשנו מצבים או הגדרות ואל תתכנתו את ההתקן    •

כשהרכב בתנועה.
ודאו שההתקן וכבל החשמל שלו מותקנים לפי ההוראות, אינם    •

חוסמים את קו הראייה של הנהג ואינם מפריעים לפעולה של 
בקרות נהיגה כלשהן.

המשתמש יבדוק את החוקים החלים על שימוש במצלמות 
רכב לפני השימוש במצלמת הרכב.

בתחומי שיפוט מסוימים, שימוש במצלמות רכב עלול להיחשב 
לחדירה לפרטיות. כמו כן, התקנת מצלמת הרכב על השמשה 
הקדמית עלולה להיות מוסדרת בחוק בתחומי שיפוט מסוימים.

המשתמש אחראי לבדוק את החוקים החלים לפני השימוש 
במצלמת הרכב. לא נישא באחריות כלשהי לשימוש שגוי או 

לא חוקי במצלמת הרכב.
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2. צעדים ראשונים
התקנת המצלמה

מיקום ההתקנה 
המיטבי

האיור לעיל מתייחס לרכב בעל הגה שמאלי. בכלי רכב בעל הגה 
ימני, יש להפוך את מיקום התקנת הכבל בהתאם.

לקבלת התצוגה הברורה ביותר האפשרית, התקינו את ההתקן    •
באזור המראה האחורית ובאזור הניקוי של המגב.

 .USB-ההתקן שברשותכם מגיע עם כבל חשמל המתחבר ב   •
סדרו את כבל החשמל כך שלא יפריע לשדה הראייה של הנהג; 

במידת הצורך, השתמשו במהדקי כבל כדי לקבע אותו.
תחילה הניחו את ההתקן על מתקן ההצמדה לשמשה הקדמית.    •

נקו את השמשה הקדמית באזור המראה. לחצו את כרית 
הוואקום של מתקן ההצמדה לשמשה הקדמית, ולחצו כדי 

לנעול. ודאו שמתקן ההצמדה מוצמד היטב לשמשה הקדמית. 
 אנו לא נישא באחריות להתקנה לא נכונה.
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במהלך השימוש במצלמה לרכב, מומלץ לחבר את הכבל לשקע    •
micro USB במצלמה ואת הצד השני למטען המחובר לשקע 

המצת כדי לשמור על רמת הטעינה של הסוללה. היחידה אינה 
מיועדת להפעלה מהסוללה בלבד – הסוללה מותקנת לצורכי 
גיבוי בלבד. מצלמת הרכב תופעל ותתחיל להקליט אוטומטית 

תמיד ברגע שמחברים אותה למקור מתח. נורית כחולה תהבהב 
בזמן ההקלטה.

שימוש ראשון
מצלמת הרכב מצוידת בחריץ לכרטיס מיקרו SD, אך כרטיס    •

המיקרו SD עצמו אינו מצורף אליה.
הכניסו כרטיס מיקרו SD לחריץ כרטיס המיקרו SD. מצלמת    •

הרכב שברשותכם תומכת בכרטיסי מיקרו SD בקיבולת של עד 
Class 10( 32GB(. חובה לפרמט את כרטיס המיקרו SD לפני 

הקלטה.
תוכלו להפעיל או לכבות אותה גם ידנית על ידי לחיצה על לחצן    •

ההפעלה/כיבוי. 
לחצו על הלחצן תפריט/חזרה כדי לגשת להגדרות הראשיות    •
או להגדרות וידאו, לחצו מעלה או מטה כדי לנווט, אישור כדי 

לאשר, ותפריט/חזרה כדי לחזור או לבטל.
מצב חנייה: במצב זה התנגשות תפעיל או חיישן G וההקלטה    •

תתחיל אוטומטית. מסיבות טכניות, מצב החנייה מושבת 
כברירת מחדל. ניתן להפעיל אותו בהגדרות. 
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© Motorola Mobility LLC 2020. כל הזכויות שמורות
 ,Binatone Electronics International LTD. מיוצר, מופץ או נמכר על ידי

המורשה הרשמית למוצר זה.
MOTOROLA והלוגו המעוצב M הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים 

רשומים של .Motorola Trademark Holdings LLC והשימוש בהם כפוף 
לרישיון. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם, בהתאמה. 


