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Autokamera, jossa GPS ja WiFi®  
 

Ohjekirjassa kuvatut ominaisuudet saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. 

 

 

Kiitos, että ostit autokamerankameran. Säilytä alkuperäinen päivätty myyntikuittisi. Tarvitset kuittia 

mahdollista takuutilannetta varten. 

Takuu ei vaadi rekisteröitymistä. 

Tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä käy osoitteessa: 

www.motorolastore.com/support 

 

Tässä käyttöoppaassa on kaikki tarvittavat tiedot, jotta saat eniten irti tuotteestasi. 

Lue turvallisuusohjeet sivulta 3 ennen kuin asennat kameran. 

Ennen kuin käytät kameraa, suosittelemme, että asetat MicroSD-kortin kameran muistikorttipaikkaan. 

Paketissa ei ole muistikorttia, se pitää ostaa erikseen. 

http://www.motorolastore.com/support


Onko sinulla kaikki? 

• Autokamera 

• Tuulilasikiinnitys GPS-antennilla 

• Autolaturi 

• Ohjekirja 

 

Yleiskuva kamerasta 

 

1. Latausvalot. Punainen: lataa; Vihreä: ladattu täyteen 

2. Päälle/pois nappi. Paina lyhyesti kun kamera on pois päältä: Käynnistyy; Kun päällä, lyhyt painallus, 

näyttö pois päältä; kun päällä, pitkä painallus: sammuta 

3. Ylöspäin nappi. Kelaa taaksepäin, kun katsot videota; Paina lyhyesti videotilassa: ota kuva; Paina pitkään 

videotilassa: mykistä mikrofoni 

4. Tilanappi. Video/uudelleentoistotilan vaihtaminen 

5. OK-nappi. Kun asetuksissa: Valitse; Videotilassa lyhyt painallus: Aloita/lopeta tallennus 

6. Alaspäin nappi. Pikakelaus eteenpäin, kun katselet videota. Lyhyt painallus tallennettaessa: Näytön 

vaihto 1/4PIP – 1 /2PIP – taka ja etukamera. 

7. Lukitusnappi. Tallennuksen aikana, lyhyt painallus: Lukitse nykyinen video; pitkä painallus WiFi 

päälle/pois 

8. Virtavalo. Sininen = virta päällä; Sininen vilkkuu = tallentaa. 

9. Valikko/Takaisin. Asetuksen vaihdin/takaisin. 

10. 2.0” näyttö 

11. Takakameran linssi 

12. Mikrofoni 

13. Reset-nappi 

14. MicroSD-korttipaikka 

15. Etukameran linssi 

16. GPS liitin 

17. Telineen liitin 

18. USB/virtaliitin 

19. Kaiutin 



 

1. Turvallisuusohjeet 

 

* Älä asenna kameraa kuljettajan tai matkustajan turvatyynyn toiminta-alueelle. Tarkasta autosi 

ohjekirjasta turvatyynyn toiminta-alue alue. 

 

* Älä koskaan säädä kameran tilaa, asetuksia tai ohjelmoi sitä, jos autosi on liikkeessä. 

 

* Varmista, että kamera ja sen virtajohto on asennettu niin, ettei se häiritse kuljettajan näkökenttää vai 

estä minkään auton toiminnon käyttämistä. 

 

Ennen kuin käytät kameraa, tarkasta tarkistettava kojelautakameroiden käyttöä koskevat lait ja asetukset. 

Jossain kojelautakameroiden käyttöä voidaan pitää yksityisyyden loukkauksena. Lisäksi kameran 

asentamista tuulilasiin saatetaan säännellä. On käyttäjän vastuulla tarkistaa sovellettavat lait ja asetuksen 

ennen kojelautakameran käyttöä. Emme ota vastuuta väärästä tai laittomasta käytöstä. 

 

2. Aloittaminen 

2.1 Kameran asentaminen 

 

Kuvassa on oikealta ohjattava auto. Kun kyseessä on vasemmalta ohjattava auto, käännä asennus toisin 

päin. 

 

* Asenna kamera peruutuspeilin alueelle sellaiseen kohtaan, jonka tuulilasinpyyhin pyyhkii. Saat parhaan 

mahdollisen näkymän. 

* Kameran mukana tulee 3,6 metrin USB-johto. Varmista, ettei johto jää kuljettajan näkökenttään ja haittaa 

näkyvyyttä. 



* Laita kamera ensin telineeseensä kiinni. Puhdista tuulilasi. Paina telineen imukuppi tuulilasiin kiinni ja 

paina vipu pohjaan lukitaksesi imukupin. Varmista, että imukuppi on hyvin ja turvallisesti kiinni. 

* Aina kun käytät kameraa, suosittelemme, että lataat sitä tupakansytytinportista, jotta akku pysyy täynnä. 

Kameraa ei ole suunniteltu toimimaan yksinomaan akun varassa, akku on vain varmistustarkoitusta varten. 

 

2.2 Ensimmäinen käyttö 

* Asenna MicroSD-kortti (ei mukana, ostettava erikseen) muistikorttipaikkaan. Kameraan sopii MicroSD-

kortit 32 GB kapasiteettiin asti (class 10). Kortti on formatoitava ennen käyttöä. Kamera käynnistyy aina 

automaattisesti, kun se on latauksessa. Sininen valo vilkkuu kun kamera tallentaa. 

* Voit myös laittaa tallennuksen manuaalisesti painamalla päälle/pois nappia (on/off). 

 

3. Kameran käyttö 

3.1 Asetukset 

Paina valikko/takaisin (Menu/Back) nappia päästäksesti pääasetuksiin tai videoasetuksiin, paina ylös/alas 

navigoidaksesi (up/down). OK vahvistaaksesti ja valikko/takaisin mennäksesi takaisin tai peruuttaaksesi. 

TÄRKEÄÄ! 

Teknisistä syistä, Parkkitila on pois päältä oletusarvoisesti. Voit kytkeä sen päälle asetuksista. 

3.2 Tilan vaihto 

Voit vaihtaa Video ja videontoistotilan välillä painamalla Tila-näppäintä (mode). Videotila on oletustila. 

Katsoaksesi tai poistaaksesi tallennettua videota, vaihda videontoistotilaan. 

3.2.1 Massamuistitila 

Voit myös kytkeä kameran tietokoneeseen käyttämällä MicroUSB-kaapelia nähdäksesi ja hallinoidaksesi 

videoita, jotka on tallennettu muistikortille. 

3.3 Laitteiden yhdistäminen 

3.3.1 Järjestelmävaatimukset 

Älypuhelimet: Android älypuhelimet, Android 5.0 tai uudempi ja iOS 10 tai uudempi 

3.3.2 Asenna Hubble autokamerasovellus (Hubble Dashcam App) 

Hubble Dashcam sovellus on ilmaiseksi ladattavisssa Google Play kaupasta (Android) ja App Storesta (iOS). 

Sovellus löytyy helposti etsimällä ”Hubble Dashcam (MDC300GB/MDC500GW)” sovelluskaupassa. 

Kun sovellus on asennettu, se on käytettävissä älypuhelimellasi. 


