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DS ConnectedCAM
(Afhankelijk van het verkoopland.)

Met deze boven aan de voorruit gemonteerde 
draadloze camera kunt u:
- foto's en video's maken en deze delen

via e-mail, sms en sociale media, met de
smartphone-app "DS ConnectedCAM",

- de GPS-coördinaten naar een smartphone
sturen,

- automatisch video's maken bij een
aanrijding.

U bent zelf verantwoordelijk voor het 
gebruik van de DS ConnectedCAM: 
u moet er dus voor zorgen dat de
regelgeving met betrekking tot de
bescherming van privégegevens
(afbeeldingen van derden,
kentekenplaten, beveiligde gebouwen
enz.) en de verkeersregels worden
nageleefd. Informeer eerst bij uw
verzekeringsmaatschappij of video's van
de DS ConnectedCAM als bewijsmateriaal
worden geaccepteerd.
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Werking
Ga als volgt te werk om alle camerafuncties te 
gebruiken:
F download de app "DS ConnectedCAM" op

een smartphone,
F koppel de smartphone met de camera; volg

daarbij de aanwijzingen op de app.

De koppeling is nodig voor de eerste 
verbinding. De smartphone wordt vervolgens 
automatisch verbonden met de camera.
De standaardcode voor het koppelen is: 
ConnectedCAM.

Inschakelen
F Houd deze toets enige tijd ingedrukt 

om de camera in te schakelen.
Het verklikkerlampje van de toets 
gaat branden.

Als de camera is ingeschakeld, worden 
automatisch en permanent video-opnames 
gemaakt.

Uitschakelen
F Houd deze toets enige tijd

ingedrukt om de camera uit te
schakelen.
Het lampje van de toets gaat uit.

De status van de functie wordt opgeslagen bij 
het afzetten van het contact.

Foto's en video's maken
F Druk kort op deze toets om een

foto te maken.

Ter bevestiging klinkt een geluidssignaal.

F Houd deze toets enige tijd
ingedrukt om een video te
maken.

Via de micro USB-aansluiting kunt u ook de 
gegevens van de camera overbrengen op 
andere apparaten, zoals een pc of een tablet.
Met de app "DS ConnectedCAM" kunt u 
vervolgens automatisch en onmiddellijk uw 
foto's en video's delen via sociale media of 
e-mail.
Ter bevestiging klinkt een geluidssignaal.

Resetten van het systeem

Om veiligheidsredenen mag de bestuurder 
de op de smartphone geïnstalleerde 
app DS ConnectedCAM niet tijdens het 
rijden gebruiken. Elke handeling die veel 
aandacht vergt, moet bij stilstaande auto 
worden uitgevoerd.

Storing
In het geval van een storing knippert 
het lampje van de toets.

Als u deze twee toetsen gelijktijdig enige tijd 
ingedrukt houdt, wordt het systeem gereset.
Met deze handeling worden alle op de camera 
opgeslagen gegevens gewist en wordt de 
standaardcode voor het koppelen van de 
camera gereset.

Laat het systeem controleren door een erkende 
dealer of een gekwalificeerde werkplaats.
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