
MANUAL DE UTILIZARE 

Model: MDC50

Cameră video auto

Caracteristicile descrise în acest manual de utilizare pot fi 
subiectul unor modificări fără notificare prealabilă



 

Vă facem cunoștință cu noua cameră auto Motorola! 

 

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Păstrați chitanța originală de vânzare. 

Pentru service sau garanție al produsului Motorola  va trebui să furnizați o copie a chitanței. 

Înregistrarea nu este necesară pentru acoperirea în garanție a produsului. 

Acest ghid de utilizare are toate informațiile de care aveti nevoie pentru a vă bucura de toate 

opțiunile oferite de produsul dumneavoastra. Vă rugam să citiți instrucțiunile de siguranță de la 

pagina 5 înainte de a instala dispozitivul. Înainte de a utiliza camera de bord, vă recomandăm 

să introduceți un card SD în slotul pentru card. 

 

Conținut cutie: 

Camera de bord; 

Suport ventuză pentru montare parbriz; 

Suport montare pe parasolar; 

Adaptor auto; 

Manual de utilizare. 

  



Cuprins 
Prezentare generală a camerei dvs. de bord ................................................................................................ 3 

2. Noțiuni de bază. ........................................................................................................................................ 5 

2.1. Instalarea dispozitivului ..................................................................................................................... 5 

2.2. Prima utilizare .................................................................................................................................... 5 

3. Utilizarea camerei dvs. de bord ................................................................................................................ 6 

3.1. Înregistrarea și salvarea ..................................................................................................................... 6 

3.2. Moduri de comutare .......................................................................................................................... 6 

3.2.1 Modul Mass Storage .................................................................................................................... 6 

3.2.2 Modul Video ................................................................................................................................. 6 

3.2.3 Modul de redare .......................................................................................................................... 7 

3.3 Parking mode ...................................................................................................................................... 8 

3.4. Blocare / deblocare video .................................................................................................................. 8 

4. Setări ......................................................................................................................................................... 8 

4.1 Setări ................................................................................................................................................... 8 

4.2 Playback Settings ................................................................................................................................ 9 

5. Eliminarea dispozitivului (mediul înconjurător) ...................................................................................... 10 

6. Informații generale ................................................................................................................................. 10 

 

  



Prezentare generală a camerei dvs. de bord 

 

 

1. Butonul Mode: Modul de redare video / derulare.  

2. Buton de blocare: Apăsați în timp ce înregistrați pentru a vă proteja fișierul curent în cazul 

unei situații de urgență.  

3. Butonul Meniu / Înapoi: Apăsați pentru a deschide meniul curent; apăsați de două ori pentru 

a părăsi meniul curent. 

4. Butonul Sus Apăsați pentru a naviga în meniuri și pentru a vă deplasa la fișierul anterior 

când este în modul redare. 

5. Butonul OK; Enter 

Apăsați scurt în modul Video: Start / Stop înregistrare video.  

6. Butonul Jos: Apăsați pentru a naviga în jos în cadrul meniurilor și pentru a trece la următorul 

fișier în modul redare. Apăsați scurt când înregistrați: înregistrare cu sunet / înregistrare fără 

sunet. 

7. Indicator de încărcare:  Roșu -  încărcare; Verde -  Complet încărcat;   

8. Indicator led: Albastru -  pornit; Albastru intermitent -  Înregistrare. 

 

9. Ecran - color LCD de 2,0 ". 

10. Buton pornire / oprire - Țineți apăsat timp de 3 secunde până ce MDCSO se porneşte sau 

se opreşte.  

11. Piuliță de montare: Înșurubați suportul de parbriz aici.  

12. DC-IN și port USB - Conectați adaptorul auto sau cablul de date USB aici. 



13. Microfon:  Microfon integrat pentru înregistrare audio.  

14. Butonul de resetare: În cazul puțin probabil în care dispozitivul nu mai răspunde, apăsaţi 

butonul de resetare prin orificiul special conceput, pentru a reseta camera. Nu introduceţi 

obiecte metalice in aparat prin acest orificiu.   

15. Difuzor integrat pentru redare audio directă de la MDCSO.  

16. Slot pentru card microSD -  Introduceți un card microSD aici*   

17. Obiectivul camerei - unghi larg de 130 ° si 4 lentile de sticlă 

* Vă rugăm sa vă asiguraţi că aţi introdus corect cardul MicroSD. 

 

 

ATENŢIE 

 

• Nu instalați dispozitivul în zona de operare a airbag-ului șoferului sau al pasagerului. Vă rugăm 

să citiți manualul de service al mașinii dvs. pentru detalii cu privire la aria de acționare a 

airbagurilor mașinii. 

• Nu modificați niciodată modurile, setările și nu programați dispozitivul în timp ce mașina este 

în mișcare. 

• Asigurați-vă că dispozitivul și cablul de alimentare sunt instalate conform instrucțiunilor și nu 

obstrucționează vederea conducătorului auto și de asemenea nu împiedică operarea 

comenzilor de conducere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Noțiuni de bază. 

2.1. Instalarea dispozitivului 
În ilustrația de mai sus puteți vizualiza o mașină cu volan pe stânga. Pentru autovehicule cu 

volan pe dreapta, vă să va recomandam sa pozitionati cablul in consecinta, simetric. 

• Instalați aparatul în zona oglinzii retrovizoare și în zona de curățare a ștergătoarelor pentru a 

obține cea mai clară vizibilitate. 

• Dispozitivul dvs. este dotat cu un cablu de alimentare USB de 3,6 metri. Poziționați cablul de 

alimentare astfel încât să nu interfereze cu vederea șoferului. Utilizați cleme (speciale pentru 

cablu) pentru a fixa cablul de alimentare dacă este necesar (nu sunt incluse in pachet). 

• Plasați mai întâi dispozitivul în suportul pentru parbriz.  Presati aventuza montantului pe 

parbriz și apăsați maneta pentru blocare. Asigurați-vă că ventuza este atașata corect pe parbriz. 

• Când utilizați camera de bord în mașină, vă recomandăm să folosiți întotdeauna adaptorul 

auto pentru brichetă, pentru a menține nivelul bateriei. Unitatea nu este proiectată să 

funcționeze pe baterie, iar acumulatorul este recomandat numai în scopuri de rezervă. 

 

2.2. Prima utilizare 
 
• Introduceți un card micro SD (nu este furnizat) în slotul pentru card SD. Camera dvs. de bord 

acceptă carduri SD cu o capacitate de până la 32 GB (clasa 10). (Pot exista incompatibilităţi cu 

anumite tipuri de carduri existente la vânzare, recomandăm să utilizaţi carduri microsd HC care 

nu au în denumire   şi   sau dacă există aceste simboluri pe card) 

Este necesar să formatați cardul SD atunci când îl utilizați pentru prima data Înainte de 

introducerea în cameră, cardul se formatează în format FAT 32, apoi prin intermediul 

aplicaţiei/camerei. Recomandăm utilizarea unui card exclusiv pentru acest dispozitiv. 

• Camera dvs. de bord va porni întotdeauna și va începe înregistrarea automată în buclă 

imediat ce este conectată la o sursă de alimentare. Pur și simplu conectați camera dvs. de bord 

la o sursă de alimentare care pornește când porniți motorul vehiculului dvs., iar camera de bord 

va începe să înregistreze automat (lumină albastră intermitentă) fără a fi nevoie să vă amintiți 

să apăsați pe un buton. 

• Puteți, de asemenea, să porniţi sau să opriți manual camera prin apăsarea butonului On / Off. 

• Ori de câte ori dispozitivul este pornit sau oprit, pe ecranul de pornire va fi afişată sigla 

Motorola. 

 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:UHS_Class_1.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:UHS-I.png


 

3. Utilizarea camerei dvs. de bord  

3.1. Înregistrarea și salvarea 
 

Scopul camerei este înregistrarea continua a  drumului. Înregistrați automat și salvați orice 

incidente sau accidente în care s-ar putea să fiţi implicat.  

Indicatorul LED (Albastru) va clipi când înregistrați. Aparatul înregistrează videoclipuri de 1 

minut. Este echipat cu un senzor care detectează șocurile. De fiecare dată când este detectat 

un șoc, camera va salva clipul în timpul căruia sa produs evenimentul. Sensibilitatea senzorului 

poate fi schimbată din setări, consultați secțiunea 4.1 Setări. Odată ce cardul SD este plin, va 

suprascrie automat peste cele mai vechi înregistrări. 

3.2. Moduri de comutare 
Puteți comuta între modul Video și redare apăsând butonul Mode. Modul video este modul 

implicit. Pentru a vizualiza sau a șterge înregistrările salvate, comutați la modul Redare. 

 

IMPORTANT! Șoferul nu trebuie să comute niciodată modurile în timp ce mașina se află în 

mișcare. 

3.2.1 Modul Mass Storage 
De asemenea, puteți conecta MDC10W la computer utilizând un cablu micro USB 

standard pentru a vizualiza și gestiona videoclipurile stocate pe cardul SD.  

3.2.2 Modul Video  

Tabelul de mai jos explică diferitele informații afișate pe ecran atunci când MDC50 se află în 

modul Video. Unele pictograme vor fi afișate numai după selectarea funcției relevante în meniul 

Video, conform descrierii de mai jos. 

 

 

 



1. Mode Indică faptul că dispozitivul este în modul Video. 

2. Protejat Apare pe ecran când un un fișier vide a fost protejat în urma 
activării senzorului G sau prin apăsarea butonului care protejează 
fișierul. 
 

3. Microfon Apare pe ecran cand înregistrarea audio este cu sunet. 
Pictograma cu microfonul tăiat arată că înregistrarea este fără 
sunet 

4. Înregistrare Apare pe ecran cand înregistrarea este activată.  

5. Timpul de Înregistrare  Afișează timpul de înregistrare al filmării curente. 

6. Lungime videoclip Afișează lungimea înregistrărilor individuale, în minute. 

7. Expunerea Afișează setarea curentă a nivelului de expunere. 

8. Rezoluția Afișează rezoluția curentă. 

9. Cardul de memorie Afișează un mesaj de informare cu privire la prezenţa unui card 
de memorie 

10. Data  Data curentă 

11. Ora  Ora curentă 

12. Bateria Indică dacă MDC50 funcționează pe mod pieton sau pe o sursă 
externă de alimentare. 

 

3.2.3 Modul de redare  
În modul de înregistrare video, apăsați butonul OK pentru a opri înregistrarea video, apoi 

apăsați butonul MODE pentru a comuta în modul Redare. MDC50 va afișa ultimul fișier 

înregistrat. În funcție de tipul de fișier, funcțiile de pe ecran și  funcțiile de redare diferă. 

 

1.Mode Indică faptul că este în modul de redare 

2. Numărul 
Videoclipului 

Afișează numărul videoclipului curent. 

3. Rezoluția Afișează rezoluția curentă 

4. Redare Apăsați butonul OK pentru a începe 
redare. 

5. Data / ora 
 

Afișează data / ora în care 
fișierul curent a fost înregistrat. 

6. Bateria Indică dacă MDC50 funcționează pe mod pieton sau pe o sursă externă 
de alimentare. 

 



3.3 Parking mode  
 

Dispozitivul dvs. MDC10W poate face înregistrări ale evenimentelor apărute atunci când mașina 

dvs. este oprită cu motorul oprit. Bateria încorporată va menține activ senzorul G al 

dispozitivului în modul de detectare și va începe să înregistreze automat timp de 30 de secunde 

dacă detectează vibrații sau șocuri. Modul parcare poate înregistra și salva imagini numai după 

ce un eveniment a fost detectat de către senzorul G. 

 

IMPORTANT! 

Modul parcare este dezactivat în mod prestabilit. Pentru a activa modul parcare, vezi secțiunea 

4.1 Setări. 

 

3.4. Blocare / deblocare video  
În caz de urgență, puteți bloca / debloca videoclipul curent prin apăsarea butonului Blocare la 

înregistrare. 

Videoclipurile blocate vor fi salvate în memorie până când le eliminați. 

4. Setări  

 

4.1 Setări  
 

În modul de înregistrare video, apăsați butonul OK pentru a opri înregistrarea, apoi apăsați pe 

Meniu / Înapoi pentru a accesa Setări. Pentru fiecare submeniu, apăsați Sus sau Jos pentru a 

naviga, OK pentru a confirma și Meniu / Înapoi pentru a reveni sau a anula.   

 Descriere Meniu 

1. Limba  Engleză /繁体中文 /简体中文 / 

Japoneză /Franceză /Olandeză /Koreaneă 
/Italiană /Portugheză / 
Spaniolă 



 

2. Data / ora Setați data și ora. Apăsați Sus sau Jos pentru a seta data şi ora; 
apăsați OK pentru a comuta la următoarea. 

3. Beep Sound Activează sau dezactivează sunetele de taste. 

4. Frequency Se utilizează pentru ajustarea 
nivelului de expunere, în funcţie de luminozitate. 
Setat implicit la 50Hz; îl puteți seta la 60 Hz dacă locuiți în SUA. 

5. LCD Off Puteți seta ca ecranul LCD să fie mereu pornit 
sau să se oprească după 3 minute. 

6. G-Sensor Senzorul G detectează impactul, fapt ce va duce la protejarea automată 
a înregistrării curente în caz de coliziune. Puteți schimba sensibilitatea 
senzorului. Este setat la valoarea scăzută în mod prestabilit, dar poate fi 
setat la Off / High / Medium / Low. Dacă opriți senzorul, camera 
dumneavoastră nu va fi capabilă să salveze definitiv fișierele video. 

7. Park Mode Activează sau dezactivează modul parcare 

8. Format Utilizați această opțiune pentru a formata cardul de memorie. 
IMPORTANT! Formatarea unui card de memorie va șterge tot conținutul 
cardului SD . 

9. Default 
Setting 

Resetați dispozitivul la setările din fabrică. 

10. Version Versiunea firmware actuală. 

 

Rezoluția Capacitate card                Timp de înregistrare (în minute)        

720P 1280*720 4GB 22 

 8GB 45 

16GB 90 

32GB 180 

 

IMPORTANT! Informațiile de mai sus sunt doar pentru referință. Cardurile de memorie diferite și 

rezoluțiile video diferite vor avea ca rezultat un timp de înregistrare diferit. 

 

4.2 Playback Settings 
Pentru a accesa Playback Settings (Setari de redare), apăsați butonul Mode în timpul redării. 

Pentru fiecare submeniu, apăsați Sus sau Jos pentru navigare, OK pentru a confirma și Meniu / 

Înapoi a merge înapoi sau a anula. 

 

 

 

 

 

 

 



Descriere Meniu 

Delete Utilizați această opțiune pentru a șterge videoclipurile stocate pe cardul 
SD. Puteti alege între ștergerea fișierului pe care îl vizionați sau 
ștergerea tuturor fișierele pe card. 
IMPORTANT! Nu puteți recupera a videoclipul care a fost șters 
anterior. 

Protect Utilizați această opțiune pentru a bloca videoclipurile stocate în cardul 
SD, astfel încât acestea să nu poată fi șterse. Utilizați aceeași opțiune 
pentru deblocare videoclipuri blocate anterior. Poti alegeți între Lock 
Current, Unlock Current, Lock All or Unlock All. 

 

5. Eliminarea dispozitivului (mediul înconjurător)  
La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu ar trebui să aruncati acest produs împreună 

cu deșeurile menajere obișnuite. Duceți acest produs la un punct de colectare pentru reciclarea 

echipamentelor electrice și electronice. Simbolul de pe produs, ghidul utilizatorului și / sau cutia 

indică acest lucru. 

Unele dintre materialele acestui produs pot fi reutilizate dacă le duceți la un punct de 

reciclare. Prin reutilizarea unor piese sau a materiilor prime din produsele folosite, veți aduce o 

contribuție importantă la protecția mediului. 

Contactați autoritățile locale în cazul în care aveți nevoie de mai multe informații despre 

punctele de colectare din zona dvs. 

Aruncați acumulatorul într-o manieră ecologică, în conformitate cu reglementările locale. 

 

6. Informații generale  
 

Dacă produsul dvs. nu funcționează corect, 

 

1. Citiți acest Ghid al utilizatorului.  

2. Vizitați site-ul nostru web: www.motorolastore.com/support 

 3. Contactați Serviciul Clienți la 0730 250 052 

Luni - Vineri de la 9:00 la 18:00  

Email: service@arobs.com 

  

http://www.motorolastore.com/support
mailto:service@arobs.com


Garanție limitată pentru produse și accesorii ("Garanție") 

 

 

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs marca Motorola fabricat sub licență de către 

Binatone Electronics International Ltd ("BINATONE").  

Ce acoperă această garanție?  

Sub rezerva excepțiilor de mai jos, BINATONE garantează că acest produs marca 

Motorola ("Produs") sau accesoriu certificat ("Accesoriu") vândut pentru utilizare împreună cu 

acest produs este fabricat ca fiind lipsit de defecte de material și de manoperă, în timpul utilizării 

normale a consumatorilor pentru perioada descrisă mai jos. Această garanție este garanția dvs. 

exclusivă și nu este transferabilă. 

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ OFERĂ DREPTURI JURIDICE SPECIFICE, MAI PUTEȚI 

AVEA ALTE DREPTURI CARE VARIAZĂ ÎN FUNȚIE DE STAT, PROVINCIE SAU ȚARĂ DE 

ACHIZIȚIE. 

DACĂ REGLEMENTĂRILE DIN ȚARA DE ACHIZIȚIE DIFERĂ, BENEFICIILE 

FURNIZATE DE ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ SUNT SUPLIMENTATE TUTUROR 

DREPTURILOR ȘI REMEDIERILOR, CONFORM LEGISLAȚIILOR ȘI REGULAMENTELOR 

PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR. 

  PENTRU O ÎNȚELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILOR DVS., VA RUGÃM SÃ 

CONSULTAŢI LEGILE ȚĂRII DE LOCUINŢÃ, PROVINCIEI SAU STATULUI. 

 

Cine este acoperit? 

Această garanție se extinde numai la primul consumator/cumpărător și nu este 

transferabilă.    

Ce va face BINATONE? 

BINATONE sau distribuitorul său autorizat, într-un timp comercial rezonabil, va repara 

sau înlocui orice Produse sau Accesorii care nu sunt conforme. Putem folosi echivalentul 

funcțional recondiționat / produse sau accesorii noi. Orice înlocuire în perioada de garanţie 

trebuie făcută cu piese, accesorii noi. 

Ce alte limitări sunt acolo? 

ORICE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV CELE FĂRĂ LIMITAREA GARANȚIILOR 

IMPLICITE ALE VÂNZÃRII PENTRU UN ANUMIT SCOP.  

IN CAZ CONTRAR REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA, PRINSE ÎN ACEASTĂ 

GARANȚIE LIMITATĂ ESTE ÎN SARCINA EXCLUSIVĂ A CONSUMATORULUI ȘI ESTE 

FURNIZATĂ ÎN LOCUL ORICĂREI ALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE. ÎN NICIUN 

MOMENT MOTOROLA SAU BINATONE NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE 

ADUSE PREȚULUI DE CUMPĂRARE AL PRODUSUL SAU ACCESORIILOR SAU PENTRU 

ORICE DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECVENTE DE ORICE FEL, SAU 



PIERDEREA VENITURILOR SAU A PROFITULUI, PIERDERI DE AFACERI, PIERDEREA 

INFORMAȚIILOR SAU ALTELE PIERDERI FINANCIARE REZULTAND ÎN CONEXIUNE CU 

ABILITATEA SAU INABILITATEA DE A UTILIZA PRODUSELE SAU ACCESORIILE ÎN MOD 

CORESPUNZÃTOR  

 

Unele legislatii nu permit limitarea sau excluderea daunelor accidentale ori secundare; sau 

limitarea cu privire la durata unei garanții implicite, astfel încât limitele sau excluderile de mai 

sus pot să nu vi se aplice. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice dar puteți avea și 

alte drepturi care variază de la o jurisdicție la alta. 

Excluderi  

Uzură normală și rupere. Întreținerea periodică, reparațiile și înlocuirea pieselor datorită uzurii 

normale sunt excluse din acoperire. 

 Baterii. Numai bateriile a căror capacitate complet încărcată scade sub 80% din capacitatea 

nominală și bateriile care se scurg sunt acoperite de această garanție. 

Abuzuri și utilizari defectuoase. Defectele sau deteriorările care rezultă din: 

   (a) exploatarea, depozitarea, abuzul sau utilizarea necorespunzătare, accident sau 

neglijare, cum ar fi daune fizice (fisuri, zgârieturi etc.) la suprafața produsului rezultat din abuz;  

   (b) contactul cu lichidul, apa, ploaia, umiditate ridicată sau transpirație abundentă, nisip, 

murdărie, căldura extremă sau mâncare;  

   (c) utilizarea produselor sau accesoriilor în scopuri comerciale sau supunerea produsul 

sau accesoriilor la utilizarea anormală sau condițiianormale;  

   (d) alte acte care nu sunt din vina lui MOTOROLA sau BINATONE, sunt excluse din 

acoperire. 

 

Utilizarea produselor și a accesoriilor care nu aparțin companiei Motorola.  

Defectele sau deteriorările rezultate din utilizarea produselor sau a accesoriilor sau a altor 

echipamente periferice care nu sunt marca Motorola sau nu sunt protejate. 

Servicii neautorizate sau modificări.  

Defectele sau daunele rezultate din service, testarea, ajustarea, instalarea, întreținerea, 

alterearea sau modificarea în vreun fel de către altcineva decât MOTOROLA, BINATONE sau 

centrele de service autorizate ale acestuia sunt excluse de la acoperire.  

Produse modificate. 

 Produse sau Accesorii cu: 

  (a) numere de serie sau etichete de date care au fost eliminate, modificate sau șterse;  

(b) sigiliile rupte sau care prezintă dovezi de manipulare; 



 (c) numerele de serie ale plăcuțelor necorespunzătoare;  

(d) carcasele sau părțile care nu sunt conforme cu Motorola sau care nu sunt 

compatibile cu Motorola sunt excluse din acoperire. 

Servicii de comunicare. Defectele, deteriorările sau defecțiunile produselor sau ale 

accesoriilor datorate oricărui serviciu de comunicații sau semnal la care vă puteți abona sau pe 

care le utilizaţi cu produsele sau accesoriile sunt excluse din acoperire. 

Cum puteți obține service în garanție sau alte informații? 

Pentru a obține servicii sau informații, vă rugăm să sunați la: 0730 250 052 

Email: service@arobs.ro 

Veți primi instrucțiuni cu privire la modul de preluare a produselor într-un centru autorizat de 

reparare BINATONE. 

Pentru a obține servicii, trebuie să includeți:  

  (a) produsul sau accesoriul;  

   (b) dovada originală de cumpărare (primire) care include data, locul și vendorul produsului;  

  (c) dacă în cutia dvs. a fost inclus un card de garanție; un card de garanție completat care să 

indice numărul de serie al Produsului;  

  (d) o descriere scrisă a problemei;  

si cel mai important; (e) adresa și numărul dvs. de telefon. 

Acești termeni și condiții constituie contractul de garanție completă dintre dvs. și BINATONE cu 

privire la produsele sau accesoriile achiziționate de dvs. și înlocuiesc orice acord sau 

reprezentări prealabile, inclusiv reprezentări făcute în publicații de literatură sau materiale 

promoționale emise de BINATONE sau reprezentări făcute de orice agent de agent sau 

personalul BINATONE, care s-ar fi putut face în legătură cu achiziția respectivă. 

 

 

 

  



________________________________________. 

Declarația de conformitate CE 

Noi, producătorul / importatorul: Binatone Telecom Plc 1 Apsley Way Londra NW2 7HF, 

Marea Britanie. 

Declarăm pe propria răspundere că produsul următor: 

Tipul echipamentului:   Camera de bord 

Denuirea modelului:   MDC 50 series 

Tara de origine:   China 

Marca:   Motorola  

 

Respectă cerințele esențiale de protecție ale noilor Directive EMC 2014/30 / UE și CE 

următoarele standarde: 

EMC: EN55032 (2015) EN55024 (2010 / CA: 2015) 

 

7. Specificații tehnice  

 

Ecran LCD  2.0-inch 

  

Rezoluție video 720p              

 

Obiectiv  Unghi larg de 130 ° 

  

Formatul video MOV 

 

Micro SD card Capacitate de până la 32G, clasa 10 

 

Luminile LED Încorporate 

 

Microfon și difuzor încorporat 

 



Putere  5V DC 

 

Baterie   Li-polimer 

 

Dimensiunile dispozitivului 81.6x51x31mm 

 

Greutatea dispozitivului 62g 

 

Dimensiunile de montare  55x55x50mm 

 

Sistemul de operare suportat  Windows XP şi variantele ulterioare. Sistemul de operare 

MAC pentru OS. 



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE   

Noi, SC. AROBS Transilvania Software SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath 

nr. 11, Bl.M4/28, cu nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului J12/1845/1998, CUI 

RO11291045 telefon 0264/406700, fax 0264/598426 asigurăm, declarăm, garantăm pe 

propria răspundere conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul 

produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi 

protecţia mediului că produsul / serviciul: 

Categorie produs: Echipament electric de joasă tensiune 

Tip produs: Camera video auto  

Marca: Motorola 

Model: Motorola MDC50 

la care se refera această declaraţie, nu poate pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea 

muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu cerinţele 

esenţiale şi celelalte prevederi aplicabile ale următoarelor acte normative: 

• Directiva 1999/5/CE amendată (Directiva privind armonizarea legislaţiei Statelor 

Membre referitoare la echipamentele radio şi echipamentele terminale de 

telecomunicaţii) 

• Directiva 2011/65/UE (Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe 

periculoase în  echipamentele electrice şi electronice)  

• Directiva 2004/108/CE (Directiva EMC privind ajustarea legislaţiei Statelor Membre 

referitoare la compatibilitatea electromagnetică) 

• H.G. 448/2005 privind prevenirea producerii de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice 

• H.G. 457/2003 modificată prin Hotărârea 1514/2003 privind asigurarea securităţii 

utilizatorului de echipamente  electrice de joasă tensiune 

• Directiva 2004/104/CE (modificare la Directiva 72/245/CEE), anexa I, paragrafele 6.5, 

6.6, 6.8 si 6.9. 

Conformitatea produsului cu cerinţele directivelor UE este atestată prin conformarea 

deplină cu următoarele standarde: 

 EN 55022:2010+AC: 2011 

 EN 55024:2010 

 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 



 EN 61000-3-3:2008  

 IEC 62321: 2008 

 IEC 62321-4:2013 

 IEC 62321-5:2013 

 EN 1122:2001 

 EPA 3050B, EPA3052 

 EPA3540C, EPA3060A 

Produsul mai sus menţionat poate fi comercializat, având marcajul de conformitate CE 

aplicat de producător in anul 2012. 

Raport de încercări nr. CTL120626597 din 02.07.2012, emis de laboratorul Shenzen CTL 

Electromagnetic Technology Co., Ltd., Shenzen, China. 

Certificat de conformitate/certificat de examinare CE din 02.07.2012, emis de Shenzen CTL 

Electromagnetic Technology Co., Ltd., Shenzen, China. 

 

Locul şi data emiterii declaraţiei: Cluj-Napoca, 30.01.2018  

Voicu Oprean 

Director General 

AROBS Transilvania Software 
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