
Gebruikershandleiding

MiVueTM C310



1

Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen en mededelingen .........................................3
Kennismaken met de recorderr ........................................................3
Een geheugenkaart plaatsen ............................................................5

Een kaart formatteren .................................................................6
Uw recorder in een voertuig gebruiken .............................................6
Basisbediening .................................................................................7

De datum en tijd instellen ...........................................................8
Opnemen in rijmodus .................................................................8

Continuous recording ...........................................................8
Gebeurtenis opnemen .........................................................9

Opnamemodus ...........................................................................9
Weergavemodus ......................................................................10

Bestandsbeheer ..............................................................................11
Bestanden beschermen ...........................................................11
Bestanden verwijderen .............................................................12

De instellingen aanpassen ..............................................................12
Uw apparaat verzorgen ..................................................................14
Regelgevende informatien ..............................................................15

CE ............................................................................................15
WEEE .......................................................................................16
Veiligheidsmaatregelen ............................................................16



2

Over het laden ...................................................................16
Over de lader .....................................................................17
Over de batterij ..................................................................17



3

Voorzorgsmaatregelen en mededelingen
 � Voor uw eigen veiligheid mag u het apparaat niet bedienen tijdens het rijden.
 � Bij het gebruik van de recorder in de auto is een venstermontageset nodig. 

Zorg ervoor dat u de recorder op een geschikte plek plaatst zodat het zicht 
van de bestuurder of het gebruik van airbags niet wordt geblokkeerd.

 � Zorg ervoor dat de cameralens niet wordt geblokkeerd en dat zich in de buurt 
van de lens geen spiegelend materiaal bevindt. Houd de lens schoon.

 � Als de voorruit van de auto een gekleurde laag bevat, kan dit de kwaliteit van 
de opname beïnvloeden.

Kennismaken met de recorderr

Naam Beschrijving
❶ Montagehouder 

apparaat 
Voor bevestiging van het apparaat.
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Naam Beschrijving
❷ Aan/uit-toets  � Kort indrukken om het apparaat in te schakelen; 

ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.
 � Als het apparaat is ingeschakeld en niet 

opneemt: druk meerdere malen kort in om door 
de gebruiksmodi te rollen: video > vastleggen > 
afspelen.

❸ Statusindicatielampje  � Licht rood op tijdens het laden. (De indicator dooft 
als het apparaat volledig is opgeladen.)

 � Knippert groen tijdens het opnemen.
 � Licht groen op als het apparaat is ingeschakeld.

❹ LCD-scherm Toont de uitgang van uw apparaat.
❺ Cameralens Zorg ervoor dat de cameralens niet wordt geblokkeerd 

en dat zich in de buurt van de lens geen spiegelend 
materiaal bevindt.

❻ Mini-USB-aansluiting Voor het aansluiten op de lader.
❼ Uitknop Schakelt het apparaat uit.
❽ Luidspreker Uitgang voor geluid.
❾ Microfoon Ontvangt geluiden.
❿ Knop OK  � Start of stopt het opnemen.

 � Doet dienst als ENTER-knop. 
⓫ Toets Omlaag  � Hiermee gaat u naar het volgende item.

 � Beeld uitzoomen.
⓬ Toets omhoog  � Hiermee gaat u terug naar het vorige item.

 � Beeld inzoomen.
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Naam Beschrijving
⓭ Toets Menu  � Opent het menu Instellingen als niet wordt 

opgenomen.
 � Keert terug naar het vorige scherm.
 � Wijzigt de snelheid (1x, 2x, 4x, 8x) tijdens het 

afspelen van video.
⓮ Geheugenkaartsleuf Gegevens worden opgeslagen op een MicroSD-kaart.

Een geheugenkaart plaatsen
OPGELET: Geen druk uitoefenen op het midden van de geheugenkaart.

U moet een geheugenkaart plaatsen voordat u de opname kunt 
starten. Uw apparaat ondersteunt geheugenkaarten klasse 6 (of 
hoger) met een maximale capaciteit van 32 GB.
Houd de kaart (MicroSD) bij de randen vast en stop deze 
voorzichtig in de sleuf zoals weergegeven.
Om een kaart te verwijderen, duwt u voorzichtig de bovenrand 
van de kaart in om deze vrij te geven en trekt u deze uit de 
sleuf.

Opmerking: Voordat u met opnemen begint, moet u de MicroSD-kaart formatteren om storingen te 
voorkomen die veroorzaakt worden door bestanden welke niet met de MiVue C310 zijn opgenomen. 
U kunt de kaart op uw computer of in de MiVue C310 formatteren.
Opmerking: MiTAC garandeert niet dat het product compatibel is met MicroSD-kaarten van alle 
fabrikanten.
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Een kaart formatteren
Als u een geheugenkaart moet formatteren (alle gegevens worden gewist):
1. Druk, wanneer niet in opnamemodus, tweemaal op  om het menu 

Instellingen te openen.
2. Selecteer Formatt. en druk op . 
3. Klik op Ja en druk op .

Uw recorder in een voertuig gebruiken
Om de optimale opnamehoek te garanderen, moet u op het volgende letten:
1. Zorg dat uw wagen op een effen bodem is geparkeerd.
2. Wanneer u de hoek van de montage afstelt, moet u ervoor zorgen dat het 

camerazicht parallel is met de effen boden en dat de verhouding aarde/hemel 
dichtbij 6/4 ligt.

Gebruik kabelklemmen om de voedingskabel vast te leggen zodat deze u niet 
hindert tijdens het rijden. Om opnamen van de hoogste kwaliteit te garanderen, 
raden wij u aan de recorder naast de achteruitkijkspiegel te plaatsen.

OPGELET:
 � Selecteer een geschikte locatie in het voertuig om het apparaat te monteren. Plaats het 

apparaat nooit zo, dat het gezichtsveld van de bestuurder wordt geblokkeerd.
 � Plaats of verwijder de geheugenkaart NIET tijdens het bedienen van de recorder.
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Basisbediening
OPGELET: Verwijder of plaats de geheugenkaart NIET tijdens het opnemen.

Sluit de recorder aan op de autolader volgens de installatierichtlijnen in de vorige 
sectie "Uw recorder in een voertuig gebruiken."
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De datum en tijd instellen
Om zeker te zijn dat uw opnamen de juiste datum en tijd hebben, moet u de 
instellingen voor datum en tijd controleren voordat u met opnemen begint.
1. Druk, wanneer niet in opnamemodus, tweemaal op  om het menu 

Instellingen te openen.
2. Selecteer Datum/Tijd en druk op .
3. Selecteer Instellen en druk op .
4. Druk meerdere malen op de aan/uit-knop om de instelvelden te wijzigen.

 � Datumindeling
 � Datumvelden
 � Tijdvelden

Gebruik  en  om de gewenste instelling te selecteren en druk op 
.

Opnemen in rijmodus
Continuous recording
Als u de autolader aansluit op de sigarettenaansteker in de auto, begint de 
recorder automatisch met continue opnemen. De opname wordt onderverdeeld 
in videoclips met zo'n 130 MB voor elke clip; het opnemen stopt niet tussen de 
videoclips.
Als de motor wordt uitgeschakeld, stopt de recorder automatisch en wordt de 
opname opgeslagen. Druk op de toets  als u het opnemen handmatig wilt 
stoppen.
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Als geen opname actief is, kunt u continue opnemen op elk moment starten door 
op de toets  te drukken. Druk op de toets  om het opnemen te stoppen.

❶ ❷ ❹ ❺

❻

❸

❼❽

❶ Huidige bedrijfsmodus ❺ Status batterijvermogen
❷ Beeldresolutie ❻ Verlopen opnametijd; 

resterende tijd voor 
opnemen

❸ Microfoonstatus ❼ Huidige tijd
❹ Status geheugenkaart ❽ Huidige datum

Opmerking: Als tijdens continue opnemen onvoldoende ruimte over is op de geheugenkaart, 
worden oude videoclips door nieuwe vervangen.
Opmerking: Als u niet opneemt, kunt u het menu Video openen door op  te drukken.
Gebeurtenis opnemen
Als een gebeurtenis plaatsvindt, zoals plotselinge schade, hard rijden, een 
te sterke bocht of een aanrijding, zorgt de G-sensor er standaard voor dat de 
recorder een "Noodsituatie"-opname start (een gebeurtenis opnemen).
Druk op de toets  als u een „Noodsituatie”-opname handmatig wilt starten 
tijdens het opnemen.
Druk op de toets  om het opnemen te stoppen. 
Opmerking: Uw MiVue beveiligt/vergrendelt opnames van gebeurtenissen automatisch.

Opnamemodus
Druk, wanneer u niet opneemt, kort en meerdere malen op de aan/uit-knop om 
naar de opnamemodus te gaan. Druk op  om een foto te nemen.
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❶ ❸❷

❶ Huidige bedrijfsmodus
❷ Beeldresolutie
❸ Resterend aantal foto's

Opmerking: In de opnamemodus kunt u het menu Vastleggen openen door op  te drukken.

Weergavemodus
Om een video of foto voor weergave te selecteren (als u niet opneemt):
1. Druk de aan/uit-toets een paar maal kort in om naar de afspeelmodus te 

gaan. Het scherm toont het laatste bestand.
2. Druk op  om het afspelen te starten/onderbreken.
3. Tijdens het afspelen kunt u /  gebruiken om naar het vorige/volgende 

bestand te gaan.
❶ ❺❷ ❸ ❹

❶ Huidige bedrijfsmodus
❷ Beeldresolutie
❸ Video
❹ Duur video
❺ Nummer huidig bestand

Opmerking: In de weergavemodus kunt u het menu Afspelen openen door op  te drukken.
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Bestandsbeheer
Bestanden beschermen
U kunt bestanden tegen verwijderen beveiligen.
1. Druk, wanneer u niet opneemt, kort en meerdere malen op de aan/uit-knop 

om naar de afspeelmodus te gaan.
2. Druk op  om het menu Afspelen te openen.
3. Klik op Beveiligen en druk op .
4. Selecteer om het huidige bestand te beveiligen Een en druk op . 

Selecteer Instellen en druk op .
 � Selecteer om alle bestanden te beveiligen Alles en druk op . 

Selecteer Instellen en druk op .
 � Selecteer om een bepaald bestand te beveiligen Selecteren en druk op 

. Kies het gewenste bestand en druk op .
Een pictogram van een slot verschijnt op het afspeelscherm.

5. Selecteer om de beveiliging van het huidige bestand te verwijderen Een en 
druk op . Selecteer Nee en druk op .
 � Selecteer om de beveiliging van alle bestanden te verwijderen Alles en 

druk op . Selecteer Nee en druk op .
 � Selecteer om de beveiliging van een bepaald bestand te verwijderen 

Selecteren en druk op . Kies het gewenste bestand en druk op .
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Bestanden verwijderen
OPGELET: 

 � Verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld. Maak eerst een back-up van de 
bestanden voordat u ze verwijdert.

 � U kunt beschermde bestanden niet verwijderen.

1. Druk, wanneer u niet opneemt, kort en meerdere malen op de aan/uit-knop 
om naar de afspeelmodus te gaan.

2. Druk op  om het menu Afspelen te openen.
3. Klik op Wissen en druk op .
4. Selecteer om het huidige bestand te verwijderen Een en druk op .

 � Selecteer om alle bestanden te verwijderen Alles en druk op .
 � Selecteer om een bepaald bestand te verwijderen Selecteren en druk 

op . Kies het gewenste bestand en druk op .

De instellingen aanpassen
Druk, wanneer u niet opneemt, op  om het menu Video/Vastleggen/Afspelen 
te openen of druk tweemaal op  om het menu Instelling te openen.

Categorie Item Beschrijving
Video Resolutie Stelt de beeldresolutie in.

Opn.geluid Stelt in of u de geluiden wilt opnemen tijdens de 
opnamen.
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Categorie Item Beschrijving
Tijdstempel Stelt in hoe u de datum en tijd wilt weergeven in 

de opnamen.
G-sensor Stelt het gevoeligheidsniveau van de G-sensor in 

of schakelt de G-sensor uit.
Vastleggen Resolutie Stelt de beeldresolutie in.

Tijdstempel Stelt in hoe u de datum en tijd wilt weergeven in 
de foto's.

Afspelen Wissen Wist bestand(en).
Beveiligen Beschermt of verwijdert de bescherming van de/

het bestand(en).
Miniatuur Gaat naar de miniatuurweergave.
Volume Stelt het volumeniveau in.

Instelling Formatt. Formatteert een geheugenkaart. (Alle gegevens 
worden gewist.)

Taal Stelt de taal in.
syst.herst. Herstelt de fabrieksinstellingen.
Lichtfreq. Stelt de frequentie in volgens de flikkerfrequentie 

van het plaatselijke lichtnet tijdens het opnemen.
Datum/Tijd Stelt de systeemdatum en -tijd in.
LCD-timer Stelt de timer voor de LCD in zodat deze 

automatisch uitschakelt (na een opgegeven tijd) 
na het starten van de opname.
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Uw apparaat verzorgen
Een goed onderhoud van uw apparaat garandeert een foutloze werking en 
vermindert het risico op schade.
 � Houd het apparaat uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
 � Vermijd blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht of sterk ultraviolet 

licht gedurende langere perioden.
 � Plaats niets bovenop het apparaat en laat geen objecten op het apparaat 

vallen.
 � Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige schokken.
 � Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge en extreme 

temperatuurveranderingen. Dit kan de vorming van condensatie in de eenheid 
veroorzaken, waardoor het apparaat defect kan raken. Bij vochtcondensatie 
moet u het apparaat volledig laten drogen voordat u het weer gebruikt.

 � Het schermoppervlak kan gemakkelijk worden gekrast. Raak het niet aan met 
scherpe voorwerpen. U kunt algemene niet-klevende schermbeschermingen 
gebruiken die specifiek werden ontwikkeld voor gebruik op draagbare 
apparaten met LCD-schermen, zodat het scherm tegen kleine krassen wordt 
beschermd.

 � Reinig het apparaat nooit wanneer het is ingeschakeld. Gebruik een zachte, 
pluisvrije doek om het scherm en de buitenzijde van het apparaat af te vegen.

 � Gebruik geen papieren handdoeken om het scherm te reinigen.
 � Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of wijzigingen aan het 

apparaat aan te brengen. Het demonteren, aanpassen of op enigerlei manier 
repareren, kan schade veroorzaken aan het apparaat en zelfs lichamelijk 
letsel of materiële schade veroorzaken en zal de garantie ongeldig maken.
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 � Ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen niet in dezelfde 
ruimte bewaren of vervoeren als het apparaat, de onderdelen of de 
accessoires.

 � Om diefstal te voorkomen, mag u het apparaat en de toebehoren niet duidelijk 
zichtbaar achterlaten in een onbeheerd voertuig.

 � Oververhitting kan het apparaat beschadigen.

Regelgevende informatien
Voor regelgevende identificatiedoeleinden: het modelnummer N526 is toegewezen 
aan de MiVue C310-serie.

CE

Producten met het CE-keurmerk voldoen aan de richtlijn inzake 
Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) - uitgegeven door de Commissie 
van de Europese Gemeenschap.
De naleving van deze richtlijnen impliceert conformiteit met de volgende Europese 
normen:
 � EN 55022
 � EN 61000-3-2
 � EN 61000-3-3
 � EN 55024
 � IEC 61000-4-2
 � IEC 61000-4-3
 � IEC 61000-4-4
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 � IEC 61000-4-5
 � IEC 61000-4-6
 � IEC 61000-4-8
 � IEC 61000-4-11
 � IEC 60950-1

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die zijn 
aangebracht door de gebruiker, en de gevolgen daarvan die de conformiteit van 
het product met de CE-markering wijzigen.

WEEE

Dit product mag niet worden weggegooid als normaal huishoudelijk afval, in 
overeenstemming met de EU-richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur 
(WEEE – 2012/19/EU). Het moet in plaats daarvan worden verwijderd door het 
terug te bezorgen bij het verkooppunt of bij een inzamelpunt voor recycling in uw 
gemeente.

Veiligheidsmaatregelen
Over het laden
 � Gebruik alleen de lader die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een 

andere lader zal leiden tot een defect en/of gevaar.
 � Dit product is bedoeld voor gebruik in combinatie met een IN DE LIJST 

OPGENOMEN voeding gemarkeerd met "LPS", "Beperkte voedingsbron" en 
met een nominaal uitgangsvermogen van + 5 V dc / 1 A.

 � Gebruik een aanbevolen batterij in het apparaat.
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Over de lader
 � Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving. Raak de lader nooit aan 

met natte handen of voeten.
 � Zorg voor voldoende ventilatie rond de lader als deze wordt gebruikt voor 

het bedienen van het apparaat of het opladen van de batterij. De lader niet 
afdekken met papier of andere objecten die de koeling belemmeren. Gebruik 
de lader niet als deze zich nog in de draagtas bevindt.

 � Sluit de lader aan op een goede stroombron. De spanningsvereisten vindt u 
op de behuizing en/of de verpakking van het product.

 � Gebruik de lader niet als de kabel beschadigd is.
 � Probeer het apparaat nooit zelf te onderhouden of te repareren. Het apparaat 

bevat geen interne onderdelen die kunnen worden gerepareerd. Vervang de 
eenheid als deze is beschadigd of blootgesteld aan overmatige vocht.

Over de batterij
 � Gebruik een aanbevolen batterij in het apparaat.
 � OPGELET: Deze eenheid bevat een niet-vervangbare interne lithium-

ionbatterij. De batterij kan openbarsten of exploderen, waarbij gevaarlijke 
chemische producten vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te 
voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, samenpersen, doorprikken of 
in vuur of water gooien.

 � Belangrijke instructies (alleen voor onderhoudspersoneel)
 � Opgelet: Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist 

type. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
 � Alleen vervangen door hetzelfde of een equivalent type dat is 

aanbevolen door de fabrikant.
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 � De batterij moet op een juiste wijze worden gerecycled of weggegooid.
 � Gebruik de batterij alleen in het gespecificeerde apparaat. 
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Revisie: R00 
(4/2016)

Handelsmerken 
Alle merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Verklaring van afstand 
Specificaties en documenten zijn onderhevig aan verandering zonder 
voorafgaande kennisgeving. MiTAC kan niet garanderen dat dit document foutloos 
is. MiTAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect 
is geleden door fouten, weglatingen of verschillen tussen het apparaat en de 
documenten.
Opmerking 
Niet alle modellen zijn overal leverbaar. 
Afhankelijk van het specifieke aangeschafte model komen de kleur en het 
uiterlijk van uw apparaat mogelijk niet precies overeen met de afbeeldingen in dit 
document.



MiTAC Europe Ltd
www.mio.com
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