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Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Nextbase DashCam. 
U heeft nu een van de beste DashCams op de markt in uw auto.  

Dit is een verkorte handleiding van uw DashCam, de uitgebreide handleiding kunt 
u kunt u vinden/downloaden op   QR CODE zie blz. 4    

 

Aan en uit zetten van de camera  
Uw DashCam gaat automatisch aan bij het starten van uw auto en begint met 
opnemen. Als u de motor uitzet zal de Cam zich na ca 10 sec uitschakelen. 
Handmatig aan- uitzetten kan met de knop aan de linkerkant van de camera. 

Camera koppelen met uw telefoon 
Start de auto, wacht tot camera opgestart is (gaat opnemen) 
Druk links onder op de display op het rode knopje om de opname te stoppen. 
Druk Linksboven op het wieltje 
Druk op  KOPPELEN APPS 
Druk op MyNextbase 
Druk op installeren 
Voor Android telefoon kies Google Play  
Voor Apple telefoon kies APP Store  
Scan de QR code, download en installeer de APP, druk op OK 
Start de app op de telefoon 
Druk op Connect Dash Cam 
Druk op de gevonden DashCam, bij  koppelverzoek > OK 
* Indien er een update beschikbaar is, klik op Download & Install Now   
ZET DE CAMERA NIET UIT, WACHT TOT DEZE OPNIEUW OPGESTART IS  
Druk op Close in de app  
Uw DashCam is up-to-date en klaar voor gebruik. 

De Micro sd kaart 
De filmpjes worden op de micro sd kaart opgeslagen, als deze vol is worden de 
oude bestanden overschreven. Beveiligde bestanden worden niet overschreven. 
Beveiligde bestanden, zijn bestanden veroorzaakt door een crash, na indrukken 
van de beveiligingsknop of door de parkeerfunctie (schok) 

 

SOS Emergency functie 
In een geval van een crash zal de cam het SOS protocol opstarten.  
Schakel de functie in de App aan onder “Emergency SOS” en vul uw gegevens in.    

Vol raken / Formatteren van de sd kaart   
Indien de parkeer functie aanstaat kan de Sd kaart vol raken. 
Het dichtgooien van een deur veroorzaakt namelijk ook een beveiligd bestand. 
Formatteer de sd kaart regelmatig via het Cam menu of App onder My Dash Cam     

Verwijderen van de camera (Click & Go Pro bevestiging)  
De Cam heeft een magnetische bevestiging welke losnemen van de Cam 
makkelijk maakt. De voeding blijft op de ruit achter, u hoeft dus geen draden los 
te maken. De bevestiging is behoorlijk krachtig, gebruik dus 2 handen hiervoor!    

Parkeer functie (indien ingeschakeld) 
Na het parkeren gaat de Cam in slaap mode, een schok/beweging zal de Cam  
inschakelen en er zal een beveiligd bestand worden opgenomen (ca 1 min) 
 
Tijdens het rijden een filmpje beveiligen. 
Bij een gebeurtenis onderweg welke u wilt bewaren drukt u op de brede knop 
onder het beeldscherm van de camera. Er wordt een beveiligd bestand gemaakt 
van 10 sec vóór het indrukken en 20 sec ná het indrukken van de knop. 
 
Filmpje overzetten naar uw telefoon 
Dit gaat via een wifiverbinding (heeft niets te maken met de wifi thuis) 
Druk in de MyNextbase App onderaan op Dash Cam, wacht op verbinding en de 
bestanden op de DashCam worden getoond. Open het filmpje en druk 
rechtsboven op de 3 stippen, klik op download. 
Klik in de App op Library om de bestanden op uw telefoon te zien. 
 
Filmpje beschikbaar maken voor derden, Verzekering, politie etc. 
Klik in de MyNextbase app op Librabry , kies het gedownloade filmpje en klik 
rechtsboven op menu en SHARE 
Kies MyNextbase Cloud, NIET bijv. Whatsapp de bestanden zijn te groot, de 
upload wordt gemaakt. Als de upload voltooid is krijgt u de download link. 
Hiermee kan uw filmpje gedownload worden, deze blijft 1 maand in de Cloud 
beschikbaar, daarna wordt deze automatisch gewist       
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Instellingen 
Via het touchscreen menu van de DashCam kunt u de instellingen wijzigen. 
Advies is om zoveel mogelijk de standaard instellingen te gebruiken, zeker wat 
betreft de beeldkwaliteit. 
Via de MyNextbase App gaan de instellingen een stuk gemakkelijker, druk 
daarvoor linksboven op de menu knop in de App.  

Bij vragen of problemen kunt u   Uitgebreide handleiding, 
de antwoorden vinden op   updates en videobewerkingssoftware 
www.autovision.nl    www.nextbase.com/  

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA TYPE: NB 322 / NB 422  / NB 522 / NB 622 
Rear View / Interior View / Rear Window 

SERIE NUMMER: __________________________________ 

DATUM INBOUW:  __________________________________ 

INBOUWSTATION:   

 

 

 

 

Importeur Nextbase: www.autovision.nl 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
NB 322 / 422 /522/ 622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem deze handleiding door om uw dashcam te koppelen met uw telefoon en 
om de basis functies van uw dascham te begrijpen.  

 
Dit is een verkorte handleiding van uw DashCam, de uitgebreide handleiding kunt 
u kunt u downloaden via de QR-code op bladzijde 4  
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