
NÁVOD K INSTALACI
RVC-07-AC UNIVERZÁLNÍ BOÈNÍ PARKOVACÍ KAMERA  

- CCD 1/3" snímací èip 
- masivní kovová konstrukce
- možnost nastavení pohledu kamery
- pøisvìtlení IR LED diodami (noèní vidìní)
- prùmìr vestavìného objektivu: f: 2,8mm
- TV systém: NTSC
- video výstup: 1.0V /75Ohmù
- snímací úhel: 120°
- ochrana proti povìtrnostním vlivùm: IP68
- odolnost proti vybracím: 10G
- poèet snímacích obrazových bodù: NTSC: 510(H) x 492(V)
- horizontální rozlišení: 700 TV øádkù
- vyvážení bílé: automaticky
- minimální osvìtlení: 0 LUX / F1.2
- odstup signál/šum: >48dB
- elektronická clona: 1/60 až 1/100000 sec.
- spotøeba energie: <3W
- napájecí napìtí: 12V
- pracovní teplota od -30°C do +70°C
 - zrcadlovì otoèený obraz
- barva kamery: èerná
- kabel u kamery zakonèen 4pinovým šroubovacím konektorem
- délka kabelu u kamery: 50cm

Homologace:
FCC, CE, E-mark, ISO9001, TS16949, RoHs

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zaøízení je urèeno pro odbornou montáž. 
Doporuèujeme instalaci svìøit autorizovanému 

servisu automobilù nebo odborné instalaèní dílnì.

Obj.èíslo: 2 22 2219

Pøed instalací vypnìte zapalování a odpojte autobaterii. 
Kameru upevnìte pomocí na rám zpìtného zrcátka tak aby objektiv kamery 
snímal požadovaný prostor. 

astavte úhel snímání kamery.
Zapojení kamery:
    Pokud je použitý monitor vybaven video vstupem s CINCH (RCA) konektorem, 

použijte redukci 4PIN-CINCH nebo propojovací kabel 4PIN - CINCH 
(není souèástí balení)

    

Otoèením kamery uvnitø pouzdra, n

Pøipojte vodièe:  Rudý vodiè: +12V po zaøazení zpáteèky
    Èerný vodiè - kostra automobilu
    Kabel se žlutým CINCH konektorem - video signál zapojte do vstupu 

zobrazovací jednotky urèeného pro pøipojení parkovací kamery
    Pøi použití monitoru s video vstupem s 4-pin.konektorem, spojte konektor od kamery 

s konektorem monitoru. Napájení kamery a pøenos audio i video signálu je zajištìn.
Protáhnìte kabel do kabiny øidièe. Pro vedení kabelu využijte pozici originálního kabelového 
svazku. Kabel upevnìte tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo nežádoucím vibracím.
Spojte konektory mezi kamerou a propojovacím kabelem. 
Spojené konektory izolujte pøiloženou bužírkou 
Vyzkoušejte funkci kamery: po aktivaci kamery se na monitoru zobrazí pohled z kamery.
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SCHÉMA ZAPOJENÍ:
SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Rudý vodiè +12V po zaøazení zpáteèky

Èerný vodiè - kostra

Výstup video signál
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A Zapojení do monitoru s video vstupem s CINCH konektorem

Zapojení do monitoru s video vstupem s 4-pinovým šroubovacím konektorem
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RVC-08T univerzální kovová boèní zpìtná CCD parkovací kamera na rám zrcátka nákladních automobilù
Kovová masivní konstrukce a odolnost proti vniknutí vody 
IP68 umožòuje použití v nároèných podmínkách. Urèené pro použití 
v nákladních, prùmyslových, stavebních, zemìdìlských nebo lesních strojù.

POSTUP INSTALACE:

OBSAH BALENÍ:

1. Zpìtná parkovací 
    kamera 
2. Držák kamery
3. Šrouby (4ks)
4. Smrš�ovací bužírka
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Kamera je dodávána bez propojovacího kabelu k monitoru. 
Vyberte kabel dle typu konektoru v monitoru a potøebné délky.
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