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Bezdrátová couvací kamera v rámečku SPZ 

 
 

 

Obj. č.: 84 11 48 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové couvací kamery v rámečku SPZ.   

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu            
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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1. Účel použití 
Parkovací kamerový systém s kamerou integrovanou v rámečku registrační značky (SPZ) je používán pro 
zobrazení překážek při parkování, nebo při couvání s vozidlem. Integrovaná kamera v nosiči poznávací 
značky snímá prostor za vozidlem a přenáší bezdrátově snímaný obraz na obrazovku přijímače, 
umístěného uvnitř vozidla.  

Kamera je vybavena IR LED, které umožňují snímat video i v případě šera nebo tmy. Snímaný obraz lze 
zobrazit pouze v černobílém provedení.  

Výrobek je navržen a schválen pro použití pouze při napájení 12 – 24 V/DC, připojený k zápornému pólu 
autobaterie vozidla. Lze jej instalovat a používat ve vozidlech pouze s tímto typem napájení.  

Uživatel musí zajistit takové provedení instalace, které chrání obrazovku přijímače a samotný přijímač 
proti vlhkosti a mokru. Kamera integrovaná do rámečku SPZ je odolná vůči povětrnostním vlivům                    
a vhodná pro použití ve venkovním prostředí.  

2. Rozsah dodávky 
 

• Zobrazovací jednotka 

• Anténa 

• Kamera integrovaná do rámečku SPZ 

• Vysílač   

• Držák zobrazovací jednotky 

• Připojovací sada kabelu displeje 

• Video propojovací kabel 

• Instalační materiál a vybavení 

• Návod k obsluze 
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3. Bezpečnostní informace 
 

 

 

Poškození výrobku zp ůsobené používáním v rozporu s tímto Návodem na použ ití ruší 
platnost záruky. Nep řebíráme zodpov ědnost za následné škody! 

Stejn ě tak nep řebíráme zodpov ědnost za poškození p ředmětů nebo fyzické zran ění 
osob zp ůsobené nesprávnou manipulací nebo používáním v rozp oru s bezpe čnostními 
upozorn ěními. V t ěchto p řípadech se ruší platnost záruky. 

Vážený zákazníku,  
 
Tyto bezpečnostní informace neslouží pouze k ochraně výrobku, ale také především pro Vaší 
vlastní bezpečnost a bezpečnost dalších osob. Z tohoto důvodu si přečtěte následující 
kapitolu velmi pečlivě, ještě než začnete výrobek používat! 
 
• Z bezpečnostních důvodů není dovolena jakákoli neautorizovaná úprava nebo přestavba 

výrobku.  
 

• Výrobek slouží pouze jako pomůcka při couvání. Neruší nebo nezmenšuje povinnost řidiče 
věnovat jízdě co největší pozornost. Některé překážky nelze, nebo lze jen částečně, 
rozpoznat pomocí tohoto systému v závislosti na principu jeho funkce. Výrobce nepřejímá 
žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé v takovém případě.  

 
• Funkce výrobku může být zhoršena nebo znemožněna v případě silného znečištění nebo 

zanesení kamery výrobku.  
 
• Při instalaci a provozu výrobku postupujte podle technických požadavků na vozidla                    

a pravidel silničního provozu příslušného státu. 
 
• Výrobek může být používán pouze při napájení napětím 12 – 24 V běžném v motorových 

dopravních prostředcích (se záporným pólem baterie připojeným k rámu vozidla). Nikdy 
nepřipojujte výrobek k jinému zdroji napájení. 

  
• Zajistěte správné uvedení výrobku do provozu. Věnujte přitom pozornost Návodu 

k obsluze.  
 
• Vyvarujte se mechanického namáhání jednotlivých částí sestavy výrobku. 
 
•  V případě, že si nejste jistí s provozem výrobku, jeho bezpečným používáním nebo 

připojením jednotlivých součástí, kontaktujte odborníka.  
 
• Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti.  

 
• Výrobek by měl být umístěn mimo dosah dětí, není to hračka.  

 
• Pokud si nejste jisti správným zapojením výrobku nebo máte jakékoli další otázky 

nezodpovězené v tomto Návodu, kontaktujte naší technickou podporu nebo jiného 
odborníka.     
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4. Ovládací prvky a p řipojení  
 
 
(1) Rámeček pro SPZ 

 
(2) IR LED  
 
(3) Objektiv kamery 
 
(4) Připojení k vysílači  

 
 
 
 
 
 

(5) Připojení k zpětným světlům 
 

(6) Vysílač signálu 
 
(7) Připojení ke kameře 

 
 
 

(8) Zobrazení kanálu 
 

(9) Konektor VIDEO IN 
 
(10) Připojení napájení DC 12V/24V 
 
(11) Anténa 
 
(12)  Zobrazovací jednotka 
 
(13) Hlavní vypínač 
 
(14) Tlačítko pro vyladění obrazu 
 
(15) Tlačítko CH (kanál) 
 
(16) Tlačítko pro nastavení jasu 
 
(17) Tlačítko pro nastavení kontrastu 
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5. Instalace mechanických částí 
 

 
 

Jakékoli úpravy na vozidle, které jsou nezbytné pro instalaci systému nebo dalších součástí 
musí být provedeny tak, aby nebyla jakkoli zhoršena nebo ohrožena bezpečnost silničního 
provozu nebo stabilita vozidla. U mnoha vozidel se ruší schválení typu už v případě, že 
odříznete nebo upravíte část karoserie vozidla.  

Žádné části nesmí být instalovány v místě aktivačního senzoru airbagů, mohlo by v případě 
nehody dojít k ohrožení bezpečnosti pasažérů ve vozidle.  

Pokud máte jakékoli pochybnosti o umístění a instalaci tohoto výrobku, požádejte o informace 
dodavatele nebo prodejce vozidla. 

Před vrtáním otvorů se ujistěte, že v místě vrtání se nenachází žádné elektrické kabely, 
vedení brzd, palivová nádrž nebo jiné objekty, které by mohly být poškozeny.  

V případě používání různých nástrojů při instalaci výrobku postupujte vždy podle informací 
uvedených v návodu výrobce nástrojů.  

Pokud instalujete zobrazovací jednotku, dbejte na to, aby se při nehodě nemohla ohrozit 
pasažéry vozidla.  

 

 

a) Upevn ění kamery 
• Sejměte poznávací značku vozidla a rámeček.  

 

• Vyvrtejte otvor o průměru 12 mm v místě za budoucím umístěním kamery, tak aby konektor kabelu do 
vysílače (4) mohl být později protažen tímto otvorem. Nosič poznávací značky (1) musí tento otvor po 
instalaci zakrýt.  
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• Kabel pro připojení k vysílači (4) může být umístěn na levé nebo pravé straně dolní části rámečku 
poznávací značky (1), takže by otvor neměla být umístěn přímo za kamerou.  

 

• Okraje otvoru chraňte před korozí pomocí laku nebo jiného prostředku proti korozi.  

• Protáhněte kabel pro připojení k vysílači (4) skrz otvor a do otvoru zasuňte gumovou průchodku 
předem navlečenou na kabel. Zajistíte tak otvor proti pronikání vlhkosti z vnějšího prostředí dovnitř 
vozidla v okolí kabelu.   

• Pro dokonalé zatěsnění otvoru ještě použijte těsnící materiál (například silikonový tmel) z vnější               
i vnitřní strany gumové průchodky.  

• Upevněte rámeček SPZ (1) do otvorů pro upevnění standardního rámečku poznávací značky pomocí 
přiložených (nebo jiných vhodných) šroubů.  

 

 

Není podstatné, jakým způsobem je rámeček poznávací značky (1) orientován. Můžete si 
ideální způsob umístění určit v závislosti na podmínkách Vašeho vozidla. Podmínkou je, 
aby objektiv kamery (3) mohl snímat volný prostor za vozidlem.   

• Umístěte poznávací značku do rámečku poznávací značky (1) a zajistěte jí pomocí zarážek na 
opačné straně rámečku.  
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b) Umíst ění vysíla če 
 

• Nainstalujte vysílač (6) do vnitřního prostoru vozidla. Vyberte 
vhodné místo pro uložení vysílače tak, aby kabel propojující 
kameru a vysílač mohl být připojen, a aby zároveň jedno ze 
zpětných světel vozidla mohlo být připojeno pomocí kabelu ke 
zpětnému světlu.  

• Upevněte vysílač (6) pomocí přiložených (nebo jiných vhodných) 
šroubů na místo.  

c) Instalace zobrazovací jednotky 
 

• Upevněte držák zobrazovací jednotky na čelní okno nebo na jiný hladký povrh, přitlačením gumové 
přísavky na plochu a překlopením zajišťovací páčky.  

Plocha určená pro upevnění zobrazovací jednotky musí být čistá, hladká a rovná. 
Doporučujeme mírně navlhčit přísavku držáku před upevněním, pro zajištění skutečně    

       bezpečného uchycení.  
 

• Zobrazovací jednotka musí být instalována tak, aby byla dobře viditelná z pozice řidiče a aby bylo 
možné jí snadno obsluhovat; zároveň ale nesmí bránit nebo omezovat výhled řidiče.  
 

• Přišroubujte přiloženou anténu ke konektoru na zadní straně 
panelu zobrazovací jednotky.  

 
• Zacvakněte panel jednotky do čtvercové koncovky držáku 

displeje.  
 

• Upravte si polohu jednotky pomocí flexibilní části držáku.  
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6. Elektrické p řipojení 
 

 
 

Elektrické připojení musí být vždy provedeno odborníkem.  

Aby se předešlo nebezpečí zkratu a následného zničení výrobku, záporný pól (uzemnění) 
baterie vozidla musí být během připojení systému odpojen.  

Připojte záporný pól baterie až v situaci, když bylo kompletně dokončeno propojení všech 
součástí výrobku a toto propojení bylo ještě zkontrolováno 

Věnujte pozornost informacím od výrobce vozidla, tak aby při odpojení baterie nedošlo ke 
ztrátě informací uložených ve vozidlu (čas, paměť radiových stanic atd.)  

Pro kontrolu napájení kabelů vozidla je nutné použít buď voltmetr, nebo LED zkoušečku, 
protože běžné zkoušečky spotřebovávají vyšší hodnoty proudu a díky tomu může dojít 
k poškození elektronického systému vozidla.  

Technologie lepených spojů je stále běžnější a také lakované kovové části nezajišťuji vodivé 
spojení. Z těchto důvodů nejsou všechny kovové části vozidla vhodné pro připojení uzemnění. 

Při umístění kabelů, ujistěte se, že žádné kabely nejsou skřípnuté nebo nevedou přes ostré 
hrany. Pro protažení kabelů určitými otvory nebo místy použijte pryžové průchodky.  

V případě instalace kabelů do dveřních sloupků vozidla apod., zajistěte, aby nedošlo 
k narušení funkce bezpečnostních prvků vozidla (například boční airbagy apod.). Kabely 
nesmí být vedeny v místech aktivačních senzorů airbagů.    

Kabelové svorky zajišťující propojení při secvaknutí jsou součástí dodávky, slouží k připojení 
volných konců kabelů v úložném prostoru vozidla.  

 

 
• Umístěte kabel, který chcete propojit, do kabelové svorky. 

 
• Druhý kabel, který k němu chcete vodivě spojit, vsuňte také do svorky.  

 
• Secvakněte (uzavřete) konektor. Můžete opatrně použít kleště pro sevření svorky, dokud nedojde 

k zajištění.    
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a) Vysíla č 
 

• Připojte kabel určený pro spojení vysílače a kamery (4), nejdříve ke kameře (7) a k vysílači (6).  
• Připojte kabel ke zpětnému světlu (5) od vysílače k napájení zpětného světla Vašeho vozidla. Připojte 

červený kabel ke kabelu napájejícímu světlo, a černý kabel ke vhodnému bodu pro uzemnění – nebo 
k další volné svorce zpětného světla.   

 
Pro určení kladného pólu kabelu zpětného světla použijte buď schéma elektrického zapojení 
Vašeho vozidla, nebo změřte napětí pomocí voltmetru přímo ve zpětném světlu, při zařazené 
zpátečce a zapnutém zapalování vozidla. Samozřejmě je nutné nejdříve opět připojit baterii 
(resp. záporný pól baterie).  

 

b) Panel zobrazovací jednotky 
 

Existují 2 možnosti pro připojení panelu zobrazovací jednotky ve vozidle: 
 
Připojení do autozásuvky 
• Připojte konektor (součást dodávky) k napájení DC 12V/24V (10).  
• Zapojte konektor do autozásuvky ve Vašem vozidle.  
• V případě, že je propojovací kabel příliš krátký, můžete použít přiložený prodlužovací kabel.  
 

Pokud není ve Vašem voze napájena autozásuvka při vypnutém zapalování, zobrazovací 
jednotka musí být odpojena, pokud vozidlo stojí. V opačném případě hrozí vybití baterie 
vozidla. 

 
 Přímé připojení k napájení ve vozidle 
• Připojte přiložený kabel k napájení DC 12V/24V (10).  
• Připojte červený kabel ke svorce, která vede proud pouze při zapnutém zapalování                           

(svorka 15 v sestavě elektrických rozvodů palubní desky) 
 

Nepřipojujte tuto svorku k permanentně napájenému vedení; v takovém případě může dojít 
k vybití baterie vozidla během delší doby kdy je vozidlo zaparkováno. 

 
• Připojte černý kabel k nosiči vozidla.  

 

7. Uvedení do provozu a provoz výrobku 
 

Jakmile jsou všechny součástky připojeny a jejich propojení bylo zkontrolováno, je možné uvést výrobek 
do provozu.  

Nezapomeňte znovu připojit záporný pól baterie vozidla.  

• Zapněte zapalování vozidla.  

• Zapněte panel displeje stiskem hlavního vypínače (13). 

• Zařaďte zpátečku.  

• Na zobrazovací jednotce by se měl zobrazit snímaný obraz z kamery (12) 
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• Ve tmě se automaticky zapnou IR LED (2), dojde k osvětlení prostoru za vozidlem.  

• Pokud není snímaná oblast taková, jak si představujete, Vy nebo pomocník může upravit polohu 
objektivu kamery (13). Objektiv je upevněn na nosič pomocí kloubového upevnění.  

• Pokud je obraz obráceně (vzhůru nohama) nebo neodpovídá tomu, co vidíte ve zpětných zrcátkách. 
Použijte tlačítko pro vyladění obrazu (14). Každým stiskem tlačítka otáčíte obraz na displeji.  

• Stiskněte tlačítko jasu (16) pro nastavení jasu obrazu jak Vám vyhovuje, po jednotlivých krocích.  

• Stiskněte tlačítko kontrastu (17) pro nastavení kontrastu obrazu jak Vám vyhovuje, po jednotlivých 
krocích. 

• Zařazení jiné rychlosti než zpátečky automaticky vypne zobrazovací jednotku. 

• Použijte tlačítko CH (15) pro nastavení kanálu přijímače. Nastavený kanál přijímače lze ověřit 
v zobrazení kanálu (8). Pro příjem signálu kamery integrované do nosiče poznávací značky je nutné 
nastavit kanál 1. 

• Vnější zdroje videa (např. DVD přehrávače) lze připojit k displeji prostřednictvím spojením VIDEO IN 
(9). Připojte přiložený video kabel do připojovací zdířky VIDEO IN (9) a žlutý video konektor do video 
výstupu zdroje videa.  

Jakmile je video kabel připojený do připojovací zdířky VIDEO IN (9), displej se přepne do 
režimu zobrazení videa z tohoto vnějšího zdroje. Nezobrazují se snímky z kamery umístěné 
pod poznávací značkou. Pro opětovné použití couvací kamery je nutné odpojit video kabel.  

Věnujte pozornost své vlastní bezpe čnosti a také ostatních ú častník ů silni čního 
provozu. Nikdy nepoužívejte zobrazovací jednotku pr o ovládání jízdy vozidla vp řed.  

 

8. Závady a jejich odstran ění 
 

Na displeji se neobjeví p ři zařazení zpátečky žádný obraz: 

• Zobrazovací jednotka není zapnuta. 

• Zapalování není zapnuté.  

• Video kabel je připojený ke zdířce VIDEO IN (9).  

• Vysílací kanál není nastaven správně. Nastavte pomocí zobrazení připojení (8) ke kanálu č.1         
stiskem tlačítka CH (15).  

• Panel zobrazovací jednotky nebo kamera nejsou napájeny. Prověřte veškeré propojení.  

• Kamera byla vystavena velmi nízkým teplotám. Počkejte, dokud nedojde k zvýšení teploty.  

• Kamera je velmi znečištěna.  

Rušení p ři p řenosu snímaného obrazu: 

• Přístroje způsobující rušení mohou být zapojeny v blízkosti výrobku (např. bezdrátové hand-free 
sady, mobilní telefony, radiové vysílače atd.).  

Obraz je zrcadlov ě otočený nebo p řevrácený: 

• Použijte tlačítko vyladění obrazu (14) pro správné nastavení.  
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9. Údržba a čištění 
  

Opravy a údržba může být prováděna pouze odborníkem nebo specializovanou firmou.                       
Výrobek neobsahuje žádné součástky vyžadující pravidelnou údržbu. Proto jej nerozebírejte.  

Pro čištění vnějšího povrchu součástí je dostatečný čistý, suchý a měkký hadřík.  

Při čišt ění netla čte příliš siln ě na povrch displeje; m ůže dojít k poškození povrchu 
vznikem škrábanc ů, nefunk čnosti nebo dokonce k prasknutí displeje.  

 

Prach na krytu může být jednoduše odstraněn čistým měkkým kartáčem nebo měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, čistidla na bázi alkoholu nebo jiné chemické přípravky, protože 
může dojít k poškození krytu nebo nesprávné funkci.   

10. Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

11. Technické údaje 
 

Napájení 12 – 24 V/DC 

Příkon 185 – 340 mA max. 

Snímaný rozsah kamery Úhel 80 / 60° (horizontální /  vertikální) 

Přenosová frekvence signálu 2,4 GHz 

Dosah osvětlení IR LED  cca 4 m 

Displej 9,1 cm (3,6 palců) TFT obrazovka 

Rozměry nosiče poznávací značky 526 x 150 x 44 mm  

Rozměry panelu displeje 108 x 75 x 37 mm 

Hmotnost nosiče poznávací značky 770 g 

Hmotnost panelu displeje 140 g 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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