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UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL

USER AND INSTALLATION MANUAL

Kamera cúvacia do zadného osvetlenia EČV
Couvací kamera do zadního osvětlení SPZ

License plate light reverse camera



Úvod

Vá en  zákazník, akujeme Vám za zakúpenie tohto v robku. Veríme, e s ním budete 
spokojn  a e Vám bude slú i . Pred in taláciou a prv m pou itím si prosím pozorne pre ítajte 
v etky pokyny, ktoré sú uvádzané v tomto návode, aby ste sa dôkladne oboznámili so v etk mi 
funkciami a in taláciou Vá ho nového prístroja. Po pre ítaní si tento návod odlo te na bezpe né 
miesto tak, aby ste ju v prípade potreby mali v dy k dispozícii. 

Táto kamera slú i na u ah enie cúvania (parkovania). Umo uje vodi ovi preh ad o tom, o sa
deje za vozidlom. Vodi  prostredníctvom displeja a kamery umiestnenej v osvetlení zadnej E V 
vidí  i  sa  za  vozidlom  nenachádza  preká ka.  T mto  sa  cúvanie  (parkovanie)  ve mi 
zjednodu uje a stáva sa preh adn m. 

   

1. In talácia kamery 
1.1 pecifická kamera: pri tomto type in talácie sa kamera sa mení za originálne osvetlenie 
E V.

1.2 Univerzálna kamera: pri tomto type in talácie sa kamera in taluje do osvetlenia E V.



2. Typy a schémy zapojenia

2.1 Kamera s osvetlením E V vo vnútri

2.2 Kamera bez osvetlenia E V vo vnútri alebo univerzálny typ

3. Funkcia relé

Pre bezpe né napájanie kamery z autobáterie je potrebné zabezpe i  zapojenia relé. 
Prídavné napájanie je potrebné ak je napojenie na svetlo spiato ky neposta ujúce.

3.1 Ak sú v stupné konektory kamery RCA a DC sami ky, tak je schéma zapojenia nasledovná:



3.2 Ak sú v stupné konektory kamery 4 v 1 (mini jack), tak bude schéma zapojenia vyzera  
nasledovne:

4. Originálny monitor a schéma zapojenia 

5. Technická pecifikácia
Typ senzora CCD CMOS
Napájanie 12V DC (±1V) 12V DC (±1V)
Spotreba <1W <1W

Rozlí enie 628x582/628x512 580x540/580x492
Elektronická clona 1/60(NTSC)1/50(PAL)-

1/10000 sekúnd
1/60(NTSC)1/50(PAL)-

1/10000sek.
Minimálne osvetlenie 0,1Lux 1Lux

Odstup signálu od umu 48dB 48dB
TV systém PAL PAL

Rozlí enie (TV riadky) 480 riadkov 420 riadkov
Uhol zobrazovania 95/120/150/170° 95/120/150/170°

Video v stup 1,0V p-p, 75 1,0V p-p, 75
Ochrana IP66 IP66

Vyvá enie bielej automatické automatické
AGC (kontrola zisku) automatická automatická
Korekcia protisvetla automatická automatická
Prevádzková teplota -30 ~ 70°C -30 ~ 70°C

6. Rie enie jednoduch ch problémov

Problém Prí ina Rie enie
Nestály obraz Uvo nená konzola kamery Nastavte, stabilizujte 

a upevnite kameru
iadny obraz Nesprávne vlo ené alebo 

po kodené káble
Skontrolujte správne 

zapojenie káblov
Rozmazan  obraz pinav  objektív kamery O istite objektív kamery

ikm  obraz Kamera nie je správne 
nain talovaná

Nastavte kameru a upevnite 
konzolu 
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1. Instalace kamery 
1.1 Specifická kamera: p i tomto typu instalace se kamera m ní za originální osv tlení SPZ.

1.2 Univerzální kamera: p i tomto typu instalace se kamera instaluje do osv tlení SPZ.



2. Typy a mo nosti zapojení

2.1 Kamera s osv tlením SPZ vevnit

2.2 Kamera bez osv tlení SPZ vevnit  nebo univerzální typ

3. Funkce relé

Pro kvalitní napájení kamery z autobaterie je mo no zapojení napájecího relé. 
P ídavné napájení je nutné pokud je napojení na sv tlo zpáte ky nedosta ující.

3.1  Pokud  jsou  v stupní  konektory  kamery  RCA a DC  sami ky,  tak  je  schéma  zapojení 
následující:



3.2 Pokud jsou v stupné konektory kamery 4 v 1 (mini jack), tak je schéma zapojení následující:

4. Originální monitor a schéma zapojení 

5. Technická specifikace

Typ senzoru CCD CMOS
Napájení 12V DC (±1V) 12V DC (±1V)
Spot eba <1W <1W
Rozli ení 628x582/628x512 580x540/580x492

Elektronická clona 1/60(NTSC)1/50(PAL)-
1/10000 sekund

1/60(NTSC)1/50(PAL)-1/10000 
sekund

Minimální osv tlení 0,1Lux 1Lux
Odstup signálu od umu 48dB 48dB

TV systém PAL PAL
Rozli ení (TV ádky) 480 ádk 420 ádk

Úhel zobrazování 95/120/150/170° 95/120/150/170°
Video v stup 1,0V p-p, 75 1,0V p-p, 75

Ochrana IP66 IP66
Vyvá ení bílé automatické automatické

AGC (kontrola zisku) automatická automatická
Korekce protisv tla automatická automatická

Provozní teplota -30 ~ 70°C -30 ~ 70°C

6. e ení jednoduch ch problém

Problém P í ina e ení
Nestál  obraz Uvoln ná konzola kamery Nastavte, stabilizujte 

a upevn te kameru
ádn  obraz Nesprávn  vlo ené anebo 

po kozené kabely
Zkontrolujte správné zapojení 

kabel
Rozmazan  obraz pinav  objektiv kamery O ist te objektiv kamery

ikm  obraz Kamera není správn  
nainstalována

Nastavte kameru a upevn te 
konzolu 
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D D RA 39752

Dear customer,
 
thank you for buying this product. Please read this manual completely 
before installation to get to know how to install and operate reverse 
camera.

In case of complications or any other questions contact your supplier.



Monitor

onitor test 12V OUT(blue)

DC +12V(red)
Grounding(Black)

DC +12V(red)

Grounding(Black)

Monitor test 12V OUT(blue)
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MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, CZ

Tel.: +420 585 315 017, fax: +420 585 315 021

molpir_o@molpir.cz, www.molpir.cz

Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 2 4319 1218, 4319 1219, fax: +421 2 4319 1220

obchod@molpir.com, www.molpir.com

Supplier:

obchod@molpir.com, www.molpir.com
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