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                                                                             Návod k obsluze 
T917 - Bezdrátová couvací kamera s monitorem LCD 7"     

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto 

produktu. 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! 

 

Popis:  

WiFi couvací kamera bezdrátová s 15 IR LED a 7 "palcovým LCD monitorem je tím ideálním 

parkovacím asistentem se kterým budete mít přehled při couvání, o tom co se děje za 

vozidlem, jestli jste dostatečně daleko od překážky či jiného vozidla. Tento kompletní couvací 

set Vám skutečně usnadní parkování, disponuje kamerou s širokým úhlem záběru 120 stupňů 

a výkonnými nočními 15LED IR se kterými bez problémů uvidíte vše, co potřebujete i v noci.  

Specifikace produktu: 

LCD monitor (bezdrátový přijímač): 

Displej: TFT 7 " 

Efektivní pixely: 480 * 234 

Video systém: NTSC & PAL 

Napájení: DC 12V 1.5A 

Přenosová frekvence: ISM 2400 MHz ~ 2485 MHz 

Přenosová vzdálenost na volném prostranství: 10 m 

Rozměry: 190mm * 140mm * 20mm 

Hmotnost: 300 g 

Couvací kamera: 

Specifikace kamery:                                                                                          

     Pozorovací úhel: 120 stupňů 

     Rozlišení obrazu: 800 x 480 pixelů NTSC / PAL (WVGA) 

     IR světelné diody: 18 ks. 

     Režim: Den / Noc (automaticky přepnuto - v závislosti na světelných podmínkách) 

     Vestavěný senzor světla / soumraku 

     Rozsah teplotní odolnosti (provozní rozsah): -40 až + 80 ° C 

     Video výstup: Kompozitní - Kompozitní činčila 

     Napájení: 12V (kabely jsou již připraveny k připojení k elektrickému systému vozidla) 

     Maximální spotřeba energie: až 120 mA 

     Včetně montážního rámu! 

     Třída odolnosti: IP66 - ideální pro použití uvnitř i vně vozidel 

     Rozměry (se stojanem a digestoří): 75 mm x 69 mm x 72 mm       
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 Balení obsahuje: 

1 * Couvací kamera 

1 * 7 "LCD monitor přijímač 

1 * Stojan pro LCD monitor 

1 * AC / DC napájení pro LCD monitor 

1 * Uživatelská příručka 

 

Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  

díly přístroje nebo se zranit 

 

Použití: 

K video vstupu vysílače se připojí nainstalovaná couvací kamera. Napájení vysílače se připojí k 

napájení couvací kamery nebo k vodičům světel zpátečky. Video výstup přijímače se připojí k 

vestavěnému nebo dodatečně nainstalovanému monitoru, napájení přijímače se připojí k 

palubní síti vozidla za spínač palubní sítě. Vhodné pro všechny typy automobilů s ukostřeným – 

pólem.  
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Údržba a čištění  

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 

navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 

(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

 

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 prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 

vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 

změn na výrobku, provedených třetí osobou.  


