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Bezpiecze

Kamera cofania - instrukcja obsługi.                              

ństwo pracy.

Jakiekolwiek zmiany dokonane na poje ździe w celu
zainstalowania systemu pomocy parkowania lub innych  komponentów
muszą by ć wykonane w taki sposób, aby nie zagra żały bezpiecze ństwu
na drodze lub stabilno ści pojazdu. W wielu przypadkach wyci ęcie
kawałka metalowej karoserii spowoduje wyga śni ęcie wa żności dowodu
rejestracyjnego pojazdu. Nie wolno instalowa ć żadnych komponentów w
zakresie poduszek powietrznych, aby w razie wypadku  unikn ąć obra żeń.
Jeśli masz jakiekolwiek w ątpliwo ści dotycz ące miejsca instalacji
skonsultuj si ę ze swoim dealerem samochodowym. Je żeli jest taka
konieczno ść przed rozpocz ęciem wiercenia otworów monta żowych upewnij
si ę, że nie zostan ą uszkodzone żadne przewody elektryczne, układ
hamulcowy, zbiornik na paliwo itp. Podczas instalac ji systemu pomocy
parkowania zachowaj w pami ęci, że oderwane elementy mog ą stanowi ć
niebezpiecze ństwo wywołania wypadku.
Dlatego solidnie przymocuj ka żdy element, w miejscu, w którym nie
będzie stanowi ć zagro żenia dla pasa żerów. Kamera nie mo że zasłania ć
tylnych świateł, rejestracji lub jakiejkolwiek cz ęści pojazdu i nie
może wystawa ć z pojazdu. W kwestiach zwi ązanych z instalacj ą kamery
w konkretnym poje ździe prosimy o konsultacj ę z producentem pojazdu.
Nale ży sprawdzi ć czy lokalne regulacje pozwalaj ą na instalacj ę
takiego systemu.

ądzenia

Nasze kamery mo żna stosowa ć do wi ększo ści typów pojazdów. 
Dost ępne wersje:

− Dedykowane w miejsce fabrycznej lampki pod świetlenia
rejestracji (z diod ą LED lub bez)

− Wbudowane w ramk ę pod tablic ę rejestracyjn ą

− Inne kamery uniwersalne 
Mogą by ć zainstalowane i podł ączone do ró żnych typów
odbiorników video takich jak np.: Samochodowy odtwa rzacz DVD,
Monitor, GPS, sensory parkowania itp. WWW.ALL
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Instrukcja obsługi.

Kamery mo żna zamontowa ć na kilka sposobów
1) W miejsce fabrycznej lampki pod świetlenia rejestracji
2) W miejsce ramki tablicy rejestracyjnej
3) W dedykowane miejsce fabrycznej kamery cofania
4) Posiadaj ąc odpowiedni typ kamery uniwersalnej w zderzak

lub inn ą cz ęść tyłu pojazdu wierc ąc odpowiednie otwory

Przykładowy schemat podł ączenia monitora LCD i kamery cofania
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