
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
WIFI MODUL PRO PØIPOJENÍ KAMERY

Modul umožòuje  pøenos video signál ze zadní nebo 
pøední kamery do vašeho chytrého telefonu (Android / 
iPhone) nebo do multimediální jednotky s operaèním 
systémem Android prostøednictvím Wi-Fi.

- Digitální signál 2,4GHz  zvyšuje jas videa na vašem    
chytrém telefonu bez rušení bìhem pøenosu

- Vestavìný napájecí zdroj pro napájení kamery
-  Zapnutí kamery po zaøazení zpáteèky nebo manuálnì
- Automatické spuštìní telefonu s OS Android, i když je 

zamèený (pøi použití s iPhone je nutné aplikaci zapnout) 
- Aplikace pro Android i iOS ke stažení zdarma
- Kompaktní design, snadná instalace 

Obj.èíslo: 2 22 800

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Kostra

+12V po zapnutí zapalování
(sv.15) 

Informace o zaøazení zpáteèky

LED
 dioda

Podporuje mobilní telefony 
s operaèním systémem
Android i iOS nebo 
multimediální jednotky
s OS Android

WI-FI

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napìtí: 6 až 18V
Výkon: 2,7W
Proudová spotøeba: 190 / 68mA (zap./vyp. kamera)
Doba aktivace obrazu: max.4 sec.
Video standard: PAL / NTSC
Vysílací výkon: 135M:13dB / 54M:13dB / 11M:17dB 
Maximální dosah: 35m
Pracovní teplota: -40 ž +85°C
Operaèní systém: Android / iOS

Zaøízení je urèeno pro odbornou montáž. 
Doporuèujeme instalaci svìøit autorizovanému 

servisu automobilù 
nebo odborné instalaèní dílnì.

Video signál a napájení parkovací kamery



NÁVOD K OBSLUZE

Zapnìte zapalování a zaøaïte zpáteèku. Pøi prvním použití je nutné nastavit Wi-Fi z vysílaèe ruènì.
Otevøete aplikaci a nechte ji pracovat na pozadí, po zaøazení zpáteèky se pøi couvání na obrazovce 
zobrazí obraz z kamery.

Nainstalujte aplikaci do Vašeho mobilního telefonu
Název aplikace: Cam-Plus  
Podporovaný operaèní systém: Android 4.4 a novìjší / iOS 7.0 a novìjší

① Zpìt:  zpìt na pøedchozí krok
.
② Nahrávání: kliknìte pro záznam, ikona 
     zèervená, dalším kliknutím záznam zastavíte

③ Fotografie obrazovky:
     kliknutím poøídíte aktuální obrazovku.

④ Knihovna nahraných videí a fotografií

⑤ Nastavení: 
     možnosti nastavení jsou uvedeny níže

Možnosti nastavení 
AutoRecording: automatické nahrávání videa z kamery pøi couvání a video se uloží do vašeho 
telefonu. Záznam bude ukonèen pøi vyøazení zpáteèky.
Camera Switch: na . Obraz z kamery bude zobrazen bez ohledu na 
stav zaøazení zpáteèky.
Brightness: nastavení jasu
Contrast: nastavení kontrastu
Color: nastavení barev
Saturation: nastavení sytosti
Horizontal / Vertical Mirror: otoèení zobrazení obrazu vodorovnì / svisle
New SSID: nastavte název  hotspotu 
New Password: nastavte heslo Wi-Fi (ne ménì než 8 znakù), projeví se až po restartu. (Poznámka: Ve 
výchozím nastavení není heslo nastaveno)

Poznámka:

① Pro lepší funkci pøidejte aplikaci do seznamu programu bìžících na pozadí, pro pøípad,  že by    

aplikace byla zrušena systémem, v dùsledku èehož by se nezobrazil obraz na Vašem telefonu.

② Nìkteré telefony se nemohou automaticky pøipojit k Wi-Fi pokud je telefon zamèený,  v tomto pøípadì 

mìjte telefon odemèený, dokud nebude pøipojeno Wi-Fi.

pájení kamery ovládané aplikací

Wi-Fi
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