
70mai HD Backup Camera 

70mai HD zadní kamera

Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte níže uvedený návod. 

 Přehled produktu



Ilustrace produktu, dodatky a uživatelské rozhraní je pouze orientační. 
Může se lišt model od modelu.  

 Instalace
Krok 1 – test video signálu 
1. Vypněte motor automobilu.
2. Spojte zadní kameru s drátem videa (spojte port A s portem B).
3. Spojte červený drát s pozitivním pólem se zadním světlem automobilu.
4. Vložte nabíjecí port do vstupního portu videa přijímače (například:
AV/IN port 70mai pření kamery).
5. Nastartujte automobil a zařaďte zpátečku. Sledujte, zda zadní kamera
ukazuje obraz.
Pokud bude na kameře uveden obraz, postupujte dále podle návodu (krok
2). Pokud se obraz neobjeví, překontrolujte zapojení popsané výše.
Pokud i přes kontrolu zapojení obraz není zobrazen, kontaktujte servis.

Krok 2 – úprava kabelů 
1. Vypněte motor automobilu.
2. Upravte kabel tak, aby byl umístěn podél kabiny a dosáhl až k výstupu
signálu přijímače (AV/IN port 70mai přední kamera).
3. Upravte port B drátu videa, tak aby byl upevněn u víka kufru
automobilu a spojte červený drát s pozitivním pólem se zadním světlem
automobilu. Černý drát zajistěte izolačním lepidlem.
4. Spojte zadní kameru s drátem videa (spojte port A a B dohromady).
5. Utáhněte kameru do požadované pozice a nastavte ji.

Krok 3 – Instalace zadní kamery 
1. Vypněte motor a odpojte napájení.
2. Odpojte zadní kameru z drátu videa.
3. Nainstalujte kameru do dírek umístěných v automobilu.

Upevněte šrouby do otvorů a drát zadní kamery dejte doprostřed. 
4. Protáhněte drát zadní kamery prostředním otvorem a spojte zadní
kameru s drátem videa (spojení portu A a portu B).
5. Zajistěte kameru do automobilu pomocí šroubků.
Poznámka: Poté co určíte místo, kamera může být připevněna pomocí
samolepky.

Krok 4 – Nastavení úhlu zadní kamery 
Sejměte ochrannou fólii umístěnou na zadní kameře a nastavte 
požadovaný úhel. Kameru nastavte tak, aby byla rovnoběžně se zemí. Tak 
jak je uvedeno na obrázku. 

Před úpravou Po úpravě 
Typy: Instalace kamery a vedení drátů se může lišit model od modelu 
automobilu. Instalaci by měl provést profesionál.  
Během instalace kamery vypněte motor automobilu a napětí, aby nedošlo 
ke zkratu. 

 Funkce produktu
Uvedené zařízení má být použito jako přídavné zařízení k dalším hlavním 
produktům 70mai.  
Poté co je zadní kamera správně nainstalována, slouží především 
k zachycení záznamů v zadní části vozidla. Předává informaci hlavnímu 
přijímači (hlavní přední kameře produktů 70 mai). 

 Použití Displej s obrazem Pokud vozidlo nedisponuje zpátečkou a zadní obraz 



 Zadní kamera je napájená hlavní přední kamerou. Zadní kamera
se zapne ve chvíli, kdy je zapnuta i přední kamera. Zadní kamera
se automaticky vypne ve chvíli, kdy je hlavní přední kamera
vypnuta.

 Přední kamera napájí zadní kameru pouze ve chvíli, kdy je přední
kamera zapojena do napájení.

 Záznam ze zadní kamery je automaticky uchováván na mikro SD
kartě přední kamery. Když je naplněna kapacita mikro SD karty,
první záznamy jsou automaticky přepisovány nejnovějšími
záznamy.

 Pokud je zadní kamera správně zapojena, během couvání se
automaticky zobrazí záznam zadní kamery v přední kameře. Poté
se přední kamera opět přepne do původního režimu přehrávání.

 Řešení problémů
Typ problému Řešení 

Zadní kamera 
nezobrazuje 

obraz 

Překontrolujte, že je zadní kamera správně napojena 
do AV/IN portu přední kamery.  
Manuálně na přední kameře nastavte přehrávání zadní 
kamery.  
Pokud ani přes uvedené rady nezískáte obraz ze zadní 
kamery, kontaktujte servis. 

Zadní kamera 
neposkytuje 

záznam 

Překontrolujte, zda je drát správně napojen na zadní 
světlo. Pokud drát nebude správně napojen, zadní 
kamera neposkytne záznam při couvaní. Kameru 
zkuste opětovně připojit. Spojte drát zadní kamery 
s napájecím kabelem zadního světla. Pokud ani přes 
uvedené rady nezískáte záznam ze zadní kamery, 
kontaktujte servis. 

zadní kamery 
bliká 

problikává, kontaktujte servisní pracoviště. 

Obraz zadní 
kamery je 
rozmazaný 

Zkontrolujte, zda je ochranná fólie zadní kamery 
sejmuta. Pokud ne, sloupněte ji. V deštivých dnech 
nebo v zimě může voda kondenzovat na kameře. 
Kameru očistěte.  

 Návod k použití
Funkce zařízení jsou detailně popsány v online průvodci. Před prvním 
použitím si pečlivě přečtěte uvedený návod. Stáhněte si ho v níže 
uvedeném QR kódu.  

 Upozornění
1. Instalaci zařízení by měla provést zaškolená osoba. Výrobce neručí za
špatnou instalaci zařízení, za poškození baterie automobilu, zkrat,
poškození interiéru atd.
2. Zařízení je ovlivněno napájení ze zadního světla a také přijímačem
(přední kamera). Výrobce neručí za selhání zařízení způsobené napájením
nebo přední kamerou. Nemanipulujte s kamerou, pokud je pod napětím.



Základní parametry 
Rozlišení: 1920 x 1080 
Úhel pohledu: 120° 
Pracovní teplota: -10 – 60 °C 
Teplota skladování: -20 – 70 °C 



 


