BC™ 30 bezdrôtová parkovacia kamera

Používateľská príručka
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Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť
kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin
si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto
príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie.
Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke
www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať
bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
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Predstavenie
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte v balení s produktom,
kde nájdete upozornenia spojené s produktom
a iné dôležité informácie.

Zobrazenie videa z bezdrôtovej
kamery

Predtým, než si môžete pozrieť video z vašej
bezdrôtovej kamery, musíte nainštalovať kameru,
kábel vysielača a prijímača. Pre viac informácií
sa pozrite sa na pokyny pre inštaláciu vašej
bezdrôtovej kamery.
Vaše GPS zariadenie ukazuje video z vašej
spárovanej bezdrôtovej kamery rôznymi spôsobmi,
v závislosti na tom, ako je vysielač kamery
pripojený k napájaniu.
1 Vyberte možnosť na zobrazenie videa:
Predstavenie
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• Ak je vysielač pripojený k parkovaciemu svetlu
(odporúčané), zaraďte spiatočku.
Zariadenie automaticky zobrazí video
z parkovacej kamery.
• Ak je vysielač pripojený k svietidlu alebo inému
stabilnému 12 Vdc zdroju, vyberte
v zariadení pre zobrazenie videa z parkovacej
kamery.
2 Možnosť obnoviť normálnu prevádzku zariadenia:
• Ak je vysielač pripojený k parkovaciemu svetlu
(odporúčané), vyraďte spiatočku.
Zariadenie sa automaticky prepne do normálnej
prevádzky.
• Ak je vysielač pripojený k svietidlu alebo inému
stabilnému 12 Vdc zdroju, vyberte
v zariadení pre obnovenie normálnej prevádzky.

1
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Vodiace čiary
OZNAM
Funkcia navádzanie čiarami slúži len pre
informačné a referenčné účely. Vy ste zodpovedný
za udržovanie povedomia vášho okolia.
Navádzanie čiarami poskytuje približnú vizuálnu
dráhu vozidla, ak cúvate. Na zabezpečenie
najpresnejšej referencie musíte nastaviť vodiace
čiary pre každú parkovaciu kameru.
Nemali by ste používať funkciu vodiacich čiar, ak
ste ešte nenastavili presnosť vodiacich čiar.

Nastavenie vodiacich čiar

Pre najlepšie referencie, by mali byť vodiace čiary
zarovnané tak, aby zohľadňovali vonkajšie okraje
vozidla. Mali by ste zosúladiť vodiace čiary
samostatne pre každú parkovaciu kameru.
2
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1 Postavte vozidlo s jednou stranou úzko
zarovnanou s obrubníkom, príjazdovou cestou,
alebo čiarou parkovacieho miesta.
Možno budete chcieť umiestniť vozidlo v
strede parkovacieho státia a posunúť k ďalšiemu
státiu.
To vám umožní použiť čiary parkovacieho miesta
v zadnej časti vozidla ako referenčné body na
vyrovnanie.
Obrubník, príjazdovú cestu, alebo čiary
parkovacieho státia by mali byť jasne viditeľné na
zariadení.
2 V hlavnej ponuke vyberte
Nastavenia>Parkovacia kamera.
3 Vyberte kameru, ktorú chcete nastaviť a vyberte
Jazdné pruhy > Nastaviť jazdné pruhy.
4 Pomocou šípok v rohoch obrazovky
presuňte navádzacie čiary, aby zodpovedali
uhlu a polohe obrubníka, príjazdovej cesty, alebo
čiar parkovacieho státia.
Vodiace čiary by sa mali objaviť priamo na
hornej časti vašich referenčných bodov.
Vodiace čiary/jazdné pruhy
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7 Vyberte

kompletné.

,ak je zarovnanie a nastavenie

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich
čiar.
1 Z náhľadu kamery, vyberte položku

5 Použite šípky v strede obrazovky na posunutie

vodiacich čiar nahor alebo nadol. Červená časť
vodiacich čiar by mala byť zarovnaná so zadnou
časťou vozidla.
6 Ak je to nutné, premiestnite vozidlo na druhú
stranu blízko spätú s obrubníkom, príjazdovou
cestou, alebo čiarami parkovacieho státia
a opakujte proces zarovnania.
Mali by ste sa pokúsiť držať vodiace čiary
symetrické, aj keď vaše vozidlo nie je v dokonalom
zákryte s obrubníkom, príjazdovou cestou,
alebo čiarami parkovacieho miesta.
Viac kamier
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Jazdné pruhy.
2 Vyberte alebo zrušte políčko
Zobraziť jazdné pruhy.

>

Obnovenie zarovnania

Môžete obnoviť vodiace čiary do ich
východiskového nastavenia.

1 Vyberte Nastavenia > Parkovacia kamera.
2 Vyberte kameru ktorú chcete upraviť a vyberte
Jazdné pruhy > Obnoviť.

Viac kamier

Môžete spárovať až štyri bezdrôtové kamery
s káblom prijímača BC 30. Napríklad, môžete
spárovať jednu kamera nainštalovanú na vašom
vozidle a druhú kameru nainštalovanú
3
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na prívese. Z pohľadu kamery, môžete
prechádzať video kanály zo všetkých spárovaný
kamier. Môžete tiež zmeniť poradie, v ktorom
sa kamery zobrazujú pri prepínaní kamier.

Spárovanie vysielača s káblom
prijímača

Môžete spárovať až štyri bezdrôtové kamery s
káblom prijímača BC 30. Ak vaša kamera,
vysielač a kábel prijímača boli zabalené
spolu, tak už boli spárované priamo od výrobcu. Ak
vysielač a kábel prijímača sú riadne nainštalované
a neprijímate video na
GPS zariadení, môžete spárovať vysielač a prijímač
manuálne.

prijímača.

3 V GPS zariadení, vyberte Nastavenia >

Parkovacia kamera > Pridať novú kameru.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prepínanie kamier

Môžete prechádzať video kanály zo všetkých
spárovaných kamier.
Z pohľadu kamery, vyberte . Zobrazí sa video
z ďalšej kamery, a názov kamery sa zobrazí
v hornej časti obrazovky.

Zmena poradia kamier

Môžete zmeniť poradie v ktorom sa zobrazujú
kamery keď prepínate kamery.

1 Vyberte možnosť:

• Postaviť vozidlo v parku.
• Vypnite stály zdroj energie pripojený k vysielaču.

2 Zapnite zariadenie GPS pripojeného ku káblu
4
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Viac kamier
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1 Vyberte Nastavenia > Parkovacia kamera.
2 Vyberte kameru.
3 Vyberte možnosť Nastaviť predvolenú kameru.
Zobrazí sa zoznam spárovaných kamier.

4 Presuňte každú kameru na požadované miesto

v zozname.
Pri prepínaní kamier z pohľadu kamery, kamery
sa objaví v uvedenom poradí, od zhora nadol.
Kamera na vrchole zoznamu je predvolená kamera
a zobrazí sa prvá zakaždým, keď sa objaví pohľad
kamery.

Premenovanie kamery

Môžete zmeniť názov kamery, ktorý sa zobrazí
vyššie pri pohľade kamery. Mali by ste použiť
výstižný názov, ktorý jednoznačne identifikuje
umiestnenie kamery.

1 Vyberte Nastavenia> Parkovacia kamera.
2 Vyberte kameru.
3 Vyberte Premenovať.
Príloha
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Vymazanie spárovanej kamery

Ak ste už sprárovali štyri kamery s káblom prijímača
BC 30, musíte odobrať spárovanú kameru, než
budete môcť spárovať novú.
1 Vyberte Nastavenia> Parkovacia kamera.
2 Vyberte kameru.
3 Vyberte Zrušiť párovanie.

Príloha
Parametre
Vstupné napätie kamery
a vysielača

Od 9 do 28 V

Poistka vysielača

500 mA,

Spotreba kamery
a vysielača

150 mA pri 12 V

Vodotesnosť kamery
a vysielača

IEC 60529 IPX7

5
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Teplotný rozsah kamery

Od -40° do 85°C

Teplotný rozsah kábla
prijímača a vysielača

Od -20° do 70°C

Vstupné napätie kábla
prijímača

Od 10 do 24 V

Poistka kábla prijímača

2 A, 250V

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m
na max. 30 min. Viac informácií nájdete
na stránke www.garmin.com/waterrating.
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Táto slovenská verzia anglického
príručky BC 30
(Garmin katalógové číslo 190-01838-00,
revízia A) je poskytnutá ako výhoda.
Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu
revíziu anglickej príručky pre použitie
BC 30.
Spoločnosť GARMIN nezodpovedá
za presnosť tejto slovenskej príručky
a odmieta akúkoľvek zodpovednosť
vyplývajúcu z jej obsahu.
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