
SAMOCHODOWA KAMERA COFANIA 

MODEL: AK314

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje podstawowe
Uniwersalna kamera cofania, idealna dla vanów, busów, autobusów, Tirów, ciągników rolniczych 
itp.

Cechy produktu:

• Kamera umożliwia łatwy i wygodny podgląd na to co się dzieje za samochodem. Kamera 
cofania zamontowana z tyłu samochodu doskonale rozwiązuje problem parkowania w 
trudnych miejscach dzięki czemu manewr ten stanie się dziecinnie prosty. 

• Kamerę można zamontować również w ciągnikach rolniczych, aby wygodnie obserwować 
co się dzieje z tyłu traktora podczas pracy z maszynami rolniczymi. 

• Wbudowany szerokokątny obiektyw, dzięki, któremu zakres pola widzenia kamerki jest 
niesamowicie duży. 

• Kamerka pełni wodoodporna i wstrząsoodporna. 
• Automatycznie włączanie podświetlenia LED.
• Przemyślane mocowanie umożliwiające regulację kąta nachylenia kamerki przy montażu 

bez użycia dodatkowych uchwytów. 
• Uniwersalne podłączenia do monitorów złączem VIDEO RCA. 

Specyfikacja kamery:

• Kąt widzenia: 92 stopnie
• Format Video: 720 x 540 PAL, kolor
• Rodzaj obrazu: lustrzane odbicie 
• Czułość: 0,1Lux 
• Zakres odporności na temperatury: -20 do +70°C 
• Wyjście: Composite Chinch RCA
• Zasilanie: 12V - (przewody przygotowane do wpięcia się w instalację) 
• Klasa odporności: IP68 - idealna do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pojazdów 
• Wymiary: 22x20mm 

W zestawie:

• Kamera z kablem ~50cm
• Otwornica 
• Kabel zasilający 1,2m
• Kabel RCA 6m 
• Instrukcja 
• Całość zapakowana w kolorowe, estetyczne pudełko 

2. Instalacja

1. Rozpakować elementy zestawu.
2. Wywiercić otwór w miejscu montażu kamery dołączoną otwornicą.
3. Zamocować kamerę w otworze, ustawić kąt kamery odpowiednio zmieniając ustawienie 

podkładek i dokręcić całość nakrętką.
4. Połączyć elementy zestawu tak jak prezentuje diagram poniżej:

Importer: APTEL Adam Pawlak sp.j. http://www.hurtownia.aptel.pl 1/2

http://www.hurtownia.aptel.pl/


Opcjonalnie czerwony pojedyńczy przewód można podłączyć pod +12V lampki cofania, a drugi 
koniec do wejścia zmiany źródła sygnału video w monitorze (jeżeli takowy posiada). W ten sposób 
można uzyskać przełączenie źródła video w monitorze na kamerę cofania w chwili włączenia biegu
wstecznego.

Informacje dodatkowe: aby ograniczyć zużycie prądu przy wyłączonym silniku, zalecamy +12V 
podłączyć pod światło cofania w samochodzie lub pod stacyjkę – kamera będzie automatycznie się
włączać po wrzuceniu biegu wstecznego/ uruchomieniu pojazdu.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Jakiekolwiek zmiany dokonane w pojeździe w celu zainstalowania urzadzenia muszą być 

wykonane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu na drodze.
• Przed wierceniem otworów montażowych upewnij się, że nie zostaną uszkodzone żadne 

przewody elektryczne samochodu.
• Nie wolno montować żadnych komponentów w obrębie poduszek powietrznych 

samochodu, aby w razie wypadku uniknąć obrażeń.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
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