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Οδηγίες ασφαλείας 
Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την οδηγία λειτουργίας πριν τη χρήση και φυλάξτε την 
για μελλοντική αναφορά. Ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές 
ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό / χρήση / εγκατάσταση του 
προϊόν. 
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει συνδέσεις όταν ο κινητήρας του οχήματος είναι σβησμένος. 
2. Προστατέψτε τη συσκευή από νερό, υγρασία και άλλα υγρά. Αποφύγετε τη χρήση / 
αποθηκεύοντάς το σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν απευθείας 
ηλιακό φως, πηγές θερμότητας ή χρήση κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία. Μην 
χειριστείτε αυτήν τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. 
3. Προτείνεται να πραγματοποιούνται όλες οι συνδέσεις και οι συναρμολογήσεις 
από εξειδικευμένο προσωπικό. 
4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις εκτελούνται με τον κατάλληλο τρόπο. 
Η αντίστροφη σύνδεση θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα και ζημιά. 
5. Μακριά από εύφλεκτα υλικά! 
6. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτήν τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς, 
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις για έλεγχο / επισκευή. 
7. Τυχόν τροποποιήσεις στο όχημα για την τοποθέτηση αυτής της συσκευής ή 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία πρέπει να εκτελούνται με τρόπο που δεν συμβαίνει 
απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του οχήματος. 
8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εξαρτημάτων κοντά σε αερόσακους! 
9. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης, επικοινωνήστε με το 
έμπορος οχημάτων. Πριν ανοίξετε τις τρύπες στο σώμα του οχήματος, βεβαιωθείτε 
δεν θα καταστρέψει ηλεκτρικά καλώδια, σύστημα φρένων, ρεζερβουάρ κ.λπ. 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, λάβετε υπόψη ότι τυχόν χαλαρά εξαρτήματα  
ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος –  
φροντίστε να εγκαταστήσετε σωστά κάθε κομμάτι και εξασφαλίστε την ασφάλεια. 
10. Η κάμερα δεν μπορεί να κρύψει πίσω / μπροστινά φώτα, πινακίδα, κ.λπ. 
Δεν μπορεί να ξεφύγει πέρα από το περίγραμμα του οχήματος! 
Ασφαλής οδήγηση 
Δώστε προσοχή στο περιβάλλον σας! 
Λάβετε υπόψη ότι η ευθύνη για την ασφάλεια κατά τη λειτουργία ενός οχήματος 
είναι αποκλειστικά στον οδηγό του οχήματος. Η κάμερα προορίζεται ως 
εργαλείο συμπλήρωσης και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να θεωρηθεί ως συσκευή που απορρίπτει το 
οδηγός από προσεκτική λειτουργία του οχήματος ούτε να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο πίσω 
προβολή καθρέφτη στο όχημα. Έχει σκοπό να βοηθήσει στην ασφαλή οδήγηση και στο 
παρέχει ευρύτερη οπίσθια όψη ενώ το όχημα βρίσκεται σε αντίστροφη θέση. Ο παραγωγός 
αυτής της συσκευής δεν φέρει ευθύνη για κακή χρήση του προϊόντος ούτε 
ζημιές ή ατυχήματα που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων 
ή οδηγίες ασφαλείας. 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Εγκατάσταση κάμερας 
Πριν από την εγκατάσταση, επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία: 
1. Με σωστή προοπτική, καλύτερη δυνατή οπίσθια όψη του οχήματος. 
2. ΟΧΙ αμέσως δίπλα ή κάτω από μια αντίστροφη λυχνία (καθώς μπορεί να τυφλώσει την κάμερα). 
3. Πριν ανοίξετε τις τρύπες στο σώμα του οχήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη θέση 
στα οποία δεν θα καταστρέψετε ηλεκτρικά καλώδια, σύστημα πέδησης, καύσιμο 
δεξαμενή κ.λπ. 
4. Η κάμερα δεν μπορεί να κρύψει πίσω φώτα, πινακίδα κυκλοφορίας ούτε άλλα 
μέρος του οχήματος. 
5. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα ΔΕΝ κολλάει έξω από το όχημα. 
6. Πριν ανοίξετε μια τρύπα, προσδιορίστε τον καλύτερο τρόπο για να περάσετε τα καλώδια 
το ΟΧΗΜΑ. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν παρεμβαίνουν σε κανένα εξοπλισμό ασφαλείας 
ούτε μειώνει την ασφάλεια του οχήματος. 
7. Αφού επιλέξετε ένα σημείο τοποθέτησης, αφαιρέστε τον πίνακα, αν είναι δυνατόν, και αφαιρέστε την ταινία 
την περιοχή που θα τρυπηθεί με κολλητική ταινία για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου. 
8. Μετά τη διάτρηση, αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν γλουτούς ή 
αιχμηρές άκρες, ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο 
καλώδιο όταν το τραβάτε. 
9. Περάστε προσεκτικά το καλώδιο της κάμερας 
συνδέστε μέσα από την οπή και εισάγετε το 
κάμερα στην τρύπα. 
Προτεινόμενη θέση εγκατάστασης κάμερας: 
Εγκατάσταση πλακών 
1. Αφαιρέστε την πινακίδα και το πλαίσιο πινακίδας κυκλοφορίας από το πίσω μέρος του οχήματος. 
2. Επιλέξτε και επισημάνετε το κατάλληλο σημείο γεώτρησης (πίσω από την πινακίδα, όπου το 
Το καλώδιο της κάμερας θα δρομολογηθεί). Πριν από τη διάνοιξη των οπών στο όχημα 
σώμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τοποθεσία στην οποία δεν θα προκαλέσετε ζημιά 
ηλεκτρικά καλώδια, σύστημα φρένων, δεξαμενή καυσίμου κ.λπ. Επίσης, πριν από τη διάτρηση, 
καθορίστε τον καλύτερο τρόπο για να περάσετε τα καλώδια μέσω του οχήματος. Εξασφαλίζω 
Τα καλώδια δεν παρεμβαίνουν σε κανένα εξοπλισμό ασφαλείας ούτε μειώνουν την ασφάλεια 
του οχήματος. 
3. Τρυπήστε μια τρύπα (προτεινόμενο πλάτος διαμέτρου περίπου 10 mm) πίσω από το 
πλαίσιο της πινακίδας κυκλοφορίας, ακριβώς όπου το καλώδιο θα δρομολογηθεί. 
4. Μετά τη διάτρηση, αφαιρέστε τυχόν γλουτούς ή αιχμηρά άκρα, ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά 
το καλώδιο όταν το τραβάτε. 
5. Περάστε προσεκτικά τα καλώδια της συσκευής μέσα από την οπή. 
6. Συναρμολογήστε το πλαίσιο πινακίδας κυκλοφορίας στην οπή πινακίδας στο 
όχημα με κατάλληλες βίδες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει το πλαίσιο έτσι ώστε 
Η κάμερα βρίσκεται στο πάνω μέρος του καρέ. 
7. Τοποθετήστε την πινακίδα σας στο πλαίσιο. 
Σημείωση: Συνιστάται η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για 
ασφαλίστε τη πινακίδα στη θέση της (π.χ. χρησιμοποιώντας βίδες) για να αποφύγετε τυχαία 
συρόμενη από την πλάκα. 
ΔΙΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ Προσέξτε καλώδια, αισθητήρες, 
γραμμές, οτιδήποτε μπορεί να καταστραφεί. 
 



Σύνδεση 
Συνδέστε τα καλώδια όπως υποδεικνύεται στην εικόνα (Σημαντικό: δώστε προσοχή στη συσκευή 
έχετε αγοράσει. Εκτελέστε συνδέσεις σύμφωνα με τα καλώδια καλωδίωσης στο 
σειρά). Πραγματοποιήστε μια μόνιμη σύνδεση χρησιμοποιώντας έναν πτυχωτό σύνδεσμο ή με συγκόλληση κ.λπ. 
1. Συνδέστε το βύσμα καλωδίου AV (6) στην έξοδο σήματος AV της πινακίδας κυκλοφορίας 
κάμερα του καρέ (7). Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου AV (3) 
είσοδος βίντεο (2) της οθόνης του οχήματός σας. 
2. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, συνδεθείτε στην τροφοδοσία. Κάνει μια 
μόνιμη σύνδεση χρησιμοποιώντας πτυχωτή σύνδεση ή με συγκόλληση κ.λπ. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι είναι οι δύο διαφορετικές μέθοδοι σύνδεσης με την τροφοδοσία: 
• τοποθετήστε το βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας (10) στην είσοδο τροφοδοσίας της κάμερας (9). Επόμενο 
συνδέστε το κόκκινο καλώδιο (11) στην τροφοδοσία (+12 V) π.χ. όπισθεν φως, και 
μαύρο καλώδιο (12) σε GND. 
• εισάγετε το βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας (10) στην είσοδο ισχύος της κάμερας (9) και 
συνδέστε το μαύρο καλώδιο (12) στο GND. Στη συνέχεια συνδέστε καλώδιο τροφοδοσίας του 
το καλώδιο AV (4) για τροφοδοσία (12 V) π.χ. ACC, και συνδέστε την τροφοδοσία 
καλώδιο του καλωδίου AV (5) στο κόκκινο καλώδιο (11) του καλωδίου τροφοδοσίας. 


