
                                                                      BC35 backup camera 

Aizmugures kameras skatīšana 
Ierīce rāda video no pievienotās rezerves kameras dažādos veidos atkarībā no tā, kā 
kamera ir pievienota barošanas avotam. 
1 Atlasiet opciju video rādīšanai: 

• Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams), pārslēdzot 
transportlīdzekli atpakaļgaitā. Ierīce automātiski rāda video no 
atpakaļgaitas kameras. 

• Ja kamera ir pievienota pastāvīgam strāvas avotam, atlasiet  > Rear 
View, lai manuāli skatītu kameru. 

2 Atlasiet opciju, lai atjaunotu parastu ierīces darbību: 

• Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams), izņemiet 
transportlīdzekli no atpakaļgaitas. Ierīce automātiski atjauno parastu 
darbību. 

• Ja raidītājs ir pievienots pastāvīgam strāvas avotam, atlasiet , lai 
manuāli paslēptu kameru. 

5 Velciet apļus uz vadlīniju stūriem ① līdz tie saskan ar apmales vai stāvlaukuma 
līniju novietojumu. Vadlīnijām jābūt tieši virs jūsu atskaites punktiem. Vadlīniju 
sarkanā daļa ir jāsaskaņo ar automašīnas aizmuguri. 
 

 
 

6 Jums vajadzētu mēģināt saglabāt vadošās līnijas simetriski, pat ja jūsu 
transportlīdzeklis nav perfekti saskaņots ar apmales vai stāvlaukuma līnijām. 

7 Nospiediet  kad saskaņošana ir pabeigta. 

BC 35 backup camera savienošana pārī ar Garmin® navigācijas ierīci 
Lai pievienotu kameru, vispirms jāieslēdz Wi‑Fi® Garmin navigācijas 
ierīcē. BC 35 bezvadu rezerves kamera ir saderīga ar dažām Garmin navigācijas 
ierīcēm ar Android™. Ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci varat pievienot līdz četrām 
BC 35 bezvadu rezerves kamerām. 
1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru. Bez jaunākās 
programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 35 kameru. Papildu informāciju par 
atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā. 
2 Ieslēdziet Garmin navigācijas ierīci un novietojiet to 3 m attālumā no kameras. 

3 Atlasiet  > Rear View. 
4 Atlasiet opciju: 

• Ja šī ir pirmā kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei, atlasiet Add 
New Camera. 

• Ja šī ir papildu kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei, atlasiet  > 
Choose Camera > Add New Camera. 

5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. 
PIEZĪME. pāra savienojuma kodu vai paroli skatiet uz raidītāja vai kameras. Kad pāra 
savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo reizi pabeigts, kamera automātiski 
izveido savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci. 

Vadlīniju rādīšana vai slēpšana 

1 Nospiediet  > Rear View. 

2 Ja jums ir savienota pārī vairāk kā viena kamera, nospiediet  > Choose Camera 
un izvēlēties kameru, kuru pielāgot. 

3 Nospiediet  > Settings. 
4 Atlasiet vai noņemiet Show Guidance Lines atzīmi. 
Atjaunot noklusējuma vadlīniju iestatījumus 
Jūs varat atiestatīt vadlīnijas. 

1 Nospiediet  > Rear View. 

2 Ja jums ir savienota pārī vairāk kā viena kamera, nospiediet  > Choose Camera 
un izvēlēties kameru, kuru pielāgot. 

3 Nospiediet  > Settings > Adjust Guidance Lines. 
4 Nospiediet  > RESET. 

Vadlīnijas 
Vadlīnijas paredzētas tikai informatīviem mērķiem. Jūs esat atbildīgs par savu 
braukšanu. Vadlīnijas nodrošina transportlīdzekļa ceļa aptuvenu vizuālo attēlojumu, 
kad jūs braucat atpakaļgaitā. Lai nodrošinātu visprecīzākās līnijas, katrai kamerai ir 
jāsaskaņo norādes līnijas. Jums nevajadzētu izmantot vadlīnijas, ja neesat tās 
saskaņojis 
Vadlīniju saskaņošana 
Labākam rezultātam, vadlīnijas jāsaskaņo, lai tās atspoguļotu transportlīdzekļa ārējās 
malas. Katrai kamerai vajadzētu pielāgot norādes līnijas atsevišķi. 
1 Novietojiet transportlīdzekli ar vienu sānu pie apmales vai stāvvietas robežlīnijas. 
Tas ļauj jums izmantot automašīnas aizmugurē esošās stāvvietas līnijas kā atskaites 
punktus. Ierīcē jābūt skaidri redzamai apmalei vai stāvlaukuma līnijām. 

2 No galvenās izvēlnes, izvēlieties  > Rear View. 

3 Ja jums ir vairāk nekā viena kamera, izvēlieties  > Choose Camera un izvēlieties 
kameru, lai pielāgotu. 

4 Nospiediet  > Settings > Adjust Guidance Lines. 
 

Vairākas kameras 
Jūs varat savienot pārī ar saderīgu Garmin ierīci līdz pat 4 kamerām. Piemēram, jūs 
varat savienot vienu kameru, kas uzstādīta kabīnei, un otru kas uzstādīta piekabei.  
Kameru pārslēgšana 
Ja vairākas kameras raida video uz jūsu ierīci, varat pārslēgties starp 
kameru skatiem. 

1 Atlasiet  > Rear View. 

2 Atlasiet  > Choose Camera. 
3 Atlasiet kameru. 
Tiek rādīts video no kameras, un ekrāna augšā ir redzams kameras 
nosaukums. 
Kameru secības mainīšana 
Jūs varat mainīt sarakstā esošo kameru secību. Kad ir vairāk nekā viena kamera 
kameru secība nosaka, kurš video ir redzams. 

1 Nospiediet  > Rear View. 

2 Nospiediet  > Set Priority. 
Parādās kameru saraksts. 
3 Velciet katru kameru uz vajadzīgo vietu sarakstā. 
Kamerām, kas atrodas saraksta augšdaļā ir prioritāte, kad tiek raidīta vairāk nekā 
viena kamera. 
Piezīme: Jūs varat manuāli pārslēgties uz jebkuru raidošo kameru, neatkarīgi no tās 
pozīcijas sarakstā. 

 

 



Kameras pārdēvēšana 
Jūs varat mainīt nosaukumu, kas tiek parādīts virs kameras. Jums vajadzētu 
izmantot aprakstošu nosaukumu, kas skaidri norāda kameras atrašanās vietu. 
1 No galvenās izvēlnes, nospiediet > Rear View. 
2 Ja jums ir vairāk nekā viena kamera, izvēlieties > Choose Camera un izvēlieties 
kameru, kuru vēlaties pārdēvēt. 
3 Nospiediet > Settings > Rename. 
Kameras noņemšana 
Ja jau esat savienojis 4 BC 35 kameras ar savu ierīci, jums ir jānoņem kāda, pirms jūs 
varat savienot pārī jaunu kameru. 
1 Nospiediet > Rear View. 
2 Ja nepieciešams, nospiediet > Choose Camera un izvēlieties kuru kameru noņemt. 
3 Nospiediet > Settings > Unpair. 
4 Nospiediet OK. 

Bezvadu un tīkla iestatījumi 
Ātrā savienojuma ieslēgšana un izslēgšana 
Bezvadu rezerves kamera BC 35 izmanto Wi-Fi, lai sazinātos ar jūsu Garmin 
navigācijas ierīci.   
1 No galvenās izvēlnes, nospiediet > Rear View. 
2 Ja jums ir vairāk nekā viena kamera, izvēlieties > Choose Camera un izvēlieties 
kameru, kuru vēlaties pārdēvēt. 
3 Nospiediet > Iestatījumi. 
4 Atzīmējiet vai noņemiet Quick Connection atzīmi. 

Specifikācijas 

Kameras un raidītāja ieejas spriegums No 9 līdz 28 Vdc 

Raidītāja drošinātājs 500 mA 

Kameras un raidītāja pašreizējais lietojums 150 mA pie 12 Vdc 

Ūdens izturība (kamerai) IEC 60529 iPX7* 

Ūdens izturība (raidītājs) Nav ūdensizturīgs 

Darba temperatūras diapazons No -20˚ līdz 70˚C 

* Kamera iztur ūdens iedarbību 1m dziļumā līdz 30 min. Sīkākai informācijai 
dodieties uz garmin.lv/lv/udensizturibas-klase/ 

 

 


