
TT RearCam je universální barevná CMOS parkovací 
kamera elegantně jednoduchého vzhledu, díky němuž 
po instalaci téměř nenarušuje design vašeho vozu. 
Kvalitní použité materiály zajišťují vysokou odolnost 
kamery vůči nárazům způsobeným nerovností vozov-
ky a zajišťují tak dlouhou životnost produktu. Parkova-
cí (nebo též couvací) kamery velkou měrou přispívají 
k bezpečnému parkování, jelikož řidiči umožňují snad-
no a včas zaznamenat možné překážky. S TT Rear-
Cam je couvání a parkování hračka! 

1.2

1.1

2.2
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Typ obrazového
senzoru CMOS

Velikost obrazového 
senzoru 1/4"

Rozlišení 656 x 488 px

Video formát PAL

Zorný úhel 80 °

Voděodolnost IP 66

Odběr 65 mA ± 10

Provozní teplota -10 °C až +50 °C

Provozní vlhkost 15 % až 85 %RH

Rozměry 38 x 23 mm

Hmotnost 65 g

Materiál plášť: slitina hliníku

V balení

parkovací kamera
prodlužovací napájecí kabel
(2 m)
prodlužovací kabel video signálu 
(6 m)
2x samořerný vrut

DOPORUČENÝ MONTÁŽNÍ POSTUP:
PŘÍPRAVA

ÚVOD1
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Součástí balení interiérové kamery TT PassCam 
nejsou instalační nástroje. Pro účely instalace 
použijte běžné, základní nástroje, vybavení díl-
ny, garáže.

Před započetím samotné instalace doporučujeme:

Upozornění: 

Napájecí konektor kamery musí být rozpo-
jený a červený připojovací kabel musí být 
připojen přes pojistku na pin napájecího 
konektoru zadních světel. Pokud dojde k zá-
měně kabelů a tím k přepólování kamery, 
hrozí vysoké riziko poškození kamery či její 
úplné zničení.

Upozornění: 

Při instalaci musíme dbát na správnou pro-
storovou orientaci kamery (úchytky směřují 
kolmo nahoru), abychom získali správnou 
orientaci obrazu. 

c. prodlužovací napájecí kabel o délce 2 m

a. TT RearCam parkovací kamera s integrovaným 
držákem a kabelem o délce 2 m a příslušenstvím

Představení produktu TT RearCam

Co potřebujete k instalaci

Základní technické specifikace

Nástroje k instalaci sady TT RearCam

Obecné informace k instalaci 

Pro napojení kamery na zdroj napětí hledáme na-
pájení žárovky parkovacích světel vozidla tak, aby 
kamera byla aktivní jenom při zařazené zpátečce. Při 
napojení postupujeme následovně:

a. Demontujeme zadní skupinové světlo s parko-
vacími světly.

V průběhu instalace musí být vozidlo ve stabilní po-
loze, zabezpečené proti pohybu.

Po instalaci musí být kamera připojena ke 12V zdro-
ji napětí a zároveň musí být funkční při zařazeném 
zpětném převodovém stupni (zpátečce).

Kromě napojení na zdroj napětí (viz. výše) je nut-
né kameru připojit také k displeji navigace TT Or-
bit 430 a to pomocí prodlužovacího video kabelu 
(žlutý konektor, černý 2,5 mm jack). Při napojování 
postupujeme následovně:

a. 2,5 mm jack prodlužovacího kabelu video sig-
nálu zapojíme do AV-IN portu na navigaci TT 
Orbit 430.

b. Prodlužovací kabel video signálu spolu s prodlu-
žovacím kabelem napájení kamery protáhneme k 
plánovanému místu připevnění kamery.

Tip: 

U většiny vozů je možné částečně demonto-
vat těsnící gumu rámu vozu a tak jednoduše 
protáhnout kabeláž pod polstrováním stropu.

Tip: 

Zpětnou montáž všech demontovaných 
komponent vnitřního obložení vozu dopo-
ručujeme realizovat až po kontrole a zpro-
voznění kamery.

DRŽÁK POJISTKY S DRÁ-
TEM  A POJISTKOU 5 A

INSTALACE KROK ZA KROKEM3
Napojení kamery na zdroj napětí 12 V

Připevnění kamery

e. uživatelský manuál

b. Sepneme spínací skříňku do polohy 1 (palubní 
deska se rozsvítí) a zařadíme zpětný rychlost-
ní stupeň (zpátečku).

d. Sepneme spínací skříňku do polohy 0 (palubní 
deska zhasne). Na vybraný pin připojíme dr-
žák pojistky a následně červený drát prodlužo-
vacího napájecího kabelu.

e. Na svorkovnici zadního skupinového světla na-
lezneme GND kabel (kabel kostření), hodnotu 
napětí ověříme multimetrem (0 V). Na konektor 
GND kabelu připojíme černý drát prodlužovací-
ho napájecího kabelu.

f. Sepneme spínací skříňku do polohy 1 (palubní 
deska se rozsvítí), a zařadíme zpětný rychlostní 
stupeň (zpátečku); pokud jsme zapojili prodlu-
žovací napájecí kabel správně, naměříme mul-
timetrem v černém konektoru napětí 12 V.

g. Sepneme spínací skříňku do polohy 0 (palubní 
deska zhasne) a zkontrolujeme, jestli jsou dráty 
prodlužovacího kabelu zapojeny správně:

 ■ červený drát na pin parkovacích světel
 ■ černý drát na konektor GND (kabel kostření) 

zadního skupinového světla

Možné problémy:

Po napojení napájecího kabelu nenaměříme mul-
timetrem v (černém) konektoru napětí 12 V. Dopo-
ručujeme zkontrolovat v uvedeném pořadí:

 ■ 5 A pojistku
 ■ připojení pojistky na pin napájecího konektoru 

demontovaných zadních světel
 ■ připojení černého drátu na konektor GND kabe-

lu (kabel kostření)
 ■ připojení červeného drátu na držák pojistky

Kamera se standardně připevňuje na plánované místo 
(nad zadní registrační značku vozu) pomocí integro-
vaného držáku a 2 ks  vrutů (součástí balení) a to 
přišroubováním ke karoserii vozidla. Pro méně invaziv-
ní připevnění lze použít oboustrannou 3M lepící pásku 
(páska je součástí balení).

Po připevnění kamery na místo určení ji připojíme 
jednak k napájení (pomocí prodlužovacího napá-
jecího kabelu) a jednak k zobrazovacímu zařízení, 
navigaci TT Orbit 430 (pomocí prodlužovacího vi-
deo kabelu). Postupujeme následovně:

a. Sepneme spínací skříňku do polohy 0 (palubní 
deska nesvítí).

b. Černý konektor prodlužovacího napájecího 
kabelu propojíme s černým konektorem par-
kovací kamery. Žlutý konektor z prodlužovací-
ho kabelu video signálu propojíme se žlutým 
konektorem kamery.

Propojení kabelů, zprovoznění kamery

b. prodlužovací kabel video signálu o délce 6 m d. držák pojistky (s drátem) a 5A pojistkou – není 
součástí balení a. Prostudujte si přiložený uživatelský manuál.

b. Upřesněte si umístění kamery (nad zadní re-
gistrační značku vozu) a zobrazovacího dis-
pleje na přístrojové desce tak, aby se minima-
lizovaly mechanické zásahy do vozidla.

c. Upřesněte si předpokládané umístění kabeláže 
(např. protažení pod stropnicí vozidla).

d. Zkušebně si propojte jednotlivé kabely (dle ma-
nuálu) a zkontrolujte, zda předpokládané umís-
tění kamery je vhodné vzhledem k umístění 
zobrazovacího displeje a délce kabelů.

a. Nad zadní registrační značkou vozu určíme 
přesné místo připevnění kamery.

b. Demontujeme relevantní komponenty vnitřního 
obložení vozu tak, aby bylo možné k místu připev-
nění kamery protáhnout prodlužovací kabel video 
signálu od zobrazovacího zařízení, navigace TT 
Orbit 430.

c. Na napájecím konektoru demontovaných svě-
tel najdeme pin s napětím 12 V, hodnotu napě-
tí ověříme multimetrem.

1.5

Doporučujeme parkovací kameru připevnit pomocí 2 
vrutů (součástí balení) do panelu nad registrační znač-
ku vozidla, pokud možno co nejblíže místu, kde se 
nachází osvětlení - pro usnadnění instalace kabeláže. 

V roce 2012 zveřejnil list The New York Times infor-
maci, že do povinné výbavy každého nového vozu, 
zakoupeného ve Spojených státech amerických po 
roce 2014, bude patřit i parkovací kamera. Americké 
ministerstvo dopravy tímto krokem reaguje na děsivou 
statistiku nehod při couvání. Každý rok takto v USA ze-
mře přes 200 lidí, z toho více než 40% jsou děti mladší 
pěti let a téměř 70% viníků tvoří členové rodiny. Dalších 
asi 17 000 osob je zraněno. Možná se vám tato čísla 
nezdají zase tak vysoká, ale každé rodinné tragédii stojí 
za to zabránit a řešení je přece tak jednoduché – par-
kovací kamera.

Obavy z instalace?

Pokud jste si naši parkovací kameru pořídili, ale i po 
přečtení tohoto manuálu si nevíte rady s její instalací, 
kontaktujete prosím náš zákaznický servis na čísle 255 
779 955 (email: info@true-trac.com) a my vám do-
mluvíme instalaci v některém z našich autorizovaných 
center. Momentálně nabízíme instalace našich kamer 
(parkovací i interiérové) pouze na území České repub-
liky a Slovenska.

Umístění TT RearCam na vozidle1.4 Použití TT RearCam

Upozornění: 

Neodborná instalace a nedodržení pokynů 
instalace může způsobit nevratné poškoze-
ní kamery a dalších komponent.
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TT Orbit 430 je speciálně navržená přenosná navi-
gace do auta s TFT displejem a unikátním AV-IN por-
tem, který umožňuje příjem dat z externích zařízení. 
Tento jedinečný produkt tak nabízí nejen známé a 
běžně dostupné funkce jako je GPS navigace nebo 
přehrávání hudby či videa, ale též zobrazení výstupů 
z monitorovacích zařízení, jako jsou například parko-
vací kamery a jiné. Moderní, elegantně štíhlý design 
(11,9 mm) zaručuje, že navigaci hravě uschováte do 
kapsy či kabelky. Kvalitní dotykový displej umožňuje 
snadný přístup do všech aplikací a zajišťuje výbornou 
čitelnost ve dne i v noci. 

1.3 Představení produktu TT Orbit 430

 ■ žlutý konektor = audio konektor – pro napo-
jení na audio konektor interiérové kamery

 ■ černý 2,5 mm jack – pro napojení do AV - IN 
portu navigace TT Orbit 430, která slouží 
jako zobrazovací displej kamery

AUDIO
KONEKTOR

AUDIO
KONEKTOR

NAPÁJECÍ
KONEKTOR

Prodlužovací kabel video signálu

2,5 mm 
JACK

d. jeden z držáků (TT 6-pinMount nebo TT 
ScrewMount nebo TT SuctionMount) – žád-
ný z těchto držáků není součástí balení interi-
érové kamery TT PassCam a musí být zakou-
pen zvlášť 

e. uživatelský manuál

 ■ černý konektor = napájecí konektor
 ■ černý drát – napojí se na kostru vozidla
 ■ červený drát – napojí se na zdroj napětí 12 V

ZDROJ
NAPĚTÍ

ZDROJ
NAPĚTÍ

KOSTRA VOZIDLA

KOSTRA VOZIDLA

Prodlužovací napájecí kabel

Prodlužovací napájecí kabel

NAPÁJECÍ KONEKTOR

AV-IN
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c.  Zkontrolujeme, zda je 2,5 mm jack z prodlužo-
vacího kabelu video signálu zapojen do AV-IN 
portu na navigaci TT Orbit 430 (zobrazovací 
displej záběrů z kamery).

Pro zjednodušení montáže je možné použít bezdráto-
vý balíček TT WirelessKit R, který umožnuje bezdrá-
tový přenos video signálu mezi parkovací kamerou 
a zobrazovacím zařízením, navigací TT Orbit 430.

Vysílač pro bezdrátový přenos video signálu napo-
jíme ke zdroji napětí dle postupu, který je popsán 
v sekci 3.1.

Přijímač pro bezdrátový přenos video signálu při-
pojíme k zobrazovacímu zařízení, navigaci TT Or-
bit 430. Postupujeme následovně:

a. Kabel s koncovkou mini USB zapojíme do mini 
USB portu na navigaci TT Orbit 430.

b. Kabel s koncovkou 2,5 mm jack zapojíme do AV-
-IN portu na navigaci TT Orbit 430.

c. Do volného mini USB portu na přijímači zapojí-
me auto nabíječku navigace TT Orbit 430.

Vysílač pro bezdrátový přenos video signálu umístí-
me pod polstrování vozu (poblíž plánovaného místa 
připevnění kamery) a zajistíme ho pomocí čtyř vru-
tů, případně neinvazivní oboustranné pásky. Vruty 
ani páska nejsou součástí balení.

Konektory bezdrátového vysílače video signálu 
připojíme na kameru dle postupu, který je popsán 
v sekci 3.5. 

Po připojení zprovozníme a zkontrolujeme kameru 
dle postupu, který je popsán v sekci 3.5.

Bezdrátový balíček se skládá ze dvou částí. Přijíma-
če, který se napojí na zobrazovací zařízení (navigaci 
TT Orbit 430), a vysílače, který se napojí na parko-
vací kameru TT RearCam.

4.2  4.5  

4.3  

4.4  

TT WirelessKit R:
BEZDRÁTOVÝ PŘENOSU VIDEO SIGNÁLU4

Popis produktu TT WirelessKit R

Napojení vysílače na zdroj napětí 12 V Napojení přijímače na zobrazovací zařízení

Umístění vysílače

Napojení vysílače na kameru

DIAGRAM C
Diagram zapojení produktů TT  RearCam 
a TT Orbit 430 s využitím bezdrátového 
balíčku TT WirelessKit a přepínače kamer 
TT PowerSwitch

Po zapojení zprovozníme a zkontrolujeme kameru 
dle následujícího postupu:

a. Sepneme spínací skříňku do polohy 1 (palubní 
deska se rozsvítí) a zařadíme zpětný rychlost-
ní stupeň (zpátečku).

d. Jednotlivá propojení konektorů zafixujeme 
elektrikářskou páskou, abychom zabránili sa-
movolnému rozpojení během provozu. Namon-
tujeme zpět těsnící gumu rámu a další demon-
tované komponenty vnitřního obložení vozu.

b. Pokud je kamera správně nainstalovaná, na 
obrazovce navigace se v tuto chvíli objeví zá-
běry prostoru, který snímá (= prostor za zadní 
částí vozidla) s grafikou definující bezpečnou 
vzdálenost od překážek.

c. Sepneme spínací skříňku do polohy 0 (palubní 
deska zhasne).

 ■ Na zobrazovacím zařízení (navigaci) je obraz 
pootočený = kamera není správně orientovaná. 
Správně mají úchytky integrovaného držáku 
směřovat kolmo nahoru.

 ■ Na zobrazovacím zařízení je špatný nebo zrca-
dlový obraz = jedná se o problém prodlužovací-
ho kabelu video signálu. V případě, že nedošlo 
k poškození během instalace, zboží reklamujte 
přímo u společnosti TRUE TRAC s.r.o. nebo 
jejího autorizovaného prodejce.

Možné problémy při zprovozňování kamery:

 ■ Na zobrazovacím displeji záběrů z kamery - na-
vigaci TT Orbit 430 - se prostor snímaný kame-
rou nezobrazuje (kamera není funkční):

 □ Napájení není správně připojeno > je nut-
né zkontrolovat a multimetrem proměřit 
napájecí konektor (černý) prodlužovacího 
napájecího kabelu. Naměřené napětí by 
mělo být 12 V.

 □ Prodlužovací kabel video signálu není 
správně propojen s kamerou nebo se zob-
razovacím zařízením (navigace) > je nutné 
toto zapojení zkontrolovat.

5.2  Napojení video signálu skrze TT PowerSwitch

Schéma zapojení produktů TT RearCam 
a TT Orbit 430 pomocí 
TT WirelessKit R

Schéma zapojení produktů TT RearCam 
a TT Orbit 430 skrze TT PowerSwitch

Schéma zapojení produktů TT RearCam 
a TT Orbit 430 
pomocí TT WirelessKit R
a TT PowerSwitch

Schéma zapojení produktů 
TT RearCam a TT Orbit 430 
pomocí TT WirelessKit R
a TT PowerSwitch
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AV-IN

4.1

žlutý konektor
= video konektor

černý konektor
= napájecí konektor

černý drát
(napojí se 
na kostru vozidla)

červený drát
(napojí se na zdroj 
napětí 12 V)

Přijímač

Vysílač

mini USB
výstup

(napájení)

mini USB
vstup

(napájení)

2,5 mm jack
(přenos video 

signálu)

Vysílač umístěný pod polstrování 
víka kufru vozu

AV-IN

mini USB
mini USB

Auto nabíječka

Tato chytrá součástka umožňuje pohodlné přepínání 
mezi obrazovými výstupy ze dvou (ale i tří) různých 
zdrojů – navigace a monitorovací auto kamery. Pou-
hou změnou posuvníku přepínače tak pohodlně mění-
te obraz např. z GPS obrazovky s instrukcemi k trase 
na záběry prostoru za vaším vozem  a zpět. Ještě uži-
tečnější je ale tento přepínač v případě, že se rozhod-
nete pro kamery dvě – nejpopulárnější je kombinace 
kamery parkovací, TT RearCam, a kamery interiérové, 
TT PassCam. Žádné vytahování, zasunování a pro-
hazování koncovek kabelů, jen snadné přepínání. 

5.1  

TT PowerSwitch: 
SNADNÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA 
A VÍCE ZDROJI VIDEO SIGNÁLU

5

Popis produktu TT PowerSwitch

3-polohový posuvník označený
Cam1-Navi-Cam2

mini USB vstup
(napájení)

mini USB 
výstup

(napájení)

mini USB 
vstup
(napájení)

2x AV vstup
(přenos video 
signálu)

mini USB 
vstup
(napájení)

2,5 mm jack
(přenos video 

signálu)

Hlava přepínače kamer

Hlava
přepínače kamer

HUB
přepínače kamer

Při napojení video signálu přímo z kamery postupu-
jeme následovně: 

 ■ Hlavu přepínače připevníme k navigaci TT Or-
bit 430 (2,5 mm jack na AV port a mini USB 
koncovka na mini USB port). 

 ■ 2,5 mm jack z prodlužovacího kabelu video 
signálu zapojíme do jednoho z AV portů na 
HUBu přepínače.

 ■ Auto nabíječku pak napojíme skrze jakýkoliv 
mini USB port přepínače.

AV-IN 1

AV-IN 1

mini USB

HUB přepínače

HUB přepínače

Auto nabíječka

AV-IN 2

Při napojení video signálu skrze bezdrátový balíček 
TT WirelessKit  R  a přepínač TT PowerSwitch po-
stupujeme následovně: 

 ■ Hlavu přepínače kamer připevníme k navigaci 
TT Orbit 430 (2,5 mm jack na AV port a mini 
USB koncovka na mini USB port).

 ■ 2,5 mm jack kabelu přijímače video signálu zapo-
jíme do jednoho z AV portů na HUBu přepínače. 
Koncovku mini USB kabelu přijímače video sig-
nálu pak zapojíme do jednoho z mini USB portů 
HUBu přepínače.

 ■ Další mini USB port použijeme pro připojení auto 
nabíječky navigace.

5.3  Napojení video signálu skrze TT PowerSwitch a TT WirelessKit R

mini USB vstup
(napájení)

AV-IN port
(přenos video signálu)

mini USB vstup
(připojení nabíječky)

Přijímač

Přijímač

HUB
přepínače

HUB přepínače

Schéma zapojení produktů TT RearCam 
a TT Orbit 430 
pomocí TT WirelessKit R
a TT PowerSwitch

Obavy z instalace?

Pokud jste si naši parkovací kameru pořídili, ale 
i po přečtení tohoto manuálu si nevíte rady s její 
instalací, kontaktujete prosím náš zákaznický 
servis na čísle 255 779 955 (email: info@true-trac.
com) a my vám domluvíme instalaci v některém z 
našich autorizovaných center. Momentálně nabí-
zíme instalace našich kamer (parkovací i interiéro-
vé) pouze na území České republiky a Slovenska.


