
a. Polstrování stropu vozidla (stropnice), poblíž hlav-
ního světla k osvětlení interiéru nebo nad přihrád-
ku na brýle vedle stropního osvětlení u řidiče.

b. Polstrování stropu vozidla (stropnice), těsně nad  
plastový panel kteréhokoliv postranního sloupku.

TT PassCam je barevná CMOS kamera speciálně 
navržená pro monitorování interiéru vozu mimo zor-
né pole řidiče. Řidič tak nemusí riskovat život svůj ani 
svých blízkých tím, že se za jízdy otáčí, aby zjistil, 
proč se jeho malá dcerka právě rozplakala, co ten 
pes zase provádí, že je najednou takový klid, nebo 
jestli všechny tašky spadly či nespadly pod sedadlo v 
té poslední zatáčce.

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. 

1.1  

1.6  

2.1  

1.2 1.3 1.4

2.2

2.3

1.5

Typ obrazového senzoru CMOS

Velikost obrazového senzoru 1/4"

Rozlišení 640 x 480 px

Video formát PAL

Zorný úhel 60 °

Noční vidění - dosah 3 m

Odběr 200 mA (max)

Provozní teplota -10 °C až +50 °C

Provozní vlhkost 20 % až 85 % RH

Rozměry 65 x 30 x 30 mm

Hmotnost 75 g

Materiál plášť: slitina hliníku

V balení

interiérová kamera

prodlužovací napájecí 
kabel (2 m)
prodlužovací kabel 
video signálu (6 m)

Miminka 
a neposedné děti

Psi nebo jiní
domácí mazlíčci

Nákupy a další 
důležité náklady

S TT PassCam v kombinaci s navigací TT Orbit 
430 můžete bezpečně monitorovat cokoliv, co je 
rozpustilé a vašemu srdci drahé, případně křehké 
nebo potenciálně nebezpečné... A BEZ OTÁČENÍ!

DOPORUČENÝ MONTÁŽNÍ POSTUP: 
PŘÍPRAVA

ÚVOD1

2
Součástí balení interiérové kamery TT PassCam 
nejsou instalační nástroje. Pro účely instalace po-
užijte běžné nástroje, vybavení garáže nebo dílny.

Před započetím samotné instalace doporučujeme:

a. prostudovat si přiložený uživatelský manuál
b. upřesnit si umístění kamery a zobrazovacího 

displeje tak, aby se minimalizovaly mechanic-
ké zásahy do vnitřního obložení vozidla.

Možnost 1: stropnice, poblíž osvětlení interiéru

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

d. zkušebně si propojit jednotlivé kabely (dle 
manuálu), a zkontrolovat, zda předpokládané 
umístění kamery je vhodné vzhledem k umís-
tění zobrazovacího zařízení, pojistkové skříň-
ky vozidla a délce kabelů

b. prodlužovací kabel video signálu o délce 6 m c. prodlužovací napájecí kabel o délce 2 m

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

a. TT PassCam interiérová kamera s přídavnou 
kabeláží o délce 1,2 m 

Představení produktu TT PassCam

Umístění TT PassCam ve vozidle

Co potřebujete k instalaci

Základní technické specifi kace Kompatibilní držáky Představení produktu TT Orbit 430

Nástroje k instalaci

Obecné informace k instalaci

Použití TT PassCam

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

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

Kamera může být na plánované místo připevněna 
pomocí jednoho z univerzálních držáků. Doporuču-
jeme použít:

 ■ TT 6-pinMount (DRŽÁK S BODCI) byl vyvinut 
pro snadné upevnění interiérové auto kamery 
na povrchy z textilních materiálů, jako je např. 
čalounění stropu vozu nebo opěrky hlavy před-
ních sedadel.

Při instalaci s použitím dalších dvou z trojice kom-
patibilních držáků doporučujeme věnovat zvýšenou 
pozornost umístění přídavné kabeláže interiérové 
auto kamery.

 ■ TT ScrewMount (DRŽÁK S VRUTY) nabízí sys-
tém čtyř samořezných vrutů, který zajistí sku-
tečně stabilní a trvalé upevnění interiérové auto 
kamery k povrchům ze dřeva, plastu nebo kovu.

 ■ TT SuctionMount (DRŽÁK S PŘÍSAVKOU) je dr-
žák s klasickou přísavkou umožňující snadné a 
neinvazivní připevnění interiérové auto kamery 
na hladké povrchy, jako je např. sklo.

Při instalaci držáku auto kamer TT 6-pinMount  postu-
pujeme následovně:

a. Do textilního podkladu interiéru vozu nejprve 
zapíchneme část základny s výstupky. Proti ní 
pak zapíchneme druhou část základny a obě 
části následně spojíme.

b. Složíme aretační kloub tak, že pohyblivou částí 
provlékneme hlavičku se závity. Našroubujeme 
třetí část základny = tzv. jezdce. Nakonec na-
šroubujeme křídlovou matici.

b.  Prodlužovací kabel video signálu spolu 
s prodlužovacím kabelem napájení kamery 
protáhneme k plánovanému místu připevně-
ní kamery.

a. Určíme místo připevnění kamery.

b. Demontujeme relevantní komponenty vnitřní-
ho obložení vozu tak, aby bylo možné k místu 
připevnění kamery protáhnout příslušnou ka-
beláž (prodlužovací napájecí kabel z pojistko-
vé skříňky a prodlužovací kabel video signálu 
od navigace TT Orbit 430).

Možné problémy:
 ■ V pojistkové skříňce nelze najít vhodnou volnou 

pozici, a tudíž nelze pokračovat v realizaci in-
stalace způsobem, který popisuje manuál. Do-
poručujeme navštívit autorizovaný servis (www.
true-trac.com).

 ■ Po napojení napájecího kabelu naměříme mul-
timetrem v černém konektoru jiné napětí, než 
12 V. Doporučujeme zkontrolovat (v uvedeném 
pořadí):

 □ 5A pojistku
 □ připojení černého drátu na kostru vozidla
 □ připojení červeného drátu do pojistkové 

skříňky vozu

Upozornění: 

Napájecí konektor kamery musí být rozpo-
jený a červený připojovací kabel musí být 
připojen na pojistku 5 A. Pokud dojde k zá-
měně kabelů a tím k přepólování kamery, 
hrozí vysoké riziko poškození kamery či její 
úplné zničení.

Tip 1: 

Při protahování doporučujeme oba pro-
dlužovací kabely (napájecí kabel a kabel 
video signálu) vzájemně zafi xovat např. 
instalační páskou.

Tip 2: 

Zpětnou montáž těsnící gumy rámu vozu 
(nebo jiných komponent vnitřního obložení 
vozu, např. vnitřní osvětlení, plast sloupku 
vozidla apod.) doporučujeme realizovat až 
po kontrole a zprovoznění kamery.

c. Sepneme spínací skříňku do polohy 0 (klíček v 
poloze 0, palubní deska zhasne).

d. U vybrané volné pozice (nebo pozic) z kroku 
b. znovu proměříme napětí; pozice vhodné pro 
instalaci vykazují v tuto chvíli napětí 0 V.

e. Na vybranou volnou pozici v pojistkové skříň-
ce připojíme červený drát prodlužovacího na-
pájecího kabelu, černý drát prodlužovacího 
napájecího kabelu připojíme na kostru vozidla, 
nejlépe pod šroub kostření tak, aby se dotýkal 
holého kovu či plechu bez laku.

3.1  

3.4  

INSTALACE KROK ZA KROKEM3
Napojení kamery na zdroj napětí 12 V

Připevnění kamery

f. Po připojení umístíme do vybrané volné pozi-
ce 5A pojistku.

g. Sepneme spínací skřínku do polohy 1 (palubní 
deska se znovu rozsvítí). Pokud jsme zapojili 
prodlužovací napájecí kabel správně, naměříme 
multimetrem v černém konektoru napětí 12 V.

h. Sepneme spínací skříňku do polohy 0 (palubní 
deska znovu zhasne) a zkontrolujeme správné 
zapojení drátů prodlužovacího kabelu:
 ■ červený drát na pozici v pojistkové skříňce
 ■ černý drát na kostře vozidla (pod šroub kostření)

 ■ 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

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

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 po aktivaci pa-
lubní desky (klíček v poloze 1). 

Možnost 2: stropnice, nad plastový panel po-
stranního sloupku

Možnost 3: stropnice, nad přihrádku na brýle 
vedle stropního osvětlení u řidiče

Upozornění: 

Neodborná instalace a nedodržení pokynů 
instalace může způsobit nevratné poško-
zení kamery a dalších komponent. 

Pro napojení kamery (na zdroj napětí) hledáme vol-
nou pozici v pojistkové skříňce s napájením tak, aby 
byla kamera aktivní jenom po zapnutí klíčku. Při na-
pojení postupujeme následovně:

a. Sepneme spínací skříňku do polohy 1 (klíček 
v poloze 1, palubní deska se rozsvítí).

b. V pojistkové skříňce nalezeme volnou pozici s 
5A pojistkou a napětím 12 V, hodnotu napětí 
ověříme multimetrem.

Aktuální informace 
o dopravě

AV port pro 
přenos video dat

iGO PRIMO
mapový software

3.3

AV-IN

1
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2

2
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3.2
Určení místa připevnění kamery 
a demontáž vnitřního obložení vozu

Tip: 

U většiny vozů je možné jednoduše čás-
tečně demontovat těsnící gumu rámu vozu 
a tak protáhnout pod stropem kabely až k 
místu připevnění kamery (např. ke stropní-
mu osvětlení interiéru).

FOTO STROPNÍHO 
SVĚTLA

Schéma zapojení produktů
TT PassCam a TT Orbit 430

AUDIO KONEKTOR

AUDIO
KONEKTOR

ZDROJ
NAPĚTÍ

KOSTRA VOZIDLAProdlužovací kabel video signálu

Prodlužovací napájecí kabel

3-dílná základna

3-dílný aretační kloub

JezdecČásti s bodci

Hlavička se 
závity
= fi xní část

Křídlová
matice

Pohyblivá 
část

NAPÁJECÍ KONEKTOR

2,5 mm 
JACK

NAPÁJECÍ KONEKTOR

ZDROJ
NAPĚTÍ

KOSTRA VOZIDLA

Prodlužovací napájecí kabel

TT 6-pinMount 
(DRŽÁK S BODCI)
Univerzální držák pro jed-
noduché a  stabilní uchyce-
ní auto kamery do textilních 
povrchů vozu, např. čalou-
nění stropu a sedadel.

TT ScrewMount
(DRŽÁK S VRUTY)
Univerzální držák pro trvalé 
uchycení auto kamery po-
mocí čtyř vrutů k povrchům 
ze dřeva, plastu nebo kovu. 

TT SuctionMount
(DRŽÁK S PŘÍSAVKOU) 
Univerzální držák s kla-
sickou přísavkou, který 
umožnuje snadné a nein-
vazivní připevnění auto ka-
mery k rovným a hladkým 
povrchům, jako je např. 
sklo okénka vozu.

TT 6-pinMount: DRŽÁK S BODCI

Infračervené diody
pro noční režim

Zorný úhel 60 °

Lehký, ale odolný plášť 
ze slitiny hliníku

UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



Při instalaci držáku auto kamer TT ScrewMount 
postupujeme následovně:

a. Složíme aretační kloub a to tak, že pohyblivou 
částí provlékneme hlavičku se závity. Složený 
aretační kloub našroubujeme na základnu. Na-
konec našroubujeme křídlovou matici. 

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

Tato chytrá součástka umožňuje pohodlné přepíná-
ní mezi obrazovými výstupy ze dvou (ale i tří) růz-
ných zdrojů – navigace a monitorovací auto kamery. 
Pouhou změnou posuvníku přepínače tak pohodlně 
měníte obraz např. z GPS obrazovky s instrukce-
mi k trase na záběry dětí na zadní sedačce a zpět. 
Ještě užitečnější je ale tento přepínač v případě, že 
se rozhodnete pro kamery dvě – nejpopulárnější je 
kombinace kamery interiérové, TT PassCam, a ka-
mery parkovací, TT RearCam. Žádné vytahování, 
zasunování a prohazování koncovek kabelů, jen 
snadné přepínání.

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 slotu 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.

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

b. Základnu s aretačním kloubem připevníme na 
místo určení pomocí čtyř samořezných vrutů.

c. Na aretačním kloubu povolíme křídlovou matici 
a vložíme koncovou část kamery. Ujistíme se, že 
je kamera správně natočená (= výstup kabelu 
směřuje kolmo nahoru). Utáhneme matici, čímž 
orientaci kamery stabilizujeme.

FOTO KONCOVEK A PORTŮ

Při instalaci držáku auto kamer  TT SuctionMount 
postupujeme následovně:

a. Složíme aretační kloub a to tak, že pohyblivou 
částí provlékneme hlavičku se závity. Složený are-
tační kloub pak našroubujeme na základnu s pří-
savkou. Nakonec našroubujeme křídlovou matici. 

TT SuctionMount: DRŽÁK S PŘÍSAVKOU

3.5 Propojení kabelů, zprovoznění kamery

Po připevnění kamery na místo určení ji připojíme 
jednak k napájení a jednak k zobrazovacímu disple-
ji, navigaci TT Orbit 430.

Postupujeme následovně:

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

b. Černý konektor prodlužovacího napájecího kabe-
lu propojíme s černým konektorem kamery. Žlutý 
konektor z prodlužovacího kabelu video signálu 
propojíme se žlutým konektorem kamery.

Možné problémy při zprovozňování kamery

Na přehrávacím zařízení se nezobrazuje prostor (ob-
raz) snímaný kamerou - kamera není funkční:

 □ Není připojeno napájení > nutno zkontrolo-
vat a proměřit multimetrem napájecí konek-
tor (černý) prodlužovacího kabelu napájení; 
naměřené napětí by mělo být 12 V.

 □ Prodlužovací video kabel není spojen s  ka-
merou nebo s přehrávacím zařízením > nut-
no zkontrolovat zapojení.

 ■ Na zobrazovacím zařízení je špatný nebo zrca-
dlový obraz = jedná se o problém prodlužovacího 
video kabelu. V případě, že nedošlo k poškození 
během instalace, zboží reklamujte přímo u spo-
lečnosti TRUE  TRAC s.r.o., nebo jejího autorizo-
vaného prodejce (www.true-trac.com).

 ■ Na zobrazovacím zařízení je obraz pootočený = 
kamera není správně natočená. Výstup kabelu 
z kamery by měl směřovat kolmo nahoru.

Při napojení video signálu skrze bezdrátový balíček 
TT WirelessKit P 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).

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

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

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 interié-
rovou auto kameru TT PassCam.

4.1  

5.3  

4.6  

5.1  

TT WirelessKit P:
BEZDRÁTOVÝ PŘENOS VIDEO SIGNÁLU

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

4

5

Popis produktu TT WirelessKit P

Napojení video signálu pomocí TT PowerSwitch a TT WirelessKit P

Napojení přijímače na zobrazovací zařízení

Popis produktu TT PowerSwitch

b. Základnu s  aretačním kloubem přiložíme na mís-
to určení a upevníme tlakovou páčkou.

c. Na aretačním kloubu povolíme křídlovou matici 
a vložíme koncovou část interiérové auto kame-
ry. Ujistíme se, že je kamera správně natočená 
(= výstup kabelu směřuje kolmo nahoru). Utáh-
neme matici, čímž orientaci kamery stabilizujeme.

TT ScrewMount: DRŽÁK S VRUTY

Tip: 

Jednotlivá propojení konektorů zafi xujeme 
elektrikářskou páskou, abychom zabránili 
samovolnému rozpojení během provozu.

Při napojení video signálu z interiérové kamery po-
mocí TT PowerSwitch postupujeme 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). 

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

Vysílač pro bezdrátový přenos video signálu umístí-
me pod polstrování vozu, poblíž plánovaného místa 
připevnění kamery, a zajistíme pomocí čtyř vrutů, 
případně neinvazivní oboustrannou páskou (vruty 
ani páska nejsou součástí balení).

Upevníme jeden z univerzálních držáků dle postu-
pu, který je popsán v sekci 3.2.

Konektory bezdrátového vysílače video signálu 
připojíme na kameru dle postupu, který je popsán 
v sekci 3.3. 

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

Napojení vysílače na zdroj napětí 12 V

Umístění vysílače

Umístění držáku kamery

Napojení vysílače na kameru

c. Složený aretační šroub s jezdcem nasuneme na 
první dvě části základny, již upevněné v polstro-
vání interiéru vozu. Nebojte se použít větší sílu.

d. Na aretačním kloubu povolíme křídlovou matici 
a vložíme koncovou část kamery. Ujistíme se, 
že je kamera správně natočená (= výstup ka-
belu směřuje kolmo nahoru). Utáhneme matici, 
čímž orientaci kamery stabilizujeme.

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 kamery).

5.2 Napojení video signálu pomocí přepínače 
TT PowerSwitch

 ■ 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.

POZNÁMKY

Schéma zapojení produktů TT PassCam 
a TT Orbit 430 pomocí TT WirelessKit P
(přijímač + vysílač)

Schéma zapojení produktů TT PassCam 
a TT Orbit 430 pomocí TT PowerSwitch

Schéma zapojení produktů TT PassCam 
a TT Orbit 430 pomocí 
TT WirelessKit P
a TT PowerSwitch

KONTAKT

TRUE TRAC s.r.o. 
Dopraváků 723/1
184 00 Praha 8

+420 255 779 955
info@true-trac.com
www.true-trac.com

Příklad neinvazivního připevnění
(pomocí 3M oboustranné lepící pásky)

Základna

Základna 
s přísavkou

3-dílný aretační kloub

3-dílný aretační kloub

Hlavička 
se závity
= fi xní část

Hlavička 
se závity
= fi xní část

Ochranná folie
(před použitím odstraňte)

Tlaková
páčka

4 samořezné vruty

Křídlová
matice

Křídlová
matice

Pohyblivá
část

Pohyblivá
část

2 3

2 3

AV-IN

AV-IN

mini USB
mini USB

Auto nabíječka

Po zapojení zprovozníme a zkontrolujeme kameru 
dle následujícího postupu:

a. Sepneme spínací skříňku do polohy 1 (palubní 
deska se rozsvítí).

b. Pokud je kamera správně nainstalovaná, na ob-
razovce navigace se v tuto chvíli objeví záběry 
prostoru, který snímá.

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

d. Zafi xujeme jednotlivé kabely instalace a namontu-
jeme zpět těsnící gumu rámu a další demontova-
né komponenty vnitřního obložení vozu.

AV-IN 1

AV-IN 1

mini USB

HUB přepínače

HUB přepínače

Auto nabíječka

AV-IN 2

2,5 mm jack
(přenos video signálu)

mini USB
vstup (napájení)

mini USB
výstup (napájení)

žlutý konektor = video konektor

černý konektor = napájecí konektor

černý drát
(napojí se na kostru vozidla)

červený drát
(napojí se na zdroj 
napětí 12 V)

3-polohový posuvník označený
Cam1-Navi-Cam2

mini USB 
vstup
(napájení)

mini USB vstup
(napájení)

AV-IN port
(přenos video dat)

mini USB vstup
(připojení nabíječky)

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)

Přijímač

Hlava přepínače kamer

Přijímač

Přijímač

HUB přepínače

HUB přepínače

Hlava
přepínače kamer

HUB
přepínače kamer

Vysílač

1

1

Obavy z instalace?

Pokud jste si naši interiérovou 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.


