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Hardwire Kit

Na použitie so všetkými modelmi Nextbase ™ Dash Cam. Tieto pokyny poskytujú potrebné informácie na správne a bezpečné 
nainštalovanie súpravy Dash Cam Hardwire Kit do vášho vozidla. Pred začiatkom procesu inštalácie si pozorne prečítajte tieto pokyny. 
Odporúča sa na bežné nahrávanie videa z cesty, ak je pripojená súprava Hardwire k „prepínanému“ napájaciemu zdroju. To znamená, 
že do Dash Cam sa dodáva energia LEN, keď je zapnuté zapaľovanie vozidla.
Trvalé živé (neprepínané) pripojenie je potrebné iba vtedy, keď je Dash Cam
v "pohotovosti", keď sa vozidlo nepoužíva. The Dash Cam bude pracovať normálne, 
kým batéria vozidla neklesne pod minimum úroveň prerušenia napätia; 
tento minimálny limit napätia je 11,0 Vdc pre 12Vdc batériu a 23,0 V DC pre 24 V DC 
batériu. Chráni batériu vozidla.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa pred začatím inštalácie poraďte s technikom.

Bezpečnostné opatrenia:

- - Vykonajte inštaláciu so zapaľovaním
- poloha OFF.
- - Neodstraňujte žiadne živé vodiče.
- - Pre bezpečnú a správnu inštaláciu je potrebná
správna elektrická polarita a uzemnenie.

- - Pripojte iba k jednosmernému napájaciemu
obvodu jednosmerného napätia.

- - Nie na inštaláciu do kladných uzemnovacích
obvodov.

Varovanie:

Ak nebudete používať výrobcom dodané inštalačné 
súčasti a / alebo hardvér, bude to mať za následok 
stratu záruky na výrobok.
-  Ak produkt nebudete pripájať podľa pokynov, môže 
to mať za následok vybitie batérie vozidla.
-  Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov a 
pokynov môže mať za následok poškodenie produktu 
a / alebo vozidla, na ktoré sa nebude vzťahovať 
záruka na výrobok ani záruka výrobcu.

Napájací kábel kamery
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5V Mini USB konektro
12-24Vdc to 5Vdc regulátor 
Mínusový (-) uzemňovací konektor -kostra
Plusový (+) napájací konektor
LED indikátor
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Káble poistkových vodičov

ATO/C Typ
(Bežné)

ATM Typ (mini)

Poznámka: Informácie o poistkách typu Micro (Low Profile Mini) 
nájdete v bode 1.3 na druhej strane.
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ATO/C & ATM poistky 2 Amp.

Dodané umiestnenie poistky ampéra
Pôvodné umiestnenie poistky
Plusová (+) plusový poistkový konektor
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Inštalácia súpravy hardwire (pokrač.)

    Nájdite poistkovú skrinku vo vašom vozidle. Zvyčajne sa nachádza v priestore pre cestujúcich, ale môže

Ak nie je k dispozícii energia pre Hardwire Kit, 
LED dióda sa nerozsvieti.

Akonáhle dôjde k napájaniu vďaka súprave 
Hardwire Kit, LED sa rozsvieti. Ak nie je 
pripojená žiadna Dash Cam, bude blikať.

Ak je pripojená Dash Cam, LED zostane svietiť.

Pripojte dodaný kábel poistkových vodičov k poistkovej skrinke vozidla.
1.1

1

byť v motorovom priestore. Zvyčajne bude v poistkovej skrinke uvedená tabuľka s podrobným 
rozložením poistiek, alebo táto bude uvedená v návode na obsluhu vozidla.

 1.2      Vyberte poistku, ktorá je spojená s funkciou vo vozidle a ktorú je možné používať iba pri zapnutom 
zapaľovaní, ktorá sa nazýva „zapnutý“ zdroj energie. Môže to byť napríklad vyhrievané zadné sklo 
vozidla. Opatrne vyznačte polohu tejto poistky, aby ste ju mohli v budúcnosti použiť, vyberte poistku z 
poistkovej skrinky.Poznámka: Hodnota „pôvodnej poistky“, ktorá sa odstraňuje, nemá význam, odporúča 
sa však, aby maximálna hodnota nebola vyššia ako 20 Amps.

 1.3      Vyberte požadovaný kábel poistky z dvoch dodaných typov. Závisí to od toho, či pôvodná poistka 
bola väčšieho typu ATO / C alebo menšieho typu ATM. Poistka 2 A potrebná na ochranu Dash Cam je 
už nainštalovaná v kábli poistky a nemala by sa meniť. Vložte originálnu poistku z vozidla do dostupného 
miesta na kábli poistkového kohútika, bude to „pôvodné miesto poistky“, ako je to znázornené na druhej 
strane. Teraz vložte kábel poistkovej poistky do poistkovej skrinky v polohe, z ktorej bola pôvodná 
poistka odstránená, ako je uvedené v bode 1.2 vyššie.

Poznámka: Ak je poistka odstránená z vášho vozidla poistkou typu Micro (mini pro mini mini), môžete 
stále použiť kábel poistky ATM (Mini). Budete si však musieť zaistiť ďalšiu poistku ATM (Mini) s 
rovnakou hodnotou ako poistka, ktorú ste pôvodne vybrali. Vložte novú poistku ATM (Mini) na „pôvodné 
miesto poistky“. V tomto štádiu, ak máte multimeter, môžete skontrolovať 12-24Vdc na konci kábla 
poistkovej batérie. Napätie by malo byť prítomné iba pri zapnutom zapaľovaní vozidla (alebo pri pripojení 
k trvalému napätiu). Na kryte regulátora je LED dióda, ktorá signalizuje, či je kábel poistky s poistkou 
správne zapojený (pozri nižšie). 

LED indikátor

Nie je napájanie alebo
žiadnaLED batéria je chránená

Napájanie zavedené
     bliká   LED kamera nepripojená

Je zavedené 
napájanie, je 
pripojená Dash Cam

svietiLED

Inštalácia napájacieho kábla kamery2

  2.1  Inštalácia napájacieho kábla kamery vyžaduje starostlivé plánovanie vedenia káblov a zapojenia
polohy Dash Cam vo vozidle. Optimálnu polohu kamery nájdete v príručke Dash Cam. Preskúmajte 
vozidlo z hľadiska najvhodnejšieho vedenia káblu smerom k poistkovej skrinke, najmä ak si to 
vyžaduje priechod prepážky do motorového priestoru.

 2.2      Od konca kábla Dash Cam (pomocou mini USB zástrčky) zastrčte kábel pod vrchnú časť vozidla 
a kryt stĺpa a obloženia bočného panela, až kým kábel nebude vychádzať smerom k priestorom pre 
nohy. Na uvoľnenie akéhokoľvek obloženia a skrytia použite nástroj na usporiadanie káblov 
dodávaný s prístrojovou doskou série 2 kábel podľa potreby. Pri správnom nainštalovaní na držiak 
čelného skla sa uistite, či je stále k dispozícii dostatočný kábel na pripojenie k Dash Cam..

 2.3      Pokračujte vo vedení kábla smerom k poistkovej skrinke. Akonáhle je poistková skrinka blízko, 
vyberte čierny vodič (záporný) z napájacieho kábla automobilu a nájdite vhodnú polohu na 
pripevnenie uzemňovacieho konektora k karosérii vozidla. Za normálnych okolností môže byť skrutka 
odstránená a znovu namontovaná pomocou konektora pre uzemnenie pod ňou. Vyberte červený 
vodič (kladný) z napájacieho kábla sady a na konci nájdite červený konektor"4". Tento sa pripája 
priamo k zásuvke "samica" červeného kábla s poistkou.
2.4      Upravte akýkoľvek prebytočný kábel pomocou káblových svoriek a pripevnite ho na vhodné 
miesto, aby ste predišli hrčkám. Podľa potreby vráťte späť kryty z vozidla a krytu poistkovej skrinky.

 2.5      Feritové jadro sa dodáva so súpravou Hardwire. To sa dá použiť na potlačenie akéhokoľvek 
rušenia, ktoré môže počuť rádio FM alebo DAB. Pripnite feritové jadro k napájaciemu káblu kamery 
vo vzdialenosti približne 20 cm od fotoaparátu, aby ste v prípade potreby dosiahli čo najlepší výkon..

Poznámka: V nepravdepodobnom prípade, že by inštalácia súpravy Hardwire vyžadovala vŕtanie 
dier. Inštalatér  musí zabezpečiť, aby sa počas vŕtania nepoškodili žiadne komponenty vozidla alebo 
iné dôležité časti. Pred začatím vŕtania skontrolujte obe strany oblasti. Odstráňte všetky otvory a 
odstráňte všetky kovové zvyšky. Pred priechodom káblov nainštalujte gumovú priechodku do 
všetkých káblových priechodných otvorov.  

Ak počas inštalácie narazíte na nejaké 
problémy, kontaktujte tím technickej podpory

support@nextbase.com



Kompatibilita  príslušenstva
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Rear Window Camera Bracket

Obsahom kamery

Carry Case

Nextbase™ Module Cam Compatible

Hardwire Kit

SD Cards

(kabínová a zoom kabínova)

Áno Áno Áno Áno Áno

Áno Áno Áno

Áno Áno Áno Áno

Áno Áno Áno Áno Áno

Áno Áno Áno Áno Áno

Áno - predná 1080p
zadná 720p

Áno - predná 1440p/1080p
zadná 720p/1080p

Áno - predná 1440p/1080p
zadná 720p/1080pNie Nie

Nie Nie



Výhradný distribútor pre SK a CZ

PM Fortis s.r.o. 

Zvolenská cesta 14 

97405 

Banská Bystrica 

Slovensko 

te.: +421908411979 

email: info@pmfortis.sk 

Podrobný návod na použitie je k dispozícii na stiahnutie na 

www.autokamery.eu 

NBDVR-SK-R10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13



