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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information ръководство в 
кутията на продукта за предупреждения за продукта и 
друга важна информация.

Преглед на камерата
Устройството ви показва видео от свързаната камера по 
различни начини, в зависимост от това как е свързана 
камерата към захранването.
1 Изберете опция за показване на видео:

• Ако  камерата  е  свързана  към  задните  светлини 
(препоръч.), поставете автомобила на задна скорост.
Устройството автоматично показва видео от 
камерата.

• Ако  камерата  е  свързана  към  постоянно  захранване, 
избор   > Rear View за да видите ръчно камерата.

2 Изберете опция, за нормално функциониране на устр.:
• Ако камерата е свързана към задните светлини 

(препоръчително), освободете от задна скорост.
Устройств. автом. възстановява нормалната си работа.

• Ако предавателят е свързан към постоянно захранване, 
избор      за ръчно скриване на камерата.

Сдвояване на BC 35 камера към 
Garmin навигационно устройство 
Трябва да активир. Wi-Fi  на вашето навигационно устройство
 Garmin, преди да можете да се свържете с камерата.
Безжичната камера BC 35 е съвместима с някои 
навигационни устройства на Garmin с Android ™. 
Отидете на garmin.com / BC35 за повече информация.
Можете да свържете до четири BC 35 безжични камери с 
вашето съвместимо навигационно устройство Garmin.
1 Актуализирайте навиг. си устройство до най-новия софтуер.

Възможно е вашето устройство да не поддържа  камерата 
без най-новия софтуер. За повече инф. относно актуал. на 
вашето навигационно устройство вижте ръководството.

2 Включете навигационното устройство Garmin и го дръжте 
на разстояние до 3 м от камерата.

3 Избор  > Rear View.
4 Изберете опция:

• Ако  това  е  първата  камера,  която  свързвате  с 
навигационното устройство, изберете Add New Camera.

• Ако това е допълн. камера, която свър. с навиг. 
устройство, изберете     > Choose Camera > Add 
New Camera.

5 Следвайте инструкциите на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кодът или паролата за сдвояване се 
намира на предавателя или на камерата.

След като завършите процеса на сдвояване с камерата за 
първи път, тя се свързва авт. с навиг. устройство.

Линии за ориентиране
ЗАБЕЛЕЖКА

Линиите за ориентиране са предназначени само за 
информационни цели. Вие сте отговорни за 
поддържането обкръжението ви.

Въведение 1

Линиите осигуряват приблизително визуално представяне на пътя 
на превозното средство, когато карате назад. За да осигурите 
най-точната ореиентация, трябва да подравните линиите за 
ориентиране за всяка камера. Не трябва да използвате линиите за 
ориентиране, ако линиите не са приведени в съответствие.

2 От основното меню избор  > Rear View.
3 Ако имате повече от една сдвое на камера   -  > Choose 

Подравняване на линиите за ориентиране
За най-добра справка, линиите трябва да бъдат подравнени така, 
че да отразяват външните краища на превозното средство. Трябва 
да подравнявате линиите поотделно за всяка камера.
1 Поставете  автомобила  с  едната  страна,  тясно  свързана  с 

линиите на бордюра, алеята или линиите на паркинга.
Може да искате да позиционирате автомобила в средата на 
линиите за паркинг, след което да влезете в следващите линии. 
Това ви позволява да използвате линиите за паркиране в 
задната част на автом. като референтни точки за изравняване.
На устройството трябва да са ясно видими линиите, алеята 
или местото за паркиране.

À

 докато 
съвпадат с ъгъла и положението на линиите на бордюра, 
алеята или мястото за паркиране.

Camera и изберете камерата за настройка.
4 Избор  > Settings > Adjust Guidance Lines.
5 Плъзнете кръговете в ъглите на линиите за ориен.

Направляващите линии трябва да се показват 
директно над вашите референтни точки.
Червената секция на линиите за ориентиране трябва да 
бъде подравнена със задната част на автомобила.

6 Ако е необходимо, преместете превозното средство с другата 
страна, тясно свързана с линиите на бордюра, алеята или 
мястото за паркиране и повторете процеса на подравняване.
Трябва да се опитате да запазите ориентировъчните линии 
симетрични, дори ако вашето превозно средство да не е в 
перфектно подравняване с линиите.

7 Избор  след като подравняването завърши.

Показване или скриване на насоки
1 Избор  > Rear View.
2 Ако имате повече от една камера, изберете     > Choose 

Camera и изберете камерата за настройка.
3 Избор  > Settings.
4 Изберете или изчистете Show Guidance Lines отметката.

Възстановяване на подравняването
Можете да нулирате линиите за ориентиране по подразбиране.
1 Избор  > Rear View.
2 Ако имате повече от една камера изберете      > Choose 

Camera и изберете камерата за настройка.
3 Избор  > Settings > Adjust Guidance Lines.
4  Избор   > RESET.

Няколко камери
Можете да свържете до 4 безжични камери със съвместимо 
устройство Garmin. Например можете да сдвоите  една камера 
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инсталирана на кабината, и втора камера, монтирана на 
ремарке. От екрана с камерата можете да преминете през 
видеофайлове от всички сдвоени камери. Можете да 
промените реда, в който се появяват камерите при превкл.

Превключване на камери
Когато на устройството ви се предават няколко камери, 
можете да превключвате между изгледите от камерите.
1 Избор  > Rear View.
2 Избор  > Choose Camera.
3  Изберете камера.

Извежда се видеото от камерата и името на камерата 
се показва в горната част на екрана.

Промяна на подредбата
Можете да промените реда на камерите в списъка. Когато 
се предават повече от една камери, редът на камерите 
определя кое видео да се показва.
1 Избор  > Rear View.
2  Избор  > Set Priority.

Появява се списък на сдвоените камери.
3 Преместете всеки камера на желаното място в списъка.

Камерите в горната част на списъка имат приоритет, 
когато се предава повече от една камера.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да превключвате ръчно към всяка 
предавателна камера, независимо от позицията в 
списъка.

Преименуване на камера
Можете да промените името, което се показва над камерата, в 
екрана на камерата. Трябва да използвате описателно име, 
което ясно определя местоположението на камерата.
1 От главното меню изберет  > Rear View.
2 Ако имате повече от една сдвоена камера изб.  > Choose
 Camera и изберете камерата, за да я преименувате.
3  Избор  > Settings > Rename.

Премахване на сдвоена камера
Ако вече сте сдвоили 4 камери с BC 35 камери с вашето 
устройство, трябва да махнете сдвоена камера, преди да 
можете да сдвоите нова.
1 Избор  > Rear View.
2 Ако е необходимо -  > Choose Camera и изберете

камерата, за да я премахнете.
3 Избор  > Settings > Unpair.
4  Изберете OK.

Безжични и мрежови настройки
Включване и изключване на 
настройката за бърза връзка
BC 35 използва Wi-Fi за комуникация с вашето навигационно 
устройство Garmin. Включването на настройката за бърза 
връзка увеличава приоритета на връзката на камерата с 
устройството. Това помага на устройството да установи 
по-бързо връзка със сдвоената камера, но може да повлияе на 
скоростта на връзката с други Wi-Fi устройства.

1 От главното меню изберет  > Rear View.
2 Ако имате повече от една сдвоена камера изб.  > Choose 

Camera и изберете камерата за настройка.
3 Избор  > Settings.
4 Изберете или изчистете Quick Connection отметката.

2 Безжични и мрежови настройки

Апендикс
Спецификации
Входно напрежение на 
камерата и предавателя

От 9 до 28 Vdc

Предпазител на предавателя 500 mA, fast-blow
Камера  и  предавател 
текущата употреба

150 mA при 12 Vdc

Воден рейтинг (камера) IEC 60529 IPX7*
Воден рейтинг (предавател) Не е водоустойчив
Работна температура От -20 ° до 70 ° С (от -4 ° до 

*Камерата издържа случайно излагане на вода до 1 m за 
период до 30 минути. За повече информация отидете на 
garmin.com/waterrating.
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