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Въведение
ВНИМАНИЕ

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

Тези инструкции за инсталиране не се отнасят за 
конкретен тип превозно средство и са предназначени като 
ръководство при инсталиране на този продукт на вашия 
автомобил. За въпроси, специфични за Вашия автомобил, 
трябва да се свържете с производителя на автомобила.

Инсталация

Инсталация на автомобил в Европа
Инсталиране на стойката на вашето превозно средство
1 Свалете задния регистрационен номер и държача

от вашия автомобил и запазете винтовете на регистрационния 
номер, за да монтирате стойката за камерата.

2 Поставете стойката на камерата на автомобила си и 
подравнете отворите в стойката с монтажните отвори 
на регистрационния номер в автомобила.
Монтажът на камерата осигурява разнообразие от отвори 
и слотове за универсална съвместимост с автомобила.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да инсталирате монтажното и в 
двете посоки. Ако инсталирате монтажа с камерата в 
горната част на регистрационния номер, трябва да го 
премахнете, завъртите и прикрепите отново

3 Поставете винтовете на регистрационния номер през 
стойката и в монтажните отвори на вашия автомобил.

4 Затегнете напълно винтовете.

Инсталиране на камерата в горната част на рег. номер
Когато монтажното е монтирано на вашия автомобил, логото на 
Garmin върху клипа за камерата трябва да е от дясната страна 
нагоре. Монтажът на камерата е направене за долната част на 
рег. номер. Когато инсталирате камерата в горната част на рег. 
номер, трябва да го премахнете, завъртите и прикрепите отново 
клипа за камерата. Това ви позволява да регулирате ъгъла. 
1 Ако вече сте инстал. закопчалките на рег. номер, отстранете 

ги, като затворите края на всеки клип с помощта на 
прорезите и ги плъзнете навън.
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2 Използвайте Phillips отверка, и напълно разхлабете двата  
винта       .

3 Вним.  отворете  капач.   по  външния  ръб  на  клипа  на 
камерата и извадете клипа за камерата от стойката.

4 Завъртете клипа на камерата на 180 градуса, така че 
логото на Garmin да е с лицевата страна нагоре.

5 Вкарайте  клипа  на  камерата  обратно  в  стойката  и 
затегнете двата винта.

Инсталиране на Вашия рег. номер в монтажното
1 Поставете ръба на регистрационния номер зад езичетата по 

тесния край на държача и завъртете долния край на плочата 
в стойката.

2 Поставете  двата  фиксатора  на  регистрационната  табела  в 
прорезите в държача и ги плъзнете към средата.

3 Натиснете краищата на фиксаторите, докато щракнат 
в държача.



Инсталиране на АА батерии
Устройството работи с две 1.5 V AA батерии (не са 
включени). За най-добри резултати трябва да използвате 
литиеви батерии, които осигуряват удължен живот на 
батерията и по-добри резултати при ниски температури.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте батерии тип АА с напрежение, по-високо от 
1,5 V. По-високото напрежения ще причини трайно 
увреждане на камерата. Не използвайте литиево-йонни 
презареждаеми AA батерии. Литиево-йонните батерии 
използват различна технология от непрезареждаемите 
литиеви и могат трайно да повредят камерата.

1 Завъртете двете капачета  на батериите към предната
 част на камерата и извадете капака за батерията.

2 Поставете AA батерия във всеки край на камерата, 
като положителният полюс е обърнат навън.

3 На всеки капак на батерия се уверете,   че уплътнението 
е чисто и напълно закрепено в жлеба.

4 За всеки капак на батерията поставете капака в камерата, 
натиснете го плътно в камерата и го завъртете към 
задната част на камерата, за да я заключите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че капаците на батериите са 
взаимозаменяеми, препоръчително е да поставите 
капака, както е показано на илюстрациите.

ЗАБЕЛЕЖКА
Камерата не е водоустойчива, ако уплътненията не са 
чисти и правилно поставени, а капаците не са правилно 
заключени.

5 Уверете се, че всеки капак е напълно уплътнен и никоя 
част  от  уплътнението  не  излиза  между  капака  и 
камерата.
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Инсталиране на камерата в монтажното
1 Поставете едната страна на камерата в стойката, като 

обективът е обърнат навън.

2 Натиснете другата страна в стойката, докато щракне.
3 Дръпнете  внимателно  камерата,  за  да  проверите  дали 

двете страни са заключени в стойката.

Свързване на камерата с Garmin 
навигационно устройство

Можете да сдвоите камерата със съвместимо навигационно 
устройство на Garmin. За повече информация относно 
съвместимите устр. на Garmin отидете на страницата на продукта.
1 Актуал. навигационното си устройство до най-новия софтуер.

Вашето устройство може да не поддържа BC 40 без най-новия 
софтуер. За повече информация относно актуализирането на 
софтуера, вижте ръков. на навигационното ви устройство.

2 Инсталирайте батериите в камерата.
Камерата влиза в режим на сдвояване автом. и светодиодът мига 
в синьо, докато камерата е в режим на сдвояване. Камерата 
остава в режим на сдвояване за пет минути. Ако режимът на сдв. 
изтече, можете да премахнете и инст. отново батериите.

3 Дръжте съвместимото навигационно устройство Garmin 
извън автомобила си и на разстояние до 1,5 м от 
камерата и включете навигационното устройство.
Устройството автоматично открива камерата ви и ви 
подканва да го сдвоите.

4 Изберете Yes.
СЪВЕТ: Ако навигационното устройство не открие камерата 
автоматично, можете да изберете Settings > Wireless Camera 
> Add New Camera за да го сдвоите ръчно.
Устройството се свързва с вашата камера и се появява 
екранът за конфигуриране на линията за насочване.

5 Използвайте стрелките на екрана, за да позиционирате линиите и 
избер.  .

6 Въведете име за камерата (по избор).
Трябва  да  използвате  описателно  име,  което  ясно 
идентифицира местоположението на камерата.

7 Изберете Done.

Ако камерата или превозното средство не са идеално 
разположени, за да завършите подравняването на линията, 
можете да го завършите по-късно от настройките на камерата.

http://garmin.com/bc40


Сдвояване на допълнителни камери с 
Garmin навигационно устройство
Можете да сдвоите до 4 безжични камери BC 40 със 
съвместимо навигационно устройство на Garmin.
1 Инсталирайте батериите в камерата.

Камерата влиза в режим на сдвояване авт. и светод. мига 
в синьо, докато камерата е в режим на сдв. Камерата 
остава в режим на сдвояване за пет минути. Ако режимът 
на сдв. изтече, можете да прем. и инст.отново батериите.

2 Дръжте съвместимото Garmin навигационно устройство 
извън автомобила си и на разстояние до 1,5 м от 
камерата и включете навигационното устройство.

3 На Garmin навигационното устройство изберете 
Settings > Wireless Camera > Add New Camera.
Устройството се свързва с вашата камера и се появява 
екранът за конфигуриране на линията за насочване.

4 Използвайте стрелките, за да позиционирате линиите и 
избер.  .
Ако камерата или превозното средство не са идеално 
разположени, за да завършите подравняването на линията, 
можете да го завършите по-късно от настр. на камерата.

5 Въведете име за камерата (по избор).
Трябва  да  използвате  описателно  име,  което  ясно 
идентифицира местоположението на камерата.

6 Изберете Done.
След като сдвоите няколко камери, можете да 
превключвате между камерите от изгледа на камерата и 
да зададете реда, в който се появяват камерите.

Преглед на камерата
След като сдвоите камерата си с Garmin съвместимо 
навигационно устройство, изгледът на камерата се появява 
автоматично, когато включите навигационното си устройство, 
и можете да изкарвате ръчно камерата по всяко време.
• Ако  навиг.  ви  устр.  е  свързано  към контакт,  включен  към 

запалването (препоръчително), включете автомобила.
• Ако навигационното ви устройство е свързано към винаги 

включен контакт, включете навигационното устройство.
• За да изкар. камерата ръчно, избер.  / .
• За  да  покажете  или  скриете  камерата  с  помощта  на 

гласови команди, кажете Show Video или Hide Video.
ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди могат да се различават в
 зависимост от модела на навигационното ви устройство. 
Тази функция не е достъпна за всички езици или може да 
изисква допълнителна настройка на навигационното 
устройство за някои езици. За повече информация вижте 
приложението Voice Command на навигационното си устр.

Показва се изгледът на камерата. Когато камерата установи, че 
автомобилът се движи напред, камерата автоматично спира да 
изпраща видео и навигационното устройство се връща към 
нормална работа. Видеоклипът от камерата се отхвърля 
автоматично след 2 минути и 30 секунди, независимо дали 
вашият автомобил се е придвижил напред или не.

Превключване на камери
Можете да прем. през видеото за всички сдвоени камери.

От изгледа на камерата изб.  .
Появява се видеото от следващата камера и името 
на камерата се появява в горната част на екрана.

3 Преглед на камерата

Регулиране на ъгъла на камерата
Можете да регулирате ъгъла на камерата нагоре и надолу, за 
да осигурите най-добрия изглед за вашия автомобил.
1 Отидете на равна зона с ясен гледка зад автомобила.
2 Извадете камерата от стойката. 

3 Използвайте отвертка Phillips, за да разхл. двата регулиращи       
 винта   .

4 Наклонете стойката нагоре или надолу.
За  повечето  превозни  средства  камерата  трябва  да  е 
изправен или леко надолу.

5 Затегнете  регулиращите  винтове,  за  да  заключите 
стойката в новото положение.

6 Инсталирайте камерата в стойката.
7 Вижте камерата, като използвате навигационното си устройство 

и проверете ъгъла на камерата.

Когато камерата е правилно наклонена, долният край на 
видеокамерата трябва да се подравни с най-задната част 
на автомобила, като например бронята или теглича на 
ремаркето. Обекти над хоризонта трябва да се появяват в 
горната част от една четвърт до една трета от рамката.

8 Ако  е  необходимо,  повторете  тази  процедура,  докато 
ъгълът на камерата е правилен.

ВНИМАНИЕ
След като регулирате ъгъла на камерата, трябва да 
подравните водещите линии. Ако преди това сте задали 
линии за насочване, те не са точни след промяна на ъгъла 
на камерата. Неправилното подравняване на водещите 
линии може да доведе до инцидент или сблъсък, водещи до 
смърт, сериозни наранявания или материални щети.

Премахване на камерата от монтажното
Внимателно натисн.   езичето от едната страна на монтажното 
навън и издърпайте тази страна на камерата от стойката.

Настройки на камерата
Изберете Settings > Wireless Camera, и изберете името 
на камерата.
Flip Video: Позволява ви да завъртите или отраз. видеото.
Guidance  Lines:  Задава  предпочитания  за  насочващи 

линии, показани на видеото от камерата.
Rename: Позволява ви да преименувате сдвоената камера.
Set Default Camera: Задава реда, в който камерите се показват 

в изгледа на камерата. Камерата в горната част на списъка е
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камерата по подразбиране и се появява първа всеки 
път, когато се появи изгледът на камерата.

Unpair: Премахва сдвоената камера.
Automatic Activation: Позволява навигационното 

устройство Garmin да показва автоматично изгледа на 
камерата по подразбиране всеки път, когато 
навигационното устройство е включено. Тази функция ви 
позволява автоматично да видите камерата, когато 
стартирате автомобила.

Video Resolution: Позволява ви да зададете качеството на 
видеото. По-високата разд. способност предоставят 
по-дет. изобр., но използват повече енергия на батерията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка не е налична за всички 
модели продукти на навигационните устройства.

Подравняване на линиите за насочване
За най-добри резултати, водещите линии трябва да бъдат 
подравнени, за да отразяват външните ръбове на превозното 
средство. Трябва да подравните водещите линии отделно за 
всяка камера. Когато променяте ъгъла на камерата, трябва 
незабавно да подравните отново насочващите линии.
1 Позиционирайте  автомобила  си  с  тясно  насочена  към 

шофьора, алея или паркинг коловози.

2 От сдвоеното навигационно устройство Garmin изберете 
Settings > Wireless Camera.

3 Изберете  името  на  сдвоената  камера  и  изберете 
Guidance Lines > Adjust Guidance Lines.

4 Използвайте  стрелките  в  ъглите  на  екрана,  за  да 
       преместите краищата на бялата водеща линия.

Водещата линия трябва да се появява директно върху 
линията на бордюра, алеята или паркинга.

5 Използвайте  стрелките  в  центъра  на  екрана,  за  да 
преместите цветните линии нагоре или надолу.
Червената линия за насочване трябва да бъде 
подравнена с най-задната част на вашия автомобил. 
Това може да бъде задната броня, теглич или друг обект, 
който се издава от задната част на превозното средство.

6 Преместете превозното средство със страната на пътника, 
тясно свързана с бордюри, алея или паркинги, и 
използвайте стр., за да подр. насочваща линия.
Водещите линии трябва да бъдат симетрични.

Промяна на реда на камерата
Можете да промените реда, в който се появяват камерите, 
когато сменяте камери.
1 Изберете Settings > Wireless Camera.
2  Изберете камера.
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3 Изберете Set Default Camera.
Появява се списък със съвместимите камери.

4 Преместете всяка камера до желаната позиция в списъка.
Когато превключвате камерите, то те се появяват 
според зададения списък от долу нагоре. Камерата на 
първо място в списъка е основната камера и винаги се 
появява първа при пускане на изгледа на камерата. 

Преименуване на камерата
Можете да промените името, което се показва за камерата 
в изгледа на камерата. Трябва да използвате описатлни 
имена, които ясно определят мястото на камерата.
1 Изберете Settings > Wireless Camera.
2  Изберете камера.
3 Изберете Rename.

Премахване на сдвоена камера
Можете да свържете до 4 безжични камери с Garmin 
съвместимо навигационно устройство. Ако вече сте сдвоили 
максималния брой камери, трябва да премахнете една, 
преди да можете да сдвоите друга.
1 От  сдвоеното  Garmin  навигационно  устройство  изберете 

Settings > Wireless Camera.
2 Изберете камера.
3  Изберете Unpair.

Информация за устройството
Актуализации на софтуера
Актуализациите на софтуера за вашата камера се получават 
автоматично от сдвоеното навигационно устройство Garmin. 
Трябва редовно да актуализирате софтуера за навиг. устр. Garmin, 
за да поддържате актуалността и на камерата. За повече 
информация вижте ръководството за вашия навигатор Garmin.

Актуализиране на софтуера на камерата
Преди да можете да актуализирате софтуера на камерата, 
трябва да сдвоите камерата със съвместимо навигационно 
устройство на Garmin.

На сдвоено навигационно устройство Garmin изберете опция:
•  Свързване с Wi‑Fi  мрежа и изберете Settings > 

Updates > Install All.
• Инсталирайте всички налични актуализации, като използвате 

приложението Garmin Express ™.
Вижте ръководството за навигационното устройство на 
Garmin за повече информация.

Навигационното устройство изтегля актуализации за себе си и 
актуализации за вашата BC 40 камера, ако има такива. Следващият 
път, когато устр. се свърже с камерата, то авт. изпраща актуал. на 
камерата. По време на актуал. на камерата на екрана на навиг. устр. 
се появяват индикатор за съобщение и прогрес. Инсталирането на 
актуализацията на камерата отнема около една минута.

Проверка на версията на софтуера на камерата
Преди да можете да проверите версията на софтуера на 
камерата, трябва да свържете камерата със съвместимо 
навигационно устройство на Garmin.
1 На сдвоено навигационно устройство Garmin изберете 

Settings > Device > About.
Устройството показва информация за версията на 
софтуер на устройството.

2 Намерете името на камерата в списъка.
Номерът  на  версията  на  софтуера  се  показва  до 
името на камерата.



IEC 60529 IPX7

Wi‑Fi 2.4 GHz @ +13dBm nominal
Bluetooth® 2.4 GHz

Спецификации
Вид  батерия 2  сменяеми  1,5  V  АА. 

Препоръчват се литиеви.
Водоустойчивост на 
камерата и предавателя
Диапазон на работната 
температура

От -20° до 70°C

Безжични честоти / 
протоколи

Отстраняване на проблеми
На камерата отнема много време, за да 
се свърже или да не се свързва
Вашата камера може да има слаба безжична връзка с навиг. 
устр., ако отнема дълго време за показване на видео на нав. 
устройство, ако видеоклипът често спира, или ако камерата 
изобщо не показва видео на навигационното ви устройство. 
Интерференция с връзката може да бъде причинена от други 
безжични сигнали, окабеляване на превозното средство или 
конструктивни елементи на вашия автомобил.
Можете да опитате тези опции, за да подобрите 
стабилността на безжичната връзка между камерата и 
навигационното ви устройство.
• Преместете  навигационното  устройство  на  друго 

място на таблото или предното стъкло.
• Извадете камерата от стойката, обърнете го обратно и го 

поставете обратно в стойката.
Когато се монтира с логото на Garmin в обратна посока, 
камерата авт. прехвърля видеоклипа при следващото 
свързване с навигационното ви устр., за да осигури 
правилно ориентирано изобр. Обръщането на камерата с 
главата надолу променя позицията на безж. антена и в 
някои случаи може да подобри качеството на връзката.

• Монтирайте  камерата  на  друго  място  на 
регистрационния номер.
Например, ако вашата камера е монтирана в горната 
част на регистрационния номер, можете да опитате 
да я преместите на дъното или обратно.

• Изпробвайте  една  или  повече  от  тези  опции,  за  да 
намалите източниците на Wi-Fi смущения:
◦ Настройте безжичния рутер във вашия дом, за да 

използвате канал, различен от канал 11. \ t
Камерата комуникира с навигационното ви устройство 
с помощта на Wi-Fi сигнал от 2,4 GHz на канал 11. 
Намаляването на броя на близките устр., използващи 
един и същ канал, може да подобри безжичната връзка.

◦ Изкл.  Wi-Fi  предването  в  колата  си,  например 
смартфон или мобилна Wi-Fi точка за достъп.

Камерата не работи добре при 
студено време
Ако имате проблеми с връзката с безжичната камера или 
стабилността на видеото при студено време, трябва да 
проверите дали използвате литиеви батерии в устройството. 
Алкалните и NiMH батерии губят мощност бързо при ниски 
температури, а дори и новите алкални или NiMH батерии 
може да не функционират изобщо в изключително студена 
среда. Литиевите батерии тип АА осигуряват по-дълъг живот 
на батерията и по-стабилна мощност, особено в студени 
условия.

Апендикс
Съображения за инсталиране на кемпер

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да използвате допълн. аксесоар за монтиране на кемпер, 
за монтаж в област, различна от регистрационния номер.
Когато избирате място за монтиране и монтирате 
монтажното за кемпер, спазвайте тези съображения.
• Трябва да изберете подходящо място за монтиране на камерата, 

преди да пробиете отвори в превозното средство. Трябва да 
проверите изгледа на камерата от мястото за монтиране, което 
осигурява желаната видимост. Също така трябва да проверите 
дали повърхността за монтиране позволява надеждното 
свързване на монтажа и монтажните винтове няма да пречат.

• Трябва да използвате подходящи монтажни винтове за 
външната повърхност на автомобила. Включените монтажни 
винтове са предназначени за монтаж само на кемпери с външно 
покритие от фибростъкло и не трябва да се използват за 
кемпери с алуминиева външност или друг материал. Преди да 
монтирате винтовете, трябва да проверите дали винтовете са с 
правилната дължина и няма да повредят вътр. компоненти.

• Трябва напълно да запечатате винтовете, отворите и монт. с 
външен хидроизолационен уплътнител, за да предотвратите 
попадането на вода в автомобила или корпуса на прев. средство.

Инсталиране на стойката за кемпери
ЗАБЕЛЕЖКА

Garmin силно препоръчва да имате опитен монтажник с 
подходящо познаване на инсталациите за кемпера, за да 
монтира монтажа. Неправилното поставяне на стойката 
може да доведе до повреда на автомобила или камерата.

Garmin силно препоръчва да имате опитен монтажник с подходящо 
познаване на инсталациите за кемпера, за да монтира монтажа. 
Неправилното поставяне на стойката може да доведе до повреда 
на автомобила или камерата.

Неспазването на съображенията за монтаж може да доведе 
до повреда на камерата или автомобила. Garmin не носи 
отговорност за каквито и да е щети, причинени на камерата 
или превозното средство по време на инсталацията или в 
резултат на отделянето на камерата от автомобила.

Неспазването на съображенията за монтаж може да доведе 
до повреда на камерата или автомобила. Garmin не носи 
отговорност за каквито и да е щети, причинени на камерата 
или превозното средство по време на инсталацията или в 
резултат на отделянето на камерата от автомобила.

За да монтирате монт., се нуждаете от бормашина с 3.2 мм (1/8 
инча) свредло, молив, отвертка Philips, външен хидроизолационен 
уплътнител и два винта M4 (включени за някои превозни средства).
1 Поставете основата за монтиране към монтажната повърхност 

на мястото, където искате да монтирате камерата, и маркирайте 
мястото на двата монт. отвора        с молив или друг инструмент 
за писане.
Трябва да се уверите, че стойката е равна и 
правилно позиционирана.

5                                                                                                                                                                                             Отстраняване на проблеми



Appendix 6

2 Свалете основата за монтиране от монтажната повърхност 
и използвайте свредло с диаметър 3,2 mm (1/8 инча), за да 
пробиете отвори в двете места, които сте маркирали.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако пробивате в повърхност от фибростъкло, може да 
се наложи да използвате специализирано свредло или 
бормашина обратно на часовниковата стрелка, за да 
избегнете повреда на фибростъкло. 

3 Нанесете хидроизолационен уплътнител около пробитите 
отвори и по целия път около ръба на задната повърхност 
на стойката, където ще се свърже с автомобила.
Трябва да използвате външен хидроизолационен 
уплътнител, който се свързва с външната повърхност на 
вашия автомобил и не го поврежда. 

4 Поставете  опората  към  повърхността,  като  подравните 
монтажните отвори в основата с пробитите отвори.

5 Закрепете основата за монтиране към автомобила с два винта M4.
ЗАБЕЛЕЖКА: Включените винтове са предназначени за 
монтиране на кемпер със стъклопласт. Трябва да проверите 
дали винтовете са с правилната дължина и подходящи за 
външната повърхност на монтиране на вашия автомобил.

6 Закрепете скобата на камерата към основата на монтажа, като 
използвате             двата предварително монтирани винта.
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