
MONTÁŽNÍ NÁVOD

Díky kompaktní konstrukci je ZE-RVC80MT MKII také v závisloti na modelu vozidla vhodný pro montáž na držák poznávací značky 
nebo pod nárazník. Spojovací kabel vedoucí od kamery může být velmi často veden napájením světla SPZ. Kvalitní snímač CMOS 
také nabízí širší teplotní rozsah a vodotěsné pouzdro (IP68), vyrobené z eloxovaného hliníku.

�UPOZORNĚNÍ:

* Novější vozidla používají (pulzní) napětí generované pomocí PWM k napájení vnějšího osvětlení vozidla, které je nevhodné pro 
obrazové senzory / elektroniku videa, nebo má za následek poruchy nebo obrazy.
Používejte výhradně přiložený připojovací kabel. Jeho změnou nebo výměnou dojde ke ztrátě záruky.*

Rotatable Reverse Camera / Kamera s nastavitelným úhlem pohledu

Žlutý: Video výstup

Červený: ACC

Černý: Uzemnění (GND)

Zelený: Nepřipojený kabel vytváří zrcadlený obraz. 
Kabel připojený na GND vytváří normální obraz.

Kameru lze otáčet

Připojte konektor cinch z kabelu 
video signálu k moni / naviceiveru

Žlutý: Baterie +12VDC

Form an „S“ shape with the cable 
before you pull the cylinder out of the 
bracket. Drill a mounting hole and fix the 
bracket in place.

Než vytáhnete válec z držáku, vytvořte 
kabelem tvar „S“. Vyvrtejte montážní 
otvor a připevněte držák na místo.

cylinder / 
válec

wire / 
kabel

Insert the cylinder into the bracket. 
Attach the side cap piece.
Rotate the cylinder into desired view 
angle. Tighten the screw.

Vložte válec do držáku. Připojte boční
víčko.
Otočte válec do požadovaného úhlu 
pohledu a utáhněte šroub.

Uncrew ths side cap. Cable goes 
through the hole in the bracket and 
remains invisible after the installation is 
completed.

Odšroubujte boční víčko. Kabel prochází 
otvorem v držáku a po dokončení 
instalace není vidět.

         ZE-RVC80MT MKII
         Parkovací kamera



ZE-RVC80MT MKIIMOUNTING 
INSTRUCTIONS

REAR VIEW CAMERA

Technical Specifications:
Image device: 0.25" CMOS Sensor
TV system: NTSC
Viewing angle: 140° horizontal
Sensor resolution: 720 x 480 pixels
Resolution of video-out:    480 TV lines
Minimum illumination:      0.3 lux
Video output: 1 Vp-p, 75 ohms
White balance: Auto
Power supply: DC 12 Volt typ.
Current consumption:    60 mA max.
IP protection rating: IP68 water and dust protected
Operating temperature:    -30°C to +75°C

Technické specifikace:
Snímač: 0.25" CMOS senzor
TV norma: NTSC
Pozorovací ůhel: 140° horizontálně
Rozlišení snímače: 720 x 480 pixelů
Rozlišení: 480 TV řádků
Světelná citlivost: 0.6 lux
Video výstup: 1 Vp–p, 75 ohmů
Vyvážení bílé: Automatické
Napájení: 12 V
Spotřeba proudu: 60 mA max.
Třída ochrany: IP68 - odolné prachu a vodě 
Provozní teplota: -30°C - +75°C

Due to its compact size the ZE-RVC80MT MKII rear view camera is suitable to be installed at the upper edge of the license plate 
or below the rear bumper, depending on car model or customer preferences. The connection cable of the camera can often be 
routed alongside the license plate illumination wires – allowing for a quick and trouble free installation process. The high quality 
CMOS camera sensor also offers an extended temperature operating range, a waterproof lens assembly (IP68) and housing, made 
of durable die cast aluminium.

� CAUTION:

* Following the latest trend in vehicle electronics, newer cars mainly use a pulse width modulated power feed for outer
 hull lights, which is unsuitable for imaging/video electronics, as it causes considerable picture distortion.

* Use the included connection cable exclusively. Altering or replacing it will void your warranty. 
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Yellow: Video Out

Black: GND

Red: ACC

(connect to Moni-/Naviceiver)

Camera rotates

Green: Cable unconnected causes mirror image. 
Cable connected to GND yields normal image.

Yellow: Battery +12VDC


