
Uživatelská příručka 
příslušenství



1 

Hardwire Kit

Pro použití se všemi modely NEXTBASE ™ Dash Cam. Tyto pokyny poskytují potřebné informace na správné a bezpečné instalaci 
soupravy Dash Cam Hardwire Kit do vašeho vozidla. Před začátkem procesu instalace si pozorně přečtěte tyto pokyny. Doporučuje se 
na běžné nahrávání videa z cesty, pokud je připojena souprava Hardwire k "přepínání" napájecímu zdroji. To znamená, že do Dash 
Cam se dodává energie LEN, když je zapnuté zapalování vozidla.
Trvalé živé (neprepínané) připojení je zapotřebí pouze tehdy, když je Dash Cam
v "pohotovosti", když se vozidlo nepoužívá. The Dash Cam bude pracovat normálně,
dokud baterie vozidla neklesne pod minimum úroveň přerušení napětí;
tento minimální limit napětí je 11,0 Vdc pro 12Vdc baterii a 23,0 V DC pro 24 V DC
baterii. Chrání baterii vozidla.

V případě jakýchkoliv pochybností se před zahájením instalace poraďte s technikem.

Bezpečnostní opatření:

- - Proveďte instalaci se zapalováním
- poloha OFF.
- - Neodstraňujte žádné živé vodiče.
- - Pro bezpečnou a správnou instalaci je nutná 
správná elektrická polarita a uzemnění.
- - Připojte pouze k stejnosměrnému napájecímu 
obvodu stejnosměrného napětí.
- - Ne na instalaci do kladných uzemňovacích 
obvodů.

Varování:
Pokud nebudete používat výrobcem dodané 
instalační součásti a / nebo hardware, bude to mít za 
následek ztrátu záruky na výrobek.
- Pokud produkt nebudete připojovat podle pokynů, 
může to mít za následek vybití baterie vozidla.
- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a 
pokynů může mít za následek poškození produktu a / 
nebo vozidla, na které se nebude vztahovat záruka 
na výrobek ani záruka výrobce.

Napájecí kabel kamery
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5V Mini USB konektor
12-24Vdc to 5Vdc regulátor 
Minusový(-) uzemňovací konektor 
Plusový (+) plusový napájecí konektor
 LED indikátor
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Káble poistkových vodičov

ATO/C Typ
(Běžné)

ATM Typ (mini)

Poznámka: Informace o pojistkách typu Micro (Low Profile 
Mini) najdete v bodě 1.3 na druhé straně.
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ATO / C & ATM pojistky 2 Amp.
Dodané umístění pojistky ampéru
Původní umístění pojistky
Plusová (+) plusový pojistkový konektor
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Inštalácia súpravy hardwire (pokrač.)

Pokud není k dispozici energie pro Hardwire 
Kit, LED dioda se nerozsvítí.

Jakmile dojde k napájení díky soupravě 
Hardwire Kit, LED se rozsvítí. Pokud není 
připojena žádná Dash Cam, bude blikat.

Pokud je připojena Dash Cam, LED zůstane 
svítit.

1 Připojte dodaný kabel pojistkových vodičů k pojistkové skříňce vozidla.

1.1 Najděte pojistkovou skříňku ve vozidle. Obvykle se nachází v prostoru pro cestující, ale může být v 
motorovém prostoru. Obvykle bude v pojistkové skříňce uvedená tabulka s podrobným rozložením pojistek, 
nebo tato bude uvedena v návodu k obsluze vozidla.

            1.2       
Vyberte pojistku, která je spojena s funkcí ve vozidle a kterou je možné používat pouze při zapnutém 
zapalování, která se nazývá "zapnutý" zdroj energie. Může to být například vyhřívané zadní sklo vozidla. 
Opatrně vyznačte polohu této pojistky, abyste ji mohli v budoucnu použít, zvolte pojistku z pojistkové 
skříňky.Poznámka: Hodnota „pôvodnej poistky“, ktorá sa odstraňuje, nemá význam, odporúča sa však, 
aby maximálna hodnota nebola vyššia ako 20 Amps.

 1.3      
Vyberte požadovaný kabel pojistky ze dvou dodaných typů. Závisí to na tom, zda původní pojistka byla 
většího typu ATO / C nebo menšího typu ATM. Pojistka 2 A potřebná na ochranu Dash Cam je již 
nainstalována v kabelu pojistky a neměla by se měnit. Vložte originální pojistku z vozidla do dostupného 
místa na kabelu pojistkového kohoutku, bude to "původní místo pojistky", jak je to znázorněno na druhé 
straně. Nyní vložte kabel pojistkové pojistky do pojistkové skříňky v poloze, ze které byla původní 
pojistka odstraněna, jak je uvedeno v bodě 1.2 výše.

Poznámka: Pokud je pojistka odstraněna z vašeho vozidla pojistkou typu Micro (mini pro mini mini), 
můžete stále použít kabel pojistky ATM (Mini). Budete si však muset zajistit další pojistku ATM (Mini) se 
stejnou hodnotou jako pojistka, kterou jste původně vybrali. Vložte novou pojistku ATM (Mini) na 
"původní místo pojistky". V tomto stádiu, pokud máte multimetr, můžete zkontrolovat 12-24VDC na konci 
kabelu pojistkové baterie. Napětí by mělo být přítomny pouze při zapnutém zapalování vozidla (nebo při 
připojení k trvalému napětí). Na krytu regulátoru je LED dioda, která signalizuje, zda je kabel pojistky s 
pojistkou správně zapojen (viz níže).

LED indikátor
Není napájení nebo

 žádná LED baterie je chráněna

     bliká   LED 
Napájení zavedené 
kamera nepřipojena

Je zavedené 
napájení, je 
připojena Dash Cam

svítí LED

2 Instalace napájecího kabelu kamery

  2.1  Instalace napájecího kabelu kamery vyžaduje pečlivé plánování vedení kabelů a zapojení polohy 
Dash Cam ve vozidle. Optimální polohu kamery naleznete v příručce Dash Cam. Prozkoumejte 
vozidlo z hlediska nejvhodnějšího vedení kabelu směrem k pojistkové skříňce, zejména pokud to 
vyžaduje průchod přepážky do motorového prostoru.

 2.2      
Od konce kabelu Dash Cam (pomocí mini USB zástrčky) zastrčte kabel pod vrchní část vozu a kryt 
sloupu a obložení bočního panelu, dokud kabel nebude vycházet směrem k prostorem pro nohy. 
Na uvolnění jakéhokoliv obložení a skrytí použijte nástroj na uspořádání kabelů dodáván s 
přístrojovou deskou série 2 kabel podle potřeby. Při správném nainstalování na držák čelního skla 
se ujistěte, zda je stále k dispozici dostatečný kabel pro připojení k Dash Cam

 2.3      
Pokračujte ve vedení kabelu směrem k pojistkové skříňce. Jakmile je pojistková skříňka blízko, 
vyberte černý vodič (záporný) z napájecího kabelu automobilu a najděte vhodnou polohu pro 
připevnění zemnícího konektoru k karoserii vozidla. Za normálních okolností může být šroub 
odstraněna a znovu namontována pomocí konektoru pro uzemnění pod ní. Vyberte červený vodič 
(kladný) z napájecího kabelu sady a na konci najděte červený konektor "4". Tento se připojuje přímo 
k zásuvce "samice" červeného kabelu s pojistkou
2.4     
Upravte jakýkoliv přebytečný kabel pomocí kabelových svorek a připevněte jej na vhodné místo, 
byste předešli bulku. Podle potřeby vraťte zpět kryty z vozidla a krytu pojistkové skříňky
 2.5       

Feritové jádro se dodává se soupravou Hardwire kit. To se dá použít na potlačení rušení rádia nebo 
DAB. Připněte feritové jádro k napájecímu kabelu kamery ve vzdálenosti přibližně 20 cm od kamery, 
abyste v případě potřeby dosáhli co nejlepší 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.  

Pokud během instalace narazíte na nějaké 
problémy, kontaktujte tým technické podpory

support@nextbase.com



Kompatibilita  príslušenstva
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Rear Window Camera Bracket

Obsahem kamery

Carry Case

Nextbase™ Module Cam Compatible

Hardwire Kit

SD Cards

(kabínová a zoom kabínova)

Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano

Ano - př ední 1080p 
zadná 720p

Ano - př ední 1440p/1080p 
zadní 720p/1080p

Ano - př ední 1440p/1080p 
zadní 720p/1080pNe Ne

Ne Ne



Výhradní distributor pro SK a CZ 

PM Fortis s.r.o. 

Zvolenská cesta 14 

97405 

Banská Bystrica 

Slovensko 

te.: +421908411979 

email: info@pmfortis.sk 

Podrobné návody k použití k dispozici ke stažení na adrese 

www.autokamery.eu 

NBDVR-SK-R10 
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