
Garmin BCTM 30 bezvadu aizmugurējā
skata kameras lietošanas pamācība

Ierīces uzstādīšana

Uzmanību: Garmin stingri iesaka izmantot pieredzējuša tehniķa ar atbilstošu pieredzi elektrisko sitēmu 
uzstādīšanā palīdzību. 
Uzmanību: kad pievienojat strāvas kabeli, neizņemiet iebūvēto drošinātaju. Lai izvairītos no iespējamas 
ierīces bojāšanas, ko var izraisīt uguns vai pārkaršana, atbilstošajam drošinātājam ir jāatrodas savā vietā. 
Turklāt, strāvas kabeļa pievienošana bez atbilstoša drošinātāja, pārtrauc ierīces garantijas līgumu.
Uzmanību: vienmēr lietojiet drošības brilles, aizsargmasku un ausu aizbāžņus, kad veicat urbšanas, 
izgriešanas vai slīpēšanas darbus.
Piezīme: kad veicat urbšanas, izgriešanas vai slīpēšanas darbus, vienmēr pārbaudiet, kas atrodas virsmas 
otrā pusē.
Piezīme: šīs norādes par ierīces uzstādīšanu var neattiekties uz specifiskiem transportlīdzekļu veidiem, tās 
veidotas kā palīgs ierīces pievienošanai jūsu automašīnā. Ar jūsu automašīnu saistītiem specifiskiem 
jautājumiem, lūdzu, griezieties pie jūsu transportlīdzekļa ražotāja.

Ierīces pārskats



Detaļa Apraksts

 BC 30 uztvērēja kabelis. GPS ierīcei ir jābūt pievienotai pie strāvas caur šo kabeli, lai 
tā komunicētos ar kameru.

 Raidītājs

 Kamera

 Kameras stiprinājuma kronšteins

Nepieciešamie instrumenti
• Urbis un 9,09 mm vai T tipa urbja patrona;
• #2 Phillips skrūvgriezis;
• Skrūves, uzgriežņi un kabeļu savilcējštropes (raidītāja nostiprināšanai);
• Bezalvas vada salaiduma konektors  vai lodalva un siltumizturīga caurule;
• Materiāls hermētiskai izolācijai (ja nepieciešams).

Uztādīšana
Uztvērēja uzstādīšana
Pirms jūs varat uzstādīt BC 30 uztvērēja kabeli, jums ir jāatjaunina GPS ierīces programmatūra uz jaunāko 
pieejamo versiju. Jūsu ierīce var nebūt savietojama ar BC 30 kameru bez jaunākās programmatūras versijas 
tajā. Aplūkojiet savas GPS ierīces lietošanas rokasgrāmatu vai dodieties uz garmin.com/express plašākai 
informācijai par savas GPS ierīces programmatūras atjaunošanu.
Bezvadu kameras uztvērējs ir iebūvēts BC 30 uztvērēja kabelī, kas ir iekļauts bezvadu kameras 
komplektācijā. Izmantojiet šo kabeli GPS ierīces "barošanai" un bezvadu konekcijai ar BC 30 kameru. 
Aplūkojiet savas GPS ierīces lietošanas rokasgrāmatu, lai uzzinātu vairāk par tās pievienošanu pie 
automašīnas strāvas padeves.
Piezīme: BC 30 uztveršanas kabelī ir iebūvēts satiksmes informācijas uztvērējs. Ja jūsu GPS ierīce atbalsta 
bezmaksas satiksmes informāciju, šī funkcija turpina darboties, kad izmantojat BC 30 uztveršanas kabeli.

Ieteikumi kameras uzstādīšanai
Kad izvēlaties vietu, kur piestiprināt kameru, veiciet šādus apsvērumus:

• veiciet izvēlētās vietas pārbaudi PIRMS pilnībā uzstādiet kameru;
• aizmugures skata kameras novietošana augstāk nodrošina labāku redzamības lenķi;
• komplektā esošais kameras stiprinājums var tikt pievienots pie transporta līdzekļa numura zīmes vai 

tai līdzīgas virsmas. Tāpat, tas var tikt piestiprināts transporta līdzekļa aizmugurē ar komplektā 
iekļautajām skrūvēm.

Ieteikumi raidītāja un kabeļu uzstādīšanai
Kad izvēlaties vietu, kur piestiprināt raidītāju, veiciet šādus apsvērumus:

• veiciet izvēlētās vietas pārbaudi PIRMS pilnībā uzstādiet raidītāju;
• dažas automašīnas nenodrošina konstantu minimālo voltāžu atpakaļgaidas lampām. Jums būtu 

jāizmanto automašīnas relejs, kad pievienojat raidītāju un kameru pie strāvas avota, kas 
nenodrošina pastāvīgu voltāžu;

• lai gan raidītājs var raidīt video signālu, nezaudējot kvalitāti, līdz pat 13,5 metru attālumā, raidītāja 
novietojums var ietekmēt šo darbības attālumu:

• jo tuvāk kamerai tiek uzstādīts raidītājs, jo kvalitatīvāks ir signāls;
• raidītājs raida labāk, ja kaut viena no tā platajām pusēm  ir vērtsa pret bezvadu kameras 

uztvērēju;

http://software.garmin.com/en-GB/express.html


• ja raidītāja signāla ceļā atrodas blīvs metāls vai citi šķēršļi , raidītāja darbības distance var 
tikt ievērojami traucēta;

• jo mazāk cietu, blīvu objektu atrodas raidītāja signāla ceļā, jo kvalitatīvāks ir tā signāls;
• ja distance starp kameru un raidītāju ir lielāka, nekā to spēj nodrošināt komplektā ietvertais kabelis, 

jums ir iespēja to aizstāt ar atsevišķi iegādājamu 15 metru pagarinajuma kabeli vai izmantot vairak 
kā vienu kabeli. Papildus informācijai izmantojiet garmin.lv vai garmin.com mājas lapas vai 
apmeklējiet sev tuvāko Garmin tirgotāju;

• drošinātaja ietvars, kas novietots pie raidītāja, nav ūdensdrošs. Nav ieteicams novietot drošinātāja 
ietvaru tuvu atklātiem šķidruma avotiem;

• savienojums starp kameru un raidītāju nav ūdensdrošs. Ja jūs veidojat savienojumu starp kameru un 
raidītāju vieta, kur tas ir pakļauts kāda šķidruma ietekmei, pārliecinieties, ka esat to izolējis pret 
mitruma ietekmi;

• ja jūs pievienojat kameru pie laivas piekabes vai citā vietā, kas var tikt pakļauta mitrumam, jums 
būtu jāizolē pret šķidrumu visas kabeļu konekcijas vietas un drošinātāja ietvars raidītāja kabelī.

Kameras un raidītāja novietojuma pārbaudīšana
1. Īslaicīgi piestipriniet kameru tai vēlamajā vietā;
2. Īslaicīgi nostipriniet raidītāju tam uzstādīšai vēlamajā vietā, savienojiet to ar strāvas padevi un 

kameru.
Ieteikums: ja jūs nevēlaties pievienoties automašīnas vadu sistēmai ierīču pārbaudes laikā, jūs varat 
pievienot raidītāju un kameru pie 12 Vdc akumulatora;

3. Pārbaudiet raidītāja darbības korektumu, pievadot "barošanu" GPS ierīcei, izmantojot  BC 30 
komplektā iekļauto uztvērēja kabeli. Ja jūs neredzat video sava GPS ierīcē, kamēr raidītājs ir 
novietots izvēlētajā pievienojuma vietā, pārvietojiet raidītāju uz citu vietu un atkārtojiet pārbaudi;

4. Atkārtojiet soļus 2 un 3, līdz raidītājs darbojas korekti;
5. Pārbaudiet kameras skatu, aplūkojot video savā GPS ierīcē;
6. Ja kamera nepiedāvā jūsu automašīnai optimālo skatu, pārvietojiet kameru uz citu vietu un atkārtoti 

veiciet pārbaudi;
7. Atkārtojiet soļus 5 un 6 līdz kameras stiprinājuma vieta nodrošina optimālāko skatu jūsu 

automašīnai.
Ieteikums: piefiksējiet sev labāko kameras novietojumu, kad veicat pārbaudi, lai nekļūdītos, kad 
pievienosiet kameru pastāvīgajā novietojumā.

Kameras piestiprināšana
Pirms kameras pastāvīgas pievienošanas, jums būtu jāpārbauda stiprināšanas vieta, lai iegūtu optimālu skata 
leņķi.
Ja jūs jau esat pievienojis kameru pie kronšteina, jums sākumā tie ir jāatvieno. 

1. Novietojiet kronšteinu  izvēlētajā stiprinājuma vietā;



2. Izvēlieties kādu no iespējām:
• ja jūs stipriniet kronšteinu tieši uz automašīnas visrmas, atzīmējiet uz tās divas caurumu vietas 

kronšteinam;
• ja jūs stipriniet kronšteinu uz automašīnas numura zīmes, izņemiet vienu no numura zīmes 

skrūvēm un pielieciet kronšteinu tā, lai caurums kronšteinā  sakristu ar caurumu skrūvei uz 
numura zīmes;

3. Piestipriniet kronšteinu ar komplekta iekļautajām skrūvēm  vai skrūvi no automašīnas numura 
zīmes , ko atvienojāt iepriekšējā darbības solī;

4. Pievienojiet kameru kronšteinam un atrodiet labāko novietojumu kameras kabelim , kur tas "ieiet" 
automašīnā;

5. Izmantojot atbilstošu urbi un tā patronu, izurbiet caurumu, kur kameras kabelim "ieiet" automašīnā;
6. Izvelciet kameras kabeli caur caurumu un velciet to tuvāk raidītāja atrašanās vietai. Ja ir 

nepieciešams, ir iespējams atsevišķi iegādāties 15 metrus garu pagarinājuma kabeli;
7. Nostipriniet kameru pie kronšteina ar komplektā iekļautajām sešstūrveida skrūvēm ;
8. Pielāgojiet kameras lenķi un pievelciet ciešāk sešstūrveida skrūves ar komplektā iekļauto atbilstošo 

atslēgu;
9. Ja nepieciešams, uzklājiet izolācijas materiālu vietai, kur kabelis "ieiet" automašīnā.

Raidītāja integrēšana
Pirms raidītāja pastāvīgas pievienošanas, jums būtu jāpārbauda tā stiprināšanas vieta tā pareizai darbībai.

1. Novietojiet raidītāju tam izvēlētajā vietā, izmantojot atbilstošus rīkus, piemēram, skūves, uzgriežņus 
un kabeļu savilcējštropes. Drošinātaja ietvars, kas novietots pie raidītāja, nav ūdensdrošs. Nav 
ieteicams novietot drošinātāja ietvaru tuvu atklātiem šķidruma avotiem;

2. Savienojiet kameru un raidītāja kabeļus. Konektors starp kameru un raidītaju nav ūdensizturīgs, jums 
ir jāparūpējas, lai konekcija izturētu mitruma iedarbību;

3. Pievienojiet raidītāja strāvas kabeli  pie 12-24 Vdc "barošanas" avota, ieteicams, pie atpakaļgaitas 
lampas , izmantojot bezalvas vada salaiduma konektoru, kas ir iegādājams atsevišķi.

Piezīme: raidītāja pievienošana pie vienmēr aktīva 12-24 Vdc avota (piemēram – braukšanas 
indikatoriem automašīnas aizmugurē) atpakaļgaitas lampas vietā, rada nepieciešamību manuāli 
ieslēgt raidītāju. Ja atstāts ieslēgts, raidītājs var iztukšot automašīnas akumulatoru;

4. Ja jūs neizmantojat bezalvas vada salaiduma konekturu, izmantojiet lodalvu vai temperatūru 
izolējošu pārklājumu, lai pasargātu elektriskos konektorus.

Vairākas kameras
Jūs varat pievienot līdz četrām bezvadu kamerām pie viena BC 30 uztvērēja kabeļa. Piemēram, jūs varat 
pievienot vienu, kameru, kas ir pievienota pie automašīnas, un otru, kas ir piestiprināta pie piekabes.



Ierīces lietošana

Bezvadu kameras video aplūkošana
Pirms jūs varat aplūkot video no savas bezvadu kameras, jums ir jāuzstāda pati kamera, raidītājs un 
uztveršanas kabelis.
Jūsu GPS ierīce var atainot video no sapārotās bezvadu kameras vairākos veidos, atkarībā kā raidītājs ir 
pievienots "barošanas" avotam.

1. Izvēlieties veidu kā aplūkot ar video:
• ja raidītājs ir pievienots atpakaļgaitas lampai (ieteicams), pārslēdziet automašīnu atpakaļgaitā. 

Ierīce automātiski uzrāda video no aizmugurējā skata kameras;
• ja raidītājs ir pievienots braukšanas indikatora lampai vai citam pastāvīgam 12Vdc avotam, 

nospiediet ikonu ierīcē, lai aplūkotu video no aizmugurējā skata kameras;
2. Izvēlieties veidu kā atgriezties pie ierīces pamatdarbības:

• ja raidītājs ir pievienots atpakaļgaitas lampai (ieteicams), pārslēdziet automašīnu no 
atpakaļgaitas. Ierīce automātiski atgriežas tās pamatrežīmā;

• ja raidītājs ir pievienots braukšanas indikatora lampai vai citam pastāvīgam 12Vdc avotam, 
nospiediet ikonu ierīcē, lai atgrieztos ierīces pamatdarbības režīmā.

Vadības līnijas
Piezīme: vadības līniju funkcija ir veidota tikai informatīvam nolūkam. Jūs esat atbildīgs par savas apkārtnes 
novērtēšanu.
Piezīme: vadības līnijas nodrošina aptuvenu vizuālo automašīnas ceļa attēlojumu, kad automašīna brauc 
atpakaļgaitā. Lai nodrošinātu visprecīzāko atainojumu, jums būtu jāpielāgo vadības līnijas katrai aizmugurējā 
skata kamerai. Jums nevajadzētu izmantot vadības līniju funkciju, ja neesat pielāgojis vadības līnijas.

Vadības līniju pielāgošana
Precīzākam atainojumam, vadības līnijas būtu jāpielāgo, lai tās atspoguļotu automašīnas malas. Katrai 
aizmugurējā skata kamerai pielāgošana būtu jāveic atsevišķi.

1. Novietojiet automašīnu ar vienu no tās malām cieši un paralēli novietotu pret žogu, iebrauktuves 
ceļu vai autostāvvietas robežlīniju.
Jūs varat novietot automašīnu centrā starp autostāvvietas robežlīnijām, tad pabraukt uz priekšu – uz 
nākošo autostāvvietas vietu. Tas ļaus jums izmantot autostāvvietas līnijas automašīnas aizmugurē kā 
atskaites punktus vadības līniju pielāgošanai.
Žogam, ceļam vai autostāvvietas līnijām ir jābūt labi saredzamām ierīcē;

2. Galvenajā ierīces izvēlnē nospiediet Iestatījumi (Settings) > Rezerves kamera (Backup 
Camera);

3. Izvēlieties kameru, kuru vēlaties pielāgot un nospiediet Vadības līnijas (Guidance Lines) > 
Pielāgot vadības līnijas (Adjust Guidance Lines);

4. Izmantojiet bultiņas ekrāna malās, lai pārvietotu vadības līnijas tā, lai tās pēc novietojuma un lenķa 
sakristu ar žogu, ceļu vai autostāvvietas līnijām.
Vadības līnijām vajadzētu atrasties tieši uz jūsu atskaites punktiem;

5. Izmantojiet bultiņas ekrāna centrā, lai pārvietotu vadības līnijas uz augšu vai leju. Sarkanajai vadības 
līniju sekcijai būtu jābūt pielāgotai jūsu automašīnas aizmugurei;



6. Ja nepieciešams, pārvietojiet automašīnu ar otru pusi cieši un paralēli novietotu pret žogu, 
iebrauktuves ceļu vai autostāvvietas robežlīniju un atkārtojiet procesu. Jums būtu jācenšās noturēt 
vadības līnijas simetriski, pat ja jūsu auto nav novietots precīzi pie žoga, ceļa vai autostāvvietas 
līnijām;

7. Nospiediet ,kad esat pabeidzis pielāgošanas procesu.

Vadības līniju atainošana un paslēpšana 
1. Ierīces kameras skatā, izvēlieties  > Vadības līnijas (Guidance Lines);
2. Ievietojiet vai izņemiet ķeksīti pie Uzrādīt vadības līnijas (Show Guidance Lines).

Pielāgojumu atiestatīšana
Jūs varat atiestatīt vadības līnijas uz to sākotnējiem novietojumiem.
Nospiediet Iestatījumi (Settings) > Rezerves kamera (Backup Camera);
Izvēlieties kameru, kuru vēlaties atiestatīt un nospiediet Vadības līnijas (Guidance Lines) > Atjaunot 
(Restore).

Vairākas kameras
Jūs varat pievienot līdz četrām bezvadu kamerām pie viena BC 30 uztvērēja kabeļa. Piemēram, jūs varat 
pievienot vienu, kameru, kas ir pievienota pie automašīnas, un otru, kas ir piestiprināta pie piekabes. 
Kameras skatā GPS ierīcē, jūs varat pārlūkot visu pieslēgto kameru video informāciju. Jūs varat mainīt arī 
secību, kādā kameras tiek uzrādītas ekrānā. 

Kameras sapārošana ar uztvērēja kabeli
Jūs varat pievienot līdz četrām bezvadu kamerām pie viena BC 30 uztvērēja kabeļa. Ja jūsu kamera, raidītajs 
un uztvērēja kabelis bija komplektēti vienā iepakojumā, tad tie ir sapāroti no ražotnes. Ja raidītājs un 
uztvērēja kabelis ir pievienoti pareizi, bet jūs nesaņemat video informāciju savā GPS ierīcē, jūs varat 
atkārtoti, manuāli sapārot raidītāju ar uztvērēja kabeli.

1. Izvēlieties iespēju:
• apstādiniet automašīnu stāvvietā;
• atslēdziet "barošanas" avotu raidītājam;

2. Ieslēdziet GPS ierīci, kas ir savienota ar uztvērēja kabeli;
3. GPS ierīcē izvēlieties Iestatījumi (Settings) > Rezerves kamera (Backup Camera) > 

Pievienot jaunu kameru (Add New Camera);
4. Sekojiet norādēm ierīces ekrānā.

Pārslēgšanās starp kamerām
Jūs varat pārslēgties starp video no dažādām sapārotām kamerām.
Nospiediet kameras skatā ierīcē.
Uzrādās video no nākamās kameras, ekrāna augšpusē atainojas kameras nosaukums.

Kameru secības maiņa
Jūs varat mainīt secību, kādā kameras atainojas, kad GPS ierīces ekrānā pārslēdzaties starp tām.

1. Ierīces ekrānā nospiediet Iestatījumi (Settings) > Rezerves kamera (Backup Camera);
2. Izvēlieties kameru;
3. Izvēlieties Iestatīt pamatkameru (Set Default Camera). Uzrādās sapāroto kameru saraksts.
4. Pārvelciet ekrānā katru kameru uz tai ieticamo vietu sarakstā. Kad jūs pārslēdzat kameras ierīces 

ekrāna kameras skatā, tās saraksta secībā (no saraksta augšas uz leju). Kamera saraksta augšpusē ir 
pamatkamera, kas uzrādās kā pirmā kamera katru reizi, kad ieslēdzat GPS ierīces kameras skatu. 

Kameru nosaukumu maiņa
Jūs varat nomainīt kameras nosaukumu, kas parādās virs kameras GPS ierīces kameras skatā. Jums būtu 
jāizmanto paskaidrojoši nosaukumi, kas skaidri identificē kameras novietojumu.

1. Ierīces ekrānā nospiediet Iestatījumi (Settings) > Rezerves kamera (Backup Camera);
2. Izvēlieties kameru;
3. Nospiediet Pārsaukt (Rename).



Sapārotas kameras atvienošana
Ja esat jau sapārojis četras kameras ar savu BC 30 uztvērēja kabeli, jums būtu jānoņem kāda no kamerām, 
ja vēlaties pievienot jaunu kameru.

1. Ierīces ekrānā nospiediet Iestatījumi (Settings) > Rezerves kamera (Backup Camera);
2. Izvēlieties kameru;
3. Izvēlieties Atpārot (Unpair).

Tehniskie parametri

Kameras un raidītāja ieejas voltāža no 9 līdz 28 Vdc

Raidītāja drošinātājs 500 mA, ātras reakcijas

Kameras un raidītāja strāvas izmantošana 150 mA pie 12 Vdc

Kameras un raidītāja ūdensizturības klase IEC 60529 IPX7*

Temperatūras diapazons
kameras darbībai

no -40° līdz 85°C

Temperatūras diapazons raidītāja un 
uztvērēja darbībai

no -20° līdz 70°C

Uztvērēja kabeļa ieejas voltāža No 10 līdz 24 V

Uztvērēja kabeļa drošinātājs 2 A, 250 V

* ierīce iztur nejaušu ūdens ietekmi līdz 1 metra dziļumam līdz 30 minūtēm. Sīkākai informācijai par 
ūdensizturības klasēm: http://garmin.lv/lv/udensizturibas-klase/
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