
4. Schéma zapojení parkovací kamery 

Multimediální zařízení podporuje připojení parkovací kamery (prodává se samostatně). Níže uvedené 
schéma znázorňuje instalaci kamery pomocí kabelu (samostatná kamera nebo kamera v rámečku SPZ). 
Uchycení samostatné kamery je jiné než té v SPZ.  
 
 
 
 
 
 
 

1 Parkovací kamera 
Umístit na zadní straně automobilu.(např. na zadních dveřích nebo 

nárazníku) 

2 
Konektor RCA pro 
napájení kamery  

Napájecí konektor kamery RCA kamery. Je potřeba ho propojit 
s konektorem RCA č. 3. 

3 
Konektor RCA pro 

napájení 
Napájecí konektor RCA k přívodu proudu do parkovacích kamer. Je 

potřeba ho propojit s konektorem napájení č. 2 

4 
Konektor RCA pro 

přenos video signálu z 
kamery 

Slouží k přenosu obrazu z kamery na obrazovku multimediálního zařízení. 
Je potřeba ho připojit ke konektoru kabelu pro přenos video signálu- č. 5 

5 
 Konektor RCA pro 

přenos video signálu (u 
parkovací kamery) 

Slouží k přenosu obrazu z kamery na obrazovku multimediálního zařízení. 
Je potřeba ho připojit ke konektoru pro přenos video signálu z kamery č. 

4.   

6 
Budící kabel  

(u parkovací kamery) 

Budící kabel, který informuje multimediální stanici o tom, že má zobrazit 
v videosignál z parkovací kamery. Pokud je správně připojen automaticky 

aktivuje parkovací kameru ihned po zařazení zpátečky.  Je potřeba ho 
připojit k zadnímu couvacímu světlu (+12V). 

7 
Budící kabel  

(u multimediálního 
zařízení) 

Neyapojujeme, protože multimediální stanice komunikuje s vozem 
pomocí dekodéru CAN-BUS. 

8 

Konektor RCA pro 
přenos video signálu (u 

multimediálního 
zařízení) 

Slouží k přenosu video signálu z kamery na obrazovku multimediálního 
zařízení. Připojuje se ke konektoru signálu parkovací kamery 

multimediálního zařízení. Jedná se o konektor č. 5 (v popisu svazků kabelů 
a konektorů multimediálního zařízení) 

9  Kabel napájení +12V 
Slouží k napájení parkovací kamery - pól +. Červený kabel je potřeba 

připojit k zadnímu couvacímu světlu (+12V, lze připojit současně s budicím 
vodičem č. 6). 

10 Kostra -12 V 

Slouží k napájení parkovací  kamery - pól -. Černý vodič by měl být 
připojen k zemi (minus). Karoserie auta funguje jako uzemnění, proto 

musí být tento drát spojen s karoserií auta. Může to být jakýkoli 
neizolovaný šroub na karoserii třeba u světel. 

 
  
 


