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Ja-Tools Ja-Elektro Oy

RV-070

langaton peruutuskamerajärjestelmä

–	 7" TFT -näyttö	–	audiovisualisella	sisääntuloliitännällä	(AV	input)
–		 käyttöjännite	12	V	–	tyhjäkäyntivirta:	<	70	mA	–	toimintavirta:	<	750	mA
–	 pikseliluku	800	x	480	–	katselukulma	90˙
–	 AV-input:	video	PAL	tai	NTSC	–	audio	20	-	20000	Hz
–	 käyttölämpotila	-10˙C	...	+45˙C	–	varastointilämpötila	-30˙C	...	+80˙C
–	 205	mm	x	120	mm	x	25	mm
–	 mukana	myös	remmit,	joilla	näyttö	mahdollista	asentaa	aurinkoläppään	tai	niskatukeen

–	 CMOS-kamera IP-ledeillä	
–		 käyttöjännite	5	V	
–		 virrantarve:	<	160	mA
–	 pikseliluku	640	x	480
–	 resoluutio	>	330
–	 optinen	linssi:	2,4	mm	/	F2,1	–	näyttökulma	110˙
–	 70	mm	x	35	mm	x	35	mm

–	 langaton lähetin
–	 lähetystaajuus	2414	MHZ
–	 toimintamatka:	80	m	esteettömästi
–	 50	mm	x	35	mm	x	20	mm	–	kääntyvä	antenni	75	mm

Langaton	 Silver	 peruutuskamerasarja	 RV-070	 parantaa	
oikein	 asennettuna	 ja	 käytettynä	 merkittävästi	 ajoneuvon	
tai	peräkärryn	taakse	näkemistä.	AV	input	liitännän	ansiosta	
sillä	voi	myös	sopivaan	soittimeen	kytkemällä	katsoa	esimer-
kiksi	dvd-elokuvia.	
Monenkertaisilla	testeillä	on	saatu	aikaiseksi	huippulaadukas	
tuote,	johon	asiakkaiden	on	helppo	olla	tyytyväisiä.



Turvallisuusseikkoja

Ennen asennusta:	 Mikäli	 et	 ole	 tottunut	
työskentelemään	 autosähköjärjestelmien	 ja	
niiden	 johdotusten	 parissa,	 tai	 irroittamaan	 ja	
kiinnittämään	 auton	 korin	 osia	 ja	 laitteita,	 niin	
ota	 yhteyttä	 ajoneuvovalmistajaan	 tai	 harkitse	
asennustyön	teettämistä	ammattilaisella.

Häiriöt:	 Tämä	 laite	 on	 muiden	 langattomien	
sähkölaitteiden	 tavoin	 altis	 erilaisille	 häiriöille.	
Niitä	 saattavat	 aiheuttaa	 muun	 muuassa	
matkapuhelimet,	 Bluetooth-laitteet,	 Wi-Fi	
reitittimet,	sähkölinjat,	ym.

Korjaaminen:	Tämän	kamerajärjestelmän	osia	ei	
saa	purkaa.	Itse	tehdyt	muutostyöt	ja	korjaukset	
mitätöivät	takuun	välittömästi.

paketin sisältö
 

–	 kamera	+	asennuslevy
–	 langaton	näyttö	+	asennusjalka	ja	-hihnat
–	 langaton	lähetin	
–	 asennustarvikkeet
–	 kaapelit	lähettimelle	ja	näytölle,	myös	AV

asennus

Nämä	ohjeet	eivät	välttämättä	päde	kaikkiin	au-
tomerkkeihin.	Näillä	halutaan	vain	määrittää	teh-
tävän	työn	suuntaviivat.	Yksityiskohtaisemmissa	
kysymyksissä	on	parempi	kääntyä	merkkihuollon	
puoleen.

Kameran	asennus

On	 useita	 tapoja	 kiinnittää	 kamera	 ajoneuvon	
perään.	 Kaikkein	 kätevimmin	 homma	 hoituu	
rekisterikilven	 taakse	 tulevalla	 asennuslevyllä.	
Kameraa	voidaan	kääntää	pystysuunnassa,	joten	
sen	saa	helposti	suunnattua	haluttuun	asentoon.	
Varmista	 etteivät	 auton	 ulkonevat	 osat	 tule	
kameran	tielle.	
(1)	 irroita	 rekisterikilpi,	 löysennä	 sen	 pidikkeen	
kiinnityspultit	ja	-mutterit.	(2)	aseta	asennuslevy,	
jossa	kamera	paikallaan,	rekisterikilven	pidikkeen	
taakse	ja	kiinnitä	molemmat	samoilla	ruuveilla.	
(3)	 aseta	 rekisterikilpi	 paikoilleen.	 (4)	 etsi	 run-
gosta	 sopiva	 läpivientikohta	 peruutuskameran	
johdolle.	 Epäilyksen	 iskiessä	 kysy	 neuvoa	 tottu-
neemmalta	 asentajalta.	 (5)	 joissakin	 autoissa	
on	 johdon	 läpivienti	 jo	 valmiina	 esimerkiksi	
rekisterivalon	 yhteydessä.	 Mikäli	 poraat	 uuden	
reiän,	niin	se	kannattaa	tehdä	mahdollisimman	
lähelle	 kameran	 johtolähtöä.	 Kun	 olet	 valinnut	
reiälle		paikan,	irroita	kamera	ennen	poraamista.	
Jos	 voit	 käyttää	 valmista	 reikää,	 siirry	 suoraan	
kohtaan	 numero	 8.	 (6)	 ennen	 poraamista	 tulee	

tarkastaa	 mitä	 on	 porattavan	 kohdan	 takana.	
Mikäli	porauskohdan	lähistöllä	on	sähköjohtoja,	
tai	 vaikkapa	 polttoainejärjestelmän	 osia,	 niin	
tulee	 katsoa	 erityisen	 tarkkaan,	 etteivät	 ne	
vahingoitu.	Irroita	rekisterikilpi	ja	kamera	ennen	
poraamista.	 (7)	 kun	 olet	 porannut	 reiän,	 niin	
aseta	paketin	mukana	tullut	läpivienti	paikalleen	
ja	pujota	kamerakaapeli	sen	läpi.		Läpivientiä	on	
käytettävä,	 jotta	 reiän	 metalliset	 reunat	 eivät	
vahingoittaisi	kaapelia.		(8)	asenna	lähetinboksi	
suojaisaan	 paikkaan	 peräluukkuun.	 Kytke	
kameran	ja	lähettimen	virtakaapelit.		(9)	käännä	
virta-avain	sytytysasentoon,	kytke	seisontajarru	
ja	peruutusvaihde	päälle,	jotta	voisit	etsiä	auton	
peruutusvalon	 (kirkas	 takavalo).	 Paikallista	 sille	
tuleva	plusjohto.	(10)	vedä	lähettimen	virtajohto	
peruutusvalolle.	 Kiinnitä	 kaapeli	 turvallisiin	
paikkoihin	 siten,	 ettei	 se	 tartu	 vahingossa	
mihinkään	 –	 esim	 saranoihin.	 Älä	 koskaan	
vedä	 kaapeleita	 ajoneuvon	 ulkopuolelta!	 (11)	
useimpien	 autojen	 peruutusvaloliittimiin	 on	
kytketty	 kaksi	 johtoa.	 Normaalisti	 maajohto	
on	 musta	 ja	 plusjohto	 värillinen.	 Mikäli	 olet	
epävarma	 johdotuksesta,	 voit	 esimerkiksi	
yleismittarilla	selvittää	kumpi	johdoista	on	plus.	
Seuraa	 tarkasti	 mittarin	 käyttöohjeita.	 (12)	 kun	
olet	 saanut	 plusjohdon	 selville,	 käännä	 autosta	
virrat	pois	ja	irroita	akun	maakaapeli.	(13)	Kytke	
paketin	 mukana	 tulleilla	 "ryöstäjäliittimillä"	
punainen	 johto	 peruutusvalon	 plusjohtoon.	
Purista	 liitin	 kiinni	 pihdeillä,	 jotta	 varmistuisit	
liitoksen	 pitävyydestä.	 Kytke	 musta	 johto	
ryöstäjällä	 peruutusvalon	 miinusjohtoon	 tai	
sopivalla	 liittimellä	 ajoneuvon	 runkoon.	 (15)	
katso,	 että	 polttimo	 on	 kunnolla	 pidikkeessään	
ja	laita	peruutusvalon	kanta	paikalleen.	Varmista	
johdovedot	 teipillä	 tai	 nippusitein.	 (16)	 Kytke	
akun	maakaapeli	takaisin	paikalleen.	

Näytön	asennus

Asennusjalalla:	 kun	 valitset	 näytölle	 paikkaa,	
niin	 varmistu,	 ettei	 se	 haittaa	 näkyvyyttä	 ulos.	
(1)	 puhdista	 pinta,	 johon	 aiot	 jalan	 kiinnittää.	
(2)	 irroita	 kaksipuolisen	 teipin	 suojapaperi	 (3)	
liimaa	tukijalka	paikalleen.	 (4)	napsauta	näyttö	
kiinni	 telineeseen.	 Säädä	 näyttö	 optimaaliseen	
katselukulmaan.	
Hihnoilla:	(1)	pujota	kaksi	kiinnitysremmiä	näytön	
takana	olevista	kiinnikkeistä.	(2)	aseta	näyttö	au-
rinkosuojaan	tai	etupenkin	niskatukeen	(ei	suosi-
teltava	asennuspaikka	peruutuskamerakäytössä)	
(3)	pujota	hihnat	kiinnityskohteen	yli	ja	kiristä.

Kytkentä:	 (1)	 liitä	 virtajohto	 näyttöön	 (liitäntä	
oikeassa	 reunassa)	 ja	 savukkeensytytinrasiaan.		
(2)	katso,	että	johto	ei	vaaranna	ajoturvallisuutta	
millään	 lailla.	 Kun	 virrat	 kytketään,	 niin	 näyttö	
menee	automaattisesti		päälle	ja	valmiustilaan.

Huomioitavaa:		Huomattavan	kirkkaassa	valossa	
näytön	 vakautuminen	 saattaa	 ottaa	 aikansa	
(jokusia	 sekunteja).	 Peruuta	 vasta	 sitten	 kun	
kuva	näkyy	selkeästi.		

käyttö

Näyttö	 menee	 automaattisesti	 päälle,	 kun	
peruutusvaihde	kytketään.	Näytöstä	löytyy	kuusi	
painiketta:

	
Valikko	 aukeaa	 valikkonäppäimellä	 (1).	 Sää-
dettävinä	 ominaisuuksina	 siellä	 ovat	 kirkkaus	
(brightness),	kontrasti	(contrast),	väri	(color),	kuvan	
kääntö	peilikuvaksi	(direction),	näyttövalinta	(back 
up).	Valikossa	liikutaan	samaista	valikkonäppäin-
tä	 (1)	 painelemalla.	 Halutun	 suureen	 kohdalle	
pysähdyttyä	säätö	tapahtuu	ylä-	ja	alanuolinäp-
päimillä.		

Apuviivat	 (4)	 saa	 näkyviin	 ja	 pois	 näkyvistä.	 Ne	
helpottavat	etäisyyksien	hahmottamista	takana	
oleviin	kohteisiin	huomattavasti.	

AV	 painikkeella	 (5)	 saadaan	 valittua	 ulkoinen,	
audiovisuaaliseen	 sisääntuloon	 kytketty	 kuva-
läh		de	 (esim.	 dvd)	 näytölle.	 Mikäli	 näyttövalin-
ta	 on	 valikossa	 säädetty	 automaattiseksi,	 niin	
kameran	 kuva	 vaihtuu	 itsestään	 ruudulle,	 kun	
peruutusvaihde	 kytketään	 päälle.	 Mikäli	 valinta	
on	 manuaalilla,	 tulee	 vaihto	 suorittaa	 AV-	
painikkeella.	

Näyttö	 menee	 valmiustilaan	 automaattisesti,	
kun	 auto	 käynnistetään.	 Mikäli	 näyttöä	 ei	 ole	
sammutettu	 virtakytkimestä	 (6),	 ilmestyy	
kameran	 lähettämä	 kuva	 ruudulle	 heti	 kun	
peruutusvaihde	 kytketään	 päälle.	 Kameran	
lähettäessä	 kuvaa	 näytön	 merkkivalo	 palaa	
jatkuvasti,	valmiustilassa	se	vilkkuu.	Mikäli	näyttö	
on	 sammutettu,	 niin	 myöskään	 merkkivalo	 ei	
pala.
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2. Ylänuoli
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6. Virtakytkin


