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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SISTEM ASISTENŢĂ MARŞARIER WLAN RFK WIFI 
CU APLICAŢIE SMARTPHONE 

Cod produs: 398469  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Sistemul asistenţă marşarier reprezintă doar un ajutor pentru şofer, dar conform codului rutier folosirea acestui sistem 
nu scuteşte şoferul de practicarea atenției şi a grijii în condus. Totodată, smartphone-ul nu poate fi utilizat într-o maşină 
decât dacă este instalat într-un suport.  
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă înainte de a începe să folosiţi produsul.  

 

Instrucţiuni generale 

 Nu instalaţi niciodată produsul pe o suprafaţă instabilă. Dacă aparatul cade pe jos el se poate defecta.  

 Aparatul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor.  

 Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de utilizare ale aparatelor conectate la acest produs.  

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în cazul 
folosirii aparatelor electrice.  

 În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate de funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 

 Distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru daunele ce pot apărea ca urmare a utilizării acestui produs şi nici pentru 
reclamaţiile formulate de o terţă persoană.  

 

Condiţii ambientale 

 Evitaţi solicitarea mecanică prelungită a produsului. Feriţi-l de vibraţii, lovituri puternice, şocuri sau căderea pe jos.  

 Feriţi produsul de temperaturi înalte (peste 60 °C) şi oscilaţii semnificative de temperatură. Feriţi-l de acţiunea directă a razelor 
de soare. Nu instalaţi produsul în apropierea surselor de căldură.  

 Camera are protecţie la apa stropită şi la praf (IP67). Nu folosiţi transmiţătorul decât în spaţii interioare.  

 Nu pot fi excluse situaţiile în care suprafaţa carcasei, respectiv accesoriilor să fie atacată de anumite vopsele, materiale plastice 
sau agenţi de curăţare.  

 

Distorsiuni 

 Dacă în interiorul aparatului pătrunde vreun obiect sau lichid, atunci duceţi produsul spre examinare într-un atelier service 
înainte de a-l repune în funcţiune.  

 

Ambalajul 

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor materialele folosite la ambalare. Pericol de sufocare! 
 

Curăţarea şi îngrijirea 

 Atunci când nu utilizaţi produsul depozitaţi-l întotdeauna într-un loc curat şi uscat.  

 Pentru curăţarea suprafeţei exterioare a produsului folosiţi numai o cârpă uscată şi moale.  
 

Interferenţe wireless 

 Aparatul foloseşte WLAN. De aceea nu pot fi excluse situaţiile în care alte reţele WLAN vor distorsiona transferul semnalului.  
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Descrierea aparatului  
Conţinut colet 

 
Suport plăcuţe înmatriculare cu cameră          Transmiţător 
 

 
Material montare  Manual de utilizare  
 
 
Prezentare aparat 

 
Montarea 

Înainte de montare verificaţi funcţionalitatea componentelor.  
Dreptul la garanţie nu se mai aplică în cazul unui produs deja montat.  

 

Operaţiile pregătitoare şi de montare ale suportului pentru numerele de înmatriculare, precum şi ale transmiţătorului  
 

Aveţi nevoie de un voltmetru pentru a măsura polaritatea conexiunii 12 V.  
 

Imaginile de mai jos ilustrează paşii necesari pentru instalarea numerelor de înmatriculare.  

 Desfaceţi elementele de închidere/fixare din suport.  

 
 Scoateţi elementele folosite pentru siguranţa în transport.  

 
 Fixaţi suportul pe maşină, în locul suportului folosit până acum.  
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 Treceţi cablul camerei prin portbagaj şi conectaţi-l la transmiţător.  

 Legaţi cablul de conexiune negru al transmiţătorului la masa autovehiculului.  

 Legaţi cablul de conexiune roşu al transmiţătorului la polul pozitiv al tensiunii de bord 12 V.  
 

Punerea în funcţiune  
Utilizarea clemelor cablului 
Imaginile de mai jos ilustrează metoda de utilizare a clemelor cablu incluse în colet.  

 
 Instalaţi în clemă cablul cu care doriţi să realizaţi o conexiune.  

 Instalaţi şi al 2-lea cablu.  

 Închideţi clema.  
 

 Culisaţi plăcuţa cu numerele de înmatriculare în orificiul superior.  

 
 Apăsaţi pe plăcuţă în direcţia suportului.  

 Apoi culisaţi plăcuţa în jos până ce intră la locul său.  

 
 Instalaţi pe suport elementele de închidere, pornind de sus în jos.  

 
 Setaţi unghiul camerei în aşa fel încât să aveţi vizibilitate bună în spate, independent de înălţimea plăcuţelor de înmatriculare 

(pornind de la sol). Folosiţi liniile de ajutor afişate pe smartphone drept indicaţie privind distanţa. Verificaţi însă întotdeauna 
distanţa reală. Pentru detalii privind instalarea aplicaţiei pe smartphone vezi capitolul următor.  

 Strângeţi şuruburile pe ambele părţi ale camerei.  
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Descărcarea şi instalarea aplicaţiei 
Pentru acest produs aveţi la dispoziţie o aplicaţie atât pentru Apple iOS (de la 4.0), cât şi pentru Android (de la 2.2).  
Pentru descărcare şi instalare urmaţi paşii de mai jos: 
 

iOS 
 

 Deschideţi AppStore.  

 În fereastra căutare introduceţi dnt sau RFK WiFi.  

 În rezultatele afişate pentru căutare selectaţi RFK WiFi şi confirmaţi cu Deschidere.  

 După instalarea aplicaţiei apare simbolul corespunzător .  
 
 
 
 
 
 
Configurarea conexiunii WiFi: 

 Accesaţi meniul Setări.  

 Deschideţi WLAN. 

 Selectaţi WIFICAMERA drept conexiune WLAN. 

 La prima punere în funcţiune introduceţi parola 88888888.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Android: 
Descărcarea şi instalarea aplicaţiei: 

 Deschideţi Playstore.  

 Introduceţi în fereastra căutare dnt sau RFK WiFi. 

 Din rezultatele căutării selectaţi RFK WiFi şi confirmaţi cu Instalare.  

 După instalarea aplicaţiei pe ecran apare simbolul corespunzător .  
 
 
 
 
 
 
 
Configurarea conexiunii WiFi:  

 Accesaţi meniul Setări.  

 Clic pe WLAN. 

 Din lista WLAN selectaţi WIFICAMERA. 

 La prima punere în funcţiune introduceţi parola 88888888.  

 Conexiunea a fost realizată.  
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Funcţionarea 
 Deschideţi aplicaţia.  

 
 
Setările  
Modificaţi SSID (nume) al RFK WiFi. 
Dacă modificaţi numele, atunci trebuie să reconfiguraţi conexiunea folosind setările WLAN.  
 
 
Afişare stare: 
Gri – fără conexiune 
Alb – conexiune stabilită cu RFK WiFi 

 
Meniul dispare de pe ecran prin atingerea ecranului.  
 
Liniile afişate reprezintă un ajutor în estimarea distanţei. Dar pentru a putea estima în practică această valoare 
parcurgeți cu maşina distanţa respectivă.  
 
Transferul imaginilor se face cu un anumit decalaj. Acest decalaj se înscrie în intervalul 0,5 – 1 secundă. Ţineţi cont de 
acest decalaj de timp atunci când folosiţi maşina în marşarier.  

 

Date tehnice 
Camera  
Senzor imagine  CMOS 
Rezoluţie  640x480 Pixel 
Tip modulare  FM 
Unghi vizual  110° 
Putere de ieşire HF 6 mW 
Iluminare minimă  0,5 Lux 
Vedere nocturnă IR 4 m 
Alimentare:   de la transmiţător 
Curent max.:   150 mA (inclusiv emiţător) 
Interval temperatură -10 - +50 °C 
Dimensiuni  528 x 137 x 40 mm 
Greutate   252 g 

Transmiţător 
Alimentare  12 V 
Protocol   IEEE 802.11 b/g/n 
Tip modulaţie DSS (CCK,DQPSK, DBPSK), OFDM 

(BPSK,QPSK,16QAM,64QAM) 
Codificare  WPA2 
Raza de acţiune:   max. 10 m 
Interval temperatură -10 - +50 °C 
Dimensiuni   71x35,5x12,3 mm 
 
 
 

 
 
Declaraţia de conformitate CE 
Prin prezenta dnt GmbH declară că produsul RFK WiFi este construit în conformitate cu cerinţele de bază şi hotărârile directivelor 
1999/5/EC (R&TTE) şi 2004/104EC (EMC).  
Declaraţia de conformitate CE poate fi descărcată la adresa web: www.dnt.de/konformitaet.  
 

Eliminarea deşeurilor  
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

http://www.dnt.de/konformitaet

