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TFT LCD monitor 
s úhlopříčkou 12,1 palce 

Uživatelská příručka

Upozornění
Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a 
v tomto případě nelze uplatnit záruku.
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Upozornění k provozu zařízení
Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této 
příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu. 

V příručce jsou rozlišovány dva typy symbolů:

VAROVÁNÍ

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování 

uživatele před nebezpečným vysokým napětím uvnitř zařízení. Kryt 

zařízení by měl být konstruován tak, aby zabránil případnému úrazu 

elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku je určen 

k upozornění uživatele na důležitou informaci o užívání nebo údržbě 

přístroje. 

  VAROVÁNÍ

Obrazovka musí být 
umístěna mimo zorné pole 
řidiče.

Zařízení nemontujte na 
místa, kde by mohlo bránit 
vystřelení airbagu nebo 
bezpečnému řízení 
vozidla. Vyhněte se také 
místům, kde by se zařízení 

mohlo stát nebezpečným při prudkém 
brždění nebo nehodě.

Nezkoušejte zařízení sami 
opravit. V případě poruchy 
vždy vyhledejte autorizované 
servisní středisko.

Dávejte pozor na tekutiny ve 
vozidle. Pokud byste vy nebo 
děti omylem vylili jakoukoli 
tekutinu do zařízení, ihned 
zastavte u krajnice a vypněte 
motor, abyste odpojili 

zařízení od napájení. Zařízení vysušte 
ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně 
nevyschne, nebo dokud jej nenecháte 
prohlédnout v autorizovaném servisu. 

Dbejte, aby nedošlo 
k poškození obrazovky 
přístroje nadměrným tlakem 
nebo pádem předmětu na 
obrazovku. Při tomto 

poškození nelze uplatnit záruku.
Připojením více než jednoho 
zařízení do zdířky zapalovače 
v automobilu by mohlo dojít 
k jejímu přetížení nadměrným 
proudem.

Obrazovku čistěte hadříkem 
navlhčeným čistou vodou. 
K čištění nepoužívejte žádné 
čistící prostředky a 
chemikálie. Většinou stačí 

k vyčištění suchý hadřík!
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  UPOZORNĚNÍ
Kvalitní instalaci zařízení může 
provést jen kvalifikované a 
certifikované servisní středisko.

Sledování obrazovky po 
delší dobu při vypnutém 
motoru může způsobit vybití 
baterie ve vozidle.

Zařízení nepoužívejte za 
bouřky, mohlo by dojít k jeho 
poškození.

Zařízení je navrženo 
k připojení na stejno-
směrné napětí 12 V. Není 
možno jej využívat při 
jiném napětí. 

Nezakrývejte ani neucpávejte 
větrací mřížky. Mohlo by dojít 
ke vznícení zařízení nebo úrazu 
elektrickým proudem.

Kreditní karty, diskety a 
pevné disky nepřibližujte 
k magnetu, mohlo by 
dojít ke ztrátě uložených 
dat.
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Vnější pohled a funkce tlačítek

Funkce tlačítek na obrazovce

Varování
K obrazovce nepřibližujte magnetická zařízení, jako jsou kreditní karty nebo magnetická 
média.
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Vypínač a nastavení režimu
 Zapnutí a vypnutí zařízení lze stisknutím tlačítka na 

obrazovce nebo dálkovém ovládání. 

 Výběr požadovaného režimu lze provést stisknutím tlačítka 
MENU na obrazovce nebo dálkovém ovládání. 

Funkce tlačítek dálkového ovládání
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Nastavení obrazu
Nastavením kontrastu, jasu, barev a vyvážení lze docílit optimálního obrazu.

1. Po stisknutí tlačítka MENU na obrazovce nebo dálkovém 
ovládání se zobrazí nabídka pro nastavení.

2. Opětovným stisknutím MENU zvolte nabídku pro nastavení 
obrazu- Picture. V této nabídce vyberte jednu z položek:
Contrast – kontrast, Bright – jas, Color – barvy,  Tint –
vyvážení obrazu. 

3. Nastavení zvolené položky lze provést stisknutím tlačítka ch+ (zvýšení hodnoty) 
nebo ch- (snížení hodnoty) na obrazovce. Na dálkovém ovládání lze toto nastavení 
provést pomocí šipek doprava a doleva.

4. Položka RESET obnoví původní nastavení.

Formát obrazu a natočení
1. Stisknutím tlačítka MENU na obrazovce nebo dálkovém 

ovládání se otevře nabídka pro nastavení.

2. Opětovným stisknutím MENU zvolte nabídku pro nastavení 
formátu obrazu a natočení- System. V této nabídce vyberte 
jednu z položek: Input- formát vstupního videosignálu,
Rotation- natočení obrazu, Blue- modrá obrazovka v případě 
výpadku vstupního signálu, Scaler- rozměry obrazu.

3. Nastavení zvolené položky lze provést stisknutím tlačítka ch+ (zvýšení hodnoty) 
nebo ch- (snížení hodnoty) na obrazovce. Na dálkovém ovládání lze toto nastavení 
provést pomocí šipek doprava a doleva.

Nastavení hodin
1. Po stisknutí tlačítka MENU na obrazovce nebo dálkovém 

ovládání se zobrazí nabídka pro nastavení.

2. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zvolte nabídku Clock. 

3. Nastavení hodin lze provést stisknutím tlačítka ch+ (zvýšení 
hodnoty) nebo ch- (snížení hodnoty) na obrazovce. Na dálkovém ovládání lze toto 
nastavení provést pomocí šipek doprava a doleva.
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Schéma zapojení

Montáž zařízení
1. Před začátkem montáže zkontrolujte obsah balení:

2. Na zvolené místo připevněte pomocí šroubů A 
podložku pro uchycení.
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3. Obrazovku připevněte pomocí šroubů B.

Technické specifikace
Napájení 12 V DC
Velikost obrazu 16:9
Rozlišení 1280 x 800 bodů
Video formát Automaticky rozeznává NTSC nebo PAL
Video vstup 2 EA
Rozměry 350 (šířka) x329 (hloubka) x 66 (výška) mm

Monitor obsahuje dva páry audio CINCH konektorů pro připojení zvuku do IR vysílače. 
Využití pro IR sluchátka

Poznámka: zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující kritériím pro digitální 
zařízení třídy A dle článku 15 norem FCC. Zařízení dle těchto norem by mělo být 
dostatečně chráněno před nebezpečnými interferencemi, pokud je využíváno v běžném 
prostředí. Toto zařízení však vytváří a využívá radiofrekvenční záření a pokud by nebylo 
využíváno v souladu s uživatelskou příručkou, mohlo by být zdrojem nebezpečného 
rušení rádiových komunikací. Provozování tohoto zařízení v městské zástavbě by mohlo 
ve zvláštních případech způsobit rušení a jeho uživatel musí toto rušení na vlastní 
náklady odstranit. 




