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9“ TFT LCD barevný monitor 
 

Uživatelský manuál 

 
Prosíme, přečtěte si pozorně tento uživatelský manuál předtím, než začnete 
používat zařízení. Uschovejte jej pro budoucí použití. 

 

Upozornění: 
 
1. Prosíme, přečtěte si pozorně uživatelský manuál, mějte na paměti zde 

uvedená varování a dodržujte je. 
2. Zařízení nelze umístit (připevnit) na místa, kde brání řidiči ve výhledu – 

nepříznivě ovlivňuje bezpečnost silničního provozu 
3. Nedovolte, aby se do zařízení dostala vlhkost a chraňte jej před nárazy 
4.  Displej čistěte měkkým suchým hadříkem (k odstranění špíny), nepoužívejte 

čistící prostředky na bázi alkoholu ani jiné chemické látky 
5. Teplota pro skladování tohoto displeje je -20°C ~ +60°C, provozní teplota je  

-10°C  ~ +50°C 
Varování! 

K zajištění vaší bezpečnosti nesledujte TV během řízení, v některých zemích 
je zákonem zakázáno sledovat či obsluhovat TV během řízení. 

 
Pozor: 
Během provozu zařízení se na obrazovce může objevit několik světlých (jasných) 
izolovaných bodů, což je normální, oproti jiným problémům se zobrazením. 
 

1. Schéma a popis ovládacích prvků - Monitor 

- Audio výstup (zapojení pro sluchátka) 
- Audio / video vstup (pouze pro AV1) 
- Přepínač Video 1 / Video 2 
- Tlačítko „dolů“ (snížit) 
- Menu 
- Tlačítko „nahoru“ (zvýšit) 
- Vypínač 
- Prostor (okénko) pro příjem signálu z dálkového ovladače? 
- Indikátor napájení 
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 - Dálkový ovladač 

 

- Vypnutí 
- Časový spínač 
- Volba zobrazení efektů 
- Tlačítko „nahoru“ (zvýšit) 
- Vypnutí zvuku 
- Přepínač nahoru, dolů, vlevo a vpravo 
- AV 
- Tlačítko „dolů“ (snížit) 
- Menu 
 
2. Připojení 

                                    NAPÁJENÍ 12V 

       AUDIO VSTUP, CINCH  

                                

                                    VIDEO VSTUP 1, BNC ZDÍŘKA  

                                    VIDEO VSTUP 2, BNC ZDÍŘKA 

3. Parametry 

Velikost displeje: 9“ 
Poměr stran obrazu: 16:9 
Systém: NTSC/PAL 
Napájení: 12V 
Příkon: 8.5W 
Rozlišení obrázku: 800/480, jas 350cd/m 
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Náhrada baterie v dálkovém ovladači 
 

 Pull out = táhnout 
       Push = tlačit 
 
1. Jak ukazuje obrázek výše, vysuňte adaptér pro baterii, vložte baterii 

(CR2025), poté adaptér zasuňte zpět do ovladače 
2. Pokud používáte dálkový ovladač, zaměřte jej přímo na prostor (okénko) pro 

příjem signálu z dálkového ovladače, mezi dálkovým ovladačem a prostorem 
(okénkem) pro příjem signálu z dálkového ovladače by neměly být žádné 
překážky 

3. Životnost baterie je okolo 1 roku, pokud dálkový ovladač nepracuje správně, 
prosíme, vyměňte baterii. 

4. V případě, že nepoužíváte dálkový ovladač, vyjměte baterii. 
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Držák (podpěra) 1     Držák (podpěra) 2 
Pro montáž ve stylu stojanu („na stojato“) Pro montáž na opěrku hlavy  
 

   

Montážní stojan  nástroj pro oddělení (vysunutí) 
monitoru od rámu pro opěrku hlavy 

 
 

 
Rám pro opěrku hlavy 
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4. Hlavní části & Instalace 

 

 


