
ABM TFT LCD 7 colos monitor 
használati és beszerelési útmutató 

 
 
 

 

 
 
1. Távirányító vevő 
2. Ki – be kapcsológomb 
3. AV1/AV2 váltógomb 
4. Érték csökkentés 
5. Menü gomb 
6. Érték növelés 
7. Fülhallgató bemenet 

 
Specifikáció és funkció 

 Képernyő méret: 7 coll (4:3 és 16:9) 

 Felbontás: 480 x 234 (RGB) 

 Rendszer: PAL/NTSC 

 Kontraszt: 300:1 

 Látószög: B/J/A/F 60˚/60˚/40˚/60˚ 

 Fényerősség: 250 cd/m2 

 Látható terület: 154 x 86 mm 

 Tápellátás: DC12V - DC24V 

 Üzemi hőmérséklet: -20˚C + 70˚C 

 Tárolási hőmérséklet: -25˚C + 80˚C 
 
A készülék két videó bemenettel rendelkezik. Amennyiben a monitoron kék 
képernyő jelenik meg, bizonyosodjon meg róla, hogy azt a bemenetet választotta-e 
ki, amelyre a kamerát csatlakoztatta (AV1 vagy AV2), illetve a kamera megkapja-e a 
tápellátást és a zöld vezérlőjelen (trigger) nincs-e 12V-os tápellátás. Ugyanis egy 
bemeneti eszköz használata esetén a zöld trigger vezetéket nem lehet használni. 
 
Csomag tartalmazza 
 

 1 darab monitor  1 darab használati útmutató 

 1 darab beépítő keret  1 darab tápkábel 

 1 darab távirányító  1 darab tartókonzol  
 1 darab 4PIN-RCA átalakító 

kábel 

 



 
 
Távirányító 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ki – be kapcsológomb 9 Menü választó kurzor le  

2 Mute – Némítás  10 Mód gomb  

3 Vízszintes tükrözés / Normál kép 11 Kiegészítő vonalak AV2-n  

4 Függőleges tükrözés / Normál kép 12 16:9 és 4:3  

5 Érték növelés / Hang növelés 13 Kikapcsolás időzítő (0-240 perc)  

6 Érték csökkentés / Hang csökkentés 14 AV1/AV2 váltógomb  

7 Menü gomb 15 Reset  

8 Menü választó kurzor fel 16 Szigetelő lap  

 
Kapcsolási rajz 

 
1. Csatlakoztassa a V1 (AV1) kábelt. Két kamera esetén a V2 (AV2) kábelt is. 

2. A DC12V (piros) kábelt csatlakoztassa pozitív tápellátására. 

3. A GND (fekete) kábelt csatlakoztassa negatív tápellátására. 

4. Ha a zöld színű trigger vezetékre 12V vagy 24V-os feszültséget kapcsolunk, 
akkor az AV2 bemenetre csatlakoztatott kamera képére vált a monitor. A 
triggerelést általában tolatókamera funkcióra használjuk. A trigger vezetéket a 
tolatólámpa „+” szálára csatlakoztatjuk, így ha világít a tolatólámpa, azaz 
tolatunk, az AV2 bemenetre csatlakoztatott kamera képe fog megjelenni. 



A monitor 2db 4 érintkezős, vízhatlan csatlakozóval rendelkezik, amely közvetlen 
csatlakoztatást biztosít az 5880-as cikkszámú kamerákhoz, és az ezek 
vezetékezésére szolgáló hosszabbító kábelekhez. Azonban, ha univerzális, RCA 
kimenettel rendelkező eszközt szeretne csatlakoztatni, szüksége lesz 4PIN-RCA 
átalakító kábelre, amelyből a szett 1 darabot tartalmaz. Ha több mint 1 univerzális 
eszközt szeretne csatlakoztatni, kiegészítő 4PIN-RCA kábel megvásárlására lesz 
szüksége! 

 

A kijelzőhöz való 5880-as cikkszámú kamerák átalakító kábel nélkül 
csatlakoztathatók, ugyanis ezen kamerák is 4 PIN-es vízhatlan csatlakozókkal 
rendelkeznek. A monitor ezen a 4 PIN-es csatlakozón keresztül látja el árammal az 
5880-as cikkszámú kamerákat is, így azok esetében nem kell külön tápellátásról 
gondoskodni. 

A kijelző nem tartalmazza a monitor és kamera összekapcsolására szolgáló vízhatlan 
4PIN-es csatlakozóval rendelkező hosszabbító kábelt! Ez külön megvásárolható 8, 
15 és 28 méteres méretben. 

 

FIGYELEM! KÉRJÜK, TA RTSA BE AZ ALÁBBI IN STRUKCIÓKAT  

 A beszerelési útmutató csak tájékoztató jellegű, bizonyos esetekben eltérő lehet a beszerelés. 

 Ne szerelje szét, ne javítsa a terméket, mert ez garanciavesztéshez vezethet! 

 A termék tisztításához ne használjon szerves tisztítószereket, mert ezek károsíthatják azt! 

 Ne tegye ki magas hőnek és páratartalomnak, közvetlen napfénynek a készüléket és vezetékeit. 
 
 

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁBÓL 
VAGY A SZAKSZERŰTLEN BESZERELÉSÉBŐL ADÓDÓ BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁRÉRT VAGY BÁRMELY 
EGYÉB HÁTRÁNYÉRT. NE HAGYATKOZZON KIZÁRÓLAG A TOLATÓKAMERA JELZÉSEIRE, A TOLATÁST ÉS 
A PARKOLÁST MINDIG KÖRÜLTEKINTŐEN ÉS MÉRSÉKELT TEMPÓBAN VÉGEZZE!  

V1 (AV1) videó bemenet 

V2 (AV2) videó bemenet 

Akkumulátor negatív, test (fekete) 
Akkumulátor pozitív (piros) 
Trigger, videó vezérlő (zöld) 

Videó (sárga) 

Tápellátás (piros) 

Audió (fehér) 


