
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VEZETÉK NÉLKÜLI TOLATÓ KAMERA ÉS MONITOR 
CIKKSZÁM: SB501 

 
 
Az SB501 típusú vezeték nélküli Tolató Kamera és Monitor megfelelő 
használata segítséget nyújt a tolatásnál, a gépjármű mögött lévő tárgyak 
jobb felismerésében.  

 
 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! 
 

 
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! 

 
Műszaki jellemzők: 
Működési frekvencia: 2,4GHz 
Monitor:  3,5” digitális LCD 
Tápfeszültség:  DC10-15V 
Kamera látószög: Maximum 100° 
Képfelbontás:  320*240*RGB 
Működési hőmérséklet: -10°C +60°C 
Video rendszer: 
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A készülék felszerelését és üzembe helyezését lehetőség szerint 
szakemberrel végeztesse el.   
 
A készülék működése közben esetenként interferencia tapasztalható az 
egyéb vezeték nélküli készülékekhez hasonlóan, amely nem kívánt módon 
befolyásolhatja a működést. Ezt okozhatja mobiltelefon, WI-FI router vagy 
egyéb elektromos készülék. 
Ez a készülék káros interferenciát nem okozhat! 
 

 
 

(1) Csatlakoztassa a szivargyújtó bemenetre. 
(2) Jeladó (emitter) 2,4GHz 
(3) Píros vezeték, csatlakoztatás a tolatólámpa +12V-ra 
(4) Fekete vezeték, csatlakoztatás a tolatólámpa földelésre 
(5) Kamera tápfeszültség bemenet (fekete) 
(6) Kamera video jelkimenet (sárga) 

       
A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 
Ez a használati útmutató egy általános leírás, nem alkalmazható minden 
gépjármű esetén.  
A MONITOR FELSZERELÉSE 
A monitort olyan helyre kell elhelyezni, ahol nem akadályozza a kilátást 
vezetés közben. 
A hely kiválasztása és az elektromos kábel felszerelése 
1.A monitort helyezze átmenetileg a kiválasztott helyre  
(szélvédőre vagy műszerfalra). 
2.Vezesse az elektromos vezetéket a szivargyújtó  
aljzathoz.  
Figyeljen arra, hogy a vezeték ne akadályozza a gépjármű biztonságos 
működését! 

A monitor felszerelése előtt alaposan tisztítsa le a kiválasztott felületet. 
1. Helyezze a tapadókorongos monitor tartó állványt a kiválasztott, 
letisztított felületre. 
2. Nyomja a tapadókorongot a felületre. 
3. Az optimális rögzítés érdekében a felszerelést olyankor végezze, amikor 
a kiválasztott felület hőmérséklete 21°C és 38°C között van. 
A készülék felszerelése 10°C alatti hőmérséklet és erős napsütés esetén 
kerülendő. 
A beszerelés után 24 óráig a készüléket ne érje direkt napfény! 
 
FIGYELEM: ERŐS NAPFÉNY ESETÉN, A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ 
KÉP STABILIZÁLÁSÁHOZ NÉHÁNY PERCRE VAN SZÜKSÉG. A 
TOLATÁST CSAK JÓ MINŐSÉGŰ KÉP MEGJELENÉSE UTÁN KEZDJE 
EL! 
 
A KAMERA FELSZERELÉSE 
1. Keresse meg a kamera tápkábelének a megfelelő útvonalat a 
karosszérián keresztül a tolatólámpa elektromos vezetékéhez. 
2. Fúrjon egy lyukat, közel a kamerához történő csatlakozási ponthoz. 
Amikor kiválasztotta a megfelelő helyet, vegye le a kamerát. Ha már 
meglévő lyukat használ fel, hagyja ki a következő két lépést. 
3.Ha kiválasztotta a megfelelő helyet mielőtt a lyuk kifúrását megkezdené, 
győződjön meg arról, hogy mi található a kiválasztott hely mögött! 
Amennyiben a gépjármű elektromos berendezése vagy üzemanyag ellátó 
vezeték közelében dolgozik, a fúrást nagyon körültekintően végezze el, 
hogy ezek a részek ne sérüljenek! 
4. A lyuk elkészülte után helyezze be a szettben mellékelt átvezető gyűrűt, 
és vezesse át a tápkábelt. Az átvezető gyűrű használatára azért van 
szükség, hogy a karosszéria éles pereme ne vágja el a vezetéket. 
5. Helyezze a jeladó egységet a csomagtartó térbe. Csatlakoztassa a 
kamera vezetékét és a tápkábelt a jeladó egységhez. 
6. Keresse meg a tolatólámpákat. Állítsa a indítókulcsot gyújtás pozícióba, 
húzza be a kéziféket ás állítsa a váltót hátramenetbe. Nézze meg, hol 
helyezkednek el a tolatólámpák és állapítsa meg a féklámpához menő 
elektromos vezeték helyét. Ehhez be kell jutnia a gépkocsi hátsó 
lámpáinak szerelvényébe. 
A művelet elvégzése előtt tanulmányozza a gépkocsi elektromos 
kapcsolási rajzát. 

LCD kijelző 

kamera 



7. Vezesse el a kamera tápkábelét a féklámpa elektromos vezetékéhez. A 
vezetéket gondosan helyezze el, hogy az ne akadjon össze egyéb más 
alkatrészekkel. Soha ne vezesse a vezetéket a gépkocsin kívül! 
8. A tolatólámpákhoz a legtöbb járműnél két vezeték csatlakozik. Általában 
a fekete vezeték a negatív, a színes a pozitív (+). Amennyiben a 
vezetékekkel kapcsolatban nem biztos, mérje be a azokat vagy forduljon 
szakemberhez! 
9. Miután megállapította, hogy melyik a pozitív és melyik a negatív vezeték 
kapcsolja le a gyújtást és csatlakozzon le az akkumulátor negatív 
sarujáról. 
10.Illessze egybe a piros vezetéket és a tolatólámpa pozitív (+) vezetékét 
a csomagban található önmetsző saruval.  
A saru összenyomásához használjon kombinált fogót. Ellenőrizze, hogy a 
csatlakozás megfelelő-e. 
11. Illessze egybe a kamera fekete vezetékét és a tolatólámpa negatív (-) 
vezetékét vagy a földelést a csomagban található önmetsző saruval. 
12. Erősítse egymáshoz az elektromos vezetékeket a mellékelt összefogó 
pánttal vagy szigetelő szalaggal. Ennek végeztével csatlakozzon vissza az 
akkumulátor negatív sarujára.  
A kamera közvetlenül is csatlakoztatható a tolatólámpa vezetékéhez úgy, 
hogy a tolatólámpa vezetékét lecsupaszítja, és rácsavarja a kamera 
kábelt, majd szigetelő szalaggal alaposan leszigeteli a csatlakozást. Ezt a 
műveletet csak akkor végezze el saját kezűleg, ha van megfelelő 
tapasztalata elektromos berendezések szerelésében! 
 
A RENDSZER TESZTELÉSE 
1. Helyezze vissza a csatlakozást az akku negatív sarujára. 
2. Tegye az indító kulcsot gyújtásba, de ne indítsa be a motort. 
3. Húzza be a kéziféket és tegye a váltót tolatási pozícióba. 
4.Nézze meg, hogy a monitoron megjelenő kép megegyezik-e a 
visszapillantó tükörben látottal.  
 
A rendszer tesztelése után, amennyiben elégedett az eredménnyel 
végezze el a készülék végleges beszerelését. 
A vezetékeket helyezze a kárpit és a szőnyeg alá, rögzítse azokat. Ahol a 
vezeték túl hosszú tekerje fel és úgy rögzítse. 
 
 
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

Az alábbi típusú és gyártási számú vezeték nélküli tolató kamera és 
monitor hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 
alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától 
számított 12 hónapig terjedő jótállást és 24 havi szavatosságot biztosítunk. 
TÍPUSSZÁM: ………………... SB501………... 
ELADÁS KELTE: ............................................ 
 

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák 
javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szerviz 

szolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja: 
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. 

TEL: +36 30 497 8758 
Gyártó / Importőr / Forgalmazó: 

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. 
Származási ország: Kína 

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A 
jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy 
szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának 
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.  A 
vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a 
forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.  
FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha 
ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árengedményt 
kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!  
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