
 

 

MM9880LED tolatókamerák beszerelése. 

 Beszerelés : A beépítés optimális helye autónként változó lehet, ezért beszerelés előtt minden esetben tesztelje a készüléket és ellenőrizze, hogy 

a gépjármű mely pontjára rögzítve kap ideális képet.  

Elektromos csatlakoztatás: 

Piros Tolatólámpa +12V  , Fekete : negatív ( test ) 

A sárga RCA végű kábellel kösse össze a kamera Sárga RCA és a monitor RCA in csatlakozóját. Egyes monitorok képesek a videó jelet 

automatikusan felismerni, így tolatáskor bekapcsolni.  Amennyiben a monitor nem kapcsol automatikusan, keresse meg a monitor tolatókamera 

vezérlőszálát és kösse össze a tolatólámpa Pozitívval. 

Képfordítás és raszter ki/be kapcsolása  

Képfordítás : vágja el a kamera csatlakozóján található zöld vezeték hurkot. 

Távolság raszter : vágja el a kamera csatlakozóján található fehér vezeték hurkot. 

Ügyeljen arra,  hogy a vezeték hurkokat a közepénél vágja el, mert igény esetén a vezetékek összekötésével ezek a funkciók visszaállíthatóak. 

Figyelem! A beszerelés szakértelmet igényel, ezért ne kísérletezzen házilag, mert kárt okozhat az autóban és a kamerában is, ami garanc ia 

megvonásával járhat. 

A kamera használata tolatáshoz: Kérjük vegye figyelembe, hogy a kamera a nagyobb látószög érdekében torzított képet adhat. A kamerán 

érzékelt távolság eltérhet a valóságtól! Néhány tolatás után ez könnyedén megszokható, de első használatkor különös óvatossággal használja. 

Tesztelje úgy, hogy első tolatáskor többször szálljon ki az autóból és ellenőrizze, hogy a monitoron látott és a valóságban a távolságok közt milyen 

arányú eltéréseket tapasztal!   

 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! 

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 

8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8. 

Származási hely : Kína 

www.metroman.hu 
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