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MM0205HD Vezeték nélküli tolatókamera szett használati útmutató 

Beszerelés: 

Figyelem! A szakszerűtlen beszerelés a készülék meghibásodásával és a garancia megvonásával járhat! 

  Mielőtt elkezdi a beépítést, ajánlott a kamerák párosítását elvégezni! Rögzítse a monitort egy biztonságos helyre. 

Csatlakoztassa a szivargyújtós táp csatlakozót a monitorhoz. A szivargyújtó csatlakozó csatlakoztassa a gépjármú 

szivargyújtó aljzatába.   

Rögzítse a kamerákat és a táp kábellel csatlakoztassa a Piros vezetéket a pozitív, a fekete vezetéket a negatív pólusra. 

Amennyiben a kamerát tolatókameraként szeretné használni, a piros vezetéket csatlakoztassa a tolatólámpa pozitív 

pólusára. 

Kezelőgombok: 

 
1- Be/ki kapcsolás 
2- Léptetés balra 
3- Léptetés jobbra/ kamera mód váltás 
4- Kamera választás párosításhoz 
5- Belépés a menübe 
6- Párosítás gomb / Menü pont kiválasztás 

Menü beállítások 

  Kamerák párosítása 

 Kamera képfordítás 

Fényerő beállítása 

 Kontraszt beállítás 

 Segéd rácsvonal Ki/Be kapcsolása tolatáshoz 

 Kilépés 

 

A kamerák párosítása: 

A kamerákról csatlakoztassa le a tápfeszültséget. A monitor bekapcsolt állapotában nyomja meg a 6-os gombot. 

Válassza ki az 1-es kamerát a 4-es gombbal, majd nyomja meg újra a 6-os gombot. Csatlakoztassa az 1-es kamerára a 

tápfeszültséget. A monitoron megjelenik a párosítás ikon, majd kb. 10-20 másodperc után a zöld pipa jel, mely jelzi a 

sikeres párosítást. Ezután nyomja meg újra a 6-os gombot. Válassza ki az 2-es kamerát a 4-es gombbal és a fentiek 

szerint végezze el a párosítását. 

A 3-s jobbra nyíl gomb  megnyomásával tud váltani az 1-es vagy 2-es kamerakép és az 1 vagy 2 kamerás mód között.  

Felvétel rögzítése SD kártyára: Kapcsolja ki a monitort. A monitor hátoldalán középen fent húzza le az SD kártyahely 

burkolatát majd helyezze be az SD kártyát. A kamerás és a monitor bekapcsolásakor a felvétel automatikusan elindul. 

A felvételeket az SD kártya PC-he áthelyezésével tudja visszanézni. Ajánlott lejátszó program: VLC Media Player. 

Figyelem! Az SD kártya napi, rendszeres ki/be helyezése az SD kártyahely idő előtti elhasználódását okozhatja mely 

nem tartozik a garanciális javítások körébe!  
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