
Mlogic MM7001B-12V Tolatókamera szett LCD monitorral 
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Monitor elektromos bekötés:  

 

• Piros vezeték +12V  
• Fekete vezeték negatív 
• Kék vezeték tolatókamera átkapcsoló vezeték +12V Video 

AV2 tolatókamera bemenet: tolatólámpára 
• Video AV1 2. kamera bemenet: Manuálisan kapcsolható 

 

 

A kamerák csatlakoztatása:  

Csatlakoztassa a mellékelt RCA kábellel a tolatókamerát a monitorhoz. Csatlakoztassa a tápkábelt a kamera piros színű 

csatlakozójára.  

A tápkábel bekötése: Fekete: Negatív  Piros: +12V tolatólámpa 

A második kamerát csatlakoztassa a másik Sárga RCA csatlakozóhoz. 

A készülék kizárólag 12 Volt egyenáramról használható!  

A beszerelést bízza szakemberre! A szakszerűtlen beszerelés kárt tehet a kamera rendszerben és a gépjárműben is!  

 
 

 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása 
hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó 
útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után 
húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy 
szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, 
hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén 
azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket 

is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a 

környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati 
útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 

www.metroman.hu 

 

  Távirányító 
 

1. Be-/kikapcsolás 
2. AV1/AV1 közötti váltás 

3. Fényerő, kontraszt, szín, stb. 

növelése 
4. Fényerő, kontraszt, szín, stb. 

csökkentése 

5. Menü opciók 
6. Mód kiválasztás 

 

 

1. AV1/AV1 közötti váltás 
2. Képfordítás 
3. Menü opciók 
4. Fényerő, kontraszt, szín, 

stb. csökkentése 
5. Fényerő, kontraszt, szín, 

stb. növelése 
6. Be/Ki kapcsolás 
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http://www.metroman.hu/
https://www.metroman.hu/termekek/Univerzalis-tolatokamera-es-monitor/

