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TFT LCD MONITOR  
USB csatlakozóval 

Beépített SD/MMC/MS kártyaolvasóval 
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Figyelem! 

Szétszerelése automatikusan garanciavesztéssel jár, javítását kizárólag szerviz végezheti 
Óvja a készüléket nedvességtől, rázkódástól, mechanikai sérüléstől. 
 

 
A fejtámla monitor használata 
Köszönjük, hogy vásárláskor termékünket választotta! A termék hosszú távú, problémamentes 
használata érdekében kérjük, olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót! 
 
Felépítés 
1 Színes LCD képernyő    9 Be- és Kikapcsoló 
2 Előreugrás      10 AV  (nem élő bemenet) 
3 Lejátszás/pillanat állj    11 USB csatlakozó 
4 Visszaugrás      12 SD kártya 
5 Távirányító      13 Fülhallgató csatlakozó 
6 Hangerő +      14 Infra sugárzó (Infra fejhallgatóhoz) 
7 Hangerő –      15 Állítható tartókar 
8 Mód kiválasztás 
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A távirányító 
 

 
A fejtámla beszerelése 
 
A fejtámla monitor csatlakoztatása rendkívül egyszerű. 
Az ábrán látható módon csatlakoztassa a  12V+ 
áramforrához (piros vezetéket a + részhez, fekete 
vezetéket a földeléshez), majd csatlakoztassa a 
videojeleket, rejtse el és rögzítse a csatlakozót valamint 
a vezetékeket úgy hogy az ülés mozgatásánál ne 
sérülhessen.  
A tartókarok használata 
A karok 12mm átmérőjűek. Amennyiben a fejtámlán található lyukak ennél nagyobbak, állítsa a 
karokat a megfelelő helyre.   

 
Beszerelés 

1. Vegye ki az eredeti fejtámlát az ülésből. 
2. Helyezze be az új fejtámlát. A fejtámla tartókarok távolságát állítsa az eredeti fejtámlával 

megegyező távolságra. 
3. Húzza a fejtámla tartókarjait a megfelelő helyre (lásd az ábrán): a karok jobb és bal 

irányba is elmozdíthatók.  A megfelelő szög beállításához mozgassa a karokat előre vagy 
hátra az ábra szerint.  
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Termékspecifikációk 
Megnevezés: TFT-LCD színes monitor 
Mód: N/P 
Felbontás: 480x234xRGB=336960 
Áramigény: +12V 
Teljesítmény: 6W 
Működési környezet 

1. Környezeti hőmérséklet: –10°C - 55°C 
2. Relatív páratartalom:  <90% (+55°C) 

Figyelem:  
Ne tegye ki ütésnek vagy nyomásnak a monitort 
Ügyeljen arra, hogy ne cserélje össze a pozitív és a negatív vezetéket 
A készüléket  ne próbálja meg szétszerelni. A javítást bízza szakemberre 
 
A termékspecifikációk változtatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk. 

 

 

 

Forgalmazza:AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 

Beszerelőműhely és garanciaviselő: Anti-steal II. kft 

2040 Budaörs Forrás u. 10 

Tel: 06-23-440309 

Fax: 06-23-428060 

Mobil: 06-30-9445-460 

Email: info@autodvd.hu 

Honlap: www.autodvd.hu 
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