
LCD monitor 9 palců DR

Důležité upozornění

 Tento výrobek odpovídá základním požadavkům  nařízení vlády ČR  a odpovídajícím evropským předpisům 
pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení 
vlády NV č. 117/2016 Sb.  (evropská směrnice 2014/30/EU )  a směrnici o omezení používání některých nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 
2011/65/EU a její novelou 2015/863)  - v platném znění. 
Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) 
Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení 

použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.Cílem direktivy RoHS je zakázat 
používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví 

a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, 
Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 
dodržování pokynů uvedených v návodu.

Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění
může vést k úrazu elektrickým proudem.

 Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.

         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s 
komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném 
místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat
přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní 
prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický
výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek 
zakoupili.

Monitor je z výroby osazen rámečkem pro vestavbu monitoru. Při montáži nejprve odaretujte
monitor z rámečku a vyjměte jej. Připevněte rámeček na požadované místo – nezapomeňte na
vývod signálových vodičů – musí být připraven před montáží rámečku – uvnitř rámečku. 
Propojte signálové vodiče monitoru a přívodu do rámečku a zaaretujte monitor do rámečku. 

V případě montáže na držák nejprve vyjměte monitor z rámečku. Držák monitoru je vybaven
čtvercovou maticí, kterou zasuňte do drážky v zadní části monitoru a šroubem držák 
přitáhněte k monitoru.

Ovládání monitoru: 

K ovládání je monitor vybaven tlačítky ve spodní části. 

Pro zapnutí a vypnutí monitoru stiskněte tlačítko:  



Pro volbu videovstupu  AV1, nebo AV2 stiskněte:   

Pro vstup do menu a výběr položky menu stiskněte: 

Pro změnu hodnot položky menu stiskněte :    - snížení hodnoty

Pro změnu hodnot položky menu stiskněte :    - zvýšení hodnoty

Položky menu: 
Brightness – nastavení jasu obrazu
Kontrast – nastavení kontrastu
Saturation – nastavení barevnosti
Language – nastavení jazykové mutace OSD menu monitoru
Source – volba typu video vstupu NTSC / PAL
Mirror – funkce zrcadlení obrazu
Display ratio – Volba poměru stran video vstupu – 16:9, nebo 4:3
Power set – hodnoty OFF, ON, SAVE – tato volba nemá vliv na výsledný obraz
Reset – znovunastavení továrních hodnot
Exit – ukončení práce v menu

Konektory monitoru: 
2x žlutý konektor CINCH: video vstup AV1 a AV2
Červený vodič: + napájení DC 12V
Černý vodič: - napájení
Zelený vodič: zrcadlové převrácení obrazu – v případě použití kamery jako couvací kamera


