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GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.

Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt
weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf
terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal
recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de
verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het
toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2.

Veiligheidsinstructies
Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Gebruik het toestel enkel binnenshuis. Bescherm het toestel tegen regen, vochtigheid en
opspattende vloeistoffen.
Elektrocutiegevaar tijdens de installatie.
Vertrouw de installatie toe aan een vakman.
U mag de behuizing NIET demonteren of openen. Het toestel bevat geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd. Voor onderhoud en/of reserveonderdelen,
contacteer uw dealer.
Houd om veiligheidsredenen steeds uw aandacht op de weg tijdens het rijden. Bekijk GEEN films
of andere programma's tijdens het rijden!

3.

Algemene richtlijnen

Raadpleeg de achteraan deze handleiding.
Bescherm dit toestel tegen stof en extreme temperaturen.
Bescherm het toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.




Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.



Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd
gebruik.



De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en
uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks
verband mee houden.

Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de
gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.

4.






Eigenschappen
ingebouwde luidsprekers
IR-zender voor draadloze koptelefoon op het frontpaneel (MONT/HP)
video-ingang:
o 2 x video-/camera-ingang
o

1 x HDMI video-ingang

o

1 x VGA video-ingang

audio-ingang
o
1 x stereo audio-ingang
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automatische schakeling PAL/NTSC
functie achteruitrijdcamera wordt automatisch ingeschakeld
geleverd met: afstandsbediening, kabels en tafelstandaard
OSD (= on-screen display)
bediening: aanraakgevoelige knoppen

5.

Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.
Afbeelding A - Paneel
1
ingangsschakelaar (AV - AV2 - HDMI)
2
TFT-menu
3
ON/OFF-knop

4
5

knop verlagen
knop verhogen

9

MENU-knop

10
11

knop verhogen
ON/OFF-knop

Afbeelding C - Batterijen
12
achterkant van de afstandsbediening
13
batterijvak

14
15

batterij
vergrendeling

Afbeelding D - Dvd-aansluiting
16
video-ingang 1 (geel)
17
video-ingang 2 (geel)
18
audio-ingang rechts (rood)
19
audio-ingang links (wit)

20
21
22
23

+ 12 VDC (rood)
aarding (zwart)
kabel voor achteruitrijdcamera
monitoraansluiting

Afbeelding E - Achterkant van de monitor
24
RCA-poort
25
HDMI-poort
26
VGA-poort

27
28
29

voedingsingang
dvd-aansluiting
luidsprekers

Afbeelding B - Afstandsbediening
ingangsschakelaar (AV1 - AV2 - HDMI 6
VGA)
7
knop verlagen
8
beeldverhouding (16:9 - 4:3)

6.

De monitor aansluiten

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2.
1.
Kies een geschikte montageplaats.
2.
Plaats de montagebeugel en bevestig de monitor aan de beugel met de meegeleverde schroef.
3.
Verbind de aansluiting [23] met de monitor [28].
4.
Koppel een camera/video/dvd-speler... (niet meegelev.) aan de video-ingang [16] of [17].
5.
Sluit de audio-uitgang van dat toestel aan op de audio-ingangen [18] of [19].
6.
Sluit de voeding aan op de voedingsingang [27].

7.
1.
2.
3.
4.

De monitor gebruiken
Druk op
op de monitor of afstandsbediening om de monitor in te schakelen.
Druk op de modusknop op de monitor (afstandsbediening: "Video Select") om het ingangskanaal te
selecteren.
Druk op de knop "Mode Select" van de afstandsbediening om de beeldverhouding (16:9 of 4:3) in te
stellen.
Druk op de menuknop van de monitor of afstandsbediening om het instelmenu weer te geven.
o Scroll door het instelmenu met de menuknop.
o

Gebruik de pijltjestoetsen naar omhoog () of naar omlaag () om de instellingen te wijzigen
Op de afstandsbediening, gebruik de  en -toetsen.
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Menu
De opties zijn:
Menu
Color (Kleur)

Opties

Funtion (Functie)

OSD (= on-screen display)

Sound (Geluid)

8.









brightness (helderheid)



vertical position (verticale
positie)





timeout (uitschakeltijd)

contrast (contrast)
saturation (verzadiging)
reset (resetten)
display ratio (beeldverhouding)
ir on/off (IR aan/uit)
horizontal position (horizontale
positie)

transparency (doorzichtigheid)
volume setting (volumeregeling)

De batterijen van de afstandsbediening vervangen

1.
2.
3.

Schuif het compartiment open.
Verwijder de batterij.
Plaats een nieuwe batterij (gebruik altijd het juiste type batterijen: zie Technische specificaties).
Controleer of de polariteit correct is.
Sluit het batterijvak.

4.

WAARSCHUWING





9.





U mag batterijen nooit doorboren of in het vuur gooien (explosiegevaar).
Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke milieuwetgeving.
Houd batterijen uit het bereik van kinderen.

Reiniging en onderhoud
Schakel de monitor uit voor elk onderhoud of herstel.
Gebruik een zachte, vochtige doek om de monitor te reinigen.
Druk niet te hard op het beeldscherm.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

10.

Technische specificaties

displaymodus
beeldschermgrootte
resolutie
aantal pixels
video-ingangssignaal
OSD-functies
ingangsresolutie
voeding

afmetingen
gewicht

TFT Active Matrix (16:9/4:3)
9"
800 (H) x 480 (V)
384 000
1.0 Vpp / 75 ohm (composiet videosignaal)
beeldinversie op horizontale/verticale as, instellingen en volume
HDMI: lager dan 1080P
VGA: 800 x 600 pixels of 1024 x 768 pixels
monitor: max. 12 VDC ± 10%
verbruik: max. 5 W
afstandsbediening: 1 x 1.5 V CR2025-batterij (meegelev.)
voeding (optie): PSSMV18 (plug 4 x Ø 1.7 mm)
219 x 142 x 28 mm
450 g
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Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. JH Security BV is niet aansprakelijk voor schade of
kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste
versie van deze handleiding, zie www.jh-security.nl
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.

© AUTEURSRECHT
JH Security BV heeft het auteursrecht voor deze handleiding.
Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te
vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de rechthebbende.
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