– knop

+ knop

power knop

2. Nummerplaat camera en sensoren
a. Horizontale definitie: =380 kabel
b. Resolutie:
c. Minimale verlichting:≤3Lux
d. Helderheidssignaal & SNR: = 450dB
e. Kijkhoek: >140°
f. Video output signaal: PAL (2.4G RF)
g. Sensor frequenty: 40KHz
h. Instelbare hoek van de camera.
i. max. afstand v.d. sensoren:
3M-2.5M
j. Kijkhoek sensoren: H 60° ; V 120°
k. Gevoeligheid: PV 1.2M
l. Minimale detectie afstand : 0,05M
m.Spatwater dicht: IP67

2. Nummerplaat camera en sensoren
Ingang voltage: DC 9V – 6V
Stroom verbruik: <3W
Draadloos signaal: 10dBm
Ultrasoon frequency: 40KHz
Internationale beveiliging: IP67
Werktemperatuur: -20°C – 70°C

filter kastje

Knoppen instructies:
1. MENU knop: voor menu en om uw
keuze te maken.
ESC knop
2. “+” en “-“ knop: om de nummerieke opties te
bedienen.
a. Helderheid, contrast en chroma: 0 – 100
b. Volume: 0 – 5
c. Extra afstand instelling: 0,1 – 0,5M.
d. Zonder “MENU” kan het volume direct aangepast worden.
3. ESC knop: om het menu af te sluiten.

Display informatie:

1. 3,5”TFT Display
a. Display is afgestemd op de camera,
en de sensoren. Druk na de installatie
3-5 seconden op de ESC knop om
contact te maken.
b. Automatisch signaal via de achteruitrij camera
c. Automatische display via de data van
de sensoren
d. Weergave met beeld, afstand,
richting en geluid
e. Helderheid en contrast zijn instelbaar
met de knoppen
f. NTSC/PAL type, zelf-test

Eigenschappen:

1. 3,5”TFT display
Ingang voltage: DC 9V – 6V
Stroom verbruik: < 3W
Draadloos signaal: -80dBm
Werktemperatuur: -20°C - 70°C
Werking tot 95% luchtvochtigheid

Specificaties:

Onderdelen:

LH 007 Draadloos achteruitrij systeem

camera

2. Zoek een juiste plaats voor de monitor
en plak het voetje op deze plek vast.
Zorg dat de ondergrond waar het
voetje op komt goed is schoongemaakt voordat u het voetje vast plakt.

Boren:

3. Boor 2 gaatjes om de camera en
sensoren te kunnen bevestigen
(eventueel kunnen de originele
bevestigingspunten van de nummerplaat houder gebruikt worden).
Sluit de plus (Rood + ) aan op de
plus van de achteruitrij lamp.
Sluit de min (Zwart – ) aan op het
chassis.

2. Boor een gat achter de nummerplaathouder, hierdoor kan de bedrading naar binnen worden gebracht. De afstand van de
massa ( – ) moet ongeveer 50CM zijn.

1. Positioneer het boorkopje op
de boormachine.

Plaats de camera en sensoren op de plaats waar het nummerbord is bevestigd.

Camera installatie:

1. Haal de beschermfolie
van de 3M sticker.

Monitor installatie:

1.
2.
3.
4.
5.

5.

Voltmeter
Gatenboor
Boormachine
Schroevendraaier
Striptang

6.

4.

1.

Gereedschap:

display

Aansluitschema:

7.

6.
7.
8.
9.
10.

2.

Rolmaat
Potlood
Soldeerapparaat
Tin
Tape

9.

8.

10.

3.

4. Werk de bedrading zodanig weg zodat het
niet in de weg kan zitten als u de kofferklep opent/sluit.

Voorbeeld:

Normaal

Naar beneden

Naar boven

De camera kan op en neer bewogen worden zodat de juiste kijkhoek gerealiseerd wordt.

De hoek van de camera aanpassen.

3. De hoek van de camera aanpassen.

afstandinstelling
0.1

afstandinstelling

Afstand instellen ten opzichte van de bumper.
Meet de afstand tussen de camera en de achterzijde van de bumper.
Druk op MENU en ga naar Calibration.
Druk nu op de “+” of “–“ knop om de juiste afstand in te stellen.

De afstand tussen de camera en de bumper is 0.1M.

2.
a.
b.
c.

1. Identificeer de camera en het scherm.
a. Zet de sleutel op contact, zodat het scherm stroom krijgt. Zet nu de auto in zijn
achteruit zodat de camera en sensoren aangaan en contact maken met het
scherm.
b. Houdt ESC ingedrukt om contact te maken.

Werk instructies:

Bi . Bi .
Bi ... Bi ...
Bi........Bi........
Stilte

0,0 --- 0,3
0,4 --- 0,9
1,0 --- 1,5
1,6 --- 2,5
< 2,5

Witte stip

2 groene streepjes

4 groene streepjes

6 gele streepjes

8 rode streepjes

Monitor

1. Verwijder eerst alle bekabeling van de monitor.
2. Gebruik een standaard huishoud middel om de monitor schoon te maken. Doe
dit met een vochtige, zachte doek. Gebruik nooit sterke middelen zoals thinner
of alcohol, deze kunnen het scherm aantasten.

Onderhoud:

Het kan voorkomen dat de monitor lichte plekken of donkere vlekken
gaat weergeven. Dit is een voorkomend probleem in actieve Matrix display technologie, en betekend niet direct dat het systeem kapot is. Als
dit gebeurt zet dan direct het scherm uit. Probeer dit nooit zelf te repareren, als dit gebeurd kunt u het beste terug naar de dealer. Als u het
probeert kunt u belangrijke dingen beschadigen en zal de garantie vervallen.

Opmerking:

1. Hoog voltage in de monitor, opening van de monitor mag
alleen door professionals gebeuren.
2. Kijk tijdens het rijden niet naar de monitor, doe dit alleen als u
achteruit rijdt om in te parkeren.

Waarschuwing:

1. De auto moet uit staan tijdens de installatie.
2. Kijk na de installatie na of het systeem goed werkt. Als dit niet het geval is, kijk
dan de bedrading goed na.
3. De werking van het systeem kan beïnvloed worden door: hevige regen, gravel
weg, hobbelige weg, kou, zeer warm of vochtig weer, als de sensor bedekt is
met sneeuw of ijs, etc.
4. Ultrasone en electrische apparaten kunnen de werking ook beïnvloeden.
5. Test het systeem goed voordat u de weg op gaat.

Opmerkingen:

Geluid
Bi Bi Bi Bi

Afstand

4. Monitor status:

Pas op!

E8

Declaration of conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This evice must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

U bent gewaarschuwd dat iedere verandering of modificatie van dit product, welke niet in
de handleiding staan, invloed hebben op de duur van de garantie.

Dit symbool geeft aan dat de gebruiker dit apparaat niet in de afvalbak
mag gooien, maar aanbieden als klein chemisch afval (KCA).

Dit symbool geeft aan dat de gebruiker altijd eerst de handleiding moet
lezen voordat deze het apparaat gaat gebruiken.

Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke voltages aanwezig kunnen zijn in
dit apparaat. Maak daarom nooit dit apparaat open, omdat de kans op
een elektrische schok zeer groot is.

Let op! Om de kans op een elektrische schok te verminderen:
Haal de behuizing niet los.
Geen bruikbare onderdelen aan de binnenkant.
Ga naar een profesioneel persoon voor technisch onderhoud.

KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN, NIET OPENEN

