BRUKSANVISNING
JY-M7304
7” LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera

Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
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2. Forholdsregler

● Lagring og bruk.
1. Utsett aldri skjermen for ekstrem varme eller kulde.
Lagringstemparaturen for skjermen er -30 ~+80℃,
og brukstemperaturen er -10 ~+65℃. Maksimum fuktighet er Rh90%.
2. Bruk aldri skjermen I nærheten av badekar, vask, kjøkken, fuktige omgivelser som
svømmebasseng etc.
3. Bruk aldri skjermen i omgivelser med mye støv eller røyk
4. Sørg for at skjermen ikke utsettes for støt eller fall.
5. Unngå bruk i trange omgivelser eller å utsette den for ekstreme vibrasjoner.
6. Det må ikke skrapes eller bores i skjermen. Bruk aldri sterke vaskemidler for rengjøring
7. Plasser aldri kabler slik at de kan bli gjennomhullet eller tråkket på.
8. La det være minst 5 cm avstand mellom skjerm og vegg. Sørg for tilstrekkelig
luftsirkulasjon rundt skjermen..
9. Denne skjermen er IKKE vanntett.

● Forholdsregler for bruk.
1. Skjermen kan tilføres strøm enten fra et batteri eller fra et kjøretøys elektriske system.
2. Forsikre deg om at alle kabler er skikkelig tilkoblet. Pass også på at polaritet er
korrekt. ( Rød til + og svart til jord
Gjør skjermen strømløs når den ikke skal brukes over lengre tid.
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3. Vedlikehold
1. Fjern alle kabler fra skjermen før rengjøring.
2. Bruk en mild husholdningssåpe på en let fuktet, myk klut. Bruk aldri løsningsmidler
som bensin eller tynner. Bruk av slikt vil ødelegge overflaten på skjermen/huset.

Dette symbolet er ment for å advare mot høye og/eller uisolerte spenninger inni
skjermen.
Skjermen må aldri åpnes av uautorisert personell.
Dette symbolet er ment for å varsle om viktige ting vedrørende bruk og
vedlikehold.

Dette symbolet er ment å vise at elektrisk og elektronisk materiell ikke skal
kastes I bosset.

Uautorisert åpning/reparasjon av skjermen kan medføre tap av garanti.

● Konformitetserklæring
Dette utstyret samsvarer med del 15iI FCC Reglene. Følgende to omstendigheter
gjelder:
（1）Dette utstyret må ikke kunne forårsake radiostøy.
（2）Dette utstyret skal ikke påvirkes av annet utstyr som avgir radiostøy
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4. Identifisering av deler

(1) Knapp for å minske verdier – For justering av volum, skarphet, kontrast, språk, speilvending,
sirkulering av kameraer, ect.
(2) Knapp for å øke verdier – For justering av volum, skarphet, kontrast, språk, speilvending,
sirkulering av kameraer, ect.
(3) MENU – Tilgang ti justering av alle verdierl: skarphet, kontrast, språk, Rotasjon, ect.
(4) CAM – Brukes for skifte mellom kameraer tilkoblet skjermen.
(5) MODE – Valg mellom dag og natt funksjon ( Lysstyrke på skjermen )
(6) POWER – Skrur skjerm AV eller PÅ.
(7) Indikasjonslys for tilkoblet strøm.
(8) IR mottaker for fjernkontroll

5. Produkt fordeler
1. TFT LCD skjerm med bred innsynsvinkel og høy oppløsning.
2. Bildet kan justeres horisontalt, vertikalt speilvendt og rettvendt.
3. Valg mellom 7 forskjellige språk I menyene.
4. Kameraene kan kjøres I tidsinnstilt rotasjon.
5. Full-funksjons fjernkontroll.
6. Flere videoformat tilgjengelig: PAL / AUTO / NTSC.
7. 4 kamerainnganger. Automatisk ryggekamerafunksjon.
8. Skjermen kan brukes på spenninger på DC / 10-32V. Støtter også 12V eller 24V bilbatteri.
9. Innebygd høyttaler.

5.1 Tekniske spesifikasjoner
1. 7” fargeskjerm.
2. Lydutgang på : 0.5W
3. Høyttaler: en 15x40mm rund høyttaler.
4. Strømtilførsel: 10 - 32V likestrøm.
5. Strømforbruk: Maks. 4Watt
6. Ytre mål: 182(L) X 39(Br.) X 124(H) mm
7. Oppløsning: 800 X 3 X（RGB）X 480
8. Kontrast: 500:1
9. Skarphet: 400cd/㎡.
10. Innsynsvinkel: U: 50°/ D: 60°, R/L: 70°
11. Brukstemperatur : -10℃~+65℃
12. Lagringstemperatur: -30℃ to + 80℃ RH90%
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6. Vanlig bruk

7. Vanlig bruk

(1) Grønn---Trigger Kamera 1 (Ryggelys, positive side av. DC12~24V)
(2) Hvit

---Trigger Kamera 2 ( Ekstra kamera. DC12~24V)

(3) Gul

---Trigger Kamera 3 ( Ekstra kamera. DC12~24V)

(4) Blå

---Trigger Kamera 2 ( Ekstra kamera. DC12~24V) (5) Black---Ground.

(6) Rød

-- ACC ( DC12~24V når tenningen er PÅ )
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8. Fjernkontroll

Trekk ut

Trykk

(1) AV/PÅ bryterf
(2) Minske verdier - For justering av Volum, skarphet, kontrast, språk, Rotasjon, ect.
(3) Bla oppover I meny
(4) Valg, kanal 1 full skjerm ( Avhengig av skjermtype )
(5) Valg, kanal 3 full skjerm ( Avhengig av skjermtype )
(6) Meny – Tigang til: Skarphet, kontrast, språk, Rotasjon, etc.
(7) Quad- Valg av splittskjermvisning ( Kun for splittskjerm – JY-M730Q )
(8) Bla nedover I meny
(9) Øke verdier - For justering av Volum, skarphet, kontrast, språk, Rotasjon, ect.
(10) Skifte valg av visning på splittskjerm. ( Kun på JY-M730Q splittskjerm )
(11) Valg, kanal 2 full skjerm ( Avhengig av skjermtype )
(12) Valg, kanal 4 full skjerm ( Avhengig av skjermtype )

9.Utstyr
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10. Spesialfunksjoner.
Denne skjermen er utstyrt med en spesialfunksjon for tidsbestemt rotasjon av tilkoblede kameraer.
Hvert enkelt kamera kan settes opp med en forhåndsbestemt tid mellom 1 og 60 sekund.
Oppsettet lagres ved å gå til RETURN eller EXIT.

HOVEDMENY

MENY UNDER “CIRCULATE”

11. Aktivering av rotasjon.
For å aktivere rotasjon av kameraer, må følgende gjøres:
Trykk og hold MENU i 3 sekund.
Når skjermen blir skrudd av, vil den starte i normal visning når den blir slått på igjen.
Alt er lagret, men funksjonen må aktiveres på nytt.

VIKTIG.
Triggerkabler skal ALDRI ha konstant spenning.
Hvis 2 eller flere triggerkabler har signal samtidig, vil skjerm/programvare
ikke kunne forstå hvilket kamera som er prioritert.

