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Funktioner 
 Patenteret skærmdesign, skærmkabinet af ABS-plast, som er stærkt temperaturresistent.  
 7" højopløsning, farve TFT-LCD. LED bagbelyst.  
 11-32V DC spændingsindgang, velegnet til alle former for køretøjer. 
 Monitorlysstyrke 400cd, (skærmens lysstyrke kan justere automatisk i overensstemmelse med 

omgivende lysstyrke). 
 Monitorens kredsløb er beskyttet mod forkert placering af batteri (+/-). 
 Bagbelyst LED-display med konstant spænding konstant 

spændingskredsløbsbeskyttelseskonstruktion. (Beskytter når LED'ens arbejdstemperatur når 
grænsen for beskadigelse og forkortelse af levetid) 

 Skærm med ESD-beskyttelseskredsløb (der forhindrer elektrostatiske skader til det omgivende 
miljø);  

 Monitorens skærm-menu kan indstille hvert kamera image i 4 tilstande NOR/MIR/OP/NED; 
prioriteten for hver kanal (hver kanal med en udløser kan forbinde med omvendt/højre/venstre 
trig); tidsforsinkelsesindstilling 0 - 30 s.  

 Der kan vælges forskellige sprog i menuen, så det passer til forskellige lande;  
 Understøtter et eller to AV-input (afhænger af modellen). 
 Høj slagresistent normering: 8G. *bilkamera vandtæt: IP69K. 
 Kameradesign, der forhindrer at kameraet ruster og forvitrer.  
 Automatisk opvarmning og afrimning af kameraet fås som ekstra tilbehør 

 
Advarsel: 
 Før du bruger vores produkter, skal du læse denne vejledning. 
 DC11 - 32 V input, strømkablet (rød og sort) sluttes til køretøjets batteri (fase og jord)  
 Triggeren (blåt og hvidt kabel) sluttes til triggerspændingen (som ved udgangsdøren, vendes 

spændingen) * Skærmen sluttes til kameraet med forlængerledningen. 
 Kontroller, at alle kabler sidder godt fast, ellers fungerer systemet ikke optimalt. 
 Skærmen er ikke vandtæt, undgå at placere skærmen udendørs. 
 Åbn ikke kameraets kabinet, ellers kan den vandtætte enhed og chipsettet inden i det 

beskadiges.  
 Undgå at se DVD o.l. under kørslen. 
 *Brug ikke ætsende kemikalier til at tørre kamera og skærm af med. 
 

Advarsel 

Systemets vedligeholdelse skal udføres af fagfolk. Du må ikke selv åbne og/eller ændre systemet! 
Systemet er kun beregnet til sikker drift af maskinen og dens udstyr, det er ikke ansvarligt for 
ulykker! 
Denne vejledning er kun til referencebrug. Såfremt den udgår eller ændres vil vi ikke give 
meddelelse herom.  
Producenten er ansvarlig for den endelige fortolkning og udfærdigelse. 
 
 
 



SKÆRM 
1. Udseende og tilbehør 

 
 
 

○1 Strøm                                 
○2 Venstre 
○3 Højre 
○4 Menu 
○5 Tom 
○6 Tom 
○7 CAM-kontakt 

   

 
 
II. Skærm/kamera dimensioner figur 

 

●DF-4103(1/3"SHARP CCD 600TVL) 

 

 

●DF-4103(1/3"SHARP CCD 600TVL) 

 
 
  

Farve TFT - LCD-skærm 

Solskærm 

Beslag skrue 

Beslag 

Strømindikator 

Rød: Stand-by 



System 
III. Systemparametre 
Skærmenhed Farve TFT-LCD 
Størrelse 7" widescreen (LED baggrundsbelyst) 
Opløsning 800 x (RGB) x 480 
Aktivt område (mm) 153,60 x 86,64 
Betragtningsvinkel (VH/UD) 140/110 
Kontrastforhold 500:1 
Lysstyrke 450 cd/m2 

Svartid (ms) 25 
Driftstemperatur -20℃~+ 70℃ 
Temperatur ved opbevaring -30℃ ~+ 80℃ 

Strømforsyning DC 11-32 V 

Strømforbrug 5 W Maks. (uden belastning) 

Udseende, størrelse L:218mm x H:mm x W:82 mm 

Kamera Vandtæt kamera 

Billedsensor 1/3 SHARP CCD 

Horisontal opløsning: PAL 752(H)x582(V) 

Horisontal opløsning: NTSC 768(H)x494(V) 

Opløsning 600TVL 

Minimumsbelysning 0 lux/IR åben 

Linse 2.9 mm 

Driftsspænding DC 12 V 

Forstærkning Automatisk 

S/N-forhold Mere end 48 db 

Hvidbalance Automatisk 

Elektronisk blænde, billede Automatisk 

Videoudgang 1. 0V p-p 75 Ω 

Driftstemperatur -20℃ ~+ 60 ℃ 

Temperatur ved opbevaring -30℃ ~+ 80 ℃ 
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IV. Menu, drift 
1. Billede 

Tryk på MENU for at tilgå lysstyrke/kontrast/farve  
Tryk på venstre/højre for at justere værdien. 

 
LYSSTYRKE KONTRAST FARVE 
Standardværdien er 50, og kan justeres fra 0-100. 
 
2. Forsinkelsestimer(v1)/(v2) 

Tryk på MENU for at forsinke tiden og tryk på venstre/højre for at justere den. 

 
FORSINKELSESTID(V1) 
0 S 

FORSINKELSESTID(V2) 
30 S 

 
Forsinkelse, tidsindstilling: Indstil tidsforsinkelsen når triggeren stopper på CAM1 og CAM2. Den 
kan være 0 - 30 s 
3. Sprog 

 
语言 
中文 

SPROG 
ENGELSK 

 
Valg af forskellige sprog:  
Kinesisk/engelsk/fransk/tysk/ltaliensk/spansk/portugisisk/russisk/dansk/polsk/hollandsk 
 
4. ZOOM (visningstilstand) 

 

ZOOM 
16：9 

ZOOM 
4:3 

To skærmtilstande 16:9 og 4:3 

CAM1(NOR) CAM1(NOR) CAM1(NOR) 

CAM1(NOR) CAM2(NOR) 

CAM1(NOR) CAM1(NOR) 

CAM1(NOR) CAM1(NOR) 
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5. Omvendt tilstand 
 

 
CAM1(N-VH) 

N-VH 

CAM1(M-VH) 

M-VH 

CAM1 (NOR) 

SPEJL(V1) 

N - VH 

CAM1(N-UD) 

N - UD 

CAM1(M-UD) 

M - UD 

Standardbilledet for hver kanal er N - VH, og kan justeres separat til 4 tilstande: N - VH, M-VH, 
N-UD, M - UD 

 
6. Kanalprioritet 

 
PRIORITET 
CAM1 

PRIORITET 
CAM2 

 
KANALPRIORITET: Indstil prioritet for CAM1/CAM2. 
Skærmen viser den prioriterede CH (kanal) hvis triggeren udløser 2 kanaler samtidigt. 
Bemærk: I omvendt tilstand, virker alle taster og fjernbetjeningen ikke. 
 
Varsel: 
 
1. Hvis der ikke er noget videosignal, vil skærmen gå i stand-by efter 10 minutter. 
2. Skjul tegn: Tegnet står på skærmen i 5 sek. før det forsvinder. Det viser den aktuelle kanal. 
3. Ingen af tasterne kan bruges, når systemet udløses af det bak-signal. 
4. Når menuen lukkes, gemmes den aktuelle indstilling. 
  

CAM1(NOR) M - UDCAM1(NOR) 



SYSTEMFORBINDELSE 
VI. System, tilslutningsdiagram 
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VII. Montering 

 
 
 
 
 

Vandtæt skærm 
vandtæt stik CAM1(Hvid) vandtæt stik Forlængerlednin

g CAM1 omvendt signalkabel (hvid) 
CAM2 omvendt signalkabel (blå) 

Køretøj, strømindgang: DC11 - 
32V 

CAM2(Blå) kamera 

Support Forlængerledning 



 
Specifikationer og indhold af vejledningen kan ændres uden varsel.  
Før du bruger produkterne, skal du læse vejledningen og opbevare den et sikkert sted 
                                             

 
 


