
 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

MONITOR LCD 7” 
Model CA700H 

 
 
 

 

NVOX NW701MModel NVOX NW701M



 

Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą 

i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją 

przed dokonaniem montażu. 

 

UWAGA! 

1. Jeżeli po dokładnym przeczytaniu instrukcji będziecie mieli Państwo jakiekolwiek 

wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym serwisem, który z pewnością odpowie na 

każde pytanie. 

2. Unikać mocnych uderzeń oraz upuszczenia urządzenia na ziemię. 

3. Nie narażać monitora na bezpośrednie - długotrwałe działanie promieni słonecznych, 

wysokich temperatur oraz wilgoci. 

 

 

PARAMETRY MONITORA: 

 

EKRAN:……………………………... 7” (16:9 lub 4:3 – wybór w menu), 

MENU:………………………………. dotykowe menu OSD (wyświetlane na ekranie), 

SYSTEM:………………………….… PAL / NTSC (autowybór), 

ROZDZIELCZOŚĆ:……………….. 480(H) x 234(V), 

JASNOŚĆ:………………………….. 250 cd/m2, 

KONTRAST:………………………... 250:1, 

KĄT WIDZENIA:…………………… z prawej/lewej 50°, z góry 15°, z dołu 35°, 

ZAKRES TEMPERATUR:……….... od - 20 do + 75°C, 

ZASILANIE:……………………….... DC 12V, 

POBIERANA MOC:……………….. ok. 6W, 

WEJŚCIA:………………………...… 2 x SVHS, 

WYMIARY:………………………….. 248(L) x 107(W) x 22(H)mm 

WAGA:………………………………. 450g. 



 

OBSŁUGA MONITORA: 

 

 
 

1. OK / ▲…….... akceptacja ustawień / zwiększanie parametrów 

2. M…………….. MENU - przełączanie między parametrami  

3. NO / ▼……… rezygnacja / zmniejszanie parametrów 

4. V1/V2...……… przełączanie między AV1 i AV2  

5. POWER…….. włączenie / wyłączenie monitora 

 

FUNKCJE MENU: 
 

 Jasność (BRIGHTNESS), 

 Kontrast (CONTRAST), 

 Kolor (COLOR), 

 Rozmiar ekranu - 16:9 / 4:3 (MODE), 

 Obrót obrazu (ROTATION), 

 Przywrócenie ustawień fabrycznych (RESET). 

1. OK / ▲ 

2. M 

3. NO / ▼ 

 4. V1 / V2 

 5. POWER 

 

7. Wiązka podłączeniowa 

 
8. Białe gniazdo S-Video – AV1 

 9. Czarne gniazdo S-Video – AV2 

 10. Wyzwolenie włączenia monitora (zielony) 

 11. Zasilanie (-) czarny 

 12. Zasilanie (+) czerwony 

 



PILOT: 
 

1. POWER  włączenie / wyłączenie monitora 

2. VIDEO SEL przełączanie między AV1 i AV2 

3. ◄    zmniejszanie parametrów 

4. MENU   przełączanie parametrów 

5. ►     zwiększanie parametrów 

6.  MODE SEL  przywrócenie ustawień fabrycznych 

 

 

AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE MONITORA 

 poprzez przewód „wyzwolenie włączenia monitora”, 

 
Ten model monitora jest dedykowany do systemów cofania. Urządzenie posiada zielony przewód wzbudzający 

włączenie monitora. Zaleca się podłączenie zielonego przewodu wzbudzającego do zasilania światła cofania. 

 

Jeżeli monitor jest w stanie czuwania (tzn. podłączone jest zasilanie do monitora) i jeżeli na wyzwolenie jest 

podany impuls +12V, wówczas monitor włączy się automatycznie i pokaże obraz ze źródła AV2. Po zdjęciu 

impulsu z wyzwolenia monitor automatycznie się wyłączy. 

 

Jeżeli monitor jest w stanie czuwania (tzn. podłączone jest zasilanie do monitora) i jeżeli monitor wykryje 

sygnał wejściowy na wejściu AV1, wówczas włączy się automatycznie i pokaże obraz ze źródła AV1. Po zaniku 

sygnału wejściowego monitor automatycznie się wyłączy. 

 

Jeżeli włączy się monitor poprzez przycisk 1 (POWER), a następnie odłączy zasilanie, to po przywróceniu 

zasilania monitor włączy się automatycznie i pokaże obraz z bieżącego wejścia video. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Zawartość opakowania: 

 

Monitor  7”    1szt. 
Pilot RF     1szt. 
Wiązka podłączeniowa 1szt.  

4,1 - 2,3 




