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A tolatókamerának az eredeti OEM monitorhoz a járműben történő beszerelése után a monitoron 
megjelennek a statikus és dinamikus parkolóvonalak. Egyes monitorokon az autó felszerelésétől függően 
csak statikus vonalak lehetnek.
Statikus vonalak – vonalak színes indikátorokkal, amelyek az akadályoktól mért távolságot mutatják.
Dinamikus OEM vonalak – vonalak, amelyek elfordulnak a kormány forgatásától függően.

A tolatókamera típusától és beszerelésének helyétől függően a parkolóvonalak a monitoron nem feltétlenül 
felelnek meg a helyes szögnek és be kell állítani őket az autórádió menüjében. 

MEGJEGYZÉS 
A gyártó és az értékesítő nem vállal felelősséget a berendezés bármilyen károsodásáért vagy 
helytelen működéséért helytelen beszerelés esetén.

VIGYÁZAT! 
Pontosan az utasítások szerint járjon el, hogy megelőzze a váratlan bonyodalmakat vagy az 
autórádió károsodását. Ha bonyodalmak merülnek fel, kapcsolja ki az autórádiót úgy, hogy 
eltávolítja a rádió előlapját és hátulról pár percre leválasztja az összes vezetéket.
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Ś Nyomja meg a hangvezérlő gombot. A monitor 
alsó részén az Audio OFF üzenetnek kellene 
megjelennie. 
Megjegyzés: Az autórádió modelljétől függően a 
nyomógombok és azok elhelyezkedése eltérhetnek a 
képtől.

Ť • Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-es gombot 
(vagy INFO, MAP). 
     • Tartsa lenyomva az 1-es gombot és forgassa a 
hangerő gombját az óramutatók járásával 
megegyező irányban és az óramutatók járásával 
ellentétes irányban (15-ször és még többször).

Ž A megjelenő menüben válassza a Megerősítés / 
Testreszabás lehetőséget. 
Megjegyzés: Egyes esetekben nem biztos, hogy 
sikerül elsőre belépnie a diagnosztika menüjébe. Ha 
nem sikerült, próbálja újra. 

Ź Lépjen át a szerviz menü következő oldalára a le 
gomb segítségével. 
Megjegyzés: Az autórádió modelljétől és a 
szoftververziótól függően a menü egyes lehetőségei 
máshol helyezkedhetnek el.

� Válassza a Kamera lehetőséget. 
Megjegyzés: Az autórádió modelljétől és a 
szoftververziótól függően a menü egyes lehetőségei 
máshol helyezkedhetnek el. 
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‘ Válassza a Tolatókamera vonalainak helyes 
beállítása lehetőséget.

’ Megjelenik a csatlakoztatott tolatókamerából 
származó kép és a monitoron látható nyilak 
segítségével beállíthatja a parkolóvonalakat. A 
parkolóvonalakat először igazítsa a kép közepére és 
utána módosítsa őket.

“ Mérjen le távolságokat az autó mögött (0,5m, 1m, 
1,5m, 2m) és állítson a lemért helyekre tárgyakat, 
amelyek segítenek Önnek beállítani a parkolóvonalak 
helyes távolságait.

MEGJEGYZÉS: Ha az autórádióját nem a gyártó szerelte be, hiányozni fog az automatikus 
aktiváló jel a  tolatókamerához az autórádióhoz csatlakoztatott vezetékeken. Erre az esetre a 
kábelünkben van egy szürke REV vezeték. Hátramenetbe kapcsolás után a REV vezetéknek 
tápellátást kellene kapnia +12V árammal (az áram a tolatólámpából húzható, vagy közvetlenül a 
tolatólámpa tápellátásának biztosítékszekrényéből). Ennek az aktiváló jelnek a csatlakozását a 
menü diagnosztikai kínálatában is ellenőrizheti. A REV vezeték összekapcsolásával a 
tolatókamera automatikusan aktiválódik hátramenetbe kapcsolás után.  
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• Ellenőrizze a hátramenet jelzését. Hátramenetbe 
kapcsolás után a monitoron a BEKAPCSOLVA 
üzenetnek kellene megjelennie és a hátramenet 
kikapcsolása után ennek az üzenetnek el kellene 
tűnnie. Ha ez nem történik meg, használja a 
hátramenet tápellátására a szürke REV vezetéket.

A jobb felső sarokban található Vissza gomb 
megnyomásával kilép a menüből.

” A vonalak módosítása után lépjen be újra a 
menübe olymódon, ahogy azt az elején leírtuk. Az 
első ablakban válassza ki a Járműjelzések lehetőséget.
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