WAOM562
Sincronia de sinal
Se o seu monitor não estiver recebendo um sinal da câmera, os
dois aparelhos podem não estar sincronizados corretamente.
1. A câmera e o monitor devem estar conectados a uma fonte de
alimentação de 12V CC.
2. Remova a tampa do botão “pair”da lateral da câmera (utilize
uma moeda ou chave de fenda com a ponta larga).
3. Pressione e mantenha pressionado o botão “pair” (fig. 1)
localizado na parte traseira do monitor por 3 segundos e

1. POWER: Pressione para ligar o WAOM562.

depois solte.

2. SELECT: Pressione para alterar a imagem ativa do
mostrador

(O monitor irá mostrar a seguinte mensagem: “Please press
TX pairing button” (Pressione o botão de sincronização TX)).
4. Pressione e mantenha pressionado o botão “pair” localizado

Entre AV1 e AV

3. BRIGHTNESS -/+:

na na lateral da câmera por 3 segundos e depois solte

Pressione BRILHO – para escurecer a imagem.

(você tem 60 segundos para pressionar este botão.)

Pressione BRILHO + para clarear a imagem.

Se a operação for realizada corretamente, o monitor irá

4. VOLUME ▼/▲:

mostrar a seguinte mensagem: “Pairing successful” (Sincronia

Pressione VOLUME ▼ para diminuir o volume.

realizada com sucesso). Se a sincronia falhar, o monitor irá

Pressione VOLUME ▲ para aumentar o volume.

mostrar a seguinte mensagem: “Pairing failed” (Falha na
sincronização). Se esta mensagem aparecer, repita os passos
2 - 4.

Instalação do monitor
1. Ligue o cabo de alimentação na parte
traseira do monitor.
2. Prenda o suporte com ventosa à
traseira do monitor com os parafusos
fornecidos.
3. Posicione o conjunto sobre o parabrisa
(em local que não atrapalhe a sua
visão) e pressione a ventosa. Puxe a
alavanca para travar o suporte na
posição adequada.
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada 12V CC.
5. Mantenha a antena na posição vertical, paralela ao monitor

Operação
1. Pressione o botão POWER no monitor e acenda o farol do
veículo.
2. O monitor irá mostrar o logotipo Voyager por 8 segundos e
em seguida aparecerá a imagem na câmera.
3. No canto superior direito do monitor você verá o marcador
de intensidade do sinal.
4. Ajuste o suporte para o seu melhor ângulo de visão.

(fig.1)

