
Vision Unlimited.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy 

przekonani, że jego użytkowanie dostarczy 

Państwu wielu korzyści. Przed podłączeniem i 

pierwszym użyciem zestawu prosimy o uważne 

zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEZPRZEWODOWA KAMERA 
COFANIA Z MONITOREM

 
zestaw

MVS-AIR7 
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Bezprzewodowy zestaw cofania , sprawdzi się wszędzie tam gdzie 

użycie przewodowych zestawów jest niemożliwe lub mocno utrudnione, a zależy nam 

na ochronie pojazdu oraz bezpieczeństwie przewożonych towarów. Zestaw 

doskonale sprawdza się do obserwowania tyłu oraz otoczenia różnego rodzaju 

pojazdów: ciężarówek TIR, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, samochodów 

dostawczych, vanów, busów, autobusów, kamperów, aut z przyczepą i in.

Mistral MVS-AIR7

01 Informacje ogólne

Podstawowe cechy:

Bezprzewodowe połączenie cyfrowe 2,4 Ghz

Zasięg działania do 200m w otwartej przestrzeni

Obsługa do 4 kamer 

Zasilanie 12V-24V dla monitora i kamery

Możliwość rejestracji obrazu na zewnętrznej karcie 

pamięci do 128GB 



02 Monitor :MVS 7’’AIR z DVR
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1. Antena

2. Ekran LCD IPS

3. Logo

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

Przycisk w lewo, poruszanie się po MENU. Zmniejszanie parametru

MENU
     Wejście w ustawienia MENU po naciśnięciu przycisku

     Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy: Regulacja poziomu dźwięku, kolorów,   

     kontrastu i jasności. Regulacja parametru przyciskami „w lewo” i „w prawo”. Kolejny  

     parametr – naciśnięcie przycisku MENU

Przycisk w prawo, poruszanie się po MENU. Zwiększanie parametru

Power. Włącznie/wyłączanie monitora

Obracanie obrazu: normalny, lustrzany, odwrócony normalny, odwrócony  

    lustrzany

Wyświetlanie linii cofania

Przełączanie pomiędzy kamerami / zatwierdzanie wyboru w MENU
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03 Montaż:
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03.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Monitor wyposażony jest w przewód zasilająco-sygnałowy. 

Przewody zasilające i sygnałowe (opcjonalnie) podłączamy do zespołu 

bezpieczników tj. 

- zasilanie 12-24V (czerwony) podłączamy np. do obwodu zasilania stałego, które    

   podaje napięcie także po wyłączeniu zapłonu, 

- masa (GND) (czarny) podłączamy np. w wolne punkty masowe,

- przewód/-dy (kolorowe)TRIGGER CAM - wzbudzanie obrazu z kamery, po podaniu 

   odpowiedniego sygnału. 

          
Np. przewód  zielony CH2 (V2) – wzbudzanie obrazu z kamery wstecznej CAM 2 

wymaga podłączenia przewodu do przekaźnika światła wstecznego lub 

bezpiecznika światła wstecznego. Wówczas po włączeniu biegu wstecznego, 

obraz z kamery wstecznej pojawi się na ekranie monitora – niezależnie czy 

monitor jest w trybie czuwania czy też prezentuje obraz z innej kamery. Po 

wyłączeniu biegu wstecznego, monitor powróci do wcześniejszego stanu.

CH4(V4)

CH3(V3)

CH2(V2)

CH1(V1)

GND
DC 12-24V
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Monitor montujemy w miejscu najbardziej dogodnym do obserwacji i obsługi. 

Wykorzystujemy do tego uniwersalny U-Uchwyt, który pozwala na tradycyjne 

zamocowanie monitora np. na desce rozdzielczej (fot. A) lub podwieszenie np. do 

spodu schowka w kabinie (fot. B). Zdjęcia poglądowe.

03.2 MOCOWANIE MONITORA

Fot. A

Fot. B



7

04 Ustawienia MENU:

Naciśnij przycisk MENU, wybierz ustawienia kamery (CAMERAS)

 i następnie naciśnij przycisk „             ” na panelu przednim, aby wejść w 

ustawienia PAROWANIA. 

Wybierz „Pairing camera” i jeżeli podłączasz tylko jedną kamerę zaznacz Camera 1 

i potwierdź przyciskiem              ”. Pojawi się ikona procesu parowania.

 Jeżeli kamera zostanie odnaleziona to pojawi się komunikat SUCCESS i pod 

symbolem CAMERA pojawia się znacznik      . 

W przypadku niepowodzenia pojawi się informacja FAIL (nieodnaleziona).  Po 

zakończonym procesie parowania naciśnij przycisk MENU aby wyjść.

Jeżeli podłączasz więcej niż jedną kamerę, to każdą należy parować osobno w ten 

sam sposób – wybierając kolejny numer kamery (Camera 2, Camera 3, Camera 4) w 

MENU.  Wolne miejsca oznaczone są symbolem +, a zajęte symbolem √.

„

04.1 PAROWANIE KAMERY

√



Aby odłączyć kamerę, należy w MENU wybrać ustawienia kamery (CAMERAS) i 

następnie wybrać „Delete camera”. Następnie należy postępować, podobnie jak w 

przypadku parowania kamery.

UWAGA!

Ponowne parowanie kamery

W przypadku odłączenia kamery, ponowne jej podłączenie (sparowanie) wymaga 

chwilowego wyłączenia i odłączenia monitora od źródła zasilania.

04.2 ODŁĄCZANIE KAMERY

04.3 SETTINGS (USTAWIENIA)

Calendar – ustawienia daty i godziny

Datownik – ON/OFF (włączony/wyłączony). Informacja o wyświetlaniu daty i 

godziny na ekranie monitora. 

Default Setting – YES/NO (TAK/NIE). Przywracanie ustawień fabrycznych. 

Powiązane kamery zostaną usunięte.

CARD format – formatowanie (usuwanie zapisanych plików video) z karty pamięci.

04.4 RECORD (USTAWIENIA NAGRYWANIA)

Record Mode – wybór trybu nagrywania. Do wyboru:

rejestracja manualna (po naciśnięciu przycisku w prawo), 

rejestracja automatyczna (ciągła) 

zdjęcie pojedyncze (po naciśnięciu przycisku w prawo)

Record Time – nagrywanie w pętli, długość pojedynczego pliku. Do wyboru: 10s, 

30s, 1min, 5min. Po zapełnieniu karty pamięci, urządzenia zacznie nadpisywać 

najstarsze pliki.

Playback – Odtwarzanie zapisanych nagrań na karcie pamięci

Dodatkowe informacje:

obsługa kart pamięci do 128GB (min. klasa 10)

format pliku nagrywania .mp4

System plików: FAT32, NTFS

Pojemność pliku: ok 4MB/1min

04.5 PLAYBACK (USTAWIENIA ODTWARZANIA)

8
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05 Specyfikacja techniczna monitora:

Obraz

Przekątna obrazu LCD LED 7''

Rozdzielczość 1024 x 600px

Proporcje obrazu 16:9

Jasność 500 cd/m2

Opóźnienie obrazu 120 ms (milisekund)

System kodowania obrazu PAL, NTSC

Funkcje

Nagrywanie Tak, karta SD do 128GB (brak w zestawie)

Osłona przeciwsłoneczna Tak

Przełącznik obrazu Lustrzany / Normalny 

Automatyczny obraz z kamery 

wstecznej Tak

Ekranowe znaczniki odległości Tak (wyświetlanie linii wspomagających)

Menu Po angielsku

Podświetlenie przycisków Tak

Trwałość i zasilanie

Wejścia Na 4 kamery 2-PIN

Zasilanie 12V-24V
o oTemperatura pracy -20 C~+70 C

Pobór prądu < 3W

Wymiary (szer. wys. gł.) 18.0 x 12.1 x 2.4cm (bez osłony i uchwytu)

06 Specyfikacja techniczna kamery:

Obraz
oKąt widzenia 120

Rozdzielczość HD 720p (1280x720px)

Przetwornik obrazu CMOS 1/2.7''

System kodowania obrazu PAL/NTSC

Funkcje

IR LED diody podczerwieni 18 szt

Czujnik Dzień/Noc Tak

Obraz Odwrócony

Dźwięk Tak



07 Zawartość zestawu

1.Monitor 7''

2.Kamera cofania (wsteczna)

3.Przewód zasilający do monitora (na stałe)

4.Zasilacz samochodowy do monitora (wersja mobilna)

5.Uchwyt kamery (niski, wysoki)

6.Antena 2.4G

7.Przedłużacz antenowy 5m (lekki magnes, taśma 3M)

Nazwa Ilość

1

1

1

1

2

2

1

Trwałość i zasilanie

Klasa wodoodporności Norma IP69
o oTemperatura pracy -20 C~+70 C (RH85% Max - wilgotność)

Zasilanie 12V-24V

Złącze 2-PIN

Wymiary (szer. wys. gł.) 74mm x 45.5mm x 56.5mm
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Firma Mistral Polska Spółka Jawna oświadcza, że produkt ten spełnia wszystkie 

niezbędne wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą. Deklaracja zgodności 

zamieszczona jest na stronie internetowej pod adresem: www.mistral-rtv.pl

Niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci 

oznacza, że produkt jest objęty dyrektywami 2006/66/WE oraz 

2012/19/UE. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny 

być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z 

wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania 

wskazanych przez rząd lub miejscowe władze. Właściwy sposób 

utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie 

negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko. Aby uzyskać 

więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy 

skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem 

zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt 

został kupiony.

Wszystkie produkty oznaczone symbolem:

nie mogą być umieszczane razem z innymi odpadami.

Producent: 

Mistral Polska

Al. Powstańców Wlkp. 39B

70-111 Szczecin Wyprodukowano w PRC

www.mistral-rtv.pl

UWAGA!
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