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Instrukcja montażu czujników parkowania
Produkt ten jest tylko urządzeniem ostrzegającym, a jego pomiary
należy weryfikować osobiście. Kierujący pojazdem bierze pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem.

Informacje ogólne
Asystent Parkowania jest nowoczesnym systemem monitorującym
tył lub/i przód pojazdu mechanicznego. Za pomocą fal ultradźwiękowych sprawdza czy miejsce za pojazdem w czasie cofania jest wolne od przeszkód. W przypadku ich wykrycia ostrzega
kierowcę sygnałem dźwiękowym i/lub komunikatem wizualnym,
aby zachował szczególną ostrożność. Asystent Parkowania zawiera 4 ultradźwiękowe czujniki parkowania, jeden moduł sterujący,
buzzer lub wyświetlacz, otwornicę oraz okablowanie.

Instalacja

Powyższy schemat obowiązuje dla 4 czujnikowych systemów parkowania (tylko tył).
Tylne sensory parkowania zaczynają działać po wrzuceniu biegu wstecznego. Czujki tylne
podłączamy pod gniazd: A,B,C,D.
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Montowanie czujników
Idealna wysokość montażu czujek parkowania w zderzaku jest pomiędzy 45cm - 65cm nad
ziemią. Czujki montujemy poziomo lub delikatnie skierowane ku górze. Przed montażem
zaznacz na zderzaku ich docelowe miejsce zgodnie z schematem zamieszonym poniżej.

Schemat podłączenia

Wysokość 55cm nad ziemią jest optymalną wysokością montażu czujek. Czujki należy
zamontować w pozycji poziomej z dala od metalowych części. Należy zaznaczyć miejsce
wszystkich czujek przed rozpoczęciem wiercenia w zderzaku. Przystaw otwornicę do zderzaka we wcześniej określonej pozycji i wywierć dziurę. Wciśnij sensor przez otwór, upewniając
się, że dobrze przylega do zderzaka. Z tyłu sensora znajduje się oznaczenie, która jego
część ma być skierowana ku górze. Znajdź odpowiednie miejsce dla wyświetlacza na
desce rozdzielczej, podłącz kable z centralką. Centralka powinna być montowana
w bagażniku. Upewnij się, że nie będzie miała kontaktu z deszczem, wilgocią, kurzem
i promieniami słonecznymi.
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Dane techniczne
Monitorowana odległość: 2m – 0.3m
Dokładność pomiaru: < ±1cm
Najlepsza odległość: <0.9m
Częstotliwość pracy: 40KHz
Zakres napięcia: 9-15V
Temperatura pracy: -40°C to 85°C
Głośność: 80-100dB (dla 30cm)

Uwagi

Zestaw czujników parkowania jest pomocny przy określaniu odległości. Kierowca kierujący
pojazdem powinien wziąć jednak pod uwagę wszystkie czynniki występujące na drodze,
a w przypadku ich wystąpienia polegać na swoich umiejętnościach, a nie wskazaniach
urządzenia. Cofając samochód, należy spojrzeć i potwierdzić czy na drodze parkowania nie
stoją żadne przeszkody. Gdy głośnik wydaje ciągły odgłos należy natychmiast zatrzymać
pojazd. Oznacza to bowiem, że przeszkoda znajduje się w odległości nie większej niż
30cm od samochodu. Sprawdzaj, czy czujniki nie są brudne lub zaśnieżone. Do poprawnego ich funkcjonowania wymagana jest ich czystość. W przypadku zalania sensorów ich
czułość i dokładność spada o około 20%, do czasu odparowania z nich wody. Umieść całe
okablowanie czujników parkowania z dala od nagrzewających się części (silnika,
wydechu), które mogą spowodować błędy w działaniu urządzenia. W przypadku
błędnych pokazów prosimy o upewnienie się czy montaż przebiegł zgodnie ze schematem. Ingerencja w jakiekolwiek części czujnika parkowania (otwarcie modułu sterującego,
czy czujki) powoduje utratę gwarancji.
Problem
System nie
cofania.

działa

Powód

Rozwiązanie

podczas Złe podłączenie zasilania. Złe Sprawdź przewód zasilający.
wpięcie czujek.
Podłącz wszystkie wtyczki do
modułu.

Brak jakiegokolwiek ostrzeżenia
przed zbliżaniem się do szkody.

Sensory wykrywają podłoże.

Zresetuj system. Skoryguj kąt
ustawienia czujek w zderzaku.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zasady obowiązujące
w Unii
Europejskiej).
Symbol kosza na śmieci wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem
z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Istnieje oddzielny (darmowy) system zbierania i odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.W celu uzyskania dalszych informacji
należy skontaktować się z właściwymi władzami miasta/gminy lub ze sklepem, w którym dany
produkt został zakupiony. Przestrzeganie zasad poprawnej likwidacji tego sprzętu gwarantuje jego
dalsze przetwarzanie oraz ponowne wykorzystanie w prawidłowy sposób, pomaga również uniknąć
powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga
chronić zasoby naturalne.
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