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Univerzális hangszórós tolatóradar
4 D B LÖ KHÁRÍT ÓBA SZERELHET Ő
SZENZO RRAL

A DOBOZ TAR TAL MA
1dbtápkábelazáramellátáshoz
1db hangszóróvezetékkel
1dbfúrófej21mmátmérővel
1db használatiútmutató

4db ultrahangosszenzor,oldható
kábeltoldással
8db műanyagpozícionálógyűrű
íveslökhárítókhoz
1db központiegység

ÁL TAL ÁNOS J ELL EMZŐK
4db festhetőszenzor
Oldható,vízállókábelkötésa
szenzorokvezetékén
Automatikusbekapcsolás
hátramenetbekapcsoláskor

Hangjelzésesfigyelmeztetésa
távolságfüggvényében
Használhatószemélyautókhoz,
kisteherautókhoz,terepjárókhoz

TEC H NIKAI PARAMÉ TER EK
Működésifeszültség:DC 10V ~15V
Max.teljesítmény:5W
Működésihőmérséklet:-400C~+850C
Hangjelzéserőssége:≥50dB

Érzékelési távolság: 0,3 m ~ 1,0 m (0,3
m-nél kisebb távolság esetén
folyamatosjelzés)
Mérésipontosság:0,1m

SZÜK SÉGES SZ ERSZÁ MOK
21mmfúrófej(acsomagtartalmazza),fúró,mérőszalag,jelölő,kábelkötegelő,multiméter, csavarhúzó,
fogó,forrasztó,szigetelőszalag.
FIGYELEM!A mellékeltfúrófejcsakműanyaglökhárítófúrásárahasználható.

A R EN D S Z ER M Ű K Ö D É S E
A tolatóradar ultrahangos elven működik. A szenzorok kibocsátanak egy ultrahangos jelet, amely a
tereptárgyak többségéről visszaverődik, így a készülék érzékelni tudja az akadályokat. A kibocsájtás és
érzékelés közt eltelt idő alapján számolja ki az akadály távolságátazeszköz.
A központi egység a tolatólámpától kap áramellátást, így a tolatóradar csak olyankor lép működésbe,
amikor hátramenetben van a sebváltó. A szett tartalmaz egy hangszórót, vagyis tolatáskor a sípolás
gyakorisága alapján értesülünk az akadályok távolságáról. 0,3 méternél közelebbiakadályeseténfolyamatos
sípolás
hallható.
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BEÉP ÍTÉS ÉS BEK ÖTÉS
FIGYELEM!
A beszereléstbízzaszakemberre!A gyártóésaforgalmazónemvállalfelelősségeta nem
megfelelőbeszerelésbőladódó meghibásodásokért,illetveakészülékhibás működéséért.
A szerelésmegkezdéseelőttfigyelmesenolvassavégiga„BeszerelésiésHasználati
útmutatót”.
Szereléselőttállítsaleamotortéskapcsoljaleagyújtástis.
A vezetékekbehúzásasoránügyeljen,hogyavezetékekszigetelésenesérüljön,a vezetékekne
törjenekmeg,ésnerögzítsetúlszorosanakábeleket.
Bekapcsoláselőttalaposanellenőrizzeavezetékekmegfelelőbekötését,valaminta helyespolaritást.
1. A KÖ ZPO NTI E GYSÉ G ELHELYEZÉSE
Azautócsomagterébenkeressenaközpontiegységszámáraegymegfelelő,tiszta, szárazhelyet.
Ajánlottvalamelyikhátsólámpaközelébehelyezni,hiszenonnan kapja azáramellátástis.Netegye
kiaközpontiegységetmagashőnek,nagy páratartalomnak,erősmágnesesmezőnekvagy
közvetlennapfénynek.
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Ideiglenesenrögzítseaközpontiegységet,mivelaszenzorokésatápellátás csatlakoztatása
soránmégszükséglehetannakmozgatására.
Miutánmindenvezetéketmegfelelőenbekötöttaközpontiegységbe,rögzítseazta mellékelt
kétoldalúragasztóval.
Megjegyzés: Néhány lámpa (index, féklámpa, tolatólámpa) kibocsáthat magából olyan frekvenciát,
amely befolyásolhatja a tolatóradar működését. Ha a beszerelés után azt tapasztalja, hogy a tolatóradar
hibás jelzést ad, amikor használja az index-, fék- vagy ködlámpát, akkor a központi egységet távolabb kell
helyeznialámpatesttől.
2. A HANGSZÓ RÓ BEKÖ TÉ SE ÉS
ELHELYEZÉSE
A készülék hangszóróját elhelyezheti az autó utasterében is (pl.: a műszerfal alatt), illetve az autó
csomagtartójában is. Vegye figyelembe, hogy egyes autótípusoknál a csomagtartóban elhelyezett
hangszórót esetleg nem lehet hallani, így a végleges rögzítés előtt mindenképp győződjön meg a
megfelelő hallhatóságról. A hangszóró elhelyezése után csatlakoztassa a hangszóró vezetékét a központi
egységmegfelelő(Buz)aljzatába.
3. A KÖ ZPO NT I E G Y SÉG T ÁPELLÁTÁSÁ NAK
BEKÖTÉSE
Csatlakoztassaa2tűstápkábelcsatlakozótaközpontiegységmegfelelő(Power)
aljzatába(3.ábra).
Mérjekiatolatólámpapozitív(+12V)ésnegatív(-)vezetékét.Amennyiben szükséges,
szereljekialámpatestetavezetékekmegtalálásához.
Csupaszítsonleavezetékekszigetelésébőlegycentimétert.
Csatlakoztassaaközpontiegységtápkábelénekpirosvezetékétatolatólámpapozitív
(+12V)szálára.
Csatlakoztassaaközpontiegységtápkábelénekfeketevezetékétatolatólámpa negatív(-)
száláravagyjárműtestre.
Szigeteljeabekötéseketmegfelelőenszigetelőszalaggalvagyzsugorcsővel.
4. A S ZEN ZO RO K
FELSZE RELÉ SE FIGYELEM!
A talaj érzékelése miatti téves riasztások elkerülése érdekében a szenzorokat 50 ~ 80 cm közti
magasságbankellfelszerelniúgy,hogyvízszintesennézzenekhátrafelé,vagy enyhénatalajfelé(2.ábra).
A szenzorokategymástóllehetőségszerintegyenlőtávolságrakellfelszerelni,vagya lökhárító
közepéhezképestszimmetrikusan(1.ábra).
A kétszélsőszenzortalökhárítósarkátólkörülbelül15centiméterrekellelhelyeznia
legjobbhatáseléréseérdekében.
Megjegyzés: A szenzorok helye a lökhárítón lehetőleg legyen sík és függőleges felületen. Lehetőség van a szett
érzékelő szenzorjaitalökhárító színére festeni,a tökéletes gyárihatás
elérése érdekében. A szenzorok érzékenységének megőrzése érdekében legfeljebb két vékony réteg
festéket vigyen fel szórással (nem ecseteléssel vagy hengerrel). Festés előtt a szenzorokat megfelelően elő kell
készíteni, az eredeti festékréteget megfelelő módon el kell távolítani. Javasoljuk, hogy a festést
autófényezésben jártas szakember végezze. A szakszerűtlenül elvégzett festés a tolatóradar hibás
működését okozhatja. Az ilyen eredetű
hibákra a jótállás nem vonatkozik.
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A szenzorokszerelésénéltartsabeazábránláthatóajánlottszerelésimagasságokatés pozíciókat(1.ábra).
Ellenőrizzealökhárítómögöttirészeket,keressenolyanfelületet,amimögöttnincs semmilyen
alkatrész.Szükségeslehetalökhárítóleszerelése,amennyibennemlehet megbizonyosodnia
lökhárítómögöttialkatrészekhelyzetéről.
Filccelvagykrétávaljelöljemegalökhárítónaszenzorokhelyét.Bizonyosodjonmeg
róla,hogyaszenzorokatteljesenbelehetsüllyesztenialökhárítóba,ésavezetéketis megfelelőenellehet
vezetni.
Fúrjakialökhárítótamegjelölthelyekenamellékelt21mmátmérőjűfúróval.
Megjegyzés:Amennyibenfém lökhárítóbakívánjabeszerelniaszenzorokat, használjon
megfelelőfúrót.A mellékeltfúrókizárólagműanyaglökhárítóknál használható.Fúráselőtt
ellenőrizze,hogyafúróméretemegegyezik-easzenzorok méretével.
Amennyibenszükséges,finomancsiszoljamegafuratokperemét.
Amennyibenautójánaklökhárítójánnincsmegfelelőfüggőlegessíkfelületaszenzorok
felszereléséhez,használjaamellékeltpozícionálógyűrűket.Ebben azesetbenelőször
helyezzefelóvatosanagyűrűketaszenzorokra,ezutánillesszebeazokatakifúrt helyekre.
Vezessebeazérzékelőkvezetékeitafuratokba,majdhelyezzeelaszenzorokatis.
Megjegyzés:A szenzorokbenyomásakorügyeljenrá,hogycsakaszenzorokkülső
peremérefejtsenkinyomást,nepedigazokközepére(elkerülendőaszenzor meghibásodását).
Egyalkalmasfuratonvagynyílásonvezessebeaszenzorokvezetékeitazautó
csomagtartójába,egészenaközpontiegységig.
Megjegyzés:Nevágjaelavezetékeket,valamintügyeljenaszigeteléseképségére.
Rögzítseavezetéketazautókarosszériájáhozkábelkötegelővel,hogyazokne mozdulhassanakel,
valamintneérintkezhessenekmozgóvagyforróalkatrészekkel, valaminthogynelógjanakleaz
autóalvázáról.
Egyesévelcsatlakoztassaaszenzorokataközpontiegységmegfelelőbetűveljelölt aljzatába,kapcsolja
gyújtásraazautót,éstegyehátramenetbe.Ígyellenőrizhetőaz adottszenzorhelyesműködése.
Ismételjemegaműveletetmindenszenzornál. Amennyibenvalamelyikszenzornálhibás
jelzésttapasztal,ellenőrizze,hogynemtúl szoros-eazadottszenzornakfúrtlyuk.

A TO LA TÓRADAR SZ ETT MŰKÖ DÉSÉN EK EL LENŐRZ ÉSE
Lassan tolasson az autóval egy megfelelő akadály (sík, függőleges felület pl.: fal) felé körülbelül 3 méter
távolságból. Folyamatosan közelítsen az akadályhoz, és figyelje a tolatóradar hangjelzésének változását.
AmígÖnatesztelést végzi,valakifigyeljeazautó ésa falközöttitávolságot.

A TO LA TÓRADAR ÉRZÉK EL ÉSI SAJÁ TOSSÁGAI
A készülék a kibocsátott ultrahangos jel segítségével számítja ki az akadály távolságát. A különböző
anyagok másképpen verik vissza az ultrahanghullámot. Az emberi bőr és a ruházat nagy részben elnyeli
azokat, így a visszavert jel nagyon gyenge lesz, vagyis az autó mögött tartózkodó embereket a készülék csak
kisebb távolságból tudja érzékelni, mint más szilárd akadályt (pl.: másik autó). Parkolásnál ezt is vegye
figyelembe.

5

FIGY ELMEZTETÉSEK
Azütközésekelkerüléseérdekébenparkolásnálmindiglegyenkörültekintő,éskis sebességgel
tolasson.Amintfolyamatosjelzéstadatolatóradar,azonnalálljonmeg.
Mivelatolatóradarultrahangosjelkibocsátásávalérzékeliazakadályokat,arendszer
hibásjelzéstadhatazolyantárgyakról,amelyekpéldáulgömbfelületűek,vagylejtős kiképzésűek
(ezeknemverikvisszaazultrahangosjeletaszenzorfelé).Ilyen akadályokkörnyezetébenfokozott
figyelemmeltolasson.
Erősesőbenvagyhavazásbanakészülékbejelezhet,ugyanisazesőtvagyhavat akadályként
érzékelheti.Ilyenidőjárásikörülményekközötttartsatisztána szenzorokatarájuktapadthótól,
sártólésegyébszennyeződésektől.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
Hibajelenség
A szettnemélesedik
hátramenetbe
kapcsoláskor.

Állandófolyamatos
jelzéstadakészülék.

Jelezakészülék,pedig nincs
akadályazautó mögött.

Hibalehetségesoka
Nemkapáramota
központiegység.
Hibásanvanbekötvea
központiegység.

Akadályvan0,3méteres
távolságonbelül.
Túlkicsiaszenzornak
készítettfurat.

A készülékatalajt
érzékeli.
Túlságosanlefelé
„néznek”aszenzorok.
Túlközelvannaka
szenzorokatalajhoz
(legalább0,5m
magasságszükséges).
Túlkicsiaszenzornak
készítettfurat.
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Megoldás
Ellenőrizzeaközpontiegység
megfelelőbekötését.
Lépjenkapcsolatbaa megjelölt
ügyfélszolgálattal.
Csatlakoztassaleegyesévela
szenzorokat,majdegyesével
dugjavisszaazokataközponti
egységbe,ígymegtudhatja,
melyikszenzorralvana
probléma.
Állítsaaszenzorokat
megfelelőpozícióba.
Óvatosannöveljemega
jelzéstadószenzorfuratának
átmérőjét.
Lépjenkapcsolatbaa
megjelöltügyfélszolgálattal.
Csatlakoztassaleegyesévela
szenzorokat,majdegyesével
dugjavisszaazokataközponti
egységbe,ígymegtudhatja,
melyikszenzorralvana probléma.
Állítsaaszenzorokat
megfelelőpozícióba.
Óvatosannöveljemega jelzést
adószenzorfuratának
átmérőjét.
Lépjenkapcsolatbaa megjelölt
ügyfélszolgálattal.

JÓ TÁLL ÁSI FEL TÉT EL EK
A jótállásnemterjedkiasérülésből,nemmegfelelőbeszerelésbőlvagynem
rendeltetésszerűhasználatbóleredőmeghibásodásokra.
A szenzorokontörténőbármilyenragasztóanyagvagyszilikonhasználataazok
garanciavesztésétokozza.
Kérjük,ajótállásijegyetgondosanőrizzemeg,mertgaranciálisigényétkizárólagaz érvényesenkitöltött,
ésszakszervizvagyviszonteladóáltalhitelesítettjótállásijeggyel tudjaérvényesíteni.A jótállásnem
vonatkozikafelhasználóáltalszétszerelt,javított,
módosítottalkatrészekre.
A tolatóradarszettkábeleineksérülésegaranciátkizárótényező.
Ha a beszerelés során bármiben elbizonytalanodna, vagy kérdése merülne fel mind a termék
beszerelésével, mind pedig a termék használatával kapcsolatban, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a
beszerelőműhellyel,vagyközpontiügyfélszolgálatunkkal.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A
SZAKSZERŰTLEN BESZERELÉSÉBŐL ADÓDÓ BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁRÉRT VAGY BÁRMELY EGYÉB HÁTRÁNYÉRT. NE
HAGYATKOZZON KIZÁRÓLAG A TOLATÓRADAR JELZÉSEIRE, A TOLATÁST ÉS A PARKOLÁST MINDIG KÖRÜLTEKINTŐEN ÉS
MÉRSÉKELT TEMPÓBAN VÉGEZZE! A TOLATÓRADAR NEM TÉVEDHETETLEN ESZKÖZ, A FIZIKA TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI MIATT
ELŐFORDULHAT OLYAN ESET (PL. ÜVEGFELÜLET, VÉKONY AKADÁLY), AMIKOR A TOLATÓRADAR NEM KÉPES MEGFELELŐ
IDŐBEN FIGYELMEZTETNI A GÉPJÁRMŰVEZETŐT.
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