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Schéma

Cúvacie 
svetlá +12V

Poznámky:
1. Toto zariadenie je použiteľné pre vozidlá s 12V elektrickou sieťou s negatívnou kostrou.
2. Doporučujeme montážou tohto systému poveriť kvali�kovaným odborníkom.
3. Ubezpečte sa, že všetky vodiče sú v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov vysokých teplôt a vysokého napätia.
4. Všetky spoje vodičou obalte izolačnou páskou.
5. Pred montážou skontrolujte najprv funkčnosť zariadenia.
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Popis:
Tento systém je navrhnutý ako asistentčný systém pre vodiča, ktorý mu pomáha určiť vzdialenosť od pevného objektu 
pri zaradení spiatočky. Obsahuje riadiacu jednotku, ultrazvukové senzory (4 ks),  zvukový generátor. Po zaradení 
spiatočky sa automaticky uvedie do činnosti a detekuje pevné objekty za vozidlom. Slúži na zvýšenie bezpečnosti, 
uľahčuje a zjednodušuje vedenie vozidla, no a jeho úžitok výrazne presahuje vynaložené vstupné náklady.

Funkcie a vlastnosti:
1. Systém sa automaticky aktivuje pri zaradení spiatočky a detekuje pevné objekty za vozidlo.
2. Najväčšia detekčná vzdialenosť je 2,0 m od objektu.
3. Pri zaradení spiatočky sa ozve zvuk, ktorý sa zosiľnuje pri približovaní sa k objektu. 
4. Všetky senzory boli testované a ich prevádzka je spoľahlivá.
5. Bezchybne fungujú aj za sťažených poveternostných podmienok za dažďa a pod. Sú odrušené od rušivých 

elektromagnetických signálov. 

Technické údaje:
1. Prevádzkové napätie: 10,8 – 15V
2. Prevádzkový prúd: 120 mA
3. Max. príkon: 2 W
4. Prevádzková teplota: -40 až +80 
5. Detekčná vzdialenosť: 2,0 – 0 m
6. Zvuková signalizácia: 70-80 dB

Doporučené umiestnenie senzorov na vozidle
vo výške 50 – 65 cm, doporučená výška 55 cm 

Pre vyvŕtanie potrebných otvorou 
použite priložený vrták

Pri montáži netlačte na aktívnu 
plochu senzora, držte ho tak ako je to 
na obrázku

Pri montáži dbajte na správnu 
orientáciu senzora, UP nápis vždy 
smerom hore!

Každý spoj musí byť vodotesne 
izolovaný.

Systém nepracuje správne
pri strmom stúpaní

okrúhlych predmetoch

pri materiáloch ktoré absorbujú ultrazvuk

pri špeciálnych predmetoch

na špeciálnych miestach

• Po inštalácii preverte správnosť a spoľahlivosť zariadenia.
• Hromobitie, vodivý prach alebo poškodenie môžu znížiť 

účinnosť a spoľahlivosť zariadenia.
• Tento systém je iba pomocný a nezbavuje vodiča zodpovednosti 

za škody spôsobené nesprávnym vedením motorového vozidla.


