Handleiding LH 0672
Handleiding

Onderdelen:

Nummerplaat
1. Positioneer met een
priem om verschuiving
met een elektrische boor
te voorkomen.
Display

Boortje

Stalen pinnetje
2. Gebruik de bijgeleverde
boor om de sensoren te monteren. De afstand tussen de
sensoren en de grond moet
minstens 50cm zijn.

Schroefjes

Technische specificatie
•
•
•
•
•
•
•
•

Druk op de knop

Afbeelding A

2. Testen:
Zet de auto in de achteruit, de achtergrond en indicatie LED van het display zullen
oplichten. Het display zal nu een “.” weergeven. Dit betekend dat de auto in de
achteruit staat.
a. Als de verlichting niet aan gaat, kijk dan na of de bedrading goed is aangesloten, en kijk de voeding na of deze wel meer dan 9V is.
b. Als het display een obstakel weergeeft zonder dat er iets in het bereik van de
sensoren staat, kijk dan of de sensoren goed gelokaliseerd zijn. Het is mogelijk
dat deze bijvoorbeeld de grond of trekhaak detecteert. Zorg ervoor dat de sensoren goed worden afgesteld.

Alarm mode

Voltage: DC 12V
Operatie voltage: DC 10-16V
Operatie gelijkstroom: 20-150mA
Detecteer afstand: 0.2-2.5 m
Ultrasoon frequency: 40KHz
Operatie temperatuur: -30-+70°C
Display Operatie temperatuur: -20-+70°C
Display afmeting: 88.8*29.0*22.9mm

3. Boor met het bijgeleverde 10mm
boortje 2 gaatjes voor de bedrading
van de sensoren. Voorgeschreven is
het om deze gaatjes achter de nummerplaat te maken.

Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

1. Sensoren inlezen:
Elke set heeft een unieke ID om er zo zeker van te zijn
dat het data verkeer van de sensoren naar het display
altijd de juiste is. Het display heeft de functie om een
ID in te lezen zodat het altijd mogelijk is om het display
of de sensoren te vervangen.
a. Sluit het display en de sensoren op de juiste manier
aan. En zet dan de auto aan en in de achteruit.
b. Druk met een klein voorwerp op de ID-inlees knop,
nu zal het display contact zoeken met de sensoren.
(Zie afbeelding A.)

LED Display
Draadloze communicatie
Weergave in LEDbalkjes
ID Code inlezen
Alarm geluid
Handige handleiding
Volume instelbaar

Algemeen installatiediagram

Display

Display installatie
Het Display moet worden geplaatst waar deze
goed zichtbaar is.

Rode draad - +12V ACC
Zwarte draad - Massa

Installatie gereedschap

Nummerbord installatie

Sensoren

Zoek de beste positie voor het monteren van de sensoren.

Rode draad - + Achteruitrijdlicht
Zwarte draad – Massa

Kentekenplaat sensoren

Status

Afstand

Stages

Modus

Geluid

Weergave

Alarm kleur

1

2.5-2.0m

1

Veilig

Bi……Bi……

2.5-2.0

1groen

2

1.9-1.6m

2

Veilig

Bi…..Bi…..

1.9-1.6

2groen

3

1.5-1.0m

3

Veilig

Bi….Bi….

1.5-1.0

3groen

4

0.9-0.7m

4

Alarm

Bi…Bi…

0.9-0.7

3groen+1geel

5

0.6-0.4m

5

Alarm

Bi..Bi..

0.6-0.4

3groen+2geel

6

0.3m

6

Gevaar

Bi……..

0.3

3groen+2geel+1rood

7

< 0.3m

7

Gevaar

Bi……..

0.0

3groen+2geel+2rood

Opmerkingen
1. De stroom moet uitgeschakeld zijn tijdens de installatie.
2. De werking van dit product kan veranderen in de volgende situaties: Hevige
regen, gravel weg, hobbelige wegranden en/of bosjes, extreme kou, heet of
mistig weer, of als de sensor bedekt is onder sneeuw, ijs, etc.
3. Verandering tussen ultrasoon en elektrische golven, DC en AC stroom, 24V en
12V voltages kunnen ook invloed hebben op de werking.
4. De sensoren moeten passend geïnstalleerd worden. Los of strak.
5. Kijk voor het gebruik of het systeem goed werkt.
6. Het display van het systeem kan uitgewisseld worden.
7. Wanneer de afstand minder is dan 0.3m zal het display 0.0 weergeven.
8. Dit systeem is een hulp systeem om het inparkeren makkelijker te maken, de
fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor enige ongelukken en/of schade
die voortvloeit uit gebruik van het product.

