
Handleiding LH 0812
Onderdelen:

Nummerplaat sensoren L520*B23*H28mm

Basis functies

• Buzzer
• 3 stage “biBi” alarm geluid
• Verborgen installatie

• Past op EU Nummerplaten
• Volume instelbaar
• Makkelijke installatie

Buzzer: 
L32.5*B36*H24mm Gatenboor

Technische specificatie

• Voltage: DC 12V 
• Operatie voltage: DC 10~16V
• Operatie gelijkstroom: 20-150mA

Alarm stages

Afstand Stage Alarm geluid

>1.5m 1 Geen

1.1-1.5m 2 Bi…….bi……

0.4-1.0m 3 Bi…bi…

0.3m 4 Bi……

<0.3m 5 Bi……

Algemene installatie diagram

• Detecteer afstand: 0.3~1.5 m
• Operatie temperatuur: -30~+70°C 
•  Display Operatie temperatuur: -20~+70°C

Rood ---“+”--- Achteruitrijdlicht
Zwart ---“-“--- Massa
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Installatie gereedschap

Sensor installatie diagram

Schuin oppervlak Rond oppervlak Absorberende objecten 
zoals bosjes, heggen, e.d.

Objecten die moeilijk te detecteren zijn.

Installatie

1.  Als eerste 
moet de 
nummerplaat 
verwijderd 
worden.

2.  Boor een 
gaatje met 
het bijgelever-
de boortje.

3.  Steek de draad van de sensoren 
door het gaatje en bevestig daar-
na de sensoren op de auto.

4.  Werk de bekabeling weg onder de 
bekleding van de auto.

Buzzer Installatie

Plaats de buzzer op een plek waar je 
deze goed kan horen.

Sensoren detectie

1.5m

Installatie en testen

1.  Stel de hoek van de sensoren goed in en zorg dat de bedrading is aangetrok-
ken zodat dit niet los hangt.

2.  Sluit de rode draad van de sensoren aan op de “+” van het achteruitrijdlicht, en 
de zwarte draad op een massa.

3. Sluit de buzzer aan op de sensoren.
4.  Het systeem start op wanneer de auto in de achteruit gezet wordt. Als er geen 

obstakels achter de auto staan zal het systeem geen geluid maken. Als er een 
obstakel binnen 1.5m van de sensor staat hoor je: “Bi…Bi…”. Als er een object 
binnen 0.3m van de sensor staat hoor je: “Bi……”.

5.  Als het systeem het geluid “Bi…Bi…” maakt en er staat geen obstakel achter 
de auto, dan is het mogelijk dat de sensoren de grond of een deel van de auto 
detecteren. Kijk nu goed na of de sensoren goed gericht staan.

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, hete of 
mistig weer, of als de sensor bedekt is onder sneeuw, ijs, etc.

3. Kijk voor het gebruik of het systeem goed werkt.
4.  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.


