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Instrukcja obsługi i montaŜu - PRZECZYTAĆ PRZED MONTAśEM !!! 
 

TEN PRODUKT PEŁNI WYŁĄCZNIE FUNKCJĘ INFORMACYJNO OSTRZEGAWCZĄ, 
ZA BEZPIECZNĄ JAZDĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WYŁĄCZNIE 

KIERUJĄCY !!! 
 

WŁAŚCIWOŚCI 
Zestaw czujników cofania jest nowoczesnym systemem nadzorczym opartym o ultradźwięki 
przeznaczonym do pojazdów mechanicznych. Sprawdza obszar za lub przed pojazdem podczas 
manewru cofania i ostrzega przed przeszkodami znajdującymi się poza zasięgiem wzroku kierowcy. 
Przeszkoda jest lokalizowana pod względem kierunku i odległości – informacje zostają wyświetlone na 
wyświetlaczu. Czujnik cofania pomaga kierowcy podczas manewrowania pojazdem ale nie zwalnia go od 
zachowania szczególnej ostroŜności. Zestaw zawiera od 2 do 8 czujników-sonarów montowanych w 
zderzakach pojazdu, jedną jednostkę centralną i jeden wyświetlacz/głośnik.  
Zestaw został zaprojektowany do pojazdów osobowych i dostawczych (kombi, pick-up, furgonetek, 
busów) 
 

 
INNE MODELE 

 
W ofercie posiadamy serie z następującymi wyświetlaczami: 
 

  

Dla zestawu bezprzewodowego 
 

Dla zestawu przewodowego 
 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

 
Napięcie zasilania: 9V~15V 
Pobór prądu: Czuwanie: bez wyświetlacza - 20mA, z wyświetlaczem – 40mA 
                       Działanie: bez wyświetlacza - 30mA, z wyświetlaczem – 180mA 
Zakres tem. działania: -40

o
C ~ +85

o
C 

Zasięg nadajnika: 0.4 - 2m 
Najlepsze odczyty: < 0.9m 
Margines błędu:  < +,- 1cm 
Częstotliwość operacyjna: 40KHz 
NatęŜenie alarmu: 80~100dB (przy 30cm)
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INSTRUKCJA INSTALACJI 
1. SCHEMAT POGLĄDOWY 

 

 
 

Czerwony kabel przechodzący przez bezpiecznik podłącz do lampy świateł cofania, czarny do „masy”. 
Podłącz wszystkie wtyczki, sensory w odpowiedniej kolejności, wyświetlacz po przeciągnięciu i ukryciu 
kabla (wersja przewodowa). 
Wyświetlacz bezprzewodowy zasilany jest z gniazdka zapalniczki. 
 

2. INSTALACJA SENSORÓW 
 

Idealną wysokością montaŜu sensorów jest odległość 45-55cm od podłoŜa. Czujniki powinny być 
ustawione równoległe do podłoŜa lub lekko skierowane ku górze. Oznacz miejsca montaŜu 
czujników jak pokazana na obrazku: 

 
 

 
Odległość od sąsiadujących ze sobą czujników moŜe ulec zmianie w zaleŜności od typu zderzaka 
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INSTRUKCJA MONTAśU 
 

 
 
 

W przypadku odległości 50cm – 
65cm, najlepsza wysokość montaŜu 
to 55cm od podłoŜa. 

Pozioma płaska powierzchnia bez 
metalowych przedmiotów jest 
odpowiednim miejscem montaŜu. 

 
Zaznacz ręcznie przy pomocy pisaka lub 
rylca miejsca wierceń. 

Wkręć wiertło do wiertarki i wywierć 
otwory we wcześniej oznaczonych 
miejscach, uwaŜaj by wiertarka nie 
„wpadła” w zderzak. 

 
 
Wywierć otwory o średnicy 20mm, 21,5mm, 
22mm lub 24,50mm (w zaleŜności od średnicy 
sensorów) Wciśnij sensory w otwory. Upewnij 
się czy sensory zamontowane są wytłoczoną na 
nich strzałką do góry. 

Znajdź odpowiednie miejsce dla 
wyświetlacza na desce rozdzielczej. 
 

 
Główny sterownik powinien być zainstalowany w bagaŜniku. 
Stale utrzymuj go w czystości, z dala od wilgoci, deszczu i przegrzania  
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

 
 
 
 
 

Przewód ten 
dotyczy modelu 
przewodowego 
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TABELA ZDARZEŃ 
 

Alarm cofania Alarm hamowania 
Nr 

Odległość do 
przeszkody Dźwięk Głos Dźwięk Głos 

Wyświetlacz 

1 
2.00 – 1.50m obszar 

bezpieczny 
wyciszony wyciszony   

Pokazuje 
dokładną 
odległość 

2 
1.5m obszar 
bezpieczny 

Bi …. Bi 1.5M   
Pokazuje 
dokładną 
odległość 

3 
1.5 – 1.00m obszar 

bezpieczny 
Bi … Bi Dang … Dang   

Pokazuje 
dokładną 
odległość 

4 
1.00m obszar 
bezpieczny 

Bi … Bi 1.0M   
Pokazuje 
dokładną 
odległość 

5 1.00 – 0.80m zwolnij Bi .. Bi Dang .. Dang   
Pokazuje 
dokładną 
odległość 

6 0.80m zwolnij Bi .. Bi 0.8M   
Pokazuje 
dokładną 
odległość 

7 0.80 – 0.60m zwolnij Bi .. Bi Dang .. Dang   
Pokazuje 
dokładną 
odległość 

8 0.60m zwolnij Bi .. Bi 0.6M Bi .. Bi 0.6M 
Pokazuje 
dokładną 
odległość 

9 
0.60 – 0.40m obszar 

niebezpieczny 
Bi . Bi DangDang Bi . Bi DangDang 

Pokazuje 
dokładną 
odległość 

10 
0.40m obszar 
niebezpieczny 

BiBiBi 0.4M Bi . Bi 0.4M 
Pokazuje 
dokładną 
odległość 

11 
0.40 – 0.10m obszar 

niebezpieczny 
Bi….. Stop BiBiBi Stop 

Pokazuje „0” 
jeŜeli mniejsza 

o 0.4m 

 
UWAGI 

PoniŜsze warunki mogą zniekształcić wynik pochodzący z czujników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kierowca powinien zatrzymać pojazd po usłyszeniu ciągłego sygnału. System nie współpracuje z 
hamulcami i nie wyłączy się po zatrzymaniu pojazdu. 

2. Podczas manewru cofania powinno zachować się szczególną ostroŜność – zmniejszając 
prędkość do minimum dla uniknięcia uderzenia w przeszkodę. 

3. Słysząc ciągły dźwięk nie cofaj więcej – oznacza to niebezpieczną strefę 40cm od przeszkody. 
4. Usuwaj lud, śnieg, brud, kurz, błoto z sensorów jeśli tylko zauwaŜysz Ŝe są zabrudzone. 

Zanieczyszczenia zmniejszają czułość systemu o ok. 20% 
5. Unikaj spłaszczania, przecinania, uszkadzania izolacji, przedłuŜania kabli prowadzących od 

jednostki centralnej do czujników. 
6. UwaŜaj by kable nie były wystawione na wysoką temperaturę od silnika lub wydechu – moŜe to 

uszkodzić system. 
7. Całe urządzenie jest bardzo skomplikowane. Otwieranie i manipulowanie w jego wnętrzu moŜe je 

uszkodzić. Jakiekolwiek zmiany i otwarcie pokrywy uniewaŜnia gwarancję. 
Producent, importer, sprzedawca oraz monter nie biorą odpowiedzialności za wypadki, stłuczki, 
zadrapania i inne uszkodzenia pojazdu po zamontowaniu czujników cofania, kabli, jednostki 
centralnej i wyświetlacza. 

 

Pochyłość Kształt okrągły Czujniki zamontowano za wysoko 



tel. 503 904 685
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

System nie działa podczas 
cofania 

Złe połączenie głównego 
zasilania; 
Złe połączenie wtyków 

Sprawdź połączenie zasilania; 
Sprawdź połączenia wtyków 

Brak sygnału dźwiękowego 
podczas cofania 

Sensory wykryły podłoŜe 
Zresetuj system; 
Poprawa kąty ustawienia 
sensorów 

Dźwięk jest stale ten 
sam/wyświetlacz pokazuje tą 
samą odległość 

Złe połączenie sensorów 
Zresetuj system; Sprawdź 
połączenie sensorów 

Fałszywy alarm 
Sensory wykryły podłoŜe; 
Czułość systemu jest zbyt 
wysoka 

Popraw kąt ustawienia 
sensorów; Poproś instalatora o 
wyregulowanie czułości 

 

8. GWARANCJA
 

 
 
 

www.alltronix.pl


