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Instalacja czujników

W celu uniknięcia fałszywych wskazań czujników upewnij się ,czy inne części samochodu 
nie będą w obszarze ich detekcji. 

Najodpowiedniejsze rozmieszczenie czujników dla 2 sensorów i dla 4 sensorów.

Umieszczenie czujników w zderzaku.

Pozycja czujników w zderzaku.

Uwaga .Kształty czujników(model czujki) różnią się od siebie, proszę zwrócić uwagę na odpowiednie 
oznaczenie 

 Schemat połączenia zestawu czujników: Schemat połączenia zestawu 8- czujnikówInstrukcja podłączenia czujników
parkowania
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Segment

1 >250cm  bezpieczne cisza -- biały -- --

2 160-250cm  bezpieczne cisza 1.6-2.5 biały -- 1

3 100-150cm  bezpieczne bi.........bi.... 1.0-1.5 zielony -- 1-6

4 70-90cm uwaga bi...bi...bi... 0.7-0.9
zielony
+żółty -- 7-9

5 40-60cm uwaga bi..bi..bi..bi.. 0.5-0.6
zielony
+żółty -- 10

6 0-30cm zagrożenie ciągły 0.0-0.4
Zielony+żółty

+czerwony -- 10
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Dane techniczne:

- napięcie 12V
- pobór prądu 20-200mA
- zasięg detekcji czujników 0-2,5m
- częstotliwość dźwięku czujników 40KHz
- zakres temperatur pracy -30~+70 °C
- zakres  temperatur pracy wyświetlacza -20~+60 °C

Instalacja i test:

1.Zamontuj czujniki w zderzaku w odpowiednich miejscach 
(patrz umiejscowienie czujników na instrukcji ). Zwróć uwagę 
na znacznik na czujniku. Przewody podłącz do centralki w 
odpowiedniej kolejności -od lewej do prawej (UWAGA! 
Niewłaściwa kolejność powoduje błędne wskazania na 
wyświetlaczu).
2.Przewód zasilania  centralki – POWER oraz wyświetlacza- 
-podłączamy do światła cofania samochodu (odpowiednio- 
-czerwony do "+"zasilania , czarny do "–"). Analogicznie w 
przypadku posiadania kamery w zestawie , jej zasilanie również 
podłączamy do świateł cofania. (patrz rysunek).
3.Połącz wyświetlacz/głośnik z centralką. W zestawie z kamerą za 
pomocą odpowiedniego kabla  połącz kamerę i wyświetlacz z 
centralką(patrz rysunek).
* Wejście video 2 służy do podłączenia dodatkowych urządzeń. 
Obraz będzie wyświetlany od momentu włączenia zapłonu i 
automatycznie przełączy się na kamerę podczas cofania.

TEST:

Po załączeniu wstecznego biegu w samochodzie (światła wstecznego),
 na wyświetlaczu LCD/LED powinny pojawić się wskazania z 
czujników a w zastawie z kamerą powinien pojawić się również 

UWAGA!

 Asystent parkowania Vertex® jest przeznaczony do wspierania 
kierowcy podczas manewru parkowania. Nie należy kierować się 
tylko i wyłącznie jego wskazaniami, jest to urządzenie elektroniczne 
które może z różnych przyczyn zadziałać nieprawidłowo, dlatego 
podczas manewru proszę o zachowanie  ostrożności i przytomności 
umysłu.        

obraz z kamery. Przeprowadzamy test zbliżeniowy czujników oraz 
poprawność wyświetlania wskazań na wyświetlaczu (patrz tabelka). 
W przypadku problemu z wyświetlaniem odpowiednich wskazań lub 
sygnałów dzwiękowych proszę dokładnie sprawdzić czy czujniki są 
prawidłowo umieszczone w otworach, lub czy sensory są połączone 
w odpowiedniej kolejności(Uwaga! Zbyt niskie/złe  umiejscowienie 
czujników może powodować błędne wskazania – czujniki będą 
wykrywać podłoże ). W przypadku problemów z prawidłowym 
wyświetlaniem wskazań bądź obrazu proszę dokładnie sprawdzić 
podłączenia przewodów :  zasilania i połączenia między 
urządzeniami.
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