Parkovací systém P4VFD – návod k použití
Úvod
D kujeme za nákup parkovacího systému P4VFD (v p vodním anglickém návodu je ozna en jako
RD338-C4).
Parkovací systém je technický produkt využívající (podobn jako netopýr) ultrazvuk k detekci
p ekážek za vozidlem. V okamžiku, kdy jsou senzory aktivní (b hem couvaní, pop . b hem bržd ní)
tak upozor uje idi e na vzdálenost zadní ásti vozu a p ekážky.
Upozorn ní: By instalace za ízení vyžaduje jen pr m rnou technickou zru nost, tak
pokud si jí nejste jisti, sv te ji rad ji odborník m.
Hlavní vlastnosti
- Automatické spušt ní jakmile za nete couvat (zadní senzory), pop . když zabrzdíte (p ední
senzory)
- Snadná instalace
- P esné zobrazení vzdálenosti na VFD displeji
- P ehledné zobrazení sm ru a vzdálenosti grafickými elementy displeje
- Zvuková signalizace vzdálenosti (Píp-píp, ...)
- Senzory s vysokou sm rovostí – orienta ní pozice lalok je na Obr. 1.

Technické parametry
Vstupní nap tí: 7-17V
Pracovní teplota: -30°C-+70°C
Klidový p íkon: 0,3W
Maximální p íkon: 5W
Rozsah senzoru: 0,4 – 1,5 m
P esnost: ± 0.1 m
Rychlost m ení (zpoždení): 0.3 s

Upozorn ní
I když senzor ve v tšin p ípad ukazuje p esn je nutné považovat hodnoty
které signalizuje za orienta ní. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou
odpov dnost za p ípadné škody. Stejn tak je nutné brát v úvahu ur ité zpožd ní
p i m ení.

Obr. 1 - Orienta ní pozice
lalok sníma (vlevo zadní
ást, vpravo p ední ást)

Obr. 2 - Umíst ní jednotlivých ástí parkovacího systému

Obr. 3 – P ekážky, které mohou negativn ovlivnit detekci: trubková p ekážka, kulatá p ekážka, vln ná
p ekážka, a déš

Obr. 4 - Umíst ní senzor na zadním nárazníku, hodnoty jsou v cm

Obr. 5 – Postup instalace senzor : Odm it a vyvrtat otvor, o istit povrch, vložit vodi a senzor - d ležitá je
správná poloha senzoru (širokou ástí sm rem dol )

Obr. 6 - Umíst ní a p ilepení displeje. Nalezn te vhodnou plochu, tu o ist te. Z displeje odstra te krycí papír,
ímž odkryjete lepící plochu. Displej pevn p itiskn te na vybranou pozici. Poté umíst te p ívodní vodi dle
Vašich požadavk (vhodné je skrýt jej pod palubní desku).

Popis instalace:
1) P iloženým vrtákem vyvrtejte ty i otvory od zadního nárazníku v místech podle Obr. 4. Dejte pozor, a
jsou otvory vyvrtány kolmo – závisí na tom funk nost a p esnost celého systému.
2) Skrz vyvrtané otvory protáhn te vodi e (tak aby senzory z staly na vn jší stran nárazníku), ty zave te
do zavazadlového prostoru.
3) Na vhodném míst v zavazadlovém prostoru umíst te centrální jednotku.
4) Do vyvrtaných otvor zasu te senzory – ob as to jde ztuha. Nezapome te senzory umístit do správné
polohy, jak je nazna eno na Obr. 5.
5) V zavazadlovém prostoru (pop . i jinde, podle pot eby a požadavk ) vyberte vhodné umíst ní pro
zvukový signalizátor.
6) P ipojte všechny vodi e od senzor pomocí konektor do ídící jednotky.
7) ervený vodi z ídící jednotky p ipojte na p ívod sv tla zpáte ky.
8) erný vodi p ipojte na kostru vozidla.
9) Vyberte vhodné umíst ní pro displej uvnit vozu. Displej p ilepte, jak je nazna eno na Obr. 6
10) P ive te vodi od displeje k ídící jednotce a p ipojte do konektoru.

Elektrické schéma zapojení senzoru je na Obr. 7

Obr. 7 – Schéma zapojení parkovacího systému.

