
Mudel: F394
Tuvastab takistusi sõiduki esiosas.
Kuuldav hoiatussignaal piiksub järjest sagedamini, mida lähemale takistus sõidukile 
jõuab.
Kui takistus on maksimaalselt lähedal ehk valve tsoonis (alla 30 cm sõidukist), siis 
piiksuv toon muutub pidevaks tooniks.
Parkimisanduri tsoonid on reguleeritavad testri abil.
Parkimisandurid aktiveeruvad automaatselt, kui tagurpidi käik on sisse lülitatud.
Kui tagurpidi käik on välja lülitatud siis jääb süsteem aktiivseks 3s.kui takistust ei 
ilmne. Süsteem deaktiveerub ka automaatselt kui on ühendatud kiiruseanduriga 
ning sõiduki kiirus on üle 20 km/h.
Süsteemi saab vajadusel käsitsi aktiveerimise / deaktiveerimise, kui on paigaldatud 
lüliti, mis on lisavarustusena saadaval. Siis tuleb jälgida LED valgustule olekut, kui 
see põleb on parkimisandurid sisse lülitatud ja kui kustus, siis on parkimisandurid 
välja lülitatud.

Vodafone parkimisandurid F394 ja R394 kasutusjuhend

Seadmel on 2 valve tsooni:
1. 70-30 cm valve tsooni- kollane
2. <30 cm maksimaalne valve tsooni (piiksumine on konstantne)- punane

Toote andmed:
• Nimitalitluspinge (VDC): 12
• Tööpinge (VDC): + 8 + 16
• Keskuse max. töötemperatuuri (° C): + 85
• Keskuse min. töötemperatuuri (° C): - 40
• Tarbimine (mA): <35
• Garantii: 24 kuud



Mudel: R394
Tuvastab takistusi sõiduki tagaosas
Kuuldav hoiatussignaal piiksub järjest sagedamini, mida lähemale takistus sõidukile
jõuab.
Kui takistus on maksimaalselt lähedal ehk valve tsoonis (alla 30 cm sõidukist), siis 
piiksuv toon muutub pidevaks tooniks.
Parkimisanduri tsoonid on reguleeritavad testri abil.
Parkimisandur R394 aktiveerub automaatselt tagurpidi käigu sisselülitamisel.

Vodafone parkimisandurid F394 ja R394 kasutusjuhend

Seadmel on 3 valve tsooni:
1. 160-120 cm valve tsoon - roheline
2. 120-30 cm valve tsoon - kollane
3. <30 cm maksimaalne valvas tsooni (piiksumine on konstantne)- punane

Toote andmed:
• Nimitalitluspinge (VDC): 12
• Tööpinge (VDC): + 8 + 16
• Keskuse max. töötemperatuuri (° C): + 85
• Keskuse min. töötemperatuuri (° C): - 40
• Tarbimine (mA): <35
• Garantii: 24 kuud
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