
PARKIMISANDURI BS 400 JA BS 400LED 
KASUTUSJUHEND

1. Lülitage sõidukil sisse tagurpidikäik, ekraanile kuvatakse 
alguspunkt, mis tähistab, et süsteem on testrežiimis.

•	 Test a: kui ei esitata mingit heli, kontrollige kas juhe 
on õigesti ühendatud, pinge on suurem kui 9 V või kas 
juhtsüsteemi LED-näidik on õigesti ühendatud. 

•	 Test b: kui kuulete Bi–Bi alarmheli, lülitage toide välja, 
seejärel lükake uuesti sisse tagurpidikäik. Kui probleem jääb 
püsima, siis on tegemist juhtsüsteemi rikkega. Peate kogu 
süsteemi asendama.

2. Sensorite ükshaaval testimine. 

•	 Test a: kui mingi sensori testimise ajal hakkab summer 
andma pidevat „Bi …“ helisignaali, kontrollige ega sõiduki 
mõned osad või mõned ebasoovitavad esemed pole 
kukkunud tuvastatavasse alasse või ega sensor pole 
paigaldatud mõne tugeva häireallika lähedale (nt väljalaske 
toru, muud juhtmed). 

•	 Test b: kui esitatakse alarmheli (Bi…Bi…) ja näidikule 
kuvatakse vahemaa, kuid sensori ees pole mingit takistust, 
on võimalik, et sensor tuvastab maapinda. Palun kontrollige 
sensori asukohta ja suunda. Võimalik ka et sensor tuvastab 
mõnda sõiduki osa. 

•	 Test c: kui te ei suuda probleemi lahendada, tuleb kogu 
süsteem asendada.

PÕHIFUNKTSIOONID

MÄRKUSI!

BS 400 LED süsteem koosneb LED-näidikust koos helisummeriga, 
neljast ultraheli sensorist ja juhtplokist. Süsteem tuvastab sõiduki 
tagaossa paigaldatud ultraheli sensoritega vahemaa sõidukist kuni 
tagaoleva takistuseni. Vahemaa tagaasuva takistuseni ja selle suund 
kuvatakse LED-näidikule, lisaks antakse kolmel viisil helisignaali. 
Helisignaali ja värvuse muutumise järgi LED-näidikul saab juht 
kontrollida vahemaad sõiduki ja takistuse vahel.

•	 LED-näidik,

•	 Paigaldusvõimalus armatuurlauale või sõiduki lakke,

•	 Takistusest annab märku helisummer või LED-näidik,

•	 Takistuse tuvastamine kas vasakult või paremalt poolt,

•	 Tundlikkuse häälestamine haakekonksu olemasolul,

•	 Võimalik paigaldada esi- või tagapamprile,

•	 Süsteem peatab alarmi, kui 5 s jooksul peaks vahemaa samaks 
jääma.

•	 Nimipinge: alalisvool 12 V,

•	 Lubatud pingevahemik: alalisvool 9–16 V,

•	 Lubatud vooluvahemik: 20–200 mA,

•	 Ultraheli sagedus: 40 KHz

•	 Töötemperatuuri vahemik: -30 kuni +70 °C

•	 LED-näidiku suurus: 148 × 20 × 17 mm

•	 Tuvastusvahemaa: 0,3–1,5 m (tagumine), 0,3–1,0 m (eesmine).

SPETSIFIKATSIOON

Paigaldamine tagapamprile
Režiim Kaugus Valmisolek Alarmsignaal LED-

näidikul
Alarmi 
värvus

1 >1,5 m Ohutu ala Vaigistatud ↓ Kustutatud
2 1,5–1,2 m Ohutu ala Bi……

Bi……
↓ 1 kollane

3 1,1–0,9 m Ohutu ala Bi……
Bi……

↓ 2 kollane

4, 0,8 m Alarmiala Bi…Bi… ↓ 3 kollane
5 0,7–0,6m Alarmiala Bi…Bi… ↓ 4 kollane
6 0,5–0,4m Ohtlik ala Bi…… ↓ 4 kollane, 1 

punane
7 ≤0,3 Ohtlik ala Bi…… ↓ 4 kollane, 2 

punane

Paigaldus esipamprile
Režiim Kaugus Valmisolek Alarmsignaal LED-

näidikul
Alarm/ 
värvus

1 >1,0 m Ohutu ala Vaigistatud ↓ Kustutatud
2 0,9–0,8 m Ohutu ala Bi……

Bi……
↓ 1 kollane

3 0,7 m Ohutu ala Bi……
Bi……

↓ 2 kollane

4 0,6 m Alarmiala Bi…Bi… ↓ 3 kollane
5 0,5 m Alarmiala Bi…Bi… ↓ 4 kollane
6 0,4 m Ohtlik ala Bi…… ↓ 4 kollane, 1 

punane
7 ≤0,3 m Ohtlik ala Bi…… ↓ 4 kollane, 2 

punane

ALARMREŽIIM

Raskestituvastatavad esemed

Tasane kallak Siledad, ümmargused esemed Laineid neelavad 
esemed, nt puuvill

TESTIMINE

1. Paigaldamise ajal peab sõiduki toide olema välja lülitatud.
2. Süsteemi talitusvõimet võivad mõjutada järgmine olukord: tugev 

vihm, kruusatee, auklik tee, kaldtee ja põõsad, väga külm, kuum 
või niiske ilm. Mõjutavad ka kui sensor on kaetud jää, muda vms.

3. Süsteemi talitusvõimet mõjutavad ka ultraheli või elektriliste 
lainete allikad, nt alalis-/vahelduvvoolu või 24/12 V lülitid.

4. Andurid peavad olema paigaldatud õige nurga all.
5. Talitusvõimet mõjutab ka sensorite kinnitamine metallist 

kaitserauale.
6. Hoiduge digitaalse juhtkarbi paigaldamisest kõrge 

häiretasemega kohtadesse, nagu ventilatsioonitorude, juhtmete 
lähedale.

7. Enne kasutamist testige süsteemi ja veenduge, et see toimib 
õigesti.

8. Süsteem on abiks tagurdamisel, kusjuures tootja ei võta pärast 
süsteemi paigaldamist toimunud õnnetusjuhtumite eest mingit 
vastutust.



Funktsiooninupp
•	 Vajutage üks kord, heli 

vaigistatakse. Vajutage 
veel üks kord, heli 
taastatakse. 

•	 Vajutades LED-näidiku 
nuppu 12 sekundit, kuni 
2 kolmnurka ja kõik LED-
tuled hakkavad põlema. 
Seejärel vabastage nupp, 
vajutage seda uuesti, 
süsteem taastab tehase 
sätted.

•	 Paigaldamine armatuurlauale või lakke. Vajutades nuppu 6 
sekundit, LED-näidik lülitatakse A-olekusse või B-olekusse (vt 
joonist).

•	 Kiiruse seadistamine. Vajutades nuppu 9 sekundit, kuni kaks 
kolmnurka hakkavad põlema. Seejärel vabastage nupp ja 
vajutage seda uuesti. Seade lülitatakse kiiruse seadistamise 
režiimi.

EKRAANI OLEK

2

Esipamprile paigaldamisel

EKRAANI OLEK

TUVASTUSVAHEMIK

Esipamprile paigaldamine

Ohutu ala  70–100 cm

Alarmiala 40–60 cm

Ohtlik ala 0–30 cm

Ohtlik ala 0–30 cm

Ekraani tagakülg

Summer 
(helisignaal)

Funktsiooni- 
nupp

Ekraani- 
kaabel

Ekraani esikülg

Tagapamprile paigaldamine

Ohutu ala  70–100 cm

Alarmiala 40–60 cm

Ohtlik ala 0–30 cm

Ohtlik ala 0–30 cm

Tagapamprile paigaldamisel

Külgvaade

Külgvaade
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