PS-062B je súprava uľahčujúca parkovanie vozidla, tým že
informuje opticky aj akusticky vodiča o prítomnosti prekážky,
prípadne prekážok za vozidlom.
Súpravu možno použiť ako klasický zadný parkovací senzor
s detekciou od 30 cm do 2,5 m. Ak je na vozidle ťažné
zariadenie, možno PS-062B nastaviť tak, aby ho ignorovala.
Súpravu možno použiť aj ako predný parkovací senzor. Vtedy
reaguje na kratšiu vzdialenosť a aktivuje sa spínačom brzdy.
Displej číselnou hodnotou informuje o približnej vzdialenosti
najbližšej prekážky. Hodnota je doplnená o farebné stĺpce,
ktoré znázorňujú vzdialenosť a polohu prekážky vpravo alebo
vľavo. Jednotka na prítomnosť prekážky upozorňuje aj
premenlivým akustickým signálom (možno vypnúť). Senzor je
určený na inštaláciu do plastového nárazníka, vyhodnocovacia
jednotka a displej sa inštalujú do vnútorného priestoru
automobilu. Pri montáži do kovového nárazníka je nutné použiť
senzory typ PS-SEN.S53 (nie sú súčasťou dodávky).

Popis vodičov

Čierny
Červený
Žltý
Biely

kostra vozidla
+12V (svetlo spiatočky, pri použití ako predný senzor kľúč zapaľovania)
+12V (brzdové svetlo, pri použití ako zadný senzor nezapojené)
nezapájať

Nastavenie
ON = predný senzor (0,3 – 1 m), OFF = zadný senzor (0,3 – 2,5 m)
ON = akustická signalizácia až pri vzdialenosti 0,5 m
ON = systém nedeteguje objekty vo vzdialenosti nižšej ako 20 cm (montáž s ťažným zariadením)

DIP1
DIP2
DIP3

Inštalácia

Pred inštaláciou zvážte a so zákazníkom spresnite umiestnenie jednotlivých komponentov súpravy (riadiaca jednotka, snímače,
displej). Pri inštalácii postupujte opatrne. Rozmerajte si umiestnenie snímačov na nárazníku. Pozor na kovovú výstuž
nárazníkov! Vzdialenosť medzi jednotlivými snímačmi by mala byť 30 – 40cm. Vyberajte také umiestnenie, aby všetky senzory
boli v jednej vodorovnej priamke a pozdĺžne osy osi snímačov boli rovnobežné s vozovkou. Teda tak, aby detektor smeroval
priamo za (pred) vozidlo (rovnobežne s vozovkou) a nebol orientovaný smerom hore alebo naklonený na vozovku. Pokiaľ je
nárazník v mieste inštalácie snímača zošikmený, je možné na vyrovnanie použiť priložené klinové podložky (pozri nasledujúci
obrázok).

Nárazník

Klínová podložka

Snímače neinštalujte na zaoblené okraje nárazníkov, dochádza tak k detekcii aj bočných prekážok, napr. vedľa stojaceho
vozidla. Optimálna je vzdialenosť od boku vozidla cca. 8 – 13cm. Pri rozmeriavaní polohy jednotlivých snímačov postupujte tak,
že najskôr vymeriate krajné snímače A a D a následne rozmeriate vzdialenosť medzi nimi na 1/3 a označte polohu pre
zostávajúce snímače B a C.
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Parkovacia súprava PS-062B

Správná poloha

Nesprávna poloha

internetová verzia návodu

Do vnútorného priestoru vozidla (kufra) umiestnite vyhodnocovaciu jednotku a priveďte k nej vodiče jednotlivých snímačov, ale
zatiaľ ich nepripájajte. Potom pomocou priloženej samolepky upevnite indikační displej (priľnavosť samolepky k podkladu je
najlepšia až po 48 hodinách). Jeho prepojovací vodič priveďte k riadiacej jednotke a pripojte. Zapojte napájacie vodiče. Zapnite
kľúč zapaľovania do polohy pripravené, zatiahnite ručnú brzdu a zaraďte rýchlosť spätného chodu (zošliapnite brzdu). Ak je
zariadenie nastavené ako zadný detektor, ozve sa zvukový signál – zariadenie je pripravené na testovanie. Do vzdialenosti
menej ako 1 m od senzora označeného A umiestnite prekážku a pripojte jeho vodič do riadiacej jednotky - konektor A. Displej
musí zobraziť prítomnosť prekážky. Konektor odpojte a celý postup opakujte so snímačom B, C a D. Pokiaľ u niektorého zo
snímačov nedôjde k signalizácii, skontrolujte, či nie je prerušený prívodný vodič snímača, alebo či nie je poškodená niektorá
jeho časť. Ak ste odskúšali funkčnosť všetkých snímačov, pripojte ich k príslušným konektorom. Inštaláciu dokončite
pripevnením káblov k pôvodnej kabeláži alebo karosérii vozidla a pripevnite riadiacu jednotku.

Lakovanie snímačov

Snímače je možné lakovať do farby vozidla. Lakovanie odporúčame zveriť profesionálnemu servisu. Hrúbka lakovanej vrstvy by
mala byť primeraná – cca 70nm. Pri lakovaní nesmie dôjsť k zalakovaniu stredného dištančného medzikružia medzi vonkajšou
a vnútornou časťou snímača. Použite ochranné krúžky (súčasť balenia), ktoré nasadíte na mezdikružie a tým ho ochránite pri
lakovaní. Podrobný postup lakovania nájdete na stránke www.jablotron.sk pri všetkých parkovacích súpravách.

Prevádzka

Ak je parkovacia súprava zapojená ako zadná, dôjde po zaradení spätného chodu. Ak je použitá ako predná, aktivuje sa zošliapnutím
brzdového pedálu (pri zapnutom kľúči zapaľovania) a je funkčná ešte 30 sekúnd po jeho uvoľnení. Ak sa v zornom poli niektorého zo
snímačov objaví prekážka, dôjde ku zvukovej signalizácii a zobrazí sa jej vzdialenosť. So zmenou vzdialenosti sa mení hodnota na
displeji aj frekvencia pípania. Zvukovú signalizáciu možno vypnúť, resp. následne zapnúť stlačením tlačidla so symbolom
preškrtnutého reproduktora, ktoré je umiestnené na vrchnej časti displeja. Minimálna zobrazovaná vzdialenosť je 0,3m od prekážky.
Ak je vozidlo bližšie, je zobrazovaná hodnota 0,0 a pískanie je neprerušované. Zobrazovacia jednotka presnejšie určuje stranu, na
ktorej sa prekážka nachádza, pomocou osemstupňových farebných stĺpcov. Možno tak jednoduchšie identifikovať polohu prekážok
v rôznych vzdialenostiach za vozidlom.
Problémy s detekciou môžu nastať v prípade, že sa prekážka objaví náhle, alebo je rýchlosť cúvania neprimerane vysoká
(oneskorenie je dané reakčnou dobou snímačov). V niektorých prípadoch môže dôjsť k zlej detekcii predmetov ako sú šikmé plochy,
riedke kríky či hladké guľaté objekty. Aj husté sneženie, dážď, extrémne teploty, znečistenie snímačov snehom, ľadom alebo silnou
vrstvou prachu môžu spôsobiť nepresnosť pri detekcii prekážok.

Údržba

Snímače udržiavajte v čistote predovšetkým v zimnom období. Príležitostne vyskúšajte funkčnosť zariadenia. Z boku vozidla (tak,
aby vašu prítomnosť pri vozidle nezachytil krajný snímač) postupne zakrývajte jednotlivé snímače zo vzdialenosti cca 20
centimetrov. Signalizované musí byť zakrytie každého snímača.

Technické parametre

Napájanie
Odber pri aktivácii
Pracovná frekvencia snímačov
Počet snímačov
Detekčná vzdialenosť vzadu
Montážna výška vzadu
Detekčná vzdialenosť vpredu
Montážna výška vpredu
Pracovná teplota
Veľkosť displeja

10 – 16 V ss
30 – 280 mA
40 kHz
4
0,3 – 2,5 m
0,5 – 0,8 m
0,3 – 1 m
0,35 – 0,45 m
-30 až 70 °C
79 x 31 x 18 mm

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa
elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci
výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať
s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom
mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na
príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho
možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového
zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že
odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v
akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové
zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa
vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

Jablotron týmto vyhlasuje, že výrobok PS-062B vyhovuje technickým
požiadavkám a ďalším ustanoveniam predpisu EHK č.10 a NV č.
194/2005 Z.z. (smernice 2004/108/EC), ktoré sa na tento výrobok
vzťahujú, ak je použitá v súlade s jej určením. Originál vyhlásenia o
zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk
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Ak ste rozmerali vzdialenosti medzi snímačmi a vybrali vhodné umiestnenie, vyfrézujte otvory pre jednotlivé snímače. Použite
výhradne priloženú frézku! Keďže snímače majú plochú vysielaciu charakteristiku, zasaďte ich do otvorov a dbajte na ich
správnu orientáciu. Šípka s nápisom „Up“ musí smerovať hore (podľa nasledujúceho obrázka). Pre jednoduchšiu
manipuláciu rozpojte konektor a snímač nasaďte až na doraz. Vodiče chráňte pred zlomením alebo pricviknutím.

