
Parkovací senzory BS-2680 
(6 nebo 8 kusů)

Technické specifikace
Napájecí napětí: 10-15V/DC
Zatížení: ≤ 0.2A
Max. dosah: zadní senzor: 2.5., přední senzor: 0.8m
Min. dosah: 0.3m
Detekční vzdálenost: ≤ 1.5m
Hlasitost: ≥ 50db

Schéma zapojení:
Pozor: Při instalaci a obsluze výrobku je třeba bezpodmínečně dodržovat provozní pokyny. 
Nesprávná instalace nebo provoz může mít negativní vliv na fungování nebo výkon systému. 
Doporučujeme instalaci kvalifikovaným technikem.Před zahájením instalace si přečtěte 
uživatelskou příručku, abyste se ujistili, že je produkt správně nainstalován.



Připojení ke kladnému pólu pravého směrového světla 

Připojení ke kladnému pólu levého směrového světla

Řídící
jednotka

Pozor: Pokud senzor nemá blikající 
funkci, fialový vodič nemusí být 
připojen k oranžovým a hnědým 
vodičům

Oranžový
Připojení k reproduktoru

Připojení ke kladnému pólu obrysového světla
Fialový

Hnědý

Žlutý Připojení k ACC

Červený Připojení ke kladnému pólu couvacího světla

Modrý Připojení ke kladnému pólu brzdového světla

Černý Připojení k uzemnění

Připojení k displeji

Připojení k pravému zadnímu senzoru H

Připojení k pravému zadnímu senzoru G

Připojení k levému zadnímu senzoru F

Připojení k levému zadnímu senzoru E

Připojení k pravému zadnímu senzoru D

Připojení k pravému zadnímu senzoru C

Připojení k levému zadnímu senzoru B

Připojení k levému  zadnímu senzoru A



Popis displeje:

1. zobrazení vzdálenosti

2. měrná jednotka

5. couvání

4. směr

6. indikátor zastavení

Přední část

7. nastavení hlasitosti 8. nastavení sklonu 9. reproduktor

Zadní částPoznámka:

1. Zobrazení vzdálenosti:
Přední senzor: zobrazí se překážková vzdálenost v rozmezí od 0.3 - 0.8 metrů
Zadní senzor: zobrazí se překážková vzdálenost v rozmezí od 0.3 - 2.5 metrů

2. Měrná jednotka: metr

3. Indikátor zastavení:
kontrolka zastavení se rozsvítí, když je vzdálenost od překážky menší než 0,3 metru

4. Zobrazení vzdálenosti:
LCD displej přesně zobrazuje vzdálenost a umístění překážky.

5. Reproduktor:
hlásí vzdálenost k překážce pomocí zvukových signálů

6. Nastavení hlasitosti:
stisknutím tlačítka hlasitosti upravte hlasitost, jsou k dispozici tři úrovně nastavení:
vysoká hlasitost (zobrazí se 1.2), střední hlasitost (zobrazí se 1.1), nízká hlasitost (zobrazí se 1.0)

7. Nastavení sklonu: řidič může snadno a pohodlně nastavit displej



Ovládání hlasitosti:

K dispozici jsou tři úrovně hlasitosti. Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazíte úrovně hlasitosti. Chcete-li 
hlasitost upravit stačí opakovaně stisknout tlačítko hlasitosti.

Vysoká úroveň hlasitosti Střední úroveň hlasitosti Nízká úroveň hlasitosti

Funkce:

Při couvání se na displeji zobrazí informace o směru a vzdálenosti od překážky v detekované oblasti 

Třetí řádek
Druhý řádek
První řádek

Sedmý řádek
Šestý řádek
Pátý řádek

Čtvrtý řádek
Třetí řádek
Druhý řádek
První řádek

Ochrana životního prostředí:

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. července 2005. odpad z elektrických a elektronických 
zařízení je produkt označen přeškrtnutým symbolem přihrádky umístěným na výrobku nebo jeho 
obalu. Označení označuje závazný selektivní sběr odpadního elektrického zařízení. To znamená, že 
tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem. Správná likvidace starých a 
opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení pomůže zabránit nepříznivým účinkům na 
životní prostředí a lidské zdraví. Po uplynutí životnosti by měl být produkt převezen na sběrné místo 
odpadu z elektrických a elektronických zařízení.
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