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1. Opis izdelka
PVP710 monitor je integrirana naprava za monitoring in komunikacijo, ki deluje v povezavi s
radarskimi senzorji Radar PreView® in kamerami PRECO Electronics® Ko je pravilno nastavljen,
se bo monitor preklopil, da bo prikazal pogled kamere, ki je povezana z odkrivanjem najvišje
prioritete, in bo zagotovil vidne in zvočne znake, s katerimi opozori operaterja na prisotnost
predmeta.
2. Navodila o zaščiti
Pred uporabo tega izdelka pazljivo preberite naslednje opozorilo. V skladu s temi pravili
preprečite uporabnikom škodo, povezano z zlorabo izdelka.

Opozorilo :
Med električnim tokom lahko pride do električnega udara ali poškodb izdelka.
 Monitorja ne nameščajte bližje kot 6 "(15 cm) viru , ki oddaja toploto.
 Ne čistite zunanjosti z topili, ker lahko poškodujejo izdelek in bi lahko povzročili
požar.
 Ne postavljajte enote, kjer bi bila izpostavljena ekstremnim vibracijam ali
udarcem.
 Ne postavljajte blizu magneta, ker lahko povzroči neželeno delovanje.
 Ne razstavljajte enote, ker bo ta postopek razveljavil garancijo.
3. Lastnosti









Vodoodporenost (IP67),
Ohišje - Aluminijasto
4 Vhodi za kamero (združljivost z NTSC / PAL)
Več načinov prikaza (enojni, 2, 3, 4 split)
Samodejni zatemnitveni senzor
7-palčni WVGA (800x480) široki LCD-zaslon
Samodejni sprožilec za zaslone (4)

Sestavni deli
Pred instalacijo preverite ali so prisotni vsi sestavni deli.

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

4. Funkcije gumbov

1. LCD zaslon - WVGA (800x480)
2. Senzor zatemnitve - Samodejno zaznavanje svetlosti
3. Tipka za zatemnitev - Izberite svetlost zaslona
4. Gumb Mode - cikel z načinoma kamere - enojni, dvojni, trojni, četrti.
5. Gumbi navzgor / navzdol - uporablja se za izbiro različnih funkcij menija in kroženje po različnih pogledih
fotoaparata
6. Gumbi za levo / desno - Uporablja se za spreminjanje vrednosti za različne funkcije menija
7. Gumb Menu (Meni) - gumb za meni aktivira menije na zaslonu (OSD) za nastavitve monitorja. Gumb
večkrat pritisnite na cikel prek različnih funkcij.
8. Gumb za pripravljenost - vnese in zbudi monitor iz stanja pripravljenosti
9. LED v stanju pripravljenosti - sveti, da označuje, da je enota napajana in v stanju pripravljenosti
10. Senčnik za sončno svetlobo - Ščitnik za sončenje in luknja za montažo U-konzole
11. Luknja za zvočnike - luknja za zvočnike (vodotesna)

5. Simboli na ekranu :
Ta simbol označuje, da je senzor, povezan s tem sistemom , napajan in pravilno komunicira z
monitorjem.
Ta simbol označuje detekcijo objekta. Ta simbol utripa in se spreminja glede na število, velikost in barvo,
odvisno od bližine predmeta. Pet od teh simbolov predstavlja neposredno bližino predmeta.
Na mestu simbola
se bo pojavila puščica, ko bo zaznan objekt, da obvesti operaterja, kateremu
zaznava senzor, tako da usmeri v smer zaznavnega senzorja. Puščica se bo spreminjala glede na
bližino predmeta, ki se zazna z rdečo, ki predstavlja najbližjo bližino.
Ta ikona bo prikazana v primeru, če bo radarski senzor PreView® poročal o napaki BIST (Built In Self Test).
Če se prikaže ta ikona, sistem potrebuje popravilo.
Ta ikona se prikaže, če monitor ne prejme nobene komunikacije s senzorjem. Če se prikaže ta ikona,
sistem potrebuje popravilo.
Ta ikona se prikaže v primeru napake pri komunikaciji z enim senzorjem v aplikaciji za več senzorjev. Če
se prikaže ta ikona, sistem potrebuje popravilo.

Ta ikona bo prikazana v primeru radarskega senzorja PreView® poročanje o blokadni napaki.
Če se prikaže ta ikona, je treba senzor očistiti.
Če je katera od zgornjih ikon napak prisotna, Radar Electronics priporoča prenehanje delovanja vozila, dokler se sistem
za odkrivanje objektov ne popravi – TO SO SAMO PRIPOROČILA .

6. Nastavitve
Video standardni sistem, / PAL pretvorba
1.

2.

PRIKAZ NA EKRANU

Pritisni
gumb
(2 - 3 krat )da se OSD meni
[PICTURE SETUP]
Prikaže .

DIMMER
CONTRAST

Pritisni
or
gumb da
izbereš možnosti in spremeniš
nastavitev
z pritiskom

ali

gumbA .

NIGHT
50
50
50

COLOR
TINT
LANGUAGE
VIDEO SYSTEM

NTSC

RESET

NTSC ali PAL video bo izbran .
Nastavitev senzorja
zatemnitve
1.

NIGHT

Pritisni
ali
gumb za
izbiro spremmembe vrednosti ,
DAY (brighter)
/ NIGHT (darker) / AUTO (sensor)
z pritiskom na

ali

gumb .

VIDEO SYSTEM

50
50
50
50
ENGLISH
NTSC

RESET

AlternATIVA , pritisni
gumb za izbiro
med dnevnim ali nočnim DAY NIGHT
AUTO DAY delovanjem .
* Zatemnitev je v tovarni nastavljena na AUTO.
Nastavitev slike
1.

Pritisni
ali
gumb za
izbiro spremmebe CONTRASTA
do TINT vrednosti spreminjamo
z pritiskom na
ali

gumb .

DIMMER

NIGHT

CONTRAST
COLOR
TINT
LANGUAGE
VIDEO SYSTEM
RESET

50
50
50
ENGLISH
NTSC

* Vsaka vrednost je tovarniško nastavljena na 50.
Izbira jezika
1.

Pritisnio
ali
gumb za
izbiro in naredi spremembo z
pritiskom na

ali

gumb.

DIMMER
CONTRAST

NIGHT
50
50
50

COLOR
TINT

LANGUAGE
VIDEO SYSTEM
RESET

*Izbira jezikov : English – French – German – Italian - Spanish

ENGLISH
NTSC

DIMMER
CONTRAST
Ponastavitev
1.

Pitisni
ali
gumb z a
pristop tna RESET in pritisni
gumb .

COLOR
TINT
LANGUAGE
VIDEO SYSTEM

NIGHT
50
50
50
ENGLISH
NTSC

RESET

* To bo ponastavilo nastavitve na tovarniške privzete nastavitve.

7. Operativni primeri
Sistem ima dve kameri in dva senzorja z enim samim monitorjem. Ena kamera in senzor sta na desni strani vozila, druga
kamera in senzor pa sta nameščeni na zadnjem delu vozila. Desni stranski senzor je ožičen za konstantno moč in zadnja
senzorska moč je ožičena na vzvratni luči. Zaslon je nastavljen tako, da ima deljen zaslon, ki prikazuje oba pogleda kamere.
Upoštevajte, da slika na vrhu prikazuje zeleni logotip "V", ki operaterju sporoča, da je senzor, ki je povezan s to kamero,
napajan in ne zazna predmeta. Opazite tudi, da spodnji zaslon nima simbola, ki kaže, da se senzor ne napaja:

Če senzor na desni zazna objekt, se bo monitor preklopil, da bo prikazoval desno stransko kamero v
celozaslonskem načinu in dal informacije o odkrivanju.
Ko je vozilo v obratni smeri, se bo monitor preklopil na celozaslonski prikaz, ki prikazuje samo pogled zadnje
kamere. V tem času se bo senzor sprožil z vzvratnimi luči in bo dal informacije o odkrivanju. Informacije o
odkrivanju objektov so na voljo le, ko so senzorji napajani. Oglejte si sliko na naslednji strani:

Ta pogled na celozaslonski način bo v veljavi, dokler vozilo ne bo odstranjeno iz vzvratnega ogledala.
Na tej točki se bo monitor vrnil na začetni zaslon (za več podrobnosti si oglejte razdelek »Zaklepanje«), ki
prikazuje pogledi zadaj in desno stran v formatu deljenega zaslona.
PVP710 Setup - Konfiguriranje monitorja za komuniciranje s senzorjem:
Iz škatle je monitor nastavljen le za komuniciranje z enim PreView® senzorjem. Ta navodila vas bodo vodila skozi
proces nadaljnje konfiguracije PVP710 za ta namen in tudi pojasniti, kako nastaviti več kamer in senzorskih
sistemov.
Zakaj je monitor treba konfigurirati?
PVP710 je zasnovan za komunikacijo s radarskimi senzorji PreView® in podatki o zaznavanju zaslona na
monitorju. Ko se napajajo, radarski senzorji PreView® neprekinjeno pošiljajo podatke, ki kažejo na prisotnost ali
odsotnost predmeta. Monitor in senzor (i) morata biti fizično povezani skupaj, kot tudi PVP710 monitor,
konfiguriran tako, da sprejme podatke o radarskem senzorju

8. Osnovna namestitev s PVP710:
Preden začnemo s konfiguracijo zaslona, si oglejte osnovno enojno senzorsko in kamero. Spodnja risba bo
podrobno opisala vse potrebne priključke za ožičenje, da bi to nastavitveno delo (priključki za napajanje senzorjev niso
vključeni). Zadnji senzor in fotoaparat morata biti vedno povezani in nastavljeni na fotoaparat 1, pri čemer mora biti
sprožilec kamere 1 vedno vedno priključen na vzvratno + V, če se uporablja v aplikaciji za vzvratno vožnjo.

Konfiguriranje PVP710:
Zaslon je tovarniško konfiguriran tako, da komunicira z enim samim zadnjim senzorjem z ID-jem 1, ki
je povezan s kamero 1. Sledite naslednjim korakom, da konfigurirate monitor za komunikacijo z več senzorji in
fotoaparati, če je to potrebno za vašo aplikacijo. Kamera 1 mora biti vedno namenjena nasprotnemu senzorju in
fotoaparatu, če je to ustrezno.
Prvi korak pri omogočanju komunikacije PVP710 z več senzorji PreView® je zagotovitev, da je
monitor omogočen za komunikacijo s senzorjem prek menija Sensor Enable.
Pritiskajte in držite gumbe
in gumbe
meni Sensor Enable: (glejte sliko na naslednji strani)

SENSOR ENABLE MENU
SENSOR ENABLE

OFF

SENSOR SETUP MENU
EXIT SENSOR ENABLE MENU

Pritisni

ali

gumb za preklop senzorja Enable ON:
SENSOR ENABLE MENU

SENSOR ENABLE
SENSOR SETUP MENU
EXIT SENSOR ENABLE MENU

ON

istočasno za 10 sekund, dokler se ne prikaže

Naslednji korak je, da monitoru sporočite, kako komunicirati s senzorji.
Pritisni

gumb da izberete Meni za nastavitev senzorja in nato

gumb za vstop v podmeni.

Premikanje v meniju Nastavitev senzorja:
SENSOR ENABLE MENU
ENTER SENSOR ID NUMBERS
ASSIGNED TO CAMERAS
--

in

CAM1 1
--CAM2 2
-CAM3 ---CAM4 ---CLEAR SENSOR ASSIGNMENTS
EXIT SENSOR SETUP MENU

-----

-----

-----

gumb premaknite označeni kurzor levo ali desno, da izberete celico, ki jo želite spremeniti

in
gumbi povečajo ali zmanjšajo identifikacijsko številko senzorja (za več informacij glejte
Razumevanje ID-jev senzorjev na naslednji strani)
Do ene kamere lahko dodelite do šest različnih tipov sensor.
S pomočjo enakega primera kot prej imamo dva tipala in dva sistema kamer. Ena kamera in senzor sta na zadnjem delu vozila,
drugi pa na desni strani. ID-ji senzorjev niso pomembni, dokler so edinstveni (glej Razumevanje ID-jev senzorjev). Za lažjo
ilustracijo bodo senzorji prepoznani na monitorju 1 in 2. Upoštevajte, da je za nastavljanje senzorjev na te ID-je treba uporabiti
PVST-4000 Service Tool (za več informacij glejte priročnike za uporabnike senzorja in PVST-4000). Meni za nastavitev senzorja
bi moral biti tak, ko bodo vneseni ID-ji:

ENTER SENSOR ID NUMBERS
ASSIGNED TO CAMERAS
CAM1
CAM2
CAM3
CAM4

----

-----

-----

-----

-----

-----

CLEAR SENSOR ASSIGNMENTS
EXIT SENSOR SETUP MENU
Za izhod pritisnite

gumb dokler ne izberete Meni za nastavitev senzorja Exit in nato pritisnite
Gumb . Z pritiskom na gumb

lahko pridemo tudi iz programa .

Meni senzorja diagnostika:
Po dodelitvi ustreznih ID-jev senzorjev preverite, ali senzorji in monitor pravilno komunicirajo s programom Diagnostics
Sensor. Senzor mora biti napajan, da lahko komunicira z monitorjem. Ta meni je
dostopate s pritiskom na

gumb trikrat (štirikrat, če je na deljenem zaslonu):
SENSOR DIAGNOSTIKA
1:OK
5:
9:
13:
17:
21:

2:OK
6:
10:
14:
18:
22:

3:
7:
11:
15:
19:
23:

4:
8:
12:
16:
20:
24:

Namen tega menija je prikazati stanje vseh senzorjev v sistemu, razvrščenih po ID senzorja. Poleg oznak senzorjev, ki je
konfiguriran, se bo prikazal eden od naslednjih simbolov stanja:


“OK” – senzor deluje in pravilno komunicira



“XX” – senzor ne komunicira pravilno



“Er” – senzor pravilno komunicira, vendar ni funkcionalen


“Z1” , “Z2” , “Z3” , “Z4”, “Z5” – s e n z o r p o r o č a o o d k r i v a n j u v u s t r e z n e m o b m o č j u
zaznavanja (območje 1 je najbližje področje zaznavanja)

Razumevanje ID-jev senzorjev:
ID-ji senzorjev so edinstvena naslovna številka, dodeljena vsakemu senzorju v sistemu. Te edinstvene naslovne številke so
potrebne, da se vsem senzorjem omogoči komunikacija prek enega samega komunikacijskega kabla in omogočata lažje
širjenje sistema. Prepričajte se, da uporabljate servisno orodje PVST-4000, da poleg določanja ID-jev na monitorju dodelite
tudi ustrezne ID-je. Obstaja nekaj pravil, ki veljajo za dodeljevanje ID senzorjev:
• Vsak tip senzorja mora biti edinstven, zato ga ni mogoče ponoviti
• Podatki o senzorju so omejeni na številke med 1 in 24
• Istem tipu senzorja ni mogoče dodeliti več kameram

Detections & Triggers *:
Dotacije in sprožilci sta dve različni vrsti dogodkov, ki lahko povzroči, da se monitor preklopi na celozaslonski pogled
določenega fotoaparata. Detekcija se izvede, ko pravilno konfigurirani senzor PreView® zazna predmet in sproži sprožilec, ko
ena od štirih žic sprožilca kamere preide s talnega potenciala v pozitivni potencial napetosti. Pomembno je omeniti, da imajo
sprožilci prednost pred odkritji.
Primer: Uporabimo dva sistema senzorjev / dveh senzorjev, omenjenih v tem priročniku. Senzor na desni strani vozila
zazna predmet in monitor takoj preide iz splitskega zaslona na celozaslonski prikaz, na katerem je prikazana detekcija na
desni strani. Operater nato postavlja tovornjak v obratno smer in monitor takoj preklopi, da prikaže informacije o kameri in
senzorju, ne glede na zaznavanje na desni strani vozila.
Prednostna naloga sprožilca in zaznavanja je od najmanjše številke kamere do največje številke kamere od 1 (najvišja
prioriteta) do 4 (najmanj prednostna). Pri namestitvi namestitve več kamer in senzorjev je treba upoštevati isto logiko
prednostne naloge. Na primer, na tovornjaku z dvema kamerama in dvema senzorji naj bo senzor in kamera z najvišjo
prioriteto nameščena kot kamera 1. Vedno povežitekamero , ki se sproži obrnjeno nazaj na vhod kamera 1.
Nastavitev pogledov kamere in glasnosti:
Nastavitev želenega pogleda kamere in glasnosti je ključnega pomena, ker se po namestitvi monitor izklopi. Zaklepanje
zaslona preprečuje operaterju, da spremeni katero koli nastavitev, s čimer se omejuje učinkovitost tega sistema za
zaznavanje varnosti / objekta.
Meni zrcalnega nastavljanja:
Mnoge kamere namestitve potrebujejo sliko zrcaljeno, da bi bila slika lahko razumljiva. Če želite to narediti, preprosto
dostopite do ogledala
Nastavite meni, tako da enkrat pritisnete gumb (dvakrat, če je trenutno na deljenem zaslonu
pogled). V tem meniju pritisnite gumb ali, da označite kamero
ki jo želite spremeniti, in pritisnite gumb ali, da preklopite med zrcalno in normalno. Te spremembe boste videli v realnem
času v ozadju.

Pogledi kamere *:
Obstaja veliko možnosti gledanja kamere, od ene same celozaslonske slike do več deljenih pogledov, ki prikazujejo
do 4 kamere hkrati. Eden od teh pogledov je treba izbrati za nastavitev domačega zaslona. Začetni zaslon je privzeti
pogled za monitor, če senzorji ne zaznajo predmeta. Če želite izbrati, kateri pogled naj ima kot začetni zaslon, je
treba vse menije odstraniti iz zaslona. Naslednji korak pri izbiri, kateri pogled je primeren, je določiti, koliko kamer bi
radi prikazali hkrati. Količina kamer, ki jih je mogoče prikazati, je lahko

izbrano s pritiskom na
gumb . Vsako pritiskanje tega gumba bo povečalo pregledane kamere, dokler ne
dosežete najvišje vrednosti štirih. V tem trenutku bo še en pritisk tega gumba vrnil monitor na en sam zaslon kamere.
Ko se prikaže želena količina kamer, jih lahko nato uredite na več različnih načinov. Pritisnite
ali
gumb krožiti skozi različne razpoložljive ureditev zaslona. Kadar je sprožilec aktiven, pogledi kamere ni
mogoče spremeniti.
Meni za nastavitev zaslona
Ta meni omogoča prilagoditev, kateri fotoaparat se prikaže v določenem kvadrantu na nastavitvi razdeljenega
zaslona.
Če želite vstopiti v ta meni, pritisnite
meniju.

Zdaj enostavno uporabite
pritisnite gumb

ali

gumb enkrat . Uporabite

ali

gumb za navigacijo po

gumb da izberete kamero, ki jo želite prikazati v tem kvadrantu in

za potrditev .

* Velja samo za več sistemov kamer. Nastavitev glasnosti:
Naslednji korak pri nastavitvi sistema je, da izberete, kakšen obseg mora monitor nastaviti. Glasnost naj bo
nastavljena na tisto mesto, kjer se informacije o zaznavanju lahko slišijo nad vsemi ostalimi v zvočnikih kabine in
zvokih. Za nastavitev glasnosti pritisnite gumb ali. Priljubljena izbira je, da nastavite glasnost na 75 ali več.
Zaklepanje monitorja (nastavitev domačega zaslona):
Kot smo že omenili, je zelo priporočljivo, da se monitor zaklene, da se zagotovi neprekinjena polna učinkovitost tega
sistema za zaznavanje varnosti / objekta. Monitor lahko z lahkoto zaklenete, tako da držite tipke in tipke pet sekund.
Lučka na desni strani gumbov sveti eno sekundo, da potrdi način izklopa. Ne glede na to, kdaj se bo prikazal pogled
kamere, ko bo monitor vstopil v način za blokiranje, bo kot začetni zaslon nastavljen. Začetni zaslon je pomemben, ker
narekuje zaslon, na katerega bo monitor privzeto, če senzor ne zazna predmeta.
Ko je v načinu za zaklepanje izključen nadzor glasnosti in možnost preklopa med prikazi razdeljenega zaslona.
Nekaterim menijem je še vedno mogoče dostopati, vendar ni nastavitev, ki bi jih bilo mogoče spremeniti, kar bi
oviralo učinkovitost sistema. Edini pogledi, do katerih lahko dostopate poleg začetnega zaslona, so ogledi celotnega
zaslona z enim samim fotoaparatom. Te poglede lahko ciklirate s pritiskom katere koli puščične gumbe. S pritiskom na
gumb se bo pogled vrnil na začetni zaslon. Na vsakem izbranem pogledu je deset sekunde, po katerem se monitor
vrne na začetni zaslon.
Način izklopa je zasnovan tako, da je trajno in se ne bo ponastavil z izgubo moči. Edini način za izhod iz načina
blokiranja je, da sledite istemu postopku, kot je vstop v način, držite gumbi in pet sekund. Svetleča dioda na desni
strani gumbov bo večkrat utripala, da potrdite, da je izklopljen način zaklepanja.
Funkcija pripravljenosti:
Ta monitor ima funkcijo pripravljenosti, ki omogoča prikaz zaslona, dokler ni zaznan predmet ali dokler se vozilo ne
postavi v obratno smer.
Če pritisnete enkrat, bo monitor v tem načinu. Če kateri koli senzor, ki ni zadaj, zazna predmet, bo monitor samodejno zapustil
stanje pripravljenosti in preklopil na kamero, povezano s senzorjem zaznavanja. Poleg tega se fotoaparat kadarkoli, ko je vozilo
postavljeno v obratno smer, zapusti stanje pripravljenosti, da prikaže zadnjo kamero. Po katerem koli od teh pogojev se bo
monitor samodejno vrnil v stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti lahko kadarkoli izstopite tudi s pritiskom na gumb.
Funkcija prepoznavanja alarma (ACK):
Funkcija ACK omogoča operatorju, da zazna alarm, ko senzor zazna predmet. To je še posebej uporabno, če se lahko ustavi
konstantno zaznavanje senzorja. Ko monitor napove prisotnost predmeta s preklopom, da prikaže povezani fotoaparat v
celozaslonskem načinu * in se oglasi z alarmom, lahko upravljalnik utiša alarm, tako da pritisnete katerikoli gumb, razen. Če
pritisnete gumb po potrditvi alarma, bo monitor vrnil na začetni zaslon, razen če je v nasprotni smeri *.

9. Namestitev monitorja

Be sure to place the monitor away from heat sources. Install the monitor stand with the
enclosed screws and double sided tape as shown in the picture.
1.

Fix the monitor to the monitor stand firmly.

Standard
Installation

Ceiling
Installation

Sun Visor should be installed
with 4 screws.

Installation (stand)
1.
2.

Be sure to place the monitor away from heat sources. Install the monitor stand with the enclosed
screws and double sided adhesive tape as shown in the picture.
Fix the monitor to the monitor stand firmly.

RX

CAN Bus
Connector

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 1 Trigger

Cam 2 Trigger

Cam 3 Trigger

Cam 4 Trigger

DC 12-24V

10. Priključitev monitorja in tehnične karakteristike

11. IZJAVA O GARANCIJI
OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Proizvajalec jamči, da bo na datum nakupa ta izdelek skladen z objavljenimi specifikacijami
proizvajalca za izdelek, ki so na voljo na zahtevo proizvajalca in proizvajalec jamči, da na izdeleku ni
napak v materialih in izdelavi. Ta omejena garancija se podaljša za štiriindvajset (24) mesecev od
datuma pošiljanja. Proizvajalec bo po lastni izbiri popravil ali zamenjal vse izdelke, za katere bo
ugotovil da so bili pokvarjeni in so predmet te omejene garancije.
Ta omejena garancija ne velja za dele ali izdelke, ki so bili zlorabljeni ; nepravilno uporabljeni ;
spremenjeni ; poškodovani zaradi nesreče , požara ali druge nevarnosti in elementatrnih nesreč ;
nepravilno nameščeni ali upravljani; se ne vzdržuje v skladu s postopki in navodili za vzdrževanje, ki
so navedeni v Navodilih za namestitev in uporabo proizvajalca.
Za pridobitev garancijskega servisa morate izdelke dostaviti na določeno mesto izdelovalca najmanj
trideset (30) dni pred potekom garancijskega roka. Za pridobitev garancijskega servisa morate
poklicati
Radar electronics 00386 3 4900800 ali poslati vašo zahtevo na info@radarelectronics.com . Servis bo izdal garancijsko pooblastilo in nadaljnja navodila. Transportni stroški
bremenijo pošiljatelja.kupca , uporabiti se mora originalna embalaža ali enakovredno.
IZ KLJUČITEV DRUGIH GARANCIJ:
PROIZVAJALEC NE DAJE DRUGIH GARANCIJ, IZRAŽENIH, NEPOSREDNIH ALI ZAKONSKIH.
JAMSTVA ZA PRODAJO PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN JE IZKLJUČENA IN SE NE NANAŠA NA
PROIZVOD. PRAVO IN IZKLJUČNA PRAVILA KUPCA V POGODBI, ODKLJUČITVI ALI V OKVIRU KATERI
KOLI DRUGI TEORIJI PROTI PROIZVAJALCU V ZVEZI Z IZDELKI IN NJENO UPORABO BODO ZAMENJAVA
ALI POPRAVILO IZDELKA,
OMEJITEV ODGOVORNOSTI: V PRIMERU ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ TE OMEJENE
GARANCIJE ALI KATERI KOLI DRUGI ZAHTEVI, KI SE NANAŠAJO NA PROIZVODE PROIZVAJALCA, JE
ODGOVORNOST PROIZVAJALCA ZA ŠKODO OMEJENA NA ZNESEK, PLAČAN ZA PROIZVOD V ČASU
ORIGINALNEGA NAKUPA. V NOBENEM PRIMERU PROIZVAJALEC NE ODGOVARJA ZA IZGUBO DOBIČKA,
STROŠKOV NADOMESTNE OPREME ALI DELA, OSEBNE ŠKODE ALI DRUGE POSEBNE, POSLEDIČNE ALI
ŠKODE OB NESREČI , KI SO NA PODLAGI KAKRŠNE KOLI TRDITEV ZA KRŠITEV POGODBE-NAROČILA ,
MALOMARNOSTI ALI DRUGIH PRAVIC ,TUDI ČE JE PROIZVAJALEC ALI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA
OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.
Proizvajalec ,ali predstavnik prodajalca , nima nobene dodatne obveznosti ali odgovornosti v zvezi s
proizvodom ali njegovo prodajo, delovanjem in uporabo in proizvajalec ne prevzema in ne dovoljuje
prevzemanja kakršne koli druge obveznosti ali odgovornosti v zvezi s tem izdelkom.
Ta omejena garancija vam daje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge zakonske
pravice, ki se razlikujejo od države do države. Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve
naključne ali posledične škode, zato se zgornja izključitev ali omejitev morda ne nanaša na vas.
Kakršne koli ustne navedbe ali navedbe o izdelku, ki so jih morda izdelali prodajalci ali predstavniki
proizvajalca, ne predstavljajo jamstev. Ta omejena garancija se ne sme spremeniti, spremeniti ali
razširiti, razen s pisnim sporazumom, ki ga podpiše pooblaščeni uradnik proizvajalca, ki se izrecno
nanaša na to omejeno garancijo.

12 . Opcije sestave sistemov :
PreView® Plus Monitor System – najboljši varnosti in sistem za zaznavanje objektov z možnostjo
sestave do 4 kamer in 24 senzorjev.
PreView® Safety Alert Sistem , PreView® Radar Sensor zaznavanje predmetov v nevidni coni . Ko se
odkrije predmet, PreView® System sproži alarm back-up bodisi z povečevanjem zvočnega alarma ali
spremembo stopnje piskanja za opozarjanje pešcev izven vozila o nevarnosti.
Custom System Configurations- Zaradi napredne tehnologije , ki jo je razvila ekipa PRECO inženirjev,
se lahko tehnologija PreView® senzorjev brez težav poveže in izvaja nadzor vašega vozila preko
obstoječih ali novih varnostnih sistemov.
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