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Vsebina : 

Oprema   

 ST87064 Sensor (6M X 4.5M) (1) 
Sensor vijačni kpl.  (1)  
Senzor Konzola SD-BK90 (1) 
A/BK  Vijačni kpl. (1) 
 CD6102 Display (1) 
 Display Montažna konzola 

(1) Kabel (1) 
WS610T Kabel  9.1m  (1) 
 

 Navodila za uporabo  

 
Not all hardware shown 

 

 

 
   

Smer 

SENZORJA  

 

Senzor 

 

 

 
A/BK 

 

 
 

Display 

Žični diagram  

 

Za tehnično pomoč kontkatirajte : 

Tel.: +386 3 4900 800 
                       E m a i l :  i n f o @ r a d a r - e l e c t r o n i c . c o m  

                                          h t t p : / / r a d a r - e l e c t r o n i c s . c o m  

 

 
Obrni 

 Priročnik za  h i tro  na me st i t ev  j e  l e  dodate k k nav odi lo m za  upora bo i zde l ka .  Pred na mest i tv i jo  i zdelka  pre ber i te  vse  pr i ro čnike  za  po polne  infor maci je  in  navodi la .  

SD-BK90 CD6102 

    2  Montaža senzorja 

Izberite mesto montaže senzorja približno / 1M od tal. 
Idealno bi bilo, da je senzor  montiran na zadnji del vozila . 
 
Pomembno! 
Preden je senzor PreView trajno nameščen na  vozilo, preverite, ali 
izbrana lokacija zagotavlja jasno cono zaznavanja. Začasno pritrdite 
senzor na izbrano mesto, napajajte sistem in preverite, da nič ni 
zaznavanja. 
 
Montaža 
S pomočjo nosilca skozi luknje postavite oznake za pozicioniranje in 
izvrtajte 6 mm luknje, centrirane na oznakah. Za priključek senzorja in 
ppriklučni  kabel je potrebna luknja s premerom 1 1/2 ”. Senzor 
pritrdite na vozilo vijaki. Za pritrditev senzorja uporabite največ 22 inč 
moment  
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    3 Instalacija kablov 
 
Usmerjanje kabla se mora začeti pri senzorju. Za vstop v kabino izvrtajte 1-palčno (24-
milimetrsko) luknjo in prevlečite konektor zaslona. 
Konektor za spajanje senzorja je popolnoma vodoodporen, če je pravilno združen. 
Konektorje z obročem (spojnitesnilni  obroč) je treba obračati v desno, dokler se ne 
zaskočijo s spojnim konektorjem. Konektorji z zapahom morajo klikniti (zaklepanje 
povezanih spojnikov). Kabla ne polagajte ob virih toplote ali območjih, na katerih bi 
lahko prišlo do odrgnin ali poškodb kamenja in ostankov. 

 

Montaža  Display 
 

Zaslon namestite na mesto, ki ga voznik med vožnjo zlahka vidi. Možna lokacija zaslona 
je na armaturni plošči ali na katerem koli stebru vetrobranskega stekla. Predloga za 
vrtalnik in vijaki  so v kopletu.. 

WS610T ST87064 

http://radar-electronics.com/
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Vključitev Sistema in  Test 

 
Ko sta senzor in zaslon nameščena, ožičena in povezana, je treba preskusno 
delovanje sistema uporabiti. Vozilo mora biti postavljeno vzvratno, da se sistem 
vklopi, zelena lučka pa bo edina prižgana lučka (tretja rumena LED bo lahko enkrat 
utripala). Če katera od lučk za zaznavanje (rumene) sveti in v bližini naprave ni 
nobenega predmeta, preverite, ali so na napravi predmeti, ki jih senzor lahko zazna. 
Če je mogoče, premaknite senzor, da ne zazna predmetov. Če senzorja ni mogoče 
premakniti, se obrnite na Radar Electronics®. 

iz nekega razloga sistem ne deluje pravilno, lučka stanja se iz zelene spremeni v 
rdečo, ena ali vse rumene lučke zasvetijo in zvočni signal sproži kratek zvok 
jecljanja. Glejte poglavje Odpravljanje težav v priročniku, da ugotovite napako in 
možne vzroke. 

 

Ko je sistem nameščen, je treba območje zaznavanja preizkusiti. Preizkus je treba 
opraviti z dvema osebama, ena, ki ostane v kabini (upravljavec), in tista, ki gre skozi 
senzorsko polje na zadnji del vozila (asistent). Operater vklopi parkirno zavoro, 
pritisne na zavoro vozila in postavi vozilo nazaj. Nato se pomočnik sprehodi skozi 
območje zaznavanja, medtem ko operater opazi, kje se aktivira zvočni signal 
zaslona. Natančno območje zaznavanja lahko preslikate tako, da se premaknete po 
zadnjem delu vozila in zabeležite, kdaj sensor zazna. 

 

 

 

 
 

TESTIRANJE/VZDRŽEVANJE 
Testst iraj te funkcionalnost   in delovanje  PreView

® 
Radar System 

vsak dan pred začetkom vožnje –glej navodila za uporabo in vzdrževanje. 

 
Opcije kablov: 
WS610T - 9.1M 

WS6145T - 13.7M 

WS6160T -18.3M 

 

  
APPROXIMATE 

PATTERN SHOWN 

CD6102 ST87064 
 

 

 
 
 

Red Rdeča   =  Vzvratna luč Reverse 

Black Črna   =  Zemlja Ground 

White  Bela  =  Prosto No Connect 

Kable zavarujte vsakih nekaj metrov (~ 1M) 

z vezicami. 

WS610T 

 Vozilo prikazano za referenco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po zo r :  Ko t  na g ib a  s en zo r j a  b o  
d o lo č i l  ob mo č j e  zazn av anj a  

ra da r ja .  

 
Sistem PreView® je sistem za opozarjanje na trk mrtvega kota, zasnovan 
kot dopolnilo drugim varnostnim praksam in / ali napravam. Operater 
je vedno prva obrambna črta pri varnem upravljanju vozila. 
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