UWAGI I ZALECENIA
1. Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność.
2. Działanie czujnika może zostać zakłócone przez:
- intensywny deszcz
- nierówną nawierzchnię drogi (żwir, błoto, śnieg itp.)
- bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturę
- zabrudzenie lub oblodzenie sensorów
3. Niewłaściwe działanie czujnika w w/w przypadkach wynika z zastosowanej technologii
i w związku z tym nie świadczy to o wadzie fabrycznej urządzenia
4. Zakłócenia elektromagnetyczne lub akustyczne w pobliżu pojazdu lub niepoprawne
działanie
instalacji
elektrycznej
pojazdu
mogą
spowodować
przekłamania
we wskazaniach czujnika.
5. Sensory muszą zostać zamontowane stabilnie jednak niezbyt ciasno.
6. Centrala sterująca powinna zostać zamontowana możliwie daleko od pozostałych
układów elektronicznych pojazdu.
7. Bezpośrednio po montażu należy przetestować poprawność działania czujnika.

UWAGA !
FOX CF 08 TEMP jest tylko systemem wspomagającym kierowcę i nie
zdejmuje z niego odpowiedzialności w przypadku kolizji.
Firma AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. ani zakład montażowy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie manewrowania
pojazdem.

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
CZUJNIKA PARKOWANIA

FOX CF08 TEMP

AUTOSYSTEMY FOX 30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 162, fax.: (012) 267 63 83

UWAGA !
Firma AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe w trakcie wykonywania manewru parkowania.

PROCEDURA MONTAŻU
1. Wyznaczamy miejsca montażu sensorów (zgodnie z wytycznymi w rozdziale
„POŁOŻENIE CZUJNIKÓW”).
2. Zaznaczamy miejsca wiercenia dla sensorów: A, D, E, H.
3. Zaznaczamy miejsca wiercenia dla sensorów: B, C, F, G.
4. Wiercimy otwory w jednej poziomej linii.
5. Montujemy sensory i ukrywamy okablowanie.
6. Montujemy wyświetlacz.
7. Montujemy centralę sterującą.
8. Podłączamy zestaw zgodnie z DIAGRAMEM GŁÓWNYM.
DZIAŁANIE SYSTEMU
Tylne sensory zostaną automatycznie aktywowane po włączeniu biegu
wstecznego. Jeżeli zostanie wykryta przeszkoda wyświetlacz pokaże nam
odległość oraz stronę, po której przeszkoda się znajduje. Dodatkowo przeszkoda
zostanie zasygnalizowana przez ostrzegawczą sygnalizację akustyczną.
Przednie sensory zostaną automatycznie aktywowane na 30 sek.:
1. Po wyłączeniu wstecznego biegu .
2. Po naciśnięciu hamulca.
Aktywacja przednich sensorów zostanie zasygnalizowana przez zaświecenie się
punktu na wyświetlaczu. Jeżeli przez 30 sek. nie zostanie wykryta przeszkoda
z przodu pojazdu sensory zostaną automatycznie dezaktywowane. Jeżeli w tym
czasie zostanie wykryta przeszkoda wyświetlacz pokaże nam odległość oraz
stronę, po której przeszkoda się znajduje. Dodatkowo przeszkoda zostanie
zasygnalizowana przez ostrzegawczą sygnalizację akustyczną.
UWAGA:
Jeżeli po włączeniu systemu sygnalizator akustyczny wyemituje ciągły dźwięk
oznacza to, że system nie działa poprawnie.
Jeżeli dodatkowo zaświecą się wszystkie wskaźniki położenia przeszkody na
wyświetlaczu oznacza to, że system wykrył niesprawność sensora.
TESTOWANIE SYSTEMU
W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność aktywacji / dezaktywacji
przednich i tylnych sensorów (patrz „DZIAŁANIE SYSTEMU”) a następnie
poprawność wskazań. W tym celu należy przesuwać w strefie działania czujników
planszę o wymiarach 100 x 20 cm. Należy przy tym pamiętać, że przednie sensory
działają w mniejszym zakresie niż tylne.

