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855917 
Sistem de parcare faţă şi spate 
 
Introducere 

Stimaţi clienţi, 
 
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs de la noi. Este un 
produs care respectă normele europene în domeniu. Vă rugăm să 
citiţi şi să respectaţi întocmai următoarele instrucţiuni de utilizare. 
 

Vă rugăm citiţi în întregime instrucţiunile de utilizare 
înainte de a folosi acest produs.  
Toate denumirile companiei şi denumirile produsului sunt mărci 
înregistrată ale companiei. Toate drepturile rezervate. 
În caz de probleme tehnice, contactaţi sau consultaţi: 
Germania: tel. 0499604408880 

       Fax: 0499604408848 
                  Email: tkb@conrad.de  
 
Descriere  
Folosind principiul SONAR (Sound Navigation Ranging), senzorii de parcare 
ajută şoferul să controleze mai bine autovehiculul la mersul înapoi şi la 
parcarea acestuia în deplină siguranţă. 
Acest sistem de parcare este compus din 8 senzori cu ultrasunete (4 pe partea 
din faţă a maşinii, 4 pe partea din spate a maşinii) şi un ecran LCD. La 
parcare, senzorii observă obstacolele cu ajutorul ultrasunetelor, iar aceste date 
sunt transformate în semnale electrice care sunt transmise la sistemul central. 
Când autovehiculul se apropie prea mult de un obiect, este generat un semnal 
acustic de avertizare, intensitatea acestuia fiind invers proporţională cu 
distanţa până la obiect. În acelaşi timp pe ecran este afişată distanţa în metri şi 
centimetri, iar LED-urile corespondente fiecărui senzor vor informa cu 
precizie şi zona (stânga, centru, dreapta) care este prea aproape de obstacol. 
Sistemul intră automat în funcţiune odată cu folosirea marşarierului. 
 
 
 
4. Explicarea simbolurilor 
 

Semnul de exclamare într-un triunghi indică prezenţa unor 
instrucţiuni importante de care trebuie să ţineţi cont. 

 
          Simbolul mâinii avertizează despre prezenţa unor sfaturi şi ponturi de 
utilizare.   

 

Instrucţiuni de siguranţă 
 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau 
pagube rezultate din utilizarea improprie a produsului dacă produsul a fost 
utilizat impropriu sau fără să se ţină cont de instrucţiunile de operare. Garanţia 
va expira!  
Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante care 
trebuie respectate cu stricteţe. Transformările sau modificările neautorizate nu 
sunt aprobate din motive de securitate (CE). 
Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea 
necorespunzătoare a aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta.  
Aparatul nu trebuie suspus la stres mecanic. Nu trebuie expus la temperaturi 
extreme, direct în soare, vibraţii intense sau umezeală.  
Aparatul trebuie manevrat cu atenţie. Orice şoc, lovitură sau cădere îi poate 
provoca defecţiuni. 

Device-ul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Service-ul, 
ajustările sau orice tip de reparaţie pot fi făcute doar de un specialist.   
Dacă apar orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceste 
instrucţiuni de operare contactaţi serviciul tehnic sau alţi specialişti.  
Aparatul este funcţional doar la conducerea lentă. Avertizarea e posibil să nu 
funcţioneze în cazul conducerii cu viteză. 
Când instalaţi şi folosiţi sistemul, ţineţi cont de regulile aplicabile motoarelor 
vehiculelor cu motor şi de regulile de circulaţie. 
La instalare, deconectaţi întotdeauna polul minus al bateriei. Aceasta previne 
pericolul de scurtcircuitare. Când sistemul e conectat complet, cuplaţi polul 
negativ al bateriei. 
Folosiţi un voltmetru ori o lampă de testare cu diodă pentru a verifica 
tensiunea din sistem. 
Asiguraţi-vă că toate cablurile de conectare sunt în perfectă stare, cu izolaţia 
intactă. 
Modificările care trebuie aduse maşinii pentru a instala aparatul, nu trebuie să 
afecteze în nici un fel circulaţia ulterioară. 
Dacă aveţi vreun dubiu la instalare, consultaţi un specialist. 
Înainte de a da găurile necesare, asiguraţi-vă că nu veţi găuri accidental 
cabluri sau recipiente de carburant. 
Dacă folosirea în siguranţă a aparatului nu mai e posibilă, detaşaţi imediat 
aparatul şi asiguraţi-vă că nu va porni accidental. 
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.  
Pentru orice dubiu în funcţionare, citiţi instrucţiunile de mai jos sau contactaţi 
personal de tehnic de specialitate.  
În cazul în care operarea sigură nu mai e posibilă deconectaţi aparatul imediat. 
Operarea nu mai e sigură dacă: 

- Aparatul e  vizibil avariat. 
- Aparatul nu mai funcţionează 
- Aparatul a fost depozitata în condiţii improprii mai mult timp 
- A fost supus la stres mecanic 

Descrierea părţilor componente 
 

 
 
 
 

1. Unitatea de control 
2. Senzori cu ultrasunete 
3. Cablu de conectare la display 
4. Display 
5. Cablu de tensiune 
6. Găuritor 
7. Compensator de sunete pentru senzori 

 
Pregătirea 
Cei patru senzori din faţa şi spatele maşinii monitorizează aproape 
continuu aria de conducere. 
Senzorii trebuie instalaţi simetric de-a lungul maşinii. 
Ilustraţia arată aria de acoperire a senzorilor din faţă şi din spate.  
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Instalarea 
Pentru a instala senzorii, aveţi nevoie de o maşină de găurit pentru bara de 
protecţie. Marcaţi cu atenţie locul în care vor fi date găurile.  
Asiguraţi-vă că unghiul senzorului nu este obstrucţionat. Altfel, s-ar putea să 
nu funcţioneze. 
 

 
Senzorii cu ultrasunete trebuie instalaţi simetric de-a lungul maşinii. Distanţa 
dintre ei nu trebuie să depăşească 30 – 40 de cm. 
Înălţimea la care pot fi instalaţi senzorii trebuie să fie între 50 şi 80 cm.  

 
Găurirea 

Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a da găuri. Asiguraţi-vă că nu 
veţi găuri alte cabluri sau recipiente aflate pe direcţie.  
Faceţi găuri de 21 mm pentru cei patru senzori. 
 
Introducerea senzorilor cu ultrasunete 
Senzorii cu ultrasunete trebuie montaţi orizontal, altfel măsurarea va fi 
defectuoasă. Pentru aceasta se pot folosi nişte distanţiere (7). 
 

 
 

Asiguraţi-vă că aţi introdus senzorii în ordinea bună. Începeţi cu 
senzorul A din stânga spate.  
  
 
Instalarea cablurilor şi componentelor 

Introduceţi cablul de conectare a senzorului din afară prin bara de protecţie. 
Atenţie să nu introduceţi o dată cu cablul mizerie sau umezeală în interiorul 
maşinii. 

 
 
Ataşaţi unitatea de control cu partea adezivă. Un loc bun pentru a o fixa este 
zidul interior pe partea etanş. Asiguraţi-vă că linia de conectare atinge unitatea 
de control. 
Instalaţi cablul de conectare al senzorilor. 

  
 
Instalarea diplayului 
 
„Inima” sistemului de parcare este displayul (4) cu avertizare sonoră. Acesta 
este montat cu ajutorul unui racord cu bilă.  
Displayul este ataşat cu ajutorul unui suport adeziv. Pentru a-l fixa scoateţi 
banda adezivă şi apăsaţi suportul până se prinde. Ataşaţi displayul cu ajutorul 
mufei de conectare. Puteţi să-l scoateţi când doriţi. 
Când alegeţi locul de montare, asiguraţi-vă că displayul nu este direct în raza 
vizuală a şoferului sau în preajma airbagurilor. 
Suprafaţa pe care îl prindeţi trebuie să fie foarte curată şi degresată. Nu lipiţi 
suportul la o temperatură mai mică de 5 grade, pentru că nu se va lipi bine.  
  
Conectarea 
După instalarea tuturor componentelor, trebuie să conectaţi cablurile de la 
display şi de la alimentare. 
Conectaţi toate cablurile descrise în schema de conectare. Introduceţi cablurile 
respectând polaritatea corectă.  

- Conectaţi  cablul (3) la mufa DISP la unitatea de control (1). 
- Conectaţi cele opt mufe ale senzorilor cu ultrasunete (A-H) în 

ordinea corespunzătoare mufelor de la A la H.  
 
După ce aţi făcut toate conexiunile, trebuie să conectaţi la 
alimentare. 
Sistemul de parcare este conectat astfel încât să asigure 
funcţionarea tuturor senzorilor din faţă pe parcursul condusului. La 
mersul înainte, semnalul dispozitivului de frânare este integrat în 
sistemul de parcare, cablul albastru al maşinii la transmisia 
automată. Pentru automobilele cu transmisie manuală, cablul 
albastru trebuie conectat la pornire.  
Dacă nu doriţi ca această funcţie să fie permanentă, puteţi 
interconecta un switch opţional (care nu face parte din pachet).  
Când daţi înapoi, sistemul este acţionat prin luminile de la 
marşarier. Un switch activează senzorii din spate şi îi dezactivează 
pe cei din faţă. 
Măsuraţi cablurile cu un voltmetru sau o lampă de teste cu diodă 
când maşina e în marşarier şi motorul pornit. Farurile şi 
semnalizatoarele trebuie oprite. Dacă aţi reuşit să determinaţi 
corect cablul, opriţi motorul din nou. 
Conectaţi cablul galben 5 la cablul de alimentare de la luminile din 
spate. 
Asiguraţi-vă că aţi izolat bine conexiunea.  
Cu un conector de cabluri puteţi stabili uşor conexiunea fără a 
secţiona cablul de la lumini. 
Puneţi conectorul pe cablul de alimentare de la faruri şi apoi cablul 
galben 5 în conector. Folosiţi cleştele pentru a stabili contactele 
cablurilor.  
Conectaţi cablul 5 la baza şasiului. Conectaţi conectorul roşu al 
cablului 5. Conectaţi mufa mică a cablului de alimentare la priza 
„PWR” a unităţii de control.   
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Porniţi motorul. Sistemul de parcare porneşte automat şi e gata de 
funcţionare. Cu motorul pornit, băgaţi în marşarier ca să activaţi 
senzorii din spate. 
 
Operarea iniţială 
În partea dreaptă a display-ului este un mic buton care foloseşte la 
pornirea sau oprirea semnalelor acustice. 
Dacă a fost instalat corect, sistemul de parcare se activează 
automat după ce porniţi motorul şi băgaţi în marşarier. Testaţi 
sistemul până vă obişnuiţi cu el.  
Rugaţi pe cineva să simuleze un obstacol în faţa şi spatele dvs. 
Porniţi motorul şi apropiaţi-vă uşor cu spatele. Rugaţi persoana să 
se deplaseze la circa 2 m distanţă faţă de maşină.  
Displayul 3 indică distanţa în metri şi direcţia în care se află 
obstacolul.  
Distanţa faţă de obstacol este semnalată după intensitatea 
semnalului (distanţă mare – sunet redus, distanţă mică – sunet 
intens) 
Zonă de siguranţă – în faţă > 100 cm – în spate 200-100 cm 
Zona galbenă de avertizare – în faţă 100-70 cm – în spate – 90-70 
cm 
Zona roşie de pericol – în faţă 60-40 cm (<30 cm, sunet 
permanent), în spate – 60-40 cm (<30 cm, sunet permanent), 
 
În unele situaţii, ultrasunetele pot să nu funcţioneze. Poate fi din 
cauza unei pante, a unor obiecte rotunde care absorb ultrasunetele. 
Aveţi grijă în astfel de situaţii. 

 
   

Întreţinere şi eliminarea elementelor defecte 
Curăţaţi din când în când senzorii pentru o bună funcţionare. Curăţaţi 
displayul cu o cârpă curată şi uscată, fără substanţe chimice sau abrazive. 
Nu aruncaţi elementele uzate decât în locuri special amenajate.  
 
Defecţiuni 
Produsul este creat cu tehnologie de ultimă oră. Totuşi pot să apară unele 
defecţiuni.  

Ţineţi cont întotdeauna de aceste instrucţiuni. 
 
Defecţiune Cauza posibilă Soluţie 
Sistemul de parcare nu 
funcţionează  

Nu este pornit motorul Porniţi motorul 
Nu este băgat în 
marşarier 

Băgaţi în marşarier 

Cablare greşită. 
Siguranţă defectă. 

Verificaţi cablarea şi 
siguranţele. 

Displayul afişează greşit 
distanţa şi semnalele 
acustice pornesc 
nejustificat 

Eroare de program Opriţi motorul şi porniţi 
din nou apoi. 

Senzor murdar Curăţaţi regulat 
senzorii. 

Alte reparaţii trebuie făcute exclusiv de personal abilitat. 
 
 
Date tehnice 
 
Sursă de alimentare: 12V 
Consum: max. 180 mA 
Distanţa maximă de detectare: în faţă de la 40 la 100 cm, în spate de la 40 la 
200 cm 
Unghiul de vizualizare: orizontal >60°, vertical >60° 
Temperatura de operare: -20 ... +70°C 
Lungimea cablurilor senzorilor: spate 4 x 250 cm, faţă: 4 x 600 cm 

Dimensiuni: display: 85 x 83 x 40 mm, unitatea de control 100 x 72 x 26 mm 
Greutatea: display 90 g, unitatea de control 90 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


