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SR2 ŠPZ Easypark
PARKOVACÍ SNÍMAČ

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 
A CHARAKTERISTIKY PRODUKTU

- Napájanie  12Vcc (10V – 15V).
- Spotreba >50mA (iba pri zapnutom zapaľovaní a zaradenej spiatočke).
- Zvuková signalizácia Reproduktor s narastajúcou signalizáciou a hlasitosťou  >70 dBm/1m (nedá sa regulovať).
- Diagnostika snímačov Automatická funkcia, ktorá sa spustí po každej aktivácii systému. Oznámi prípadnú chybu 

(poškodený snímač) užívateľovi a následne dočasne vyradí poškodený snímač.
- Citlivosť Citlivosť max. 150cm, regulovateľná pomocou trimra.
- Offset Nastaviteľný s trimrom od min. 25cm do max. 60cm. (Offset = min. bezpečná vzdialenosť)
- Trvalá prekážka Nastaviteľná počas inštalácie.
- Použiteľnosť Pre držiaky ŠPZ s min. šírkou 56,50 cm.Vozidlá so spiatočkovými svetlami na žiarovky 
 (Nie LED).
- Displej Výstup pre displej.

PRINCÍP FUNGOVANIA
Produktom je elektronické zariadenie, ktoré bolo zostrojené pre uľahčenie ovládania vozidla pri cúvaní. Systém 
sa zakladá na princípe odrazu zvukových vĺn odrážajúcich sa od prekážky. Jedno prerušené pípnutie signalizuje 
priblíženie sa vozidla k prekážke. Čím viac sa vozidlo k prekážke približuje, tým viac narastá frekvencia pípnutí. 
Stav, kedy sa pípnutie stáva nepretržitým značí, že vozidlo sa dostalo do minimálnej bezpečnej vzdialenosti 
(offset).
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Aby sa obmedzilo rušenie užívateľa vozidla počas riadenia, zvuková signalizácia Easypark pri nehybnej 
prekážke pred snímanou vzdialenosťou vydáva signál len po dobu 10 sek. Po ich uplynutí sa dočasne za-
staví zvuková signalizácia.
V momente, kedy sa nárazník priblíži k prekážke, Easypark znova začne vydávať signál. V prípade, že sa 
vozidlo vzďaľuje od prekážky, zvuková signalizácia sa nespustí, nakoľko situácia nevyžaduje viac pozor-
nosť vodiča.

ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA NEPOHYBLIVEJ PREKÁŽKY 
A PRIBLIŽOVANIE SA K PREKÁŽKE

NÁVOD NA POUŽITIE PARKOVACIEHO SNÍMAČA

Pri zaradení spiatočky jedno pípnutie 
značí aktivovanie kapsúl. Prítomnosť 
prekážky je signalizovaná prerušovaným 
pípaním s narastajúcou frekvenciou pri 
priblížení sa k prekážke. Signál sa spustí 
od zhruba 150 cm a stáva sa súvislým 
približovaním sa k prekážke (obr.10).
V prípade vzďaľovania sa vozidla od pre-
kážky sa frekvencia signálu znižuje. Sys-
tém zastaví signalizáciu pri vzdialenosti 
zhruba 70/80 cm v prípade ak sa vozidlo 
naďalej vzďaľuje.

Obr. 10
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