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نگارین صنعت آسیا

معرفی محصول
سنســور پــارک یــک سیســتم جدیــد و بــا تکنولــوژی بــاال جهــت کمــک بــه راننــده در هنــگام
پــارک کــردن یــا حرکــت دنــده عقــب مــی باشــد کــه امــروزه در اکثــر خودروهــای روز دنیــا مورد
اســتفاده قــرار می گیــرد .ایــن سیســتم بــا ارســال امــواج فــرا صوتــی ( )Ultrasonicتوســط
سنســورهای نصــب شــده روی ســپر اتومبیــل و تحلیــل بازتــاب آن ،فاصلــه خــودرو بــا موانــع
موجــود در پشــت خــودرو را تشــخیص داده و بــه صــورت دیــداری و شــنیداری بــه راننــده بــرای
حفــظ فاصلــه ایمــن و جلوگیــری از برخــورد بــا موانــع هشــدار مــی دهــد.
در مقایســه بــا انــواع دیگــر سیســتم هــای تشــخیص موانــع (دوربیــن ،آینــه ، )... ،سیســتم
 Ultrasonicدقیــق تــر و قابــل اطمینــان تــر مــی باشــد .ایــن سیســتم قابلیــت کار در انــواع
شــرایط محیطــی ماننــد دمــای بــاال ،نــور مســتقیم خورشــید ،بــاران مالیــم ،تاریکــی مطلــق را
دارا مــی باشــد .در صــورت نصــب و اســتفاده صحیــح ،ایــن سیســتم مــی توانــد راهنمــای بســیار
خوبــی جهــت جلوگیــری از برخــورد بــا موانــع ،تصادفــات و ســوانح جانــی باشــد .همچنیــن
هنــگام پــارک در محــل هــای بــا فضــای کــم  و یــا در نقاطــی کــه نــور محیــط بســیار کــم اســت
مــی توانــد ایمنــی و  راحتــی را بــرای شــما فراهــم ســازد.
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بــا تشــکر از شــما خریــدار گرامــی بــرای خریــد و اســتفاده از سنســور پــارک شــرکت نگاریــن
صنعــت آســیا ،خواهشــمند اســت جهــت اســتفاده صحیــح و عــدم بــروز اشــکال در نصــب و راه
انــدازی دســتگاه ،ایــن راهنمــا را بــه دقــت مطالعــه فرماییــد.
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نگارین صنعت آسیا

نکات احتیاطی
 -1مــوارد موجــود در ایــن راهنمــا را بــه دقــت مطالعــه فرماییــد .عــدم رعایــت ایــن نــکات مــی
توانــد باعــث آســیب بــه دســتگاه یــا خــودروی شــما شــود.
 -2ایــن سیســتم صرفــا بــه عنــوان راهنمــا و کمــک راننــده مــی باشــد و نمــی توانــد جایگزیــن
اطالعــات دیــداری راننــده باشــد .ایــن شــرکت هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال صدمــات و
تصادفــات در نتیجــه بــی توجهــی راننــده نــدارد.
 -3بــه علــت زمــان مــورد نیــاز جهــت رفــت و آمــد امــواج و تحلیــل ســیگنال هــا بــا ســرعت
کمتــر از  10Km/hدر هنــگام دنــده عقــب حرکــت نماییــد.
 -4در هنــگام اســتفاده از ایــن سیســتم صــدای رادیــو یــا ضبــط خــودرو را کــم نماییــد تــا صــدای
بــوق هشــدار دســتگاه بــه خوبی شــنیده شــود.
 -5از فشار مستقیم روی سنسورها با شستشو با آب فشار قوی خودداری نمایید.
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 -6سنســورها بــرای کارکــرد صحیــح مــی بایســت همیشــه تمیــز نگــه داشــته شــوند .وجــود
بــرف ،کثیفــی ،جریــان آب ،گل و الی روی سنســورها موجــب بــروز خطــا در کارکــرد سیســتم
مــی گــردد.
 -7کارکــرد ایــن سیســتم ممکــن اســت در شــرایطی ماننــد طوفــان و بارندگــی شــدید ،حرکــت
در جــاده هــای ناهمــوار و شــیب دار ،حرکــت در چمــن یــا ال بــه الی گیاهــان ،مــکان هایــی بــا
نویــز محیطــی  40Khzمــورد تاثیــر قــرار گرفتــه و دچــار اشــتباه شــود.
 -8لطفا برای مراجعه آینده به این دفترچه ،آن را در محلی قابل دسترس قرار دهید.
 -9از ریختــن هرگونــه مایعــات روی دســتگاه خــودداری نمائیــد .در صــورت ریختــن مایعــات
ســریعا دســتگاه را از خــودرو جــدا نماییــد.
 -10از بــاز کــردن دســتگاه و ایجــاد هرگونــه تغییــرات در بــرد الکترونیکــی یــا کابــل رابــط جــدا
پرهیــز نماییــد.
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نگارین صنعت آسیا

موارد ابطال ضمانت نامه
ایــن دســتگاه دارای  1ســال گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش مــی باشــد .رعایــت نکــردن
مــوارد زیــر موجــب از بیــن رفتــن ضمانــت نامــه مــی گــردد:
 -1هرگونه خرابی در نتیجه ریختن مایعات.
 -2شکستگی دستگاه یا صفحه نمایشگر در اثر ضربه یا افتادن.
 -3باز شدن درب دستگاه ،دست کاری یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز.
 -4دستکاری و تغییرات در کابل ها و سوکت های دستگاه.
 -5هرگونه تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری توسط افراد غیر مجاز.
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امکانات و ویژگی ها
 -1قابلیت استفاده با  2یا  4سنسور
 -2سنسورهای با کیفیت و دارای پایه های فلزی
 -3تنوع رنگی سنسورها
 -4قابل استفاده با نمایشگر جداگانه یا استفاده با محصول  SDMهمین شرکت
 -5کارکــرد در شــرایط متفــاوت محیطــی ماننــد نــور شــدید خورشــید ،تاریکــی مطلــق ،بــاران
مالیــم ،هــوای ســرد و گــرم
 -6رنج فاصله زیاد و تشخیص فاصله موانع با دقت باال
 -7سهولت نصب و استفاده
 -8کاهش احتمال تصادفات و زیان های جانی و مالی
 -9راهنمای بسیار کارآمد خصوصا هنگام پارک در محل های دارای فضا و نور کم
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مشخصات فنی
ولتاژ کاری +9.6 :تا  +16ولت
جریان مصرفی 40 :تا  130میلی آمپر
فرکانس کاری 40 :کیلوهرتز
زاویه تشخیص موانع 60 :درجه عمودی  60 /درجه افقی
دمای کاری -30 :تا  +80درجه سانتیگراد
فاصله قابل تشخیص 30 :تا  220سانتیمتر
ابعاد برد کنترل کننده 10x8.5x3.5 :سانتیمتر

نگارین صنعت آسیا
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شمای کلی سیم کشی
شکل  - 1جهت استفاده با نمایشگر مجزا
قرمز  :چراغ دنده عقب
POWER
DATA
DISPLAY

4

3

2

شکل  - 2جهت اتصال به نمایشگر هوشمند
()SDM

قرمز  :چراغ دنده عقب

POWER
DATA
DISPLAY

مشکی  :بدنه

1

برد کنترل

برد کنترل

نمایشگر

4

3

2

مشکی  :بدنه

1

به کانکتور دیاگ
SDM
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مراحل نصب و راه اندازی
 -1محــل نصــب سنســورها روی ســپر مــی بایســت
بیــن  50تــا  65ســانتی متــر از ســطح زمیــن فاصلــه
داشــته باشــند.

 -2بــا اســتفاده از یــک ماژیــک محــل هــای
ســوراخ کاری سنســورها را روی ســپر عالمــت
بزنیــد .توجــه داشــته باشــید سنســورها بیــن 30
تــا  40ســانتی متــر از یکدیگــر فاصلــه داشــته
باشــند.

30-40 CM
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 -3بــا اســتفاده از دریــل و متــه گردبــر مخصــوص محــل
هــای عالمــت گــذاری شــده را ســوراخ نماییــد.

-4ســیم هــر سنســور را از ســوراخ مربوطــه روی ســپر عبــور دهیــد
و ســپس خــود سنســور را بــا فشــار دســت بــه ســمت داخــل فشــار
دهیــد.
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NSA

نگارین صنعت آسیا

      در هنگام جا زدن سنسور ،هرگز دایره مرکزی سنسور را فشار ندهید.
      سنســور را در جهتــی وارد ســپر نماییــد کــه مرکــز سنســور هــم راســتا بــا
زمیــن باشــد .متمایــل بــودن سنســور بــه پاییــن یــا بــاال ممکــن اســت باعــث بــروز
خطــا در کارکــرد سیســتم شــود.
 -5ســیم سنســورها را بــه ترتیــب از چــپ بــه
راســت بــه ورودی هــای 1تــا 4واحــد کنتــرل متصــل
نماییــد.

4

4

3

2

1

3

2

1
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 -6ســیم مشــکی کابــل بــرق دســتگاه را بــه بدنــه و ســیم قرمــز را بــه مثبــت چــراغ دنــده عقــب
متصــل کــرده و فیــش آن را بــه ورودی بــرق ( )Powerواحــد کنتــرل متصــل نماییــد.

به سیم قرمز پارک سنسور
چراغ دنده عقب

مثبت باطری
مثبت چراغ دنده عقب

بدنه

14
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 -7در صــورت اســتفاده از نمایشــگر جداگانــه ،نمایشــگر را روی داشــبرد خــودرو نصــب کــرده
و ســیم آن را بــا عبــور از کنــاره درهــا ،وارد صنــدوق عقــب کــرده و بــه کانکتــور نمایشــگر  
()Displayواحــد کنتــرل متصــل نماییــد.
در صورتــی کــه از نمایشــگر هوشــمند اســتفاده مــی نماییــد ســیم تــک رشــته همــراه دســتگاه
را بــه کانکتــور عیــب یــاب نمایشــگر هوشــمند وصــل کــرده و ســر دیگــر آن را بــه محــل دیتــا
( )Dataدر واحــد کنتــرل متصــل نماییــد.
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 -8در مرحلــه آخــر ،جعبــه واحــد کنتــرل در جــای مناســب و دور از گــرد و غبــار و رطوبــت در
صنــدوق عقــب نصــب نماییــد .زیــر موکــت صنــدوق عقــب و در نزدیکــی چــراغ عقــب خــودرو   
می توانــد محــل مناســبی بــرای نصــب دســتگاه باشــد .از نصــب دســتگاه در نزدیکــی ســیم های
خــودرو  ،منبــع اگــزوز  ،آمپلــی فایرهــا خــودداری نماییــد.
اکنــون بــا روشــن کــردن خــودرو
و قــرار دادن در دنــده عقــب،
در صورتــی کــه مــوارد بــاال بــه
درســتی رعایــت شــده باشــند
صفحــه نمایــش دســتگاه روشــن
شــده و فاصلــه مانــع از عقــب
خــودرو بــه صــورت گرافیکــی و
همــراه بــا بــوق هشــدار نمایــش
داده مــی شــود.
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شرایط تاثیر گذار بر کارکرد سیستم
وجود نرده یا میله نازک در پشت خودرو

اجسام کوچک و گرد
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برف یا بارندگی شدید

حرکت در جاده های شیب دار
حرکت در جاده های ناهموار

Negarin Sanat Asia
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اتصال سیم نمایشگر با واحد کنترل را بررسی کنید.
ورودی برق دستگاه و اتصال صحیح آن با چراغ دنده عقب را چک کنید.
مطمئن شوید خودرو روشن و در دنده عقب باشد.
      تشخیص مانع همراه با خطا یا نویز است.

بررسی کنید سنسورها هم راستا با زمین باشند.
فاصله سنسورها از یکدیگر و زمین را بررسی کنید.
بررســی کنیــد ســیم سنســورها یــا خــود واحــد کنتــرل در نزدیکــی ســیم هــای دیگــر
یــا منابــع نویــز نباشــند.
شــرایط محیــط تســت را تغییــر دهیــد .ممکــن اســت شــکل مانــع مــورد نظــر باعــث
خطــا شــده باشــد.
زاویه سنسورها را تغییر دهید.

سواالت و اشکاالت متداول

     نمایشگر روشن نمی شود.
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نگارین صنعت آسیا

سواالت و اشکاالت متداول

      دستگاه به طور دائم وجود مانع را اعالم می کند.
دقت کنید سطح خارجی سنسورها تمیز باشد.
سیم های سنسورها و اتصال صحیح آن ها را چک کنید.
سنسور مورد نظر را با سنسور دیگری تعویض کنید.
      
صدای بوق هشدار شنیده نمی شود.
بررسی کنید کلید قطع و وصل صدا روی نمایشگر خاموش نباشد.
در صــورت اســتفاده از نمایشــگر هوشــمند فعــال بــودن صــدای بــوق در منــوی پــارک
سنســور را چــک کنیــد.

