LASER INTERCEPTOR

Návod na použití

LASER INTERCEPTOR
Laser interceptor je víceúčelové laserové zařízení vyrobené pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašeho vozidla při každodenním jezdění po cestách.
Laser Interceptor se skládá ze čtveřitého přijímače a dvojitých laserových vysílačů používajících technologii
vojenských standardů. Výkon, který dosahují duální laserové vysílače, je víc než stokrát větší než u podobně
vypadajících zařízení používajících LED diody. Čtverný přijímač v kombinaci s jedinečnými optickými zesilovači použitými v tomto zařízení zabezpečuje nejlepší výkon.
Laser interceptor obsahuje sériový port RS 232C pro spojení a komunikaci s PC, které obsahuje OS Windows. Použitím originálního softwaru můžete nastavit různe možnosti, které zařízení nabízí.
Laser Interceptor obsahuje 4 konektory pro připojení venkovních snímačů, sériový port RS 232C, zabudovaný reproduktor pro hlasové signály a hlavní napájecí konektor v kterém se nacházejí vodiče pro připojení
externích reproduktorů nebo výstup na ztišení autorádia.
Obsah balení
V balení zařízení najdete:
- návod na použití
- řídící jednotka
- 2, 3 nebo 4 snímače
- napájecí kabeláž
- instalační příslušenství
Pro více informací o Laser Interceptor prosím navštivte stránku:
http://www.laser-interceptor.com
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1. Řídící jednotka LI - je řídící jednotka poslední hi-tech technologie, která obsahuje všechen potřebný software a hardware k bezproblémovému a spolehlivému provozu.
Na řídící jednotce najdete následovné: (viz. obrázek)

Reproduktor

Připojení snímače č.4
Připojení snímače č.3

Napájecí konektor,
výstupy a ex. repro.
Nastavení hlasitosti

Připojení snímače č.2

RS232C/speciální funkce

Připojení snímače č.1

1. 1-4 - Připojení venkovních snímačů
2. Napájecí konektor - napájecí konektor obsahuje napájecí vodiče, vypínač s LED signalizací, vodič na ztišení autorádia, vodiče na připojení externího reproduktoru. (V případe, že použijete externí reproduktor,
je potřebné změnit pozici propojky umístěné v řídící jednotce. Viz. obrázek nastavení propojek)
3. RS232C konektor - slouží na připojení řídící jednotky k PC nebo když využíváte speciální funkce systému
4. Nastavení hlasitosti - trimr na nastavení hlasitosti varovných a hlasových hlásení
5. Reproduktor - zabudovaný reproduktor v řídící jednotce
Řídící jednotka je navrhnutá pro montáž do interiéru Vašeho vozidla. V případě, že nepoužíváte externí reproduktor, je potřebné umístit řídící jednotku tak, aby jste slyšeli varovné a hlasové hlášení.
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Při instalaci dávajte pozor, aby nedošlo k poškození konektoru nebo kabelu vedoucího ze snímače, což
může mít za následek nesprávnou funkčnost zařízení. Snímače umístěte tak, aby jim nic nebránilo v přímém
výhledu a byly namontované vodorovně s vozovkou a rovnobežně se směrem jízdy, tak jak je to znázorněné na obrázcích.
Boční pohled (vodorovně s vozovkou)

SPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ

Horní pohled (rovnoběžně se směrem jízdy)
cesta

SPRÁVNĚ

cesta

cesta

NESPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ
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Laser Interceptor - popis systému
Parkovací funkce
Po dokončení instalace zařízení překontrolujte zapojení a připojení snímačů. Pokud je všechno v pořádku,
můžete zařízení zapnout. Po zapnutí Vás zařízení přivítá nahranou zprávou. Pokud se nic neozve, zkontrolujte prosím napájení zařízení. Po zapnutí je aktivní parkovací funkce pomocí které dokážete rozpoznat překážky před/za vozidlem. Snímače nedokáží detekovat všechny předměty, proto je tato funkce jen jako doplňková a nedoporučujeme podle ní parkovat. Předměty které nemusí být signalizované jsou např. předměty černé barvy nebo průsvitné předměty. Pokud dojde k detekci předmětu, uslyšíte pípání z řídící jednotky
nebo externího reproduktoru. Parkovací funkce se automaticky ukončí po 30ti sekundách (čas je možné nastavit) o tom Vás zařízení informuje hlasovou hláškou.
UPOZORNĚNÍ!!!
Před použitím si ověřte místní zákony o legálnosti používání laserových rušících zařízení!
Technické parametry Laser Interceptor
CAUTION

Vlnová délka: 904nm
Třída laseru: 1M
Napájení: 12-15V
Spotřeba řídící jednotky: 70mA (max 700mA)
Spotřeba snímače : 30mA
Pracovní teplota: -30°C + 70°C

INVISIBLE CLASS 1M LASER
RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL INSTRUMENTS

Rozměry:
Rozměry (řídící jednotka) : 125 x 55 x 25mm
Rozměry (snímač) : 80 x 24 x 15mm
Délka napájecích vodičů : 1m
Délka kabelů snímačů : 5m
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UPOZORNĚNÍ!!!
- Věnujte prosím zvýšenou pozornost při instalaci snímačů. Instalaci zařízení doporučujeme svěřit odborným
a vyškoleným montážním pracovištím. Poškození kabeláže snímačů může mít za následek chybnou funkčnost zařízení. Konektory na kabelech od snímačů nestříhejte a nekrimplujte nové konektory pokud si nejste jistý správností zapojení. Špatně nakrimplovaný konektor může vést k trvalému poškození řídící jednotky a ztrátě záruky na zařízení.
- Laser Interceptor při funkci parkovacího asistentu používá na detekci překážek IR světlo, proto detekce nemusí být úplně přesná, protože některé materiály pohlcují nebo neodrážejí toto světlo a proto se při parkování spoléhejte na svůj úsudek. Překážky, které nebudou spolehlivě detekované, mohou být černé barvy nebo průhledné předměty.
- Před použitím si ověřte místní zákony o legálnosti používání laserových rušících zařízení.
- Nepřipojujte do řídící jednotky žádné jiné neoriginální příslušenství ani snímače jiných výrobců nebo zařízení.
- Při jízdě na delší vzdálenosti pravidelně kontrolujte nečistotu nebo sníh na snímačích, aby nebyla omezená
jejich funkčnost. Na čištění snímačů používejte hadričku z bavlny.
údržba
Řídící jednotka je bezúdržbová. Důležité je, aby jste udržovali čisté snímače. Na čištění používejte čistou
vodu nebo prostředky na bázi alkoholu, kterými jemně očistíte a utřete snímače.
Toto zařízení je produkt třídy 1M laser.
Nedívejte se přímo do snímačů pomocí optických přístrojů, pokud jsou snímače zapnuté!!
Snímače Laser Interceptor vyžařují neviditelný laserový paprsek (905 nm), který může být škodlivý pro zrak.
Za žádných okolností se nedívejte přímo do snímačů, pokud je zařízení zapnuté.
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Venkovní snímač

Přijímač
Vysílač

Venkovní snímače (viz. obrázek) můžete montovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Důležité je, aby snímače měly přímý a nerušený „výhled“ před nebo za vozidlo. V žádném případě snímače neumisťujte za plastové, kovové nebo skleněné části vozidla.
Nejlepší umístění a pozice venkovních snímačů jsou znázorněné na obrázku níže.
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Schéma zapojení
Řídící jednotka

Vypínač

MUTE - ztišení rádia

volitelný exter. repro

kostra
+ACC zapalování

1 - (+3,3V)
2 - TX (TS232C)
3 - RX (RS232C)
4 - NC
5 - GND
6 - SF (Output Open Collector)
7 - SF (Input)
8 - CTS (RS232C)
9 - Control (Input)

1 - Zapalování (+12V)
2 - Vypínač - 1 (+12V Vstup)
3 - MUTE - ztišení rádia (open collector)
4 - Reproduktor (-)
5 - GND - kostra
6 - Vypínač - 2 (+12V Výstup)
7 - LED (-)
8 - Reproduktor (+)
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Nastavení reproduktoru pomocí propojky
Pokud chcete na hlasovou signalizaci použít externí reproduktor, je potřebné změnit nastavení propojky, která se nachází pod krytem řídící jednotky (viz. obrázek) z pozice „INTERNAL“ na „EXTERNAL“
Pokud necháte všechny propojky rozpojené, hlasová signalizace je VYPNUTÁ!
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