
The PTS is designed as a driver assistance device, 
and should not be used as a substitute for safe 
parking practices. The area into which the vehicle 
is to be reversed must be constantly monitored while 
parking.

The manufacturer and its distributors do not 
guarantee or assume liability for collisions or 
damages while reversing the vehicle.

Parking Assist System (PAS) helps to provide 
assistance when reversing and parking. Driving 
skills such as slowing down, use of mirrors are 
always essential.

This system is for vehicles with DC9~16V only.
This system should be installed by a 
professional auto technician.
Route wiring harness away from heat source 
and electrical components.
It is strongly recommended to check the position 
of the sensors before the actual drilling of the 
holes.
Perform a functional test after installation.

Important notice Disclaimer Self-test function

Notes:The above graphics are for reference only.

Specifications

Operating voltage:           DC 9~16V 
Operating frequency:       40KHz ± 1KHz 
Operating temperature:   -30°C~+80°C/-22°F~+176°F
Operating current:           ≤300mA(at DC 12V voltage)
Storage temperature:      -30°C~+85°C/-22°F~+185°F
Rated voltage:                 12V
Rated power:                   ≤5W
Buzzer SPL:                    85±10dB 
Detection distance:          to 2.5m 
Detection accurate:         ±5cm
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False detection may occur in the following 
situations:

After installation,please fully test the system 
before use.
Heavy rain,dirty or damaged sensor may cause 
false warning occasionally.
Ensure all sensors are functioning before reversing.
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Do not wash the sensor 
with squirt gun or swab 
them forcibly

After installation,the buzzer/display doesn’t work

a) Are all wires connected properly?
b) Is the vehicle’s ignition ON?
c) Is the reversing gear engaged (the reversing light 
   should be turned on)?

False warning

a) Are all sensors plugged into the ECU in the 
   correct position tightly?
b) Does any sensor detect the ground?

If the problem persists,please follow these steos

a) For consumers:contact your dealer or nearby 
   service centre
   

Important notice:
the sensor should be installed vertically,the “up” 
sign must be on upside.

2-sensor system

3-sensor system

4-sensor system

Improper installation will result in false alert

The sensor should be installed vertically

1. The sensor should be
    installed vertically

2. Mark the sensor position
   with an awl to prevent the 
   electric drill slipping away.

3. Drill a hole on the mark
   with an electric drill.  

4. Push the sensor into
   the hole firmly.

Please melt the ice with
warm water whem these
sensors are covered 
by ice

Please clean these sensors 
with cloth or low-pressure 
water when these sensors 
are covered by mud or snow.

Please wash car with 
low-pressure water
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Installation diagram

Sensor installation 

Functional test Troubleshooting

IncludesSensor maintenanceAttentionHow does it work

Wiring diagram

BENE 404
BENE 414

Parking Assist System

Manual

b) For installer or dealer:
   1) Replace the ECU and recheck the system
   2) Test the sensors with certified ECU by using 
      a flat wooden board
   3) Plug the certified sensors into the ECU and 
      recheck
   4) Email your question to us and we will reply ASAP

Function test is possible by holding a wooden 
board(0.3mx1m) standing at the back of the car,
and slowly reverse the car to test each function 
respectively as shown in this manual.
 

www.tssgroup.eu

Display x 1 ECU x 1

Sensor x 4

Manual x1

Power cable x 1 Drill x 1

Buzzer x 1
（Optional）

Buzzer(Optional）

Display

ECU

Display or buzzer

GND

Reversing light

ACC ON, and reverse gear is selected, the system
will test all sensors automatically. 

All sensors are
working properly

Sensor A is
damaged/defective

Sensor B is
damaged/defective

Sensor C is
damaged/defective

Sensor D is
damaged/defective

Note:No of sensor damaged/defective(E1~ E4) will be
shown on the display together with the corresponding
LED lights on for showing which sensor(s) is(are)
damaged/defective.
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BENE 414

A parkolást segítő rendszer segítséget nyújt 
tolatáskor és parkoláskor. A járművezetői 
készségek, mint figyelem, tükrök használata, 
stb. mindig nélkülözhetetlenek.

1. Az egységet 9-27 V feszültségű 
járművekhez tervezték.

2. Az egység telepítését csak szakember 
végezheti.

3. A vezetékköteget hőforrástól és 
elektromos részektől távol vezesse el.

4. Javasoljuk, hogy a furat kifúrása 
előtt ellenőrizze az érzékelő kívánt 
elhelyezési pontjait.

5. A telepítés után végezzen tesztet.

PARKOLÁST SEGÍTŐ 
RENDSZER

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tulajdonságok
Működési feszültség:  DC 9~16V
Működési frekvencia:  40KHz ± 1KHz
Működési hőmérséklet:  -30°C~+80°C
Áramellátás:   <300mA(12V  
    esetén)
Tárolási hőmérséklet:  -30°C~+85°C/
Feszültség:   12V
Teljesítmény:   <5W
Hangjelző frekvencia:  85±10dB
Érzékelési távolság:  2.5m-ig
Érzékelés pontossága:  ±5cm

Fontos tudnivalók Figyelem
A parkolást segítő rendszer egy vezetést 
segítő eszköz, amely nem használható 
a biztonságos parkolás helyettesítésére. 
Parkolásnál folyamatosan figyelje a 
területet ahova a járművel tolat.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal 
semmilyen felelősséget a parkolásból 
eredő esetleges sérülések vagy károk 
miatt.

Öntesztelési funkció
Kapcsolja be a gyújtást, kapcsolja a 
sebességváltót R fokozatba, így a rendszer 
automatikusan teszteli az összes szenzort.

Minden szenzor 
megfelelően működik

Az A szenzor nem 
működik

A B szenzor nem 
működik

A C szenzor nem 
működik

A D szenzor nem 
működik

Fi
gy

el
m

ez
te

tő
 

ha
ng

Tá
vo

ls
ág

Sz
ak

as
z

7 
so

r

6 
so

r
5 

so
r

4 
so

r

3 
so

r
2 

so
r

1 
so

r

Hogy működik a rendszer? Figyelem
Az alábbi esetekben előfordulhat hibás 
érzékelés.

Beszerelés után és használat előtt tesztelje 
a rendszert.
Erős eső, koszos vagy sérült szenzorok 
okozhatnak téves érzékelést.
Tolatás előtt győződjön meg arról, hogy 
minden szenzor működik.

Érzékelők karbantartása

Ne mossa az érzékelőket 
magasnyomású mosóval és 
ne dörzsölje erősen.

Kérjük, hogy 
a l a c s o n n y o m á s ú 
vízsugárral mossa az 
autót.

Amennyiben hó vagy jég 
fedi az érzékelőket, kérjük 
vízzel olvassza le.

Amennyiben koszosak 
vagy sarasak a szenzorok, 
kérjük ruhával vagy 
alacsony nyomású 
vízsugárral tisztítsa le őket.

Kijelző x 1
(opcionális)

Központ x 1 Hangjelző x 1 
(opcionális)

Szenzor x 4 Vezetékx 1 Fúróx 1

Kézikönyv

A képek tájékoztató jellegűek.

Piros

Fekete
Tolatólámpa

Test

Bekötési rajz Beszerelési rajz

Szenzorok elhelyezése

Működési teszt HibaelhárításFontos megjegyzés:
A szenzorokat függőlegesen kell beszerelni úgy, 
hogy az ‚up’ felirat felül legyen.

A helytelen beszerelés téves érzékelést 
eredményez.

A szenzorokat 
függőlegesen kell 
beszerelni.

Jelölje ki a lyuk helyét.

Fúrja ki a lyukat a 
bejelölt helyen.

Helyezze be a szenzort 
a helyére.

A teszt elvégzéséhez tartson egy falapot 
(0.3x1m) a jármű mögé, lassan guruljon előre 
majd tolasson hátra és tesztelje a leírásban 
található funciókat.

Telepítés után a hangjelző nem működik
• Ellenőrizze, hogy minden vezeték helyesen 

van csatlakoztatva
• Ellenőrizze, hogy a gyújtás be van-e kapcsolva
• Ellenőrizze, hogy a sebességváltó „R” 

fokozatban van.

Téves riasztás
• Ellenőrizze, hogy minden érzékelő helyesen 

és fixen van csatlakoztatva a központba.
• Ellenőrizze, hogy valamelyik érzékelő 

érzékelte-e a talajt.

Amennyiben a fenti lépések nem oldották meg 
a problémát:
a) Felhasználó: Vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval.
b) Szerviz:
1) Tesztelje az érzékelőket az eredeti központtal a 
működési teszt végrehajtásával.
2) Cserélje ki az központot és tesztelje újra a 
rendszert.
3) Amennyiben a hiba továbbra is fennáll vegye fel 
a kapcsolatot az importőrrel.


