
M7 kijelző

Öntesztelő funkció

Első rendszereknél: Amint a gyújtáskapcsoló be van kapcsolva, a 
rendszer automatikusan tesztelni fogja a szenzorokat.

Hátsó rendszereknél: Amint a sebességváltó R fokozatban van, a 
rendszer automatikusan teszteli a szenzorokat.
Amennyiben minden szenzor megfelelően működik, a kijelző 1x csi-
pog. Ha valamelyik szenzor sérült vagy hibás, a kijelző 3 csipogással 
fog jelezni.

Minden szenzor megfelelően 
működik

Sérült vagy hibás valamelyik 
szenzor

Megjegyzés:
3 csipogással jelez
• A jelzés után a többi szenzor megfelelően működik
• A sérült/hibás szenzor számát a kijelző középen mutatja, illetve 

a hozzá tartozó LED fény világít.
• A rendszer nem fog riasztani, ha (B&C), (F&G) szenzorok 

sérültek vagy hibásak, mivel így automatikusan 2 szenzoros 
rendszerként fog működni.

Figyelmeztetés beszéddel

Első rendszereknél: A gyújtáskapcsoló bekapcsolása után 
nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 2 mp-ig, majd a 
beszéd értesítés ki/bekapcsolásához nyomja meg még egyszer.

Hátsó rendszereknél: Kapcsolja a sebességváltót R fokozatba,  
nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 2 mp-ig, majd a 
beszéd értesítés ki/bekapcsolásához nyomja meg még egyszer.

Beszéd kikapcsolva Beszéd bekapcsolva

Hangerő beállítása

Első rendszernél: Kapcsolja be a gyújtáskapcsolót, majd nyomja 
meg egyszer a SET gombot. Egy csipogás jelzi, hogy belépett a 
hangerő beállítása menübe.

Hátsó rendszernél: Kapcsolja a sebességváltót R fokozatba, 
majd nyomja meg egyszer a SET gombot. Egy csipogás jelzi, hogy 
belépett a hangerő beállítása menübe.
A hangerő szintjének kiválasztásához nyomja meg újra a SET 
gombot. 1 mp elteltével a rendszer elmenti a módosításokat és 
kilép.
„1” - minimum
„2” - közepes
„3” - maximum (gyári beállítás)
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Első központ bekötési rajz Hátsó központ bekötési rajz

Kijelző elhelyezése

1. elhelyezési mód 2. elhelyezési mód 3. elhelyezési mód



Kijelző beállítása 

Első rendszereknél: A gyújtáskapcsoló bekapcsolása után nyomja 
meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 mp-ig, a kijelző egyet 
csipog.

Hátsó rendszereknél: Kapcsolja a sebességváltót R fokozatba,  
nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 mp-ig, a kijelző 
egyet csipog.

1. Műszerfalra helyezve

Válassza az 1. elhelyezési módot.

2. Tetőre vagy szélvédőre helyezve (csak hátsó központ 
esetén)

Válassza a 3. elhelyezési módot.

Megjegyzés: A beállítás előtt helyezze a kijelzőt a 
műszerfalra.

Távolság: >0.9 m Távolság: 0.6 m Távolság: <0.3 m Távolság: <0.3 m Távolság: >0.6 m Távolság: >0.9 m

Távolság: 2.0m Távolság: 1.2m Távolság: 0.8 m Távolság: 0.6 m Távolság: 0.3 m Távolság: <0.3 m

Első érzékelési tartomány

Hátsó érzékelési tartomány


