
TIL 500   POSITION SENSOR    USER MANUALEN
        
          WARNING: Carefully read following instructions and technical specifications in this manual before installation. The system must be installed and used only 
according to this manual. The system is designed for vehicles with 12V power supply. It has to be connected to 12V output and to the ground. Neither producer 
or seller of the system is responsible for damages caused by incorrect installation, using or operating of this product. Unprofessional operation or modification 
of the system can damage the system alone, or the electric system of the vehicle and leads to warranty loss. For proper working of the system we recommend 
the installation to be made by authorized service.

SYSTEM DESCRIPTION
Position sensor TIL 500 senses changes in posture (inclination) of a parked car. After parking the vehicle and turn the car alarm on, position sensor reads and stores the 
current position of the vehicle. The setting can take up to 45 seconds. The tilt of the vehicle by more than one degree from the stored position activates the alarm output of 
TIL 500 and triggers alarm. Lenght of alarm pulse is 4 seconds.

SYSTEM INSTAll ATION
The sensor is designed for installation into the vehicle interior. Place it so it will not be mechanical or other damaged (moisture, etc.). Use double-sided mounting tape. Place 
where you place the sensor must be clean to avoid sticking to his detached, which can cause incorrect functionality. Alarm duration pulse associated with cable passage is 
4 seconds. Triggered alarm can be stopped by turning ignition on (white wire must be connected to the ignition). During the ignition is turned on, TIL 500 is turned off. 

Wiring
Blue - alarm output (-100mA)
Black - GND (-)
Red - +12V
White - ignition (ACC +12V)

DIAGRAM CONNECTION WITH THE HORN OF THE VEHICl E
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FIGYELMEZTETÉS: Beszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a lenti utasításokat. A rendszer kizárólag a leírtaknak 
megfelelően szerelhető be és használható. A rendszert 12 Voltos járművekre tervezték. Sem a gyártó sem pedig a forgalmazó nem 
vállal felelősséget a hibás bekötés vagy használat miatt keletkező hibákért. Az eszköz szakszerűtlen működtetése vagy módosítása 
károsíthatja azt, vagy a jármű elektromos rendszerét, amelyekre a garancia nem vonatkozik. A rendszer megfelelő működéséhez 
javasoljuk, hogy a beszereléshez keressen fel egy szakszervizt.

LEÍRÁS
A TIL500 helyzetérzékelő érzékeli a parkoló autó helyének (dőlésének) változását. Parkolás és a riasztó bekapcsolása után a 
rendszer rögzíti a jármű aktuális helyzetét, ez maximum 45 másodpercig tart. A jármű 1 fokkal történő elmozdítása a rögzített 
pozícióhoz képest a TIL500 aktiválja a riasztó kimenetét. A kimenet működésének időtartama 4 másodperc.

BESZERELÉS
Az érzékelőt a jármű belsejében kell elhelyezni. A rögzítéshez használhat kétoldalú ragasztót vagy kötegelőt. Ha a rögzítés nem 
tökéletes az hamis riasztást válthat ki. A TIL500 működése a gyújtás ráadásával is kikapcsolható (amennyiben a fehér vezetéket 
bekötik).

Vezetékek
Kék (blue)- riasztó kimenet (-100mA)
Fekete (black)- GND (-)
Piros (red) - +12 V
Fehér (white) - gyújtás (ACC +12 V)

Technikai adatok

Feszültség  5-16 V
Energiafogyasztás  1,3 mA
Riasztó kimenet  -100 mA
Kimenet hossza  4 másodperc

TIL500 érzékenysége <0,9°

Betöltési idő  max. 45 másodperc

Összekötés a kürttel

Gyújtás (ACC + 12V)
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Emelés érzékelő szenzorHU
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