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Használati útmutató 
1) Termékleírás

A beep&park® egy olyan parkolást segítő rendszer, amely jelzi a vezetőnek a jármű előtt és/
vagy mögött észlelt akadályokat.

6 szettből álló kínálat

1 sz. szett
• 4 hátsó érzékelő
• 1 hangszóró

2 sz. szett
• 4 hátsó érzékelő
• 1 kisméretű, visszapillantó tükörre szerelhető kijelző, beépített 

hangszóróval

3 sz. szett
• 4 hátsó érzékelő
• 1 műszerfalra szerelhető kijelző, beépített hangszóróval
• Vonóhorgos járművekkel is kompatibilis

4 sz. szett
• 4 első érzékelő
• 1 hangszóró

5 sz. szett
• 8 érzékelő (4 első + 4 hátsó)
• 1 műszerfalra szerelhető kijelző, beépített hangszóróval
• Vonóhorgos járművekkel is kompatibilis

6 sz. szett
• 4 hátsó érzékelő
• 1 műszerfalra szerelhető kijelző, beépített hangszóróval
• Specifikus szett hosszú járművekhez (10 méteres kábel)
• Vonóhorgos járművekkel is kompatibilis
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Használati útmutató 
2) A beep&park® beállítása

• Minden alkalommal, amikor hátramenetbe vált, a 4 hátsó érzékelő aktiválódik és figyeli az 
akadályokat.

• A beep&park® a felismert akadályokra hangjelzéssel (sípolás) figyelmeztet, a hangjelzés 
frekvenciája az akadály közeledtével nő.

• Folyamatos sípolás ha az akadály távolsága 30 cm-nél kisebb
• A műszerfalra szerelhető digitális kijelzőn megjelenik a jármű előtt és mögött felismert 

akadályok távolsága és elhelyezkedése.
• A 4 első érzékelő 30 másodpercre bekapcsol, amint a vezető gyújtást ad, illetve minden 

alkalommal 30 másodpercre, amikor hátramenetbe kapcsol és észleli a jármű előtti 
akadályokat.

Hangjelzés és távolságjelzés aktiválása (tolatóradar):
• Hangjelzés kezdetének határértéke: < 1,50m
• Folyamatos sípolás - a kijelzőn megjelenik a „P“:  < 30 cm
• Hangjelzés bekapcsolása és kijelzőn lévő információk, lásd szettek szerint a következő 

bekezdésben.



3/9

Használati útmutató 
3) A beep&park® beállítása (folytatás)

1 sz. szett

1) Figyelmeztető jelzések aktiválása:

2) Erzékelő meghibásodás diagnosztika:

• Ha a rendszer sípolással jelez, annak ellenére, hogy nincs akadály a 
jármű közelében, egy vagy több érzékelő rosszul van bekötve vagy 
megsérült.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon autóvillamossági 
szakemberhez, aki ellenőrizni tudja az érzékelőket. Baleset esetén az 
érzékelők pótalkatrészként kaphatóak.

3) Kiegészítő:

• Lehetőség van a beep&park® 1. szettet utólag kijelzővel kiegészíteni. A 
kijelzőt a belső visszapillantó tükör fölé vagy a hátsó szélvédő közelébe 
lehet felszerelni. Ez a kijelző kiegészítő alkatrészként kapható. A 
részletekért érdeklődjön autóalkatrész kereskedőjénél.
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Használati útmutató 

2 sz. szett
1) Figyelmeztető jelzések aktiválása:

2) Erzékelő meghibásodás diagnosztika:

• A meghibásodott érzékelővel kapcsolatos információ a képernyőn jelenik 
meg. E1= 1 meghibásodott érzékelő, E2=2 meghibásodott érzékelő, E3=3 
meghibásodott érzékelő, E4=4 meghibásodott érzékelő A kijelzőn villogó 
figyelmeztetés mutatja a hibás érzékelő elhelyezkedését.

• Ha a hangszóró sípolással jelez, pedig nincs akadály a jármű körül, az azt 
jelenti, hogy egy vagy több érzékelő sérült vagy nincs rendesen bekötve.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon autóvillamossági 
szakemberhez, aki ellenőrizni tudja az érzékelőket. Baleset esetén az 
érzékelők pótalkatrészként kaphatóak.

3) Hangerő beállítása:

• A hangszóró hangerejét a kijelző tetején található kapcsolóval 
szabályozhatja.

3) A beep&park® beállítása (folytatás)
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Használati útmutató 

3 sz. szett

3) A beep&park® beállítása (folytatás)

1) Figyelmeztető jelzések aktiválása:

2) Erzékelő meghibásodás diagnosztika:

• A meghibásodott érzékelővel kapcsolatos információ a képernyőn jelenik 
meg. E1= 1 meghibásodott érzékelő, E2=2 meghibásodott érzékelő, E3=3 
meghibásodott érzékelő, E4=4 meghibásodott érzékelő A kijelzőn villogó 
figyelmeztetés mutatja a hibás érzékelő elhelyezkedését.

• Ha a hangszóró sípolással jelez, pedig nincs akadály a jármű körül, az azt 
jelenti, hogy egy vagy több érzékelő sérült vagy nincs rendesen bekötve.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon autóvillamossági 
szakemberhez, aki ellenőrizni tudja az érzékelőket. Baleset esetén az 
érzékelők pótalkatrészként kaphatóak.

3) Vonóhoroggal felszerelt járművek:

• Ha a járművön vonóhorog van, úgy kell beállítani a rendszert, hogy a 
vonóhorgot ne tekintse akadálynak.

• Konfigurációs fázis: 10 másodperc alatt váltson 5-ször hátramenetbe, hogy 
a rendszer az akadályt (a vonóhorgot) állandónak mentse el. Amikor először 
vált hátramenetbe, a rendszernek fel kell ismernie a vonóhorgot (síp, síp, 
síp). Ezután még egymás után 4-szer kell hátramenetbe váltani.
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Használati útmutató 

4 sz. szett

3) A beep&park® beállítása (folytatás)

1) Figyelmeztető jelzések aktiválása:

2) Erzékelő meghibásodás diagnosztika:

• Ha a rendszer sípolással jelez, annak ellenére, hogy nincs akadály a 
jármű közelében, egy vagy több érzékelő rosszul van bekötve vagy 
megsérült.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon autóvillamossági 
szakemberhez, aki ellenőrizni tudja az érzékelőket. Baleset esetén az 
érzékelők pótalkatrészként kaphatóak.
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Használati útmutató 

5 sz. szett

3) A beep&park® beállítása (folytatás)

1) Figyelmeztető jelzések aktiválása:

2) Erzékelő meghibásodás diagnosztika:

• A meghibásodott érzékelővel kapcsolatos információ a képernyőn jelenik 
meg. E1= 1 meghibásodott érzékelő, E2=2 meghibásodott érzékelő, E3=3 
meghibásodott érzékelő, E4=4 meghibásodott érzékelő A kijelzőn villogó 
figyelmeztetés mutatja a hibás érzékelő elhelyezkedését.

• Ha a hangszóró sípolással jelez, pedig nincs akadály a jármű körül, az azt 
jelenti, hogy egy vagy több érzékelő sérült vagy nincs rendesen bekötve.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon autóvillamossági 
szakemberhez, aki ellenőrizni tudja az érzékelőket. Baleset esetén az 
érzékelők pótalkatrészként kaphatóak.

3) Vonóhoroggal felszerelt járművek:

• Ha a járművön vonóhorog van, úgy kell beállítani a rendszert, hogy a 
vonóhorgot ne tekintse akadálynak.

• Konfigurációs fázis: 10 másodperc alatt váltson 5-ször hátramenetbe, hogy 
a rendszer az akadályt (a vonóhorgot) állandónak mentse el. Amikor először 
vált hátramenetbe, a rendszernek fel kell ismernie a vonóhorgot (síp, síp, 
síp). Ezután még egymás után 4-szer kell hátramenetbe váltani.
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Használati útmutató 
3) A beep&park® beállítása (folytatás)

6 sz. szett
1) Figyelmeztető jelzések aktiválása:

2) Erzékelő meghibásodás diagnosztika:

• A meghibásodott érzékelővel kapcsolatos információ a képernyőn jelenik 
meg. E1= 1 meghibásodott érzékelő, E2=2 meghibásodott érzékelő, E3=3 
meghibásodott érzékelő, E4=4 meghibásodott érzékelő A kijelzőn villogó 
figyelmeztetés mutatja a hibás érzékelő elhelyezkedését.

• Ha a hangszóró sípolással jelez, pedig nincs akadály a jármű körül, az azt 
jelenti, hogy egy vagy több érzékelő sérült vagy nincs rendesen bekötve.

• Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon autóvillamossági 
szakemberhez, aki ellenőrizni tudja az érzékelőket. Baleset esetén az 
érzékelők pótalkatrészként kaphatóak.

3) Vonóhoroggal felszerelt járművek:

• Ha a járművön vonóhorog van, úgy kell beállítani a rendszert, hogy a 
vonóhorgot ne tekintse akadálynak.

• Konfigurációs fázis: 10 másodperc alatt váltson 5-ször hátramenetbe, hogy 
a rendszer az akadályt (a vonóhorgot) állandónak mentse el. Amikor először 
vált hátramenetbe, a rendszernek fel kell ismernie a vonóhorgot (síp, síp, 
síp). Ezután még egymás után 4-szer kell hátramenetbe váltani.
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Használati útmutató 
Használati tanácsadás:

• A beep&park® segít a vezetőnek a parkolási manőverben, de nem helyettesíti az éberséget 
és körültekintést.

• A meghibásodott érzékelők rendellenes működéshez vezethetnek. Ellenőrizze, hogy az 
érzékelők tiszták-e és hogy nem borítja e őket hó vagy jég.

• Ha szeretné az érzékelőket a lökhárítóval azonos színűre festeni, válasszon speciális, 
lakkozható érzékelőket, amelyek külön pótalkatrészként kaphatók. 

• Semmi esetben se végezzen sajátkezűleg javítást vagy átalakítást a terméken. Hibás 
működéshez valamint a termék és a jármű károsodásához vezethet. 

• A jármű utasterének tisztítása során ügyeljen arra, hogy a kijelzőre ne kerüljön víz. Óvja a 
terméket a nedvességtől, mert a víz rövidzárlatot és áramütést okozhat.  

• Óvja a terméket tisztító és maró szerektől, mert ezek erősen megrongálhatják a felületét és 
belső alkatrészeit.

• Óvja a terméket az erős fizikai behatásoktól, mert ez a mechanikai és elektronikai részek 
meghibásodásához vezethet.

• Ha a rendszer nem ad ki hangjelzést, ellenőrizze, hogy nincs-e lenémítva (hangerő a 
minimumon).

• Az alkatrészek sérülése esetén keresse a pótalkatrészeket a hagyományos autóalkatrész 
forgalmazó helyeken.

Helytelen beszerelés vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a Valeo nem vállal felelősséget a termék 
működéséért.


