
GARANTIITINGIMUSED
- Seadme valmistaja annab tagurdusradarile 36 kuulise, seadme 

ostu päeval algava  garantii mis kehtib garantiitunnistuse või 
ostutseki ettenäitamisel.

- Garantii korvab seadme komplekti kuuluvate osade tooraine 
ja valmistusvead.

- Garant i i  e i  korva kulutusi ,  mis johtuvad seadme 
mittetöötamisest.

- Garantii ei korva  mehaanilistest vigastustest või ebaõigest 
paigaldusest põhjustatud seadme tegevushäireid või 
mittetöötamist.

- Garantiiküsimuste lahendamiseks võtke ühendust seadme 
müüja või klienditoega.
Seadme valmistaja omab õigust teha seadet puututavaid 
muudatusi ilma etteteatamata.
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KASUTAMISJUHEND

TAGURDUSRADARITE

TAGURDUSRADARI SISSELÜLITAMINE

  
Tagurdusradar lülitub välja koos tagurduskäigu väljalülitamisega.

TAKISTUSEST MÄRKUANDMINE
Tagurdusradar annab auto taga olevast takistusest ning selle 
kaugusest märku erinevate summerihelidega.  

Ohutsoon: kaitserauale ligemail (kuni 30 cm) asuv tsoon.  
Ohutsoonis avastatud takistusest antakse märku katkematu 
helisignaaliga.

Häiretsoon: keskmine tsoon (kuni 120 cm kaitsearauast). 
Häiretsoonis avastatud takistusest antakse märku katkendliku 
helisignaaliga. Takistuse liginedes signaali sagedus kasvab.

Hoiatustsoon: kõige pikem (kuni 200 cm) ja laiem tsoon. 
Avastades hoiatustsoonis oleva takistuse annab summer üksikuid 
helisignaale. Helisignaal antakse ainult auto liikudes.    

Lülita tagurduskäik 
sisse.

Kostab helisignaal-radar 
on sisselülitatud.

R

Meta Targa, ActivePark, PlugPark ja EasyPark 
TAGURDUSRADAR

Meta Targa, Meta ActivePark ja Meta PlugPark tagurdusradar 
on abivahend, mis hoiatab autot tagurdades auto taha jäävatest 
esemetest ja takistustest. Takistused tehakse kindlaks tagumisse 
kaitserauda paigaldatud ultrahelianduritega. Avastatud takistusest 
antakse autojuhile märku summeriheliga. 

KOMPLEKTI KUULUB
Ultraheliandurid   4 tk (v.a Targa)
     2 tk (Targa)
Juhtplokk    1 tk
Summer    1 tk
Paigaldustarvikud   1 kmpl
Kasutamisjuhend   1 tk

TEHNILISED ANDMED
Nominaalpinge   12 V DC
Voolutarve 12V pinge juures < 50 mA
Töötemperatuur   -400C  -  +850C

TÄHELEPANU!
- Tagurdusradar on autojuhi abivahend mis hõlbustab auto 

manööverdamist, vastutus turvalisuse tagamise eest jääb aga 
siiski autojuhile. 

- Teatud tingimustes ei pruugi tagurdusradar auto taga olevatele 
takistustele reageerida, näiteks kui takistus on madal, väikeste 
mõõtmetega või kui see asub ebatasasel pinnal.

- Tagurdusradari tõrgeteta töö tagamiseks tuleb tagumisse 
kaitserauda paigaldatud andurid vajaduse korral puhastada 
lumest, jääst ning mustusest. Puhastamiseks ärge kasutage 
abrasiivseid ega teravaid vahendeid.


