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Estados do display durante a detecção:

Estágio Distância Zona Som do Alarme Cor LED/LCD Barras

Gráfico de estágio sonoro 

Primeiro Estágio Segundo estágio Terceiro estágio Quarto estágio

Observações e precauções:

Em situação de ventos ou chuvas extremamente fortes, ou em caso de imersão a lama ou outros elementos naturais, poderá afetar a 
funcionalidade dos sensores. 

Sensores instalados em para-choque de metal poderão ter sua detecção reduzida. Os sensores não devem ser instalados frouxos ou
muito tensionados. 

Perguntas e soluções:

1. Instalei meu sensor e ao engatar a ré e o sensor dispara sem obstáculos. O que devo fazer?

Verifique se a seta de indicação dos sensores estão apontando para cima. 
V  erifique se a ponteira está na angulação de 90° em relação ao chão.
Verifique se altura em relação ao chão e as distâncias entre os sensores 
estão respeitando as dimensões descritas no manual.

2. O display detecta os obstáculos, porém não emite aviso sonoro.
Verifique se o botão acima do display está desligado. 
Obs.: O aviso sonoro respeita o limite recomendado de decibéis.

3. Meu display não está acendendo. O que fazer?

Verifique a polaridade da alimentação e se a tensão não está abaixo de 10,5V DC.
V erifique se a alimentação da central está na linha da lâmpada de ré.
Verifique se o conector não está invertido na central.

4. Estão aparecendo em meu display os códigos E1, E2, E3 ou E4. O que devo fazer?

Os códigos de erro estão relacionados a sequência das ponteiras , E1 ponteira A, E2 ponteira B, E3 ponteira C e E4 
ponteira D, assim indicando falha em uma ou mais ponteiras. 

Verifique a conexão indicada no display. Caso não resolva troque a sequência das ponteiras o A com D, B com C,
C com B e D com A. Mantendo sempre a sequência dos encaixes das ponteiras de A, B, C e D começando pela a 
esquerda do para-choque.
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Caso nenhuma das soluções acima tenham resultado positivo entre em contato com o setor de compra. 
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 STANDARD

 STANDARD 8 PONTAS OEM ‘’ORIGINAL‘’  8 PONTAS

PRIME
OEM ‘’ORIGINAL‘’ DUAL COLOR



60cm

F G HE

RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA POR UM PROFISSIONAL.

Contém:
1  Central  I  1  Display
1  Cabo de alimentação, 2 para modelo Wireless 
4  Sensores de estacionamento  I   1 Broca Serra copo 18.5 mm
2  Adesivos Autocolante dupla face, 10 unidades para o modelo OEM

Informações gerais:
Display de Led com marcações de distância;
Aviso sonoro com 4 estágios;
Sensor habilitado ao engatar a ré;
Display com cores que alteram conforme proximidade do obstáculo;
Distância de detecção: 10 a 250 cm.

Informações Técnicas:
Tensão de funcionamento: 12V DC +- 5%
Consumo de Corrente: 50mA ~ 100mA
Temperatura suportada central/display: - 20°C à 90°C
Frequência do ultra-som: 40KHz

Procedimentos de Instalação:
01). Demarcação e perfuração dos sensores
02). Passagem dos cabos e ajustes das pontas e central
03). I nstalação do display
04). Alimentação da central e conexão do display e sensores.
05). Teste de Funcionamento

CERTIFIQUE-SE DE DESLIGAR O SEU VEÍCULO ANTES DE INICIAR OS PROCEDIMENTOS ABAIXO.
RECOMENDAMOS QUE O EQUIPAMENTO SEJA TESTADO ANTES DE SER UTILIZADO. 

01). Demarcação e perfuração dos sensores
Aconselhamos a remoção do para-choque para efetuar todos os procedimentos.
Limpe o para-choque de forma que facilite a marcação. Utilizando um marcador, marque a posição correta dos quatros sensores que 
serão instalados.

Siga as dimensões descritas na figura abaixo:

Siga as dimensões descritas na figura abaixo: sensores de 8 pontas

Perfuração do para-choque
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No modelo Sensor Display Dual Color as indicações de 
distância de cada ponta do sensor são ilustradas com 
barras individuais na parte traseira de um veiculo.

Com o botão de dupla função pode-se desligar o aviso sonoro
e alterar a cor do display para Azul ou Âmbar. Pressionando o
botão uma vez ele desliga e liga o aviso sonoro, pressionando
continuamente em torno de 2 segundos ele alternará a cor
display.

A base inferior do aparelho vem com
adesivo autocolante de fixação do display.

Cores Âmbar.
Audio desligado.

Botão Lig.Desliga
Parte superior. 

Cores Azul
Audio ligado.

Após acionado a ré e o veículo permanecer em estado inerte de 
7 à 10 segundos, o display apagará ficando em modo stand-by até a
próxima movimentação em que ele instantaneamente acenderá.

04). Alimentação da central e conexão do display e sensores.

Para conectar a central localize os pólos positivos e negativos da luz de ré de seu veiculo,  o fio vermelho (+) da central dever conectar 
com o positivo da luz ré e o fio preto (-) negativo da central com o negativo da luz de ré. Para efetuar a conexão do display e sensores 
siga as orientações descritas na central, cabo do sensor A com entrada A, cabo do sensor B com entrada B e assim respectivamente. 
o display no conector do display.

A central deve ser bem fixada, utilizando a fita 
adesiva dupla face que acompanha o produto. 
Após a completa instalação engate a ré e o 
sensor de estacionamento deverá funcionar
normalmente.

O display do sensor de estacionamento Tech One, auxilia o condutor na manobra utilizando a ré de forma sonora e visual. 
A instalação do display deve ficar visível, no painel aos olhos do condutor para que consiga utilizar de forma correta o produto.
A descaracterização do produto ou da sua forma de instalação pode ocasionar colisões e retira a responsabilidade do fabricante 
quanto ao correto funcionamento do kit sensor de ré. 

O kit sensor de ré por fim, não faz a função de ré do veículo, apenas serve para orientar o condutor. Cabe o mesmo a atenção devida
ao efetuar a manobra.

SENSOR DE ESTACIONAMENTO 
STANDARD 8 PONTAS  I  OEM ORIGINAL 8 PONTAS  I  STANDARD  I PRIME  I  OEM ORIGINAL  I  DUAL COLOR  I  WIRELESS 

Os sensores devem ficar com 60 cm de distância do chão.
Após a demarcação remova o para-choque para iniciar o procedimento de perfuração e instalação dos sensores.
Com ferramentas de perfuração de baixo impacto utilize a broca de 18.5 mm, lembrando de manter uma angulação de 90° durante a 
perfuração.

60cm 60cm

Cada ponteira do sensor possui uma identificação de A à D para sua respectiva conexão com a central, para que o display 
mostre corretamente em que lado está o obstáculo. O encaixe das ponteiras deve seguir a seqüência A, B, C e D começando
pela a esquerda do para-choque, (figura 01).

02). Passagem dos cabos e ajustes das pontas e central

Figura (03)

Figura (05)

As ponteiras devem ser encaixadas corretamente. 
Prestando atenção na indicação da seta ↑  “UP” na 
parte traseira dos sensores, que deve ficar apontada
para cima.

Encaixe das ponteiras:Para que não haja interferência as ponteiras
devem ser instaladas em um ângulo de 90° em relação ao chão. 
Como na imagem abaixo:

Conduza os cabos das ponteiras por dentro do forro do seu veiculo até o canto esquerdo onde será instalada sua central. 

* No modelo Sensor Prime existem conectores a prova d'água que facilitam a sua instalação.

* No modelo Sensor OEM (Original) existem encaixes embutidos e para sua instalação é necessário  seguir os 
  procedimentos de instalação abaixo:

1.  Remova o para-choque.

5.  Instale as ponteiras lembrando se de posicionar a seta na traseira
dos sensores para cima.

Conduza os cabos das ponteira por dentro do forro do 
seu veículo até o canto esquerdo onde será instalada
sua central.

2.  Limpe bem a parte interna onde será fixado o encaixe embutido
para as ponteiras.

3.  Utilize os adesivos (dupla face) primeiramente no encaixe e 
depois aplique no para-choque fixando os na posição horizontal.

4.  Aguarde em torno de 15 minutos para fixação da cola dos adesivos
 no encaixe e no para-choque.

Figura (04)

Com auxilio de um “cabo guia” conduza o cabo de vídeo pelo o canto esquerdo do seu veiculo até o local de instalação.
Exemplos de como passar o cabo vídeo:

03). Instalação do display

Após esse procedimento, escolha um local para o display. A fixação do display varia de acordo com a preferência do 
condutor podendo ser instalado em diversas partes do painel, próximo ao retrovisor e etc.
No modelo Sensor Wireless o display não se conecta à central via cabo necessitando apenas da alimentação 12 volts direta.
Ele funcionará quando a central for ativada ao engate da ré.

Display do modelo Sensor Wireless
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Figura (01)

Figura (01)

Figura (02)

04). Alimentação da central e conexão do display e sensores.
A central deve ser fixada na parte traseira do veiculo. Conectar o fio branco (+) no positivo da luz de ré e o fio preto (-) na parte negativa 
da luz de ré. O fio vermelho 12v no positivo da caixa de fusíveis ou bateria do veículo. Para efetuar a conexão do display e sensores 
siga as orientações descritas na central, cabo do sensor A com entrada A, cabo do sensor B com entrada B e assim respectivamente. 
O display no conector do display.

O kit sensor de ré por fim, não faz a função de ré do veículo, apenas serve para orientar o condutor. Cabe o mesmo a atenção devida
ao efetuar a manobra.

O display do sensor de estacionamento Tech One, auxilia o condutor na manobra utilizando a ré de forma sonora e visual. 
A instalação do display deve ficar visível, no painel aos olhos do condutor para que consiga utilizar de forma correta o produto.
A descaracterização do produto ou da sua forma de instalação pode ocasionar colisões e retira a responsabilidade do fabricante 
quanto ao correto funcionamento do kit sensor de ré. 

Funcionamento dos sensores

1. Com o carro ligado, ao engatar a marcha ré, os quatro sensores traseiros serão energizados e, por sua vez, passarão a medir a 
distância dos obstáculos. Os sensores dianteiros permanecerão inertes nesse momento.


