®
Etomer
Baksensor til Autocamper
Med en baksensor på din autocamper undgår du kedelige bakskader og bakulykker. De fleste nye biler har i
dag monteret baksensor, hvorimod kun meget få autocampere er født med baksensor. Nu kan du kan på en
time montere en baksensor på din autocamper og derved sikre dig mod dyre bakskader.
Hvad er fordelen med en baksensor kontra et bakkamera?
En baksensor ser alt, der befinder sig bag autocamperen hvad enten det er sten, børn, buske eller en anden
bil. Et 4-sensor system advarer dig med lyd, hvis der er noget bag autocamperen, og fortæller dig på
displayet i hvilken side objektet befinder sig og hvor langt der er til objektet.
Etomer baksensor JHG-1122 er programmeret med en 20 cm sikkerhedsafstand, så når displayet indikerer
”00” er der stadig 20 cm til objekter.
Et bakkamera er kun et elektronisk bakspejl. Du får ingen lydadvarsel, det fortæller dig ikke hvor langt der
er til objektet, så ser du ikke på bakkameraet er der ingen advarsel. Et bakkamera er en god løsning til en
campingvogn, men til autocamperen er baksensoren den mest sikre og billigste løsning (pris for Etomer
JHG-1122 kr. 250.00)
Montering (sådan gør du)
Følg monteringsvejledningen (medfølger)
1. Udmål hvor de fire huller til sensorene skal bores
2. Bor de fire huller (bor medfølger i boksen)
3. Monter de fire sensorer (A, B, C og D). Sensorerne skal monteres vinkelret på vejen
4. Tilslut kontrolboksens plus/minus ledning til din baklygte
5. Tilslut A, B, C og D sensorene til kontrolboksens A, B, C, og D indgange
6. Tilslut displayets stik til kontrolboksens display stik
Det var alt. Din baksensor vil nu være aktiv, når du sætter din autocamper i bakgear.
Du kan male de fire sensorer, så de passer i farven til din autocamper.
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