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A KIYO ProPark XT parkolósegéd-berendezés gépjárművünk hasznos kiegészítője. A tolatóradarokkal 
ellentétben - amelyek általában 30-50 cm-en kívül adnak pontos tájékoztatást a tereptárgyak távolságáról – a 
KIYO ProPark XT képes a közelebbi (kb. 25 cm-re lévő) tárgyak közeledtét is jelezni, arról nem is beszélve, 
hogy a felszerelés során nincs szükség a lökhárítón több nagyméretű furat készítésére, hiszen a 
transzponderek a lökhárítók mélyedéseibe, vagy a hűtőmaszkba is beszerelhetőek. A termék méltán szerzett 
magának hírnevet 2,5 cm mélységű, aprócska transzpondereivel (szenzorok, „szemek”) és kiemelkedően 
kedvező árával. A termék 2 és 3 db érzékelő-transzponderrel rendelkező csomagokban kapható. 

A készülék célja: 

A KIYO ProPark XT parkolósegéd célja, hogy napjaink egyre zsúfoltabb útjain megkönnyítse a 
járművünkkel való parkolást, illetve manőverezést. A tolatóradarokkal ellentétben, a KIYO ProPark XT képes 
a közelebbi tereptárgyak közeledtét is jelezni. Ennek főleg a szűk parkolókban, vagy a garázsba történő 
beálláskor vesszük hasznát. Fontos azonban, hogy nem szabad csak a készülék jelzéseire hagyatkozni! Kérjük, 
minden esetben körültekintően, saját érzékszerveire is támaszkodva hajtsa végre a parkolást. 

Működése: 

A KIYO ProPark XT parkolósegéd-berendezés infravörös fénnyel méri a jármű és a környezetében lévő 
tárgyak távolságát. Amint közeledünk egy tereptárgyhoz (épület, másik jármű, korlát, utcán közlekedő 
gyalogos), a készülék folyamatosan figyeli annak távolságát, majd amint veszélyesen közel kerülünk ahhoz, 
hang- és fényjelzéssel tájékoztat minket arra, hogy nagyobb figyelemmel folytassuk a manővert. 

A készülék használata: 

A KIYO ProPark XT parkolósegéd-berendezés transzpondereit (szenzorok, „szemek”) mindig tartsuk 
tisztán! Esős, havas, saras időben takarítsuk le ezeket, hasonlóan, mint járművünk fényszóróit. Ellenkező 
esetben a készülék hatásfoka jelentősen csökken! Előfordulhatnak olyan szituációk, amikor bizonyos külső 
körülmények miatt későn, vagy egyáltalán nem jelez a készülék. Ez a fizika törvényszerűségei miatt fordulhat 
elő (erős napsugárzás, fénytörés, esős idő, hó, elkoszolódott transzponderek stb.), nem a készülék hibás 
működése az oka.  

A termék rendelkezik [e7] jelöléssel. A KIYO ProPark XT parkolósegéd berendezés egy olyan 
segédberendezésnek lett tervezve, amely segíti a biztonságos parkolást, de semmilyen helyzetben sem 
helyettesítheti a körültekintő gépjárművezetői magatartást. Mivel a KIYO ProPark XT parkolósegéd berendezés 
a nyílt 904 Nm-es hullámhosszon dolgozik, így esetlegesen zavarhatja a szintén 904 Nm-en működő rendőrségi 
lézeres sebességmérő berendezéseket, ezért a gyártó és a forgalmazó felhívja a vásárló figyelmét, hogy a 
készüléket kizárólag olyan országokban használja, ahol egy ilyen eszköz használata jogszabályba nem ütközik, 
illetve 15 km/h sebesség felett kapcsolja ki a készüléket. A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem 
vállal a készülék használatából, illetve a szakszerűtlen beszerelésből adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért 
vagy bármely egyéb hátrányért, illetve az olyan balesetekért, amely a vezető gondatlanságából ered. 

          



A beltéri egység 
(interfész) 

 

 

Hangszóró: 
A hangszórón keresztül kapjuk a hangjelzéseket a készülék aktiválásakor, valamint közeledő akadály 
észlelésekor. 

Forgó kapcsoló, hangerőszabályzó (VOL és OFF felirat): 
A forgó hangerőszabályzó kapcsolóval tudjuk a készülékünket ki- és bekapcsolni. (Kiegészítő kapcsoló 
használatakor nem szükséges az ezzel történő kapcsolás.) A forgó kapcsoló feladata nem csupán a ki- és 
bekapcsolás, hanem ezzel tudjuk állítani a hangszóró hangerejét is. 

PWR feliratú LED visszajelző: 
A PWR felirat feletti zöld LED világít, ha a készülék bekapcsolt állapotban van. 

FRONT feliratú LED visszajelző: 
A FRONT feliratú LED zölden világít, ha az interfész hátulján lévő FRONT csatlakozókba (2 db) helyesen 
csatlakoztattuk a transzpondereket. Abban az esetben, ha ez nem világít, hibás a csatlakozás, vagy hibás 
valamelyik transzponder. Közeledő tárgy észlelése esetén, ha a FRONT csatlakozókba csatlakoztatott 
transzponderek bármelyike közeli tárgyat érzékel, a LED pirosan kezd el villogni, és elkezdődik a riasztás. 

AUX feliratú LED visszajelző: 
Az AUX feliratú LED zölden világít, ha az interfész hátulján lévő AUX csatlakozóba helyesen csatlakoztattuk a 
transzpondert. Abban az esetben, ha ez nem világít, hibás a csatlakozás, vagy a csatlakoztatott transzponder. Ha 
az AUX csatlakozókba csatlakoztatott transzponder közeli tárgyat érzékel, a LED pirosan kezd el villogni, és 
elkezdődik a riasztás. Az AUX csatlakozóba csatlakoztassuk a harmadik transzpondert. 

MUTE feliratú némító gomb: 
Miután információt kaptunk a tereptárgy közeledtéről, ezzel a gombbal tudjuk lenémítani a hangriasztást. 

DC 12V feliratú tápellátás-csatlakozó: 
Ebbe a csatlakozóba kell bedugni a szettben található tápkábel csatlakozós végét. 

FRONT és AUX feliratú transzponder-csatlakozások: 
Ezekbe a csatlakozókba kell csatlakoztatni a szettben található transzpondereket. 



A KIYO ProPark XT parkolósegéd-berendezés beszerelése 

A KIYO ProPark XT parkolósegéd-berendezések hatékonyságának a legsarkalatosabb pontja a felhasznált 
transzponderek száma, és ezek szabályos beszerelése! Legfőképpen az autó felépítése és mérete határozza 
meg, hogy hány darab transzponderre lesz szüksége hatékony rendszer kiépítéséhez. A beszerelést 
megelőzően mindenképpen mérlegelje azt is, hogy első vagy első-hátsó parkolósegéd-berendezést szeretne az 
autójára. Kérje ki szakember véleményét azzal kapcsolatban, hogy hány érzékelő transzponder felszerelése 
javasolt az autóra, és hová érdemes felszerelni ezeket a transzpondereket. 

Bátran kérje ki ügyfélszolgálatunk tanácsát, vagy kérje el az Önhöz legközelebbi beszerelő műhely 
elérhetőségét, és segítünk!  

A parkolósegéd beszerelésének legfontosabb része a transzponderek helyes felszerelése. Minden esetben a 
jármű középvonalával párhuzamosan kell előre néznie a transzpondereknek, nem szabad a lökhárító vagy a 
lökhárító rácsozásának ívét követniük!  

 

A másik fontos szabály, hogy a transzpondereket az úttal is párhuzamosan kell beállítani, nem „nézhetnek” 
túlzottan felfelé, az ég felé, sem lefelé, a talaj felé. A megengedett maximális eltérés a párhuzamostól felfelé 
5% lehet. A speciális állító csavar segítségével a beállítás könnyedén elvégezhető. 

 

Nagyon fontos, hogy a transzponderek előtt nem lehet semmilyen tárgy (szélvédő, lökhárító, rács, stb.). Mivel a 
készülék fény kibocsátásával és a visszaverődött fény érzékelésével méri a tárgyak járműtől való távolságát, 
így a transzpondereknek „ki kell látniuk” az útra. Abban az esetben, ha másképpen nem megoldható, 
belóghat a jármű lökhárítójának vékony, függőleges rácsozása a transzponder elé, de ebben az esetben 
számolni kell azzal, hogy a készülék hatékonysága csökkenhet. 



Első parkolósegéd személyautókhoz 
Általános ajánlás a beszereléshez  

(1 db 3 fejes és 1 db 2 fejes KIYO ProPark XT szett alkalmazásával) 

 

Miután a fent leírt módon kiválasztottuk, hogy hová, illetve hány darab transzponder kerüljön, jelöljük ki a 
csomagban található tartóbakok helyeit! (Amennyiben szükséges, szereljük le a lökhárítót vagy a lökhárítóban 
található rácsokat.) A tartóbakokat felhelyezhetjük a csomagban található csavarok vagy a „ragasztható 
műanyag tépőzárak” segítségével (ekkor nem szükséges a lökhárító vagy a rácsozás kifúrása). 

Helyezzük a transzpondereket a tartóbakokba, és a speciális állítócsavarok segítségével rögzítsük azokat 
megfelelően, a fentebb leírtak alapján. SOHA ne fúrjuk meg a transzpondereket! 

A transzponderek vezetékeit vezessük be a jármű utasfülkéjébe! Ügyeljünk arra, hogy a vezetékek ne 
érhessenek forgó, mozgó alkatrészekhez, valamint forró felületekhez (radiátor, ventilátor, motortömb, stb.)! A 
vezetékek ne feszüljenek, de ne is tudjanak túlzottan mozogni! A vezetékeket rögzíthetjük a csomagban 
található kötegelők segítségével. Ne csomózzuk össze, ne törjük meg a vezetékeket! A sérült vezeték a 
transzponder és az interfész meghibásodását okozhatja, ami garanciavesztéshez vezet. 

A kétoldalú ragasztó segítségével helyezzük el a KIYO ProPark XT parkolósegéd-berendezés beltéri egységét 
(interfész) a jármű utasfülkéjében. Helyezhetjük azt a műszerfal fölé vagy akár alá is, térdmagasságban. 
Abban az esetben, ha kiegészítő kapcsolót használunk, lehetőség van arra is, hogy az interfészt teljesen 
elrejtsük a műszerfal mögé (ebben az esetben csak hangjelzés figyelmeztet minket a közeledő tárgyakra). Ekkor a 
kiegészítő kapcsoló segítségével tudjuk kikapcsolni a KIYO ProPark XT parkolósegéd-berendezést. 

Miután elhelyeztük az interfészt, csatlakoztassuk a transzponderek JACK csatlakozóit az interfész FRONT és 
AUX feliratú aljzataiba! A csomagban található tápkábel csatlakozós végét csatlakoztassuk az interfész 
DC12V feliratú aljzatába, a másik végén a pozitív (+) jelölésű kábelt kössük a jármű kapcsolt-pozitív, a 
negatív (-) jelölésű kábelét pedig rögzítsük a jármű negatív pontjára, vagy a kasznihoz! A kábeleken található 
matrica és a vezeték színe segíti a bekötést. 

 
Több KIYO ProPark XT szett használatakor javasolt a kiegészítő kapcsoló használata.  

Ezekről bővebb információ a következő oldalakon található. 

Beltéri egység 
KIYO ProPark XT 

Beltéri egység 
KIYO ProPark XT 



Első – hátsó parkolósegéd személyautókhoz 
Általános ajánlás a beszereléshez 

(2 db 3 fejes és 1 db két fejes KIYO ProPark XT szett alkalmazásával) 

 
Miután a fentebb leírt módon kiválasztottuk, hogy hová, 
illetve hány darab transzponder kerüljön, jelöljük ki a 
csomagban található tartóbakok helyét! (Amennyiben 
szükséges, szereljük le a lökhárítót vagy a lökhárítóban található 
rácsokat.) A tartóbakokat felhelyezhetjük a csomagban 
található csavarok vagy a „ragasztható műanyag tépőzárak” 
segítségével (ekkor nem szükséges a lökhárító vagy a rácsozás 
kifúrása). 

Az egyik 3 fejes KIYO ProPark XT és a 2 fejes KIYO ProPark XT szett 5 db érzékelőjét, azaz a 
transzpondereit helyezzük fel a jármű elejére. A másik 3 fejes KIYO ProPark XT szett transzpondereit pedig 
hátra helyezzük a rendszámtábla fölé, a rendszámtábla-világítások mellé, illetve közé. Helyezzük a 
transzpondereket a tartóbakba, és a speciális állítócsavar segítségével rögzítsük azokat megfelelően, a fentebb 
leírtak alapján! SOHA ne fúrjuk meg a transzpondereket! 

A transzponderek vezetékeit vezessük be a jármű utasfülkéjébe! Ügyeljünk arra, hogy a vezetékek ne 
érhessenek forgó, mozgó alkatrészekhez, valamint forró felületekhez (radiátor, ventilátor, motortömb, stb.)! A 
vezetékek ne feszüljenek, de ne is tudjanak túlzottan mozogni! A vezetékeket rögzíthetjük a csomagban 
található kötegelők segítségével. Ne csomózzuk össze, ne törjük meg a vezetékeket! A sérült vezeték a 
transzponder és az interfész meghibásodását okozhatja, ami garanciavesztéshez vezet. 

Helyezzük el a kétoldalú ragasztó segítségével a KIYO ProPark XT beltéri egységeit (interfész) a jármű 
utasfülkéjében! Három ilyen interfészt kell elhelyeznünk, mivel egy interfész 3 transzpondert képes kezelni, 
és az első-hátsó parkolósegéd-rendszer felépítéséhez 8 transzponder (2 db 3 fejse KIYO ProPark XT és 1 db 2 
fejes KIYO ProPark XT szett) szükséges. Helyezhetjük az interfészeket a műszerfal fölé vagy akár alá is, 
térdmagasságban. Abban az esetben, ha kiegészítő kapcsolót használunk, lehetőség van arra is, hogy az 
interfészeket teljesen elrejtsük a műszerfal mögé (ebben az esetben csak hangjelzés figyelmeztet minket a 
közeledő tárgyakra). Ekkor a kiegészítő kapcsoló segítségével tudjuk kikapcsolni mindhárom beltéri egységet. 

Miután elhelyeztük az interfészeket, csatlakoztassuk a transzponderek JACK csatlakozóit az interfészek 
FRONT és AUX feliratú aljzataiba! A csomagban található tápkábel csatlakozós végét csatlakoztassuk az 
interfész DC12V feliratú aljzatába, a másik végén a pozitív (+) jelölésű kábelt kössük a jármű kapcsolt-
pozitív a negatív (-) jelölésű kábelét pedig rögzítsük a jármű negatív pontjára, vagy a kasznihoz! A kábeleken 
található matrica és a vezeték színe segíti a bekötést. 

Több KIYO ProPark XT szett használatakor javasolt a kiegészítő kapcsoló használata.  

Erről bővebb információ a következő oldalakon található. 

Beltéri egység 
KIYO ProPark XT 

Beltéri egység 
KIYO ProPark XT 



Kiegészítő kapcsoló beszerelése 
(Több KIYO ProPark XT szett egyidejű be- és kikapcsolásához) 

Abban az esetben, ha kiegészítő kapcsolót szeretne használni a parkolósegéd kikapcsolásához, KÉREM 
VEGYE IGÉNYBE SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT, VAGY HÍVJA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLA-
TUNKAT! Ha nem rendelkezik kellő szakértelemmel, tönkreteheti mind a parkolósegédet, mind járművét! A 
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A SZAKSZERŰTLEN 
BESZERELÉS MIATT A GÉPJÁRMŰVÉBEN VAGY A KÉSZÜLÉKBEN KELETKEZETT KÁROKÉRT! 
Az alábbi bekötési útmutató csupán tájékoztató jellegű, ne hagyatkozzon kizárólag ezen leírásra! 

A direkt bekötéshez használható kapcsoló szett megrendelhető viszonteladóinknál vagy központi 
ügyfélszolgálatunkon. A szett tartalmaz egy kapcsolót, a hozzá illő kábelvéget és egy 3 eres kábelt. 

Bekötés 1 db KIYO ProPark XT szett beszerelése esetén: 

 

Bekötés több KIYO ProPark XT szett beszerelése esetén: 

 

Több KIYO ProPark XT szett beszerelésekor ajánlott a kiegészítő kapcsoló használata, így egy 
gombnyomással ki- és bekapcsolható az összes szett.  



Hibaelhárítás, jótállás 

Ha a beszerelés során bármiben elbizonytalanodna, vagy kérdése merülne fel mind a termék beszerelésével, 
mind pedig a termék használatával kapcsolatban, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot 
beszerelőműhelyünkkel, vagy központi ügyfélszolgálatunkkal! 

Néhány hibajelenség megoldása 

Nem kapcsol be a készülék: 

1. Fordítsa el a jármű gyújtáskapcsolójában a kulcsot, adjon gyújtást az autójára, kapcsolja be a készüléket a 
hangerőállító forgó kapcsoló segítségével! 

2. Ha így sem kapcsol be a készülék, győződjön meg róla, hogy a termékhez tartozó összes csatlakozó 
megfelelően van csatlakoztatva, és a vezetékek nem sérültek-e meg!  

3. Ha így sem kapcsol be a készülék, ellenőrizze autója biztosítékait a jármű kezelési kézikönyvében 
megadott módon! Ha szükséges, cserélje ki a biztosítékot! 

4. Ha így sem kapcsol be a készülék, ellenőrizze a termék tápkábelén található aljzatban lévő üvegbiztosíték 
állapotát. Szükség esetén cserélje az üvegbiztosítékot! 

5. Ha a hiba még mindig nem hárult el, keresse fel ügyfélszolgálatunkat! 

A parkolósegéd-berendezés nem jelez a közeledő tárgyakra: 

1. Ellenőrizze, hogy a készüléke bekapcsolt állapotban van-e! 
2. Hajtsa végre a fent leírt „Nem kapcsol be a készülék” című hibaelhárítási útmutatóban található lépéseket! 
3. Ha minden rendben van, bekapcsolt állapotban ellenőrizze, hogy az interfész elején található FRONT és 

AUX feliratú LED-ek zölden világítanak-e! Ha nem világítanak, ellenőrizze újra, hogy jól vannak-e 
csatlakoztatva az interfészbe a transzponderek! 

4. Ha jól vannak csatlakoztatva, és mégsem világítanak a visszajelző LED-ek, keresse fel 
ügyfélszolgálatunkat! 

Nem elég hosszú a transzponderek vezetéke: 

Lehetőség van kiegészítő hosszabbító vásárlására. Keresse fel viszonteladónkat vagy ügyfélszolgálatunkat! 

Jótállás feltételei 

Kérjük, a jótállási jegyet gondosan őrizze meg, mert garanciális igényét kizárólag az érvényesen kitöltött, és 
szakszerviz vagy viszonteladó által hitelesített jótállási jeggyel tudja érvényesíteni! Fontos, hogy ügyeljen a 
jótállási jegyen feltüntetett, és az interfészen, valamint a transzpondereken elhelyezett egyedi azonosító 
matricák épségére! A jótállás feltétele ezek sértetlensége. 

A termékre adott jótállás időtartama: 12 hónap 



KIYO ProPark XT parkolósegéd-csomagok 

2 fejes KIYO ProPark XT: 

2 fejes parkolósegéd-szett, régebben felszerelt összeállítás bővítésére. 

 

 
 

 

3 fejes KIYO ProPark XT: 

3 fejes parkolósegéd-szett, hatásos első vagy hátsó elrendezés személyautó esetében. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 + 2 fejes KIYO ProPark XT: 

3 + 2 fejes parkolósegéd-szett, hatásos első elrendezés személyautó esetében. 

 

 



Forgalmazó és szerviz elérhetősége 

Ha a beszerelés során bármiben elbizonytalanodna, vagy kérdése merülne fel mind a termék beszerelésével, 
mind pedig a termék használatával kapcsolatban, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a viszonteladónkkal, 
beszerelőműhelyünkkel vagy központi ügyfélszolgálatunkkal! 

POWERTUNING központi ügyfélszolgálat elérhetősége: 

 Vezetékes telefonszám: (21) 2000 – 900 
 Mobil telefonszám: (30) 852 – 5460 
 SMS/MMS szám: (30) 981 – 1716 
 Fax szám: (62) 542 – 933 
 E-mail: info@powertuning.hu 
 Webcím: www.powertuning.hu 

A termék rendelkezik [e7] jelöléssel. A KIYO ProPark XT parkolósegéd berendezés egy olyan segédberendezésnek 
lett tervezve, amely segíti a biztonságos parkolást, de semmilyen helyzetben sem helyettesítheti a körültekintő 
gépjárművezetői magatartást. Mivel a KIYO ProPark XT parkolósegéd berendezés a nyílt 904 Nm-es 
hullámhosszon dolgozik, így esetlegesen zavarhatja a szintén 904 Nm-en működő rendőrségi lézeres sebességmérő 
berendezéseket, ezért a gyártó és a forgalmazó felhívja a vásárló figyelmét, hogy a készüléket kizárólag olyan 
országokban használja, ahol egy ilyen eszköz használata jogszabályba nem ütközik, illetve 15 km/h sebesség felett 
kapcsolja ki a készüléket. A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a készülék használatából, 
illetve a szakszerűtlen beszerelésből adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy bármely egyéb hátrányért, 
illetve az olyan balesetekért, amely a vezető gondatlanságából ered. 



 


