
      

      

      

      

  

FIGYELMEZTETÉS: TÁMOGATOTT OKOSTELEFONOK 

AZ APPLIKÁCIÓ A KÖVETKEZŐ TELEFONOKON 
ALKALMAZHATÓ: SAMSUNG – LG – SONY – HUAWEI 

CSATLAKOZTATÁS 
A megfelelő működéshez a rendszert az ábrán látható 
módon kell csatlakoztatni. 

 
 
 
A HÁTSÓ PARKOLÁSI JEL ENGEDÉLYEZÉSE A 7-ES CSATLAKOZÓN 
KERESZTÜL 

Lépjen be a programozó funkcióba a rendszer gombjai 
segítségével, és állítsa be az 56-ik funkciót 01-re. 

A beállítást követően indításkor a rendszer bekapcsolja a 
kijelzőt, ami bekapcsolja a wifi modult, és csak 
hátramenetbe kapcsolás után küldi a jeleket és láthatóvá 
teszi a kijelzőn az akadályokat. (Amennyiben ez a funkció 
aktiválva lett a 7-es csatlakozó bekötésével.) 

Wifi modul csatlakoztatása 

A gyújtást kikapcsolva, helyezze a wifi modult a 
parkolósegéd központi egységébe. 
Figyelem: a modul csatlakoztatása előtt jegyezze fel a 
szükséges adatokat. 
 

Alkalmazás letöltése     
 
A PLAYSORE-ban ingyenes alkalmazás 
található „LASERPARK” .Válassza ki majd töltse le az 
alkalmazást (Operációs rendszer követelmény :Android 
4.4.0) 

 
Alkalmazás használata 
 
Kapcsolja be a rendszert az önindítóval. 
Nyissa meg a telefonján az alkalmazást.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Engedélyezze az eszköz hozzáférését. 
 

 

Majd a következő lépésben kattintson az új eszközköz 
regisztrálására. 

Csatlakozzon a wifi modulhoz, és írja be a jelszót. 

 

Majd kattintson az OK gombra a művelet befejezéséhez. 

MŰKÖDÉS 

Parkolósegéd vizuális megjelenítése 

Amikor a Wifi csatlakozott az alkalmazás mutatja az autót 
és a” P” a felső bal sarokban, zöld jelzéssel igazolja a 
kapcsolat létrejöttét. 
Minden alkalommal a hátramenetbe kapcsolással az 

alkalmazás megjeleníti az autót, az érzékelő zónában levő 
akadályokat a stop zónáig.  

 

EPSKEYPROF (ANDROID) 

WIFI MODUL 
KOMPATIBILIS AZ EPS016-OS RENDSZERREL 



A kijelző baloldalán különböző ikonok találhatók, aminek a 
segítségével beállítások módosíthatók. 

 

 

 

BEÁLLÍTÁSOK 

Az alkalmazáson vagy számítógépen keresztül állíthatók bizonyos 

funkciók. 

FIGYELEM! Nem megfelelő beállítás, a rendszer limitált működését 
okozhatja. 

 

 

Wifi modul számítógépen történő használata 

Kapcsolja be a rendszert a gyújtás ráadásával (ellenőrizze a 
kijelzőt). 

 
Csatlakozzon a Wifi modulhoz, majd írja be a jelszót. 

  
 
 
 
 
 
 

Írja be http://laserpark.ecu 
Használja a Chrome vagy Firefox böngészőt, mert az Explorer nem 
teljesen kompatibilis. 

 

 
 
 
 
 

Gyártó: 

Laserline 

Via Don Locatelli, 51 20877 RONCELLO - (MB) Italy 

 

Forgalmazó: 

S.M.Power Kft. 

 2310 

Szigetszentmiklós 

Csepeli út 15 

www.smpower.eu 

 

http://laserpark.ecu/
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