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Stinger Systeem Installatiehandleiding

!

Voor optimale prestaties van de Stinger is het van belang om de stappen in deze
inbouwhandleiding goed te volgen. Met vragen kunt u contact opnemen met ons support team
via de contactgegevens onderaan deze pagina.

LET OP
Installateurs:

Het is aan te raden om altijd eerst met de klant te bespreken waar hij het liefst de View of Strip display
geplaatst wilt hebben. Wij adviseren om het display zo te plaatsen, dat alle informatie tijdens het rijden
makkelijk en veilig waarneembaar is en de Stinger goed te bedienen is.
Deze handleiding behandelt de drie voornaamste hardware combinaties waaruit een Stinger Systeem
samengesteld kan zijn. Lees alleen de sectie die betrekking heeft op de installatie die u nu gaat uitvoeren.
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Legaliteit
Veel landen binnen de EU hebben hun eigen, unieke regelgeving betreffende
het waarschuwen van automobilisten voor - en het beschermen tegen snelheidscontroles. Zo hebben burgers in het ene land wel de vrijheid om
radarsignalen op te vangen en van de aanwezigheid op de hoogte gesteld
te worden, terwijl zij dat in een ander land niet hebben. Ook de vrijheid om
gewaarschuwd te worden voor lasersignalen verschilt per EU-land.
Om onze systemen in deze zogenaamde ‘gemeenschappelijke markt’ toch
overal aan te kunnen bieden, leveren wij ze in een aantal landen in een
versie die niet geschikt is voor bepaalde functionaliteiten. Radar- en Laser
Alarmering, LaserShield® en SpotList zijn dan niet mogelijk en worden niet
weergegeven. De tekst ‘Safety Signals Scanning’ verschijnt in het scherm.
Het is uw verantwoordelijkheid om zich overal aan de wet te houden. Stelt
u zich daarom altijd goed op de hoogte van de lokale wetgeving voordat u
uw Stinger ergens in gebruik neemt. Mocht u in een land rijden waar wel de
vrijheid bestaat om Radar Alarmering en/of Laser Alarmering te gebruiken,
dan kunt u de voor dat land geschikte software downloaden en installeren
via de Stinger Desktop applicatie op uw Mac of PC.
Vanzelfsprekend kunt u deze extra functionaliteit met een simpele handeling
ook wissen, zodat u bij het binnenrijden van een land waar Radar- en/
of Laser Alarmering niet is toegestaan eenvoudig aan de lokaal geldende
regelgeving kunt blijven voldoen. Druk hiervoor simpelweg op de Erasetoets die verschijnt zodra u de ‘S’-toets aan de rand van het View display
aanraakt, of - indien u het Strip display heeft - tegelijkertijd voor 3 seconden
op de + toets (linkerkant van het display) en de - toets (rechterkant van het
display). Hiermee wordt uw Stinger teruggebracht tot een versie die niet
geschikt is voor Radar Alarmering, Laser Alarmering, LaserShield® en in
sommige landen ook SpotList Alarmering. Een nieuwe software installatie
(beschikbaar waar toegestaan) is vereist om de versie te wijzigen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Neem deze -voorafgaand aan de ingebruikname van de Laseraandachtig door.
Voorzorgsmaatregelen
De Stinger Laser Transmitter kan een laserstraal uitstralen die mogelijk
schade kan toebrengen aan het gezichtsvermogen. Kijk nooit in de sensor
terwijl deze actief kan zijn of aangesloten is op spanning. Dit geldt des te
meer wanneer u van nabij en/of met optische lenzen richting de sensor
kijkt.
Laser veiligheid
De Laser is getest en gekwalificeerd als Klasse 1 laser product volgens
de Europese en internationale oogveiligheidsbepalingen EN 60825-1
(2014) en IEC 60825-1 (2014) onder normale gebruikscondities en die van
enkelvoudig falen.
Definitie: Klasse 1 laser producten zijn veilig onder redelijk te verwachten
gebruiksomstandigheden, maar kunnen gevaar opleveren wanneer een
persoon binnen het bereik van de laserbundel gebruik maakt van optische
instrumenten. De Laser is overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien
van een waarschuwingslabel.
Sluit nooit apparatuur van derden aan op de connectoren van het Laser
Center, en sluit geen enkel deel van de Laser aan op apparatuur van
derden. Dat kan namelijk leiden tot brand of (oog)letsel, en doet bovendien
de garantie vervallen.
Aansturing of bediening of aanpassingen of gebruik of procedures, anders
dan hier omschreven, kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke
laserstraling.

Let op, alle in deze handleiding beschreven functionaliteiten zijn afhankelijk
van de aanwezigheid van de bijbehorende hardware modules.
Note: Uw Stinger geeft u geenszins een vrijbrief tot hard rijden.
Waarschuwingen van het systeem dienen als effectieve geheugensteun om
op uw snelheid te letten. Rijd altijd geconcentreerd en verantwoord.

Onderhoud
De Laser is vrijwel onderhoudsvrij. Voor een optimale werking is het echter
van belang om de lenzen van de sensoren schoon te houden. Doe dit
voorzichtig met water en/of een zachte doek.

Stinger System - Installatiehandleiding SSIM-NL-V2.2 0621 © Stinger 2021 - Wijzigingen voorbehouden

3

SECTIE

ALLEEN RADAR: Stinger Systeem met Computer Center, geen Laser Center

A

GPS

AANBEVOLEN MODULE PLAATSING

5
3

18

2

7

4

2

In of achter
de bumper

6a
6b

3

P1

Power

P2

Display

Buiten de auto

5

P3

C1

P4

C2

P5

Speaker

P6

USB

In de cockpit

6a

6b

Onder motorkap
/ in kofferbak

3

of
2
Onder het dashboard

1
2
3
4
5

6a
6b
7
8

Computer Center
S8 Radar Antenne
S8 Connectie Kabel
Speaker
GPS Antenne

Strip display
View en View Houder
Kabel voor de Stinger USB Key
Spanningstekker

1
GPS

4
P1

Power

P2

Display

P3

C1

P4

C2

P5

Speaker

7

8

P6

USB

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES
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1. Computer Center

3. S8 Antenne aansluiten

De Computer Center plaatst u op een vochtvrije
en beschermde locatie zoals onder het dashboard.
• Zet de Computer Center vast met tie-wraps
of met klittenband.
• Let op: Sluit de Kabel voor de Stinger USB
Key aan op de USB poort van de Computer
Center en zorg ervoor dat de andere connector
goed bereikbaar is, bijvoorbeeld in het
dashboardkastje. Zie ook punt 7.

De S8 Connectie Kabel verbind de S8 antenne (in of
achter de bumper) aan de Computer Center (onder
het dashboard). Zorg ervoor dat de kabel niet in
aanraking komt met bewegende of hete onderdelen
van de auto, of in de weg zit van de bediening of
onderhoud van de auto.
• Neem de zelfklevende krimpkous (meegeleverd) en
trek hem over de blauwe mini-DIN connectoren.
• Sluit de male mini-DIN connector van de S8
antenna aan op de female mini-DIN connector
van de Connectie Kabel.
• Plaats de krimpkous over beide connectoren.
Verhit de kous geleidelijk en evenwijdig met
een heteluchtpistool tot de krimpkous strak en
uniform over de connectoren is gekrompen.
• Sluit het andere uiteinde van de Connectie Kabel
aan op de Computer Center.

2. S8 Radar Antenne plaatsen

ing

icht

Rijr

Plaats de S8 antenne aan de voorkant van de auto
achter de bumper of spoiler. Zorg ervoor dat het
vierkante vlakje op de voorkant van de antenne
vrij ‘zicht’ heeft op de weg, en achter plat en dun
plastic geplaatst wordt. De antenne mag zeker niet
geplaatst worden achter metalen of geleidende
opvlaktes zoals carbon.
• De gladde kant met het vierkante vlakje dient
recht naar voren gericht te staan, met de
kabel aan de achterkant zoals in de afbeelding
hiernaast.
• Voor optimale prestaties moet er voldoende
lucht langs de antenne stromen, met tenminste
1 cm vrije ruimte rondom.

Plaats de S8 antenne
achter dun en vlak
kunststof of zorg dat het
vierkante vlakje op de
voorkant van de antenne
vrij zicht heeft.

Plaats de S8 antenne recht naar voren
in de rijrichting, met het vierkante vlakje
richting de horizon.

90o

Antenne moet parallel aan de weg
naar voren kijken.

Plaats de S8 antenne
niet achter ongelijkmatig
of dik plastic, metalen of
geleidende materialen,
of achter ongelijke
oppervlaktes zoals van
bijvoorbeeld een grill.

Plaats de speaker in een vrije ruimte, bij voorkeur
uit het zicht (zoals onder het dashboard) en sluit
de speaker aan op de Speaker poort van de
Computer Center.

5. GPS Antenne
Voor de beste GPS ontvangst (vooral als de auto
hittewerend of een verwarmde vooruit heeft), kan
de GPS antenne het beste buiten de cabine van
de auto geplaatst worden, zoals in een afgesloten
ruimte bij het einde van de motorkap. Plaats de
GPS antenne met de kunststof platte kant naar
boven. De GPS Antenne kan geplaats worden
onder plastic maar niet onder metaal.
• Sluit de GPS antenne aan op de GPS poort van
de Computer Center.

6. Display
6a. Strip
Plaats de Strip op een voor de bestuurder handige
plaats om te zien en te bedienen.
• De Strip kan zowel horizontaal als verticaal
geplaatst worden. Zorg bij horizontale plaatsing
dat de
op de sticker aan de rechterkant zit (of
de kabel achterop aan de bovenkant zit)
• Sluit de Strip aan op de C1 poort van de
Computer Center.
Of:

90o

4

4. Speaker

Richt de antenne recht naar voren.

6b. View en View Houder
Plaats het View Display op een voor de bestuurder
handige plaats om te zien en te bedienen.
• Sluit de module aan op de Display poort van de
Computer Center.
• Plaats het View Display op de Display Houder.

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES (VERVOLG)
7. Kabel voor de Stinger USB Key
De Stinger USB Key is nodig voor het updaten van
de Stinger en daarom is het belangrijk een makkelijk
te bereiken plek te kiezen.
• Plaats het uiteinde van de kabel (met de female
stekker) op een plek waar de bestuurder makkelijk
de Stinger USB Key in en uit kan pluggen,
bijvoorbeeld in het dashboardkastje of een plek in
het middenconsole.
• Sluit de male stekker aan op de USB poort van de
Computer Center.

8. Spanning
• Sluit de zwarte massa kabel aan op een origineel
massapunt of op de min-pool van de accu (-31).
• Sluit de oranje draad aan op de geschakelde
(13,8V) spanning (+15).
• Sluit de rode draad aan op de constante 13,8v
spanning, direct aan de originele accu (+30),
beschermd door een 3A zekering.
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ALLEEN LASER: Stinger Systeem met Laser Center, geen Computer Center
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STAP VOOR STAP INSTRUCTIES
1. Fiber Lasers

Receiver Fiber

Transmitter Fiber

Voor laserdetectie gecombineerd met optioneel LaserShield en/of SafetySignals, dienen Stinger’s Fiber Lasers in paren
geplaatst te worden (bestaand uit een Fiber Laser Receiver en Fiber Laser Transmitter). We refereren naar ze als ‘paren’
omdat een Receiver en een Transmitter in elkaars nabijheid geplaatst moeten worden. (Receivers kunnen ook zonder
Transmitters geplaats worden indien een systeem alleen laserdetectie heeft.)
• Elk paar Fibers (één Receiver, één Transmitter) dient dicht bij elkaar geplaats te worden. Indien mogelijk niet minder dan 1 cm en niet meer dan 20 cm uit elkaar. Dit
zijn indicaties voor optimale prestaties, maar niet per se een harde onder- en bovengrens.
• De Fibers dienen recht naar voren kijkend gemonteerd te worden, met een omhoogstaande hoek van
ongeveer 5 graden: een hoek van tussen de 0 en 10 graden is goed, maar zorg dat de Fibers niet
30
30
30
30
naar beneden gericht zijn, omdat dit de effectiviteit kan beïnvloeden (houd rekening met inzittenden
mm
mm
mm
mm
die invloed kunnen hebben op de hoek van de neus van de auto). Zie voorbeelden hieronder.
• Zorg dat de Fiber Laser Transmitter nooit zo gemonteerd is dat zijn uitgaande stralen reflecteren
met een nabijgelegen onderdeel (zoals een embleem, grillblad, e.d.). Dit kan storende signalen
Minimale buig radius van de Fiber kabels
veroorzaken bij de Laser Fiber Receiver.
• Laser Fibers kunnen gemonteerd worden met behulp van o.a. lijm, of bij voorkeur een geboord
Installeer Laser Fiber boxes
gaatje. The Receiver vereist een 3,2 mm gaatje, de Transmitter een 2,6 mm gaatje.
met de kabels naar beneden
1a. Bescherming aan de voorkant van de auto
Bij montage van één paar Lasers (of een enkele Receiver) moet deze in het horizontale midden van de auto geplaatst worden, op een hoogte die zich
normaal gezien boven de kentekenplaat bevindt (zie voorbeeld). Dit moet genoeg bescherming bieden voor het middengedeelte van de auto.
• Voor completere bescherming van de voorkant van de auto, adviseren wij plaatsing van twee paar Fibers, waarbij de de beiden paren evenredig verdeeld
zijn over de voorkant van de auto (horizontaal gezien). Met andere woorden: één paar op 1/3 van de breedte van de auto en het andere paar op 2/3, met
een maximale afstand tussen de paren van 60 cm (zie voorbeeld hieronder).
• Voor maximale bescherming (voor grote auto’s) kunnen er drie Laser Fiber paren geplaatst worden. Zorg er in dit geval voor dat één paar in het midden van
de auto geplaatst wordt. De beide andere Laser Fiber paren dienen dicht bij elke koplamp geplaatst te worden. Bij voorkeur aan de kant van de koplamp
die zich het dichts bij het midden van de auto bevindt (zie voorbeeld).

90o

95o
Laser voorkant
Iets naar boven gericht

Laser voorkant
Haaks op de voorkant van de auto

Eén paar
1x Receiver,
1x Transmitter

Twee paar
2x Receiver,
2x Transmitter

Drie paar
3x Receiver,
3x Transmitter

1b. Bescherming aan de achterkant van de auto
Bij montage van één paar Lasers (of een enkele Receiver) kunnen deze in het horizontale midden van de auto geplaatst worden, in de buurt van de
kentekenplaat (zie voorbeeld) of in de buurt van de bumper of spoiler. Meerdere Laser paren dienen meer naar buiten geplaatst worden (zie voorbeelden).

95o
Laser Achterkant
Iets naar boven gericht

90o
Laser Achterkant
Recht naar achter gericht

1x Receiver,
1x Transmitter

1c. Bescherming aan de zijkant van de auto
Zij-laser bescherming kan geplaatst worden voor bescherming tegen geautomatiseerde
laser snelheidscontroles die aan de zijkant van de weg staan.
• Boor een gaatje van 2,6 mm in de bumper of spoiler van de auto, niet meer dan 20 cm
van de uiterste voorkant of achterkant van de auto.
• De Laser ogen dienen onder een hoek van +/- 95 graden ten opzichte van het wegoppervlak gemonteerd te worden en recht opzij te kijken. Zie voorbeelden hiernaast.

6

2x Receiver,
2x Transmitter

3x Receiver,
3x Transmitter

Max. 20 cm

95o
Zij Laser
Montage voorkant auto

95o
Zij Lasers
Dienen zijwaarts te richten

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES (VERVOLG)
2. Laser Center

4. GPS Antenne

De Laser Center moet geplaatst worden in een
vochtvrije ruimte zoals in of onder het dashboard
of middenconsole.
• Zet de Laser Center vast met bijvoorbeeld tiewraps of klittenband.

Voor de beste GPS ontvangst (vooral als de auto
hittewerend of een verwarmde vooruit heeft), kan
de GPS antenne het beste buiten de cabine van
de auto geplaatst worden, zoals in een afgesloten
ruimte bij het einde van de motorkap. Plaats de
GPS antenne met de kunststof platte kant naar
boven. De GPS Antenne kan geplaats worden
onder plastic maar niet onder metaal.
• Sluit de GPS antenne aan op de GPS poort van
de Laser Center.

Aansluiten van de Lasers op de Laser Center
Sluit de Laser Receivers aan op de Mini USB
Receiver poorten (
) van de Laser Center,
beginnend bij poort R1. Voor optimale werking,
sluit additionele Receivers op volgorde aan op
poorten R2, R3, enzovoort.

5. Strip
Plaats de Strip op een voor de bestuurder
handige plaats om te zien en te bedienen.
• De Strip kan zowel horizontaal als verticaal
geplaatst worden. Zorg bij horizontale plaatsing
dat de
op de sticker aan de rechterkant zit
(of de kabel achterop aan de bovenkant zit)
• Sluit de Strip aan op de C1 poort van de Laser Center.

Sluit de Laser Transmitters aan op de Micro
USB Transmitter poorten (
) van de Laser
Center, beginnend bij poort T1. Sluit additionele
Transmitters op volgorde aan op poorten T2, T3,
enzovoort.
Sluit Side Lasers aan op de Micro USB Side poorten
(
) van de Laser Center: Side1 en Side2.

EXT

R1

R2

R3

T1

T2

R4

R5

R6

T5

T6

RECEIVERS

C1

T4

T7

Side 1

De Stinger USB Key is nodig voor het updaten
van de Stinger en daarom is het belangrijk een
makkelijk te bereiken plek te kiezen.
• Plaats het uiteinde van de kabel (met de female
stekker) op een plek waar de bestuurder
makkelijk de Stinger USB Key in en uit kan
pluggen, bijvoorbeeld in het dashboardkastje of
een plek in het middenconsole.
• Sluit de male stekker aan op de USB poort van
de Computer Center.

Side 2

TRANSMITTERS

Fiber Laser
Receivers

GPS

T3

6. Kabel voor de Stinger USB Key

Fiber Laser
Transmitters

Fiber
Side Lasers

3. Speaker

7. Spanning

Plaats de speaker in een vrije ruimte, bij voorkeur
uit het zicht
(zoals onder
hetSpeaker
dashboard)
en sluit
C2
USB
Power
de speaker aan op de Speaker poort van de
Laser Center.

• Sluit de zwarte massa kabel aan op een origineel
massapunt of op de min-pool van de accu (-31).
• Sluit de oranje draad aan op de geschakelde
(13,8V) spanning (+15).
• Sluit de rode draad aan op de constante 13,8v
spanning, direct aan de originele accu (+30),
beschermd door een 2.5A (snelle) zekering.

BEDRADINGSSCHEMA
OPTIONEEL

GESCHAKELDE
VOEDING
13.8 V (+15)

LASERS AAN DE
ACHTERKANT VAN DE AUTO

KABEL
VOOR

GPS

STRIP

STINGER
USB KEY

CONSTANTE
VOEDING
13,8 V (+30)

Oranje

SPEAKER
LASERS AAN DE
VOORKANT VAN DE AUTO

Zwart

LASERS AAN DE
ZIJKANT VAN DE AUTO

Rood

2,5A fast

EXT

R1

R2

R3

T1

T2

T3

R4

R5

R6

T5

T6

T7

RECEIVERS

T4
Side 1 Side 2

TRANSMITTERS

VOORKANT VAN DE LASER CENTER

GPS

C1

C2

USB

Speaker

Power

ACHTERKANT VAN DE LASER CENTER
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STAP VOOR STAP INSTRUCTIES
1. Fiber Lasers

Receiver Fiber

Transmitter Fiber

Voor laserdetectie gecombineerd met optioneel LaserShield en/of SafetySignals, dienen Stinger’s Fiber Lasers in paren
geplaatst te worden (bestaand uit een Fiber Laser Receiver en Fiber Laser Transmitter). We refereren naar ze als ‘paren’
omdat een Receiver en een Transmitter in elkaars nabijheid geplaatst moeten worden. (Receivers kunnen ook zonder
Transmitters geplaats worden indien een systeem alleen laserdetectie heeft.)
• Elk paar Fibers (één Receiver, één Transmitter) dient dicht bij elkaar geplaats te worden. Indien mogelijk niet minder dan 1 cm en niet meer dan 20 cm uit elkaar. Dit
zijn indicaties voor optimale prestaties, maar niet per se een harde onder- en bovengrens.
• De Fibers dienen recht naar voren kijkend gemonteerd te worden, met een omhoogstaande hoek van
ongeveer 5 graden: een hoek van tussen de 0 en 10 graden is goed, maar zorg dat de Fibers niet
naar beneden gericht zijn, omdat dit de effectiviteit kan beïnvloeden (houd rekening met inzittenden
30
30
30
30
mm
mm
mm
mm
die invloed kunnen hebben op de hoek van de neus van de auto). Zie voorbeelden hieronder.
• Zorg dat de Fiber Laser Transmitter nooit zo gemonteerd is dat zijn uitgaande stralen reflecteren
met een nabijgelegen onderdeel (zoals een embleem, grillblad, e.d.). Dit kan storende signalen
Minimale buig radius van de Fiber kabels
veroorzaken bij de Laser Fiber Receiver.
• Laser Fibers kunnen gemonteerd worden met behulp van o.a. lijm, of bij voorkeur een geboord
Installeer Laser Fiber boxes
gaatje. The Receiver vereist een 3,2 mm gaatje, de Transmitter een 2,6 mm gaatje.
met de kabels naar beneden

1a. Bescherming aan de voorkant van de auto
Bij montage van één paar Lasers (of een enkele Receiver) moet deze in het horizontale midden van de auto geplaatst worden, op een hoogte die zich
normaal gezien boven de kentekenplaat bevindt (zie voorbeeld). Dit moet genoeg bescherming bieden voor het middengedeelte van de auto.
• Voor completere bescherming van de voorkant van de auto, adviseren wij plaatsing van twee paar Fibers, waarbij de de beiden paren evenredig verdeeld
zijn over de voorkant van de auto (horizontaal gezien). Met andere woorden: één paar op 1/3 van de breedte van de auto en het andere paar op 2/3, met
een maximale afstand tussen de paren van 60 cm (zie voorbeeld hieronder).
• Voor maximale bescherming (voor grote auto’s) kunnen er drie Laser Fiber paren geplaatst worden. Zorg er in dit geval voor dat één paar in het midden van
de auto geplaatst wordt. De beide andere Laser Fiber paren dienen dicht bij elke koplamp geplaatst te worden. Bij voorkeur aan de kant van de koplamp
die zich het dichts bij het midden van de auto bevindt (zie voorbeeld).

90o

95o
Laser voorkant
Iets naar boven gericht

Laser voorkant
Haaks op de voorkant van de auto

Eén paar
1x Receiver,
1x Transmitter

Twee paar
2x Receiver,
2x Transmitter

Drie paar
3x Receiver,
3x Transmitter

1b. Bescherming aan de achterkant van de auto
Bij montage van één paar Lasers (of een enkele Receiver) kunnen deze in het horizontale midden van de auto geplaatst worden, in de buurt van de
kentekenplaat (zie voorbeeld) of in de buurt van de bumper of spoiler. Meerdere Laser paren dienen meer naar buiten geplaatst worden (zie voorbeelden).

95o
Laser Achterkant
Iets naar boven gericht

90o
Laser Achterkant
Recht naar achter gericht

1x Receiver,
1x Transmitter

1c. Bescherming aan de zijkant van de auto
Zij-laser bescherming kan geplaatst worden voor bescherming tegen geautomatiseerde
laser snelheidscontroles die aan de zijkant van de weg staan.
• Boor een gaatje van 2,6 mm in de bumper of spoiler van de auto, niet meer dan 20 cm
van de uiterste voorkant of achterkant van de auto.
• De Laser ogen dienen onder een hoek van +/- 95 graden ten opzichte van het wegoppervlak gemonteerd te worden en recht opzij te kijken. Zie voorbeelden hiernaast.
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2x Receiver,
2x Transmitter

3x Receiver,
3x Transmitter

Max. 20 cm

95o
Zij Laser
Montage voorkant auto

95o
Zij Lasers
Dienen zijwaarts te richten

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES (VERVOLG)
2. Laser Center

5. S8 Radar Antenne plaatsen

De Laser Center moet geplaatst worden in een
vochtvrije ruimte zoals in of onder het dashboard
of middenconsole.
• Zet de Laser Center vast met bijvoorbeeld tiewraps of klittenband.

Plaats de S8 antenne aan de voorkant van de auto
achter de bumper of spoiler. Zorg ervoor dat het
vierkante vlakje op de voorkant van de antenne
vrij ‘zicht’ heeft op de weg, en achter plat en dun
plastic geplaatst wordt. De antenne mag zeker niet
geplaatst worden achter metalen of geleidende
opvlaktes zoals carbon.
• De gladde kant met het vierkante vlakje dient
recht naar voren gericht te staan, met de
kabel aan de achterkant zoals in de afbeelding
hiernaast.
• Voor optimale prestaties moet er voldoende
lucht langs de antenne stromen, met tenminste
1 cm vrije ruimte rondom.

Aansluiten van de Lasers op de Laser Center
Sluit de Laser Receivers aan op de Mini USB
Receiver poorten (
) van de Laser Center,
beginnend bij poort R1. Voor optimale werking,
sluit additionele Receivers op volgorde aan op
poorten R2, R3, enzovoort.

ing

icht

Rijr

Sluit de Laser Transmitters aan op de Micro
USB Transmitter poorten (
) van de Laser
Center, beginnend bij poort T1. Sluit additionele
Transmitters op volgorde aan op poorten T2, T3,
enzovoort.
Sluit Side Lasers aan op de Micro USB Side poorten
(
) van de Laser Center: Side1 en Side2.

EXT

R1

R2

R3

T1

T2

R4

R5

R6

T5

T6

RECEIVERS

Fiber Laser
Receivers

T3

T4

T7

Side 1

GPS

P1

Power

P2

Display

P3

C1

P4

C2

P5

Side 2

Fiber Laser
Transmitters

Fiber
Side Lasers

Speaker

De Computer Center plaatst u op een vochtvrije
C2
USB
Speaker
Power
en beschermde locatie zoals onder het dashboard.
• Zet de Computer Center vast met tie-wraps
of met klittenband.
• Let op: Sluit de Kabel voor de Stinger USB
Key aan op de USB poort van de Computer
Center en zorg ervoor dat de andere connector
goed bereikbaar is, bijvoorbeeld in het
dashboardkastje. Zie ook punt 10.

C1
P6

USB

!

Plaats de S8 antenne recht naar voren
in de rijrichting, met het vierkante vlakje
richting de horizon.

TRANSMITTERS

3. Computer Center
GPS

Plaats de S8 antenne
achter dun en vlak
kunststof of zorg dat het
vierkante vlakje op de
voorkant van de antenne
vrij zicht heeft.

90o

Antenne moet parallel aan de weg
naar voren kijken.

Plaats de S8 antenne
niet achter ongelijkmatig
of dik plastic, metalen of
geleidende materialen,
of achter ongelijke
oppervlaktes van
bijvoorbeeld een grill.

90o

Richt de antenne recht naar voren.

4. Bridge Cable

6. S8 Antenne aansluiten

De Bridge Kabel verbindt de Laser Center met de
Computer Center.
• Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de P6
poort van de Computer Center.
• Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de C1
poort van de Laser Center

De S8 Connectie Kabel verbind de S8 antenne
(in of achter de bumper) aan de Computer Center
(onder het dashboard). Zorg ervoor dat de kabel
niet in aanraking komt met bewegende of hete
onderdelen van de auto, of in de weg zit van de
bediening of onderhoud van de auto.
• Neem de zelfklevende krimpkous (meegeleverd)
en trek hem over de blauwe mini-DIN
connectoren.
• Sluit de male mini-DIN connector van de S8
antenna aan op de female mini-DIN connector
van de Connectie Kabel.
• Plaats de krimpkous over beide connectoren.
Verhit de kous geleidelijk en evenwijdig met
een heteluchtpistool tot de krimpkous strak en
uniform over de connectoren is gekrompen.
• Sluit het andere uiteinde van de Connectie
Kabel aan op de Computer Center.

Belangrijk: De Bridge Kabel zorgt voor de voeding
van de Laser Center. Sluit de Laser Center daarom
NIET aan op een eigen voeding.

Op de volgende pagina staan meer
inbouwinstructies van deze set
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RADAR + LASER: Stinger Systeem met Computer Center èn Laser Center

GPS

P1

P2

P3

P4

PAGINA 2/2

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES (VERVOLG)

7. Speaker
Plaats de speaker in een vrije ruimte, bij voorkeur
uit het zicht (zoals onder het dashboard) en sluit
de speaker aan op de Speaker poort van de
Computer Center.

8. GPS Antenne
Voor de beste GPS ontvangst (vooral als de auto
hittewerend of een verwarmde vooruit heeft), kan
de GPS antenne het beste buiten de cabine van
de auto geplaatst worden, zoals in een afgesloten
ruimte bij het einde van de motorkap. Plaats de
GPS antenne met de kunststof platte kant naar
boven. De GPS Antenne kan geplaats worden
onder plastic maar niet onder metaal.
• Sluit de GPS antenne aan op de GPS poort van
de Computer Center.

9. Display
9a. Strip
Plaats de Strip op een voor de bestuurder
handige plaats om te zien en te bedienen.
• De Strip kan zowel horizontaal als verticaal
geplaatst worden. Zorg bij horizontale plaatsing
dat de
op de sticker aan de rechterkant zit
(of de kabel achterop aan de bovenkant zit)
• Sluit de Strip aan op de C1 poort van de
Computer Center.
Of:
9b. View en View Houder
Plaats het View Display op een voor de bestuurder
handige plaats om te zien en te bedienen.
• Sluit de module aan op de Display poort van de
Computer Center.
• Plaats het View Display op de Display Houder.
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Power

Display

C1

C2

P5

Speaker

P6

+

USB

10. Kabel voor de Stinger USB Key
De Stinger USB Key is nodig voor het updaten
van de Stinger en daarom is het belangrijk een
makkelijk te bereiken plek te kiezen.
• Plaats het uiteinde van de kabel (met de female
stekker) op een plek waar de bestuurder
makkelijk de Stinger USB Key in en uit kan
pluggen, bijvoorbeeld in het dashboardkastje of
een plek in het middenconsole.
• Sluit de male stekker aan op de USB poort van
de Computer Center.

11. Spanning (Computer Center)
• Sluit de zwarte massa kabel aan op een
origineel massapunt of op de min-pool van de
accu (-31).
• Sluit de oranje draad aan op de geschakelde
(13,8V) spanning (+15).
• Sluit de rode draad aan op de constante 13,8v
spanning, direct aan de originele accu (+30),
beschermd door een 3A zekering.

BEDRADINGSSCHEMA

OPTIONEEL
LASERS AAN DE
VOORKANT VAN DE AUTO

R1
EXT

LASERS AAN DE
ACHTERKANT VAN DE AUTO

R2

R4
R5
RECEIVERS

R3

T1

R6

T5

T2

T3

LASERS AAN DE ZIJKANT
VAN DE AUTO

T4

T6
T7 Side1 Side2
TRANSMITTERS

GPS

C1

LASER CENTER
VOORKANT

C2

USB Speaker Power

LASER CENTER
ACHTERKANT

PLAATSING VAN DE S8 ANTENNA
AAN DE VOORKANT VAN DE AUTO

!

BELANGRIJK

De Bridge Kabel zorgt voor de
voeding van de Laser Center.
Sluit de Laser Center daarom
NIET aan op een eigen voeding.

OPTIONEEL

PLAATSING VAN DE
S8 ANTENNE AAN DE
ACHTERKANT VAN DE AUTO

COMPUTER CENTER
Display

C1

C2

Speaker

USB

GPS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3A

Power

OF
CONSTANTE
VOEDING
13.8 V (+30)

GESCHAKELDE
VOEDING
13.8 V (+15)

VIEW
HOUDER

STRIP

SPEAKER

KABEL
VOOR

GPS

USB KEY
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