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 BLIND SPOT SYSTEM 

DODE HOEK SYSTEEM 

TOTER WINKEL SYSTEM 
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 What is in the box: 
 
 

 
 

 
 

 

Connections: 
 
 

 Ground = black 
 Acc + = red 
 Batt + = red 
 Side light + = orange 
 Buzzer - = black 
 Buzzer + = red 

 Left direction = light blue 
 Right direction = dark blue 
 Dim = green 
 Tachograph = purple 
 

How to mount: The red part is the truck door. 

 
 
 

Side light +
side markerlights
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Installatie instructies: 
1. Koppel de batterij niet los. 
2. Plaats de Lisa Lifesaver box in of bij de zekeringenkast. 
3. Verbind de "Batt +" met een rode draad met een constante stroomvoorziening. 
4. Sluit de "Acc +" met een rode draad aan op een voeding, "Acc on". 
5. Verbind de "Gnd -" met een aardklem. 
6. Schroef de zoemer in de geluidrichter en zet de twee delen vast met de torx 

schroeven. Verwijder nu een membraan in de geluidrichter (zie foto page 2). 
7. Rechts rijden: monteer de zoemer aan de linkerkant van de cabine onder de 

spiegel en leid de bedrading naar de Lisa Lifesaver box. 
Links rijden: plaats de zoemer aan de rechterkant van de cabine onder de 
spiegel en leid de bedrading naar de Lisa Lifesaver box. 

8. Sluit een draad van de zoemer + aan op de "Buzzer +" -ingang van de Lisa 
Lifesaver box. 

9. Verbind de "Buzzer -" met de min aansluiting van de zoemer. 
10. Sluit een zwarte draad van de "Tacho" -connector aan op de triggeringang van 

de tachograaf. (in plaats daarvan kan de trigger-eenheid worden gebruikt). 
11. Verbind een donkerblauwe draad van de "Blink Right" -aansluiting met de pul-

serende signaaldraad van de rechter knipperlamp. Pas op dat de knipperlicht-
draad in de stuurkolom niet altijd pulseert!. 

12. Verbind een lichtblauwe draad van de “Blink Left” -aansluiting met de pulseren-
de signaaldraad van de linker knipperlamp. Pas op dat de knipperlichtdraad in 
de stuurkolom niet altijd pulseert!. 

13. Bevestig de drukknop op een handige plaats op het dashboard. 
14. Verbind de jack-connector van de drukknop met de "Switch" -aansluiting van 

de Lisa Lifesaver box. 
15. De "Side Light +" -verbinding wordt gebruikt om de zijmarkeringslichten van de 

vrachtwagen te laten knipperen: 
Rechter stuur: knip de positieve geleidingsdraad naar de linker markerings-
lichten door en sluit deze aan op de "Side Light +" -aansluiting van de Lisa 
Lifesaver box. 
Linker stuur: knip de positieve draad naar de rechter markeerlichten door en 
sluit deze aan op de "Side Light +" -aansluiting van de Lisa Lifesaver box. 

16. Sluit het andere uiteinde aan op de "Dim" -aansluiting van de Lisa Lifesaver 
box. Nu dient de Lisa Lifesaver box nog gekalibreerd te worden, zie volgende 
pagina.  
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Het tachograafsignaal kalibreren: 
1. Zet het contactslot op de stand contact uit. 
2. Druk de pushbutton in en blijf deze ingedrukt houden. 
3. Zet het contactslot op de stand contact aan, de led gaat knipperen. 
4. Blijf de pushbutton indrukken totdat de led stopt met knipperen. 

Dit zal ongeveer 10 seconden duren en start vervolgens het voertuig. 
5. Ga nu rijden met het voertuig (let op dat het contact niet uitgezet wordt bij het 

starten van het voertuig!) 
6. Druk bij de door u gewenste snelheid vervolgens de pushbutton even in. 

De tachograaf is nu gekalibreerd. 
7. Het LISA systeem is nu volledig klaar voor gebruik . 
 
 
 

Rijden met de Lisa Lifesaver gemonteerd: 
1. Met de motor ingeschakeld, wordt uw Lisa Lifesaver box automatisch inge-

schakeld. 
2. De Lisa Lifesaver box is alleen actief onder de aangepaste snelheid. 
3. Wanneer de richtingaanwijzerschakelaar wordt geactiveerd, begint de Lisa 

Lifesaver box de zijmarkeringslichten te laten knipperen (d.w.z. linkerkant voor 
rechts rijden, rechts voor links rijden) en de zoemer te activeren. 

4. In stilstand verandert de zoemer het interval tussen waarschuwingsgeluiden. 
5. In landelijke gebieden waar geluiden niet gewenst zijn (bijv. 's nachts), zal het 

indrukken van de knop de zoemer dempen. De knop geeft de stiltemodus aan 
door een rood licht te laten schijnen. 

6. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt de zoemer opnieuw geactiveerd. 
7. Wanneer de motor is uitgeschakeld in de modus geen geluid, wordt de zoemer 

automatisch ingeschakeld wanneer de motor opnieuw wordt gestart. 


