
OBD II

C  Monitor s HUD projekčním displejem 3,5"
S  Monitor s HUD projekčným displejom 3,5"

item 33 568



2

C item 33 568

Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy 
všechny potřebné informace jsou řidiči zobrazeny v zorném poli. Systém s projekčním displejem HUD umožňuje 
promítat během jízdy na přední sklo informace o rychlosti, otáčkách či další důležité informace.

Než začnete využívat náš HUD projekční displej, přečtěte si prosím všechny níže uvedené pokyny, abyste byli 
schopni plně využít všechny funkce.

Hlavní funkce a parametry
• Automatické přizpůsobení modelu vozu, informace jsou načítány z palubního počítače přes konektor OBD 

II nebo EUOBD (automatický palubní diagnostický systém). Plug and play system.
• 3,5“ displej s velkou obrazovkou, který umožňuje vysoké přenosové rozlišení
• Multi-barevný displej zabezpečuje čitelnější zobrazení
•  Při výrobě reflexní fólie byla použita nanotechnologie, která eliminuje nežádoucí odlesky a informační dis-

plej je ještě ostřejší.
• Displej zobrazuje: rychlost, otáčky motoru, teplotu vody, napětí baterie, alarm nízkého napětí autobaterie, 

alarm vysoké teploty chladiče, rychlostní alarm, přepínání mezi jednotkami Km/h a MPH; °C a °F
• Automatické zapnutí a vypnutí při nastartování či vypnutí motoru - účinná ochrana pro autobaterii. Při této 

funkci zůstává zachován režim ručního vypínače.
• Automatický a manuální režim nastavení jasu pro řízení bez oslnění.

HUD informační displej

1. Světelný senzor, jas displeje se mění 
v závislosti na okolním osvětlení

2. Otáčky motoru: zobrazuje aktuální 
otáčky motoru

3. Otáčky motoru: zobrazuje jednotku 
otáček motoru (v tisících /min)

4. Jednotka zobrazených údajů: 
     km/h nebo MPH pro rychlost
     °C nebo °F pro teplotu
     V (Volt) pro napětí
5. Multifunkční ukazatel: rychlost, napě-

tí, teploty vody
6. Ikony alarmu: nízké napětí, vysoká 

teplota vody, alarm překročení rych-
losti

HUD instalace

1. Pro použití HUD displeje nejprve zjistěte, zda je vaše vozidlo vybaveno diagnostickou zásuvkou OBDII nebo 
EUOBD. Štítek s údaji o typu diagnostické zásuvky se obvykle nachází pod kapotou motorového prostoru. 
Najděte podobný štítek jako na obrázku níže, pokud obsahuje OBDII CERTIFIED, tak HUD displej můžete pou-
žit.

Monitor s HUD projekčním displejem 3,5"

NÁVOD K POUŽITÍ
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2. Najděte ve vozidle 16 pinovou diagnostickou zásuvku a připojte pevně OBDII konektor.

Instalace odrazové fólie
Poznámka: Pro ostré zobrazení informací je nutné použít odrazovou folii. Některá vozidla používají dvojité před-
ní sklo, což může způsobit neostré zobrazení informací. Dodržte správnou orientaci fólie. Fólii nalepte na čelní 
sklo zevnitř vozidla v rovině nad HUD displej a do takové výšky, aby měl řidič (opřený v sedadle) na displej dob-
rý výhled.
Umístěte displej na přístrojovou desku, co nejblíže k čelnímu sklu. Displej by měl mít mírný náklon směrem k 
vozovce, aby řidič neviděl číslice přímo z displeje, ale pouze z odrazové fólie. Displej je možné umístit a zafixo-
vat na palubní desku pomocí protiskluzové podložky (součástí balení) nebo oboustranné lepící pásky (není sou-
částí balení). Ostřejší obraz na čelním skle docílíte umístěním displeje co nejblíže k čelnímu sklu a použitím 
reflexní fólie. Reflexní fólie musí být umístěna přímo nad displejem, tak aby zachytila odraz z celého displeje.

Způsob přilepení reflexní fólie na čelní sklo:
1. Očistěte plochu čelního skla mokrým hadříkem a poté ji usušte čistým hadrem. 2. Odlepte zadní stranu 
(označenou 1) reflexní fólie a umístěte ji na vybrané místo. 3. Po přilepení použijte plochý poddajný předmět na 
vyhlazení bublin z pod reflexní fólie. 4. Odlepte přední stranu (označenou 2) z reflexní fólie. Do několika minut 
můžete pozici reflexní fólie upravit, pokud nezobrazuje kompletní informace.

Funkce tlačítek
1. Konektor pro připojení k vozidlu přes OBD konektor
2. Tlačítko zapnutí a vypnutí
3. Pohyblivé tlačítko:
 - OK (stisknutí/zatlačení tlačítka)
 - Nahoru (otočení tlačítka nahoru)
 - Dolu (otočení tlačítka dolu)

Krátké stisknutí tlačítka (OK):
Přepnutí informací na displeji, (rychlost, teplota vody, napětí autobaterie)

Dlouhé (5 sekund) podržení tlačítka v poloze dolů
Zapne nebo vypne alarm (na displeji se zobrazí ikona).

Reset nastavení:
HUD vypněte, dlouze podržte libovolné tlačítko, následně nastartujete motor. HUD se zapne a na disleji se zob-
razí RES a všechny kontrolky se rozsvítí. V tu chvíli uvolněte tlačítko a HUD jednotka se resetuje.

HUD nastavení
Informace zobrazené prostřednictvím HUD displeje jsou z ECU jednotky, existuje rozdíl mezi ECU a informace-
mi zobrazenými na palubní desce, proto je nutné některé hodnoty doladit v režimu nastavení, aby informace na 
palubní desce a HUD displeji byly shodné. Pokud zjistíte, že hodnoty HUD displeje se liší od hodnot na palubní 
desce, proveďte následující úpravy:

Po dobu 5s podržte pohyblivé tlačítko
Jednotlivé hodnoty nastavujete pomocí pohyblivého tlačítka. Poté co vstoupíte do režimu nastavení, stiskněte 
jednou tlačítko OK (vertikálně). Otočením nahoru nebo dolu snížíte nebo zvýšíte hodnotu parametru. Po dokon-
čení seřízení opět dlouze (5s) stiskněte pohyblivé tlačítko (vertikálně) pro návrat do rozhraní displeje.
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Parametry režimu nastavení

menu parametr rozsah  vysvětlení standardní
0 rychlost 50-150 Pokud rychlost na palubní desce a na HUD nejsou 107
   stejné, upravte tuto hodnotu

1 otáčky 50-150 Pokud otáčky na palubní desce a na HUD nejsou  117
 motoru  stejné, upravte tuto hodnotu

2 alarm  10-99 Pokud budou otáčky přes 5000, HUD bude 50
 otáček  zobrazovat alarm
 motoru
3 rychlostní  30-250 Pokud bude rychlost přes 150, HUD bude 150
 alarm  zobrazovat alarm

4 nastavení 0-2 0 automatický rozsah;  0
 jasu  1 tmavý jas; 
   2 světlejší jas
5 jednotka  1-2 1 = Km/h 1
 rychlosti  2 = MPH

6 jednotka  1-2 1 = °C 1
 teploty  2 = °F

7  čas vypnutí 10-900 Pokud zastavíte motor, jednotka HUD se po  10
   10ti sekundách vypne. Pokud je váš vůz hybridní, 
   navyšte tuto hodnotu na 130.
01234 spínací  0-15.0 Pokud se HUD nebude automaticky vypínat,  0
56789 napětí  nastavte hodnotu na 13.2-14V 

Technická data
Rozsah pracovních teplot -40°C - +80°C  
Barometrický tlak 86-106KPa  
Relativní vlhkost 10% -95%  
Hlasitost reproduktoru <= 60 dB  
Alarm hladiny akustického tlaku  >= 30 dB (A)  
Povolený rozsah napájecího napětí  9V - 16VDC (12V / 400 mA)  
Rozměry displeje  9 x 5,4 x 1,2 cm  
Hmotnost produktu 40 g  

Možné problémy a jejich řešení

Problém možný důvod  možnosti řešení

Žádná informace o rychlosti nastavená hodnota je příliš vysoká zrušte nastavení alarmu 
 nebo je funkce vypnutá a otevřete spínač alarmu

Žádná informace o otáčkách  nastavená hodnota je příliš vysoká  resetujte a otevřete 
 nebo je funkce vypnutá spínač alarmu

Na displeji se nic nezobrazuje  zařízení není zapnuté  otevřete spínač a zkontrolujte
  zapojení

Nezobrazuje se rychlost ani zdířka OBD II nebo EU-OBD  kontaktujte výrobce automobilu
otáčky motoru konektoru neodpovídá

Zobrazená rychlost je nepřesná jednotka rychlosti je MPH  přepněte zobrazenou 
  jednotku rychlosti na km/h
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Ďakujeme vám za zakúpenie nášho HUD projekčného displeja. Tento produkt zvyšuje bezpečnosť vodičov, kedy 
všetky potrebné informácie sú vodiči zobrazené v zornom poli. Systém s projekčným displejom HUD umožňuje 
premietať počas jazdy na predné sklo informácie o rýchlosti, otáčkach či ďalšie dôležité informácie.

Než začnete využívať náš HUD projekčný displej, prečítajte si prosím všetky nižšie uvedené pokyny, aby ste boli 
schopní plne využiť všetky funkcie.

Hlavné funkcie a parametre
• Automatické prispôsobenie modelu vozu, informácie sú načítané z palubného počítača cez konektor OBD 

II alebo EUOBD (automatický systém OBD). Plug and play system.
• 3,5 "displej s veľkou obrazovkou, ktorý umožňuje vysoké prenosové rozlíšenie
• Multi-farebný displej zabezpečuje čitateľnejšia zobrazenie
• Pri výrobe reflexná fólia bola použitá nanotechnológia, ktorá eliminuje nežiaduce odlesky a informačný dis-

plej je ešte ostrejší.
• Displej zobrazuje: rýchlosť, otáčky motora, teplotu vody, napätie batérie, alarm nízkeho napätia autobaté-

rie, alarm vysoké teploty chladiča, rýchlostné alarm, prepínanie medzi jednotkami Km / h a MPH; ° C a ° F
• Automatické zapnutie a vypnutie pri naštartovaní či vypnutie motora - účinná ochrana pre autobatériu. Pri 

tejto funkcii zostáva zachovaný režim ručného vypínača.
• Automatický a manuálny režim nastavenia jasu pre riadenie bez oslnenia.

HUD informačný displej

1. Svetelný senzor, jas displeja sa mení 
v závislosti na okolitom osvetlení

2. Otáčky motora: zobrazuje aktuálny 
otáčky motora

3. Otáčky motora: zobrazuje jednotku 
otáčok motora (v tisícoch / min)

4. Jednotka zobrazených údajov: 
     km/h alebo MPH pre rýchlosť
     °C alebo °F pre teplotu
     V (Volt) pre napätie
5. Multifunkčný ukazovateľ: rýchlosť, 

napätie, teploty vody
6. Ikony alarmu: nízke napätie, vysoká 

teplota vody, alarm prekročenie rých-
losti

HUD inštalácia

1. Na použitie HUD displeja najprv zistite, 
či je vaše vozidlo vybavené diagnostickú zásuvkou OBDII alebo EUOBD. Štítok s údajmi o type diagnostickej 
zásuvky sa obvykle nachádza pod kapotou motorového priestoru. Nájdite podobný štítok ako na obrázku nižšie, 
ak obsahuje OBDII CERTIFIED, tak HUD displej môžete použiť.

Monitor s HUD projekčným displejom 3,5"

NÁVOD NA OBSLUHU
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Nájdite vo vozidle 16 pinovú diagnostickú zásuvku a pripojte pevne OBDII konektor.

Inštalácia odrazové fólie
Poznámka: Pre ostré zobrazenie informácií je nutné použiť odrazovú fóliu. Niektoré vozidlá používajú dvojité 
predné sklo, čo môže spôsobiť neostré zobrazenie informácií. Dodržte správnu orientáciu fólie. Fóliu nalepte na 
čelné sklo zvnútra vozidla v rovine nad HUD displej a do takej výšky, aby mal vodič (opretý v sedadle) na displej 
dobrý výhľad.
Umiestnite displej na prístrojovú dosku, čo najbližšie k čelnému sklu. Displej by mal mať mierny náklon smerom 
k vozovke, aby vodič nevidel číslica priamo z displeja, ale iba z odrazovej fólie. Displej je možné umiestniť a zafi-
xovať na palubnú dosku pomocou protišmykové podložky (súčasťou balenia) alebo obojstrannej lepiacej pásky 
(nie je súčasťou balenia). Ostrejší obraz na čelnom skle docielite umiestnením displeja čo najbližšie k čelnému 
sklu a použitím reflexnej fólie. Reflexná fólia musí byť umiestnená priamo nad displejom, tak aby zachytila   odraz 
z celého displeja.

Spôsob prilepenie reflexná fólia na čelné sklo:
1. Očistite plochu čelného skla mokrou handričkou a potom ju usušte čistou handrou. 2. Odlepte zadnú stranu 
(označenú 1) reflexné fólie a umiestnite ju na vybrané miesto. 3. Po prilepení použite plochý poddajný predmet 
na vyhladenie bublín z pod reflexnej fólie. 4. Odlepte prednú stranu (označenú 2) z reflexnej fólie. Do niekoľkých 
minút môžete pozíciu reflexná fólia upraviť, ak nezobrazuje kompletné informácie.

Funkcie tlačidiel
1. Konektor pre pripojenie k vozidlu cez OBD konektor
2. Tlačidlo zapnutia a vypnutia
3. Pohyblivé tlačidlo:
 - OK (stlačenie / zatlačenie tlačidla)
 - Začiatok (otočenie tlačidla nahor)
 - Dolu (otočenie tlačidla dolu)

Krátke stlačenie tlačidla (OK):
Prepnutie informácií na displeji, (rýchlosť, teplota vody, napätie autobatérie)

Dlhé (5 sekúnd) podržaní tlačidla v polohe dole
Zapne alebo vypne alarm (na displeji sa zobrazí ikona).

Reset nastavenia:
HUD vypnite, dlho podržte ľubovoľné tlačidlo, následne naštartujete motor. HUD sa zapne a na disleji sa zobrazí 
RES a všetky kontrolky sa rozsvietia. V tú chvíľu uvoľnite tlačidlo a HUD jednotka sa resetuje.

HUD nastavenie
Informácie zobrazené prostredníctvom HUD displeja sú z ECU jednotky, existuje rozdiel medzi ECU a informáci-
ami zobrazenými na palubnej doske, preto je nutné niektoré hodnoty doladiť v režime nastavenia, aby informá-
cie na palubnej doske a HUD displeji boli zhodné. Ak zistíte, že hodnoty HUD displeja sa líši od hodnôt na 
palubnej doske, urobte nasledovné úpravy:

Po dobu 5s podržte pohyblivé tlačidlo
Jednotlivé hodnoty nastavujete pomocou pohyblivého tlačidla. Potom čo vstúpite do režimu nastavenia, stlačte 
raz tlačidlo OK (vertikálne). Otočením hore alebo dolu znížite alebo zvýšite hodnotu parametru. Po dokončení 
nastavenia opäť dlhšie (5s) stlačte pohyblivé tlačidlo (vertikálne) pre návrat do rozhrania displeje.
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Parametry režimu nastavení

menu parameter rozsah vysvetlenie štandard
0 rýchlosť 50-150 Ak rýchlosť na palubnej doske 107
   a na HUD nie sú rovnaké, upravte túto hodnotu

1 otáčky 50-150 Ak otáčky na palubnej doske 117
 motora  a na HUD nie sú rovnaké, upravte túto hodnotu

2 alarm  10-99 Pokiaľ budú otáčky cez 5000, HUD bude 50
 otáčok  zobrazovať alarm
 motora
3 rýchlostný  30-250 Pokiaľ bude rýchlosť cez 150, HUD bude 150
 alarm  zobrazovať alarm

4 nastavení 0-2 0 automatický rozsah;  0
 jasu  1 tmavý jas; 
   2 svetlejši jas
5 jednotka  1-2 1 = Km/h 1
 rýchlosti  2 = MPH

6 jednotka  1-2 1 = °C 1
 teploty  2 = °F

7  čas  10-900 Ak zastavíte motor, jednotka HUD sa po  10
 vypnutia  10tich sekundách vypne. Ak je vaše vozidlo hybridný,
   navýšte túto hodnotu na 130.
01234 spínacie 0-15.0 Ak sa HUD nebude automaticky vypínať, 0
56789 napätie  nastavte hodnotu na 13.2-14V 

Technické údaje
Rozsah pracovných teplôt -40°C - +80°C  
Barometrický tlak 86-106KPa  
Relatívna vlhkosť 10% -95%  
Hlasitosť reproduktora <= 60 dB  
Alarm hladiny akustického tlaku >= 30 dB (A)  
Povolený rozsah napájacieho napätia 9V - 16VDC (12V / 400 mA)  
Rozmery displeja 9 x 5,4 x 1,2 cm  
Hmotnosť výrobku 40 g  

Možné problémy a ich riešenie

Problém možný dôvod možnosti riešenia

Žiadna informácia o rýchlosti nastavená hodnota je príliš vysoká zrušte nastavenie alarmu
 alebo je funkcia vypnutá a otvorte spínač alarmu

Žiadna informácia o otáčkach nastavená hodnota je príliš vysoká resetujte a otvorte
 alebo je funkcia vypnutá spínač alarmu

Na displeji sa nič nezobrazuje zariadenie nie je zapnuté otvorte spínač a skontrolujte 
  zapojenie

Nezobrazuje sa rýchlosť zdierka OBD II alebo EU-OBD kontaktujte výrobcu automobilu
ani otáčky motora konektora nezodpovedá

Zobrazená rýchlosť je nepresná jednotka rýchlosti je MPH prepnite zobrazenú
  jednotku rýchlosti na km / h
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