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Návod na montáž a obsluhu přídavných budíků PROSPORT 

Performance pro duální měření tlaku vzduchu 

Montáž přídavných budíků a k nim náležícím snímačů doporučujeme svěřit odbornému servisu. 

 

A. Vstupní odpor je v rozsahu 10 až 180 Ohmů 

B. Jednotky měření: Bar 

C. Měřený rozsah: 0 až 15,2 Bar 

D. Jemnost měření: 0,1 Bar 

E. Pokud budík není schopen rozpoznat snímač, hodnota tlaku pro dané místo spadne na displeji na nulu a 

varovně se rozbliká 

Zapojení napájení budíku:  

- červený kabel zapojit na spínané (+) 

- černý kabel na kostru 

- oranžový kabel volitelně připojit na přívod (+) z hlavního světlometu (zapojení nočního režimu – při celodenním 

svícení hlavními světlomety tato funkce nefunguje) 

Zapojení snímače pro horní hodnotu na displeji: 

- zelený kabel z budíku napojit na „G“ kontakt snímače 

- černý kabel z budíku napojit na „M“ kontakt snímače 

Zapojení snímače pro spodní hodnotu na displeji: 

- modrý kabel napojit na „G“ kontakt snímače 

- černý kabel napojit na „M“ kontakt snímače 

Postup pro zapojení: 

1. Odpojte kostru (-) na akumulátoru vozu 

2. Napojte oranžový kabel na (+) přívod z hlavního světlometu pro ztlumení podsvícení při rozsvícení hlavních 

světlometů (zapojení nočního režimu – při celodenním svícení hlavními světlomety tato funkce nefunguje) 

3. Napojte červený kabel na spínané (+). Na každých 20 palců kabelu doplňte napájení budíku o 3 A pojistku. 

4. Napojte zelený a modrý kabel na jednotlivé „G“ kontakty na snímačích 

5. Napojte černé kabely na „M“ kontakty na snímačích 

6. Ukostřete budík napojením černého kabelu z napájecího svazku na vhodnou kostru karoserie 

7. Zapojte zpět kostru (-) na akumulátoru vozu 

 

Naše Společnost Escape6 s.r.o. je výhradním dovozcem přídavných budíků a 

příslušenství Prosport Performance do ČR. 

  

 


