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Návod na montáž a obsluhu přídavných budíků PROSPORT 

Performance řady Premium 

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

Zapojení budíku:  

- oba horní 4-pinové konektory slouží k napájení budíku. Zvolit můžete libovolný z nich. Druhý z těchto konektorů 

můžete využít na vzájemné propojení dvou a více budíků (není pak zapotřebí přivádět napájecí kabel ke každému 

budíku zvlášť 

- spodní 4-pinový konektor slouží k zapojení snímače 

- spodní 2-pinový konektor slouží k zapojení externího varovného světla PSOSLSM (je třeba zakoupit zvlášť) 

Požadované podsvícení   

Denní režim Noční režim Zapojení kabelů napájení ukazatele 

(Potkávací světla zhasnuta) (Po rozsvícení potk. světl.)   

Bílá Bílá 
Bílý kabel zapojit na (+) přívod 

Oranžový kabel nezapojovat 

Červeno-oranžová Červeno-oranžová 
Bílý kabel nezapojovat 

Oranžový kabel zapojit na (+) přívod 

Bílá Červeno-oranžová 
Bílý kabel zapojit na (+) přívod 

Oranžový kabel zapojit na (+) parkovacího světla 

Červeno-oranžová Bílá 
Bílý kabel zapojit na (+) parkovacího světla 

Oranžový kabel zapojit na (+) přívod 

   Červený kabel vždy zapojit na (+) přívod 
 Černý kabel vždy zapojit na (-) přívod 
  

Zapojení snímače: 

- snímač umístěte do adaptéru, který je vložen mezi blok motoru a olejový filtr PSOPOT… (je třeba zakoupit zvlášť) 

- pokud není vozidlo osazeno externím olejovým filtrem, je třeba najít vhodné místo místo pro umístění snímače na 

konkrétním vozidle 

- snímač propojte s přívodním kabelem k budíku pomocí konektoru, kterým jsou oba kabely osazeny.  

Zapojení napájecího kabelu budíku v závislosti na požadované barvě podsvícení: 

Zobrazení vrcholné hodnoty: 

- v normálním režimu spuštěného budíku stiskněte stříbrné tlačítko, čímž se dostanete do „Peak“ režimu a zobrazí se 

maximální dosažená hodnota během dané jízdy 

Nastavení hodnoty pro varování (akustické + LED) 

- v normálním režimu podržte stříbrné tlačítko po dobu 5 vteřin, čímž se dostanete do nastavení hodnoty pro 

varování (ručička budíku se rozbliká) a opakovaným mačkáním tlačítka nastavte požadovanou hodnotu, po jejímž 

dosažení Vás bude budík akusticky a vizuálně (pomocí LED světla) varovat  

- po 5 vteřinách nečinnosti se budík vrátí do normálního režimu 
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