
 
 

Instalační a uživatelský manuál pro 85 mm rychloměr 

PROSPORT Performance 

1. Než začnete 

- Přečtěte si důkladně tento instalační manuál 

- Rychloměr instalujte pouze při vypnutém zapalování, a když je motor chladný 

- Přesvědčte se, že máte po ruce veškeré potřebné nářadí a přípravky 

- Informujte se u výrobce vozu nebo v manuálu k vozidlu kde se nachází originální snímač rychlosti (pokud 

nebudete budík používat v kombinaci s GPS senzorem) 

- Před montáží odpojte negativní pól (-) akumulátoru (POZOR: po znovuzapojení akumulátoru může být 

vyžadováno heslo pro autorádio) 

- Ujistěte se, že zvolená pozice budíku Vás nebude omezovat ve výhledu 

- Při zapojení elektroinstalace se ujistěte, že kabeláž není nikde odhalená a nehrozí zkrat 

- Dodržujte veškeré bezpečnostní postupy během montáže 

 

2. Uchycení budíku 

- Budík můžete umístit kamkoliv, kde Vám jeho pozice bude vyhovovat a nebude Vám bránit ve výhledu. 

Pro uchycení budíku můžete použít kapličku, která je součástí balení. Ujistěte se, že v místě případného 

vrtání se nenachází žádná elektroinstalace 

 

3. Zapojení budíku 

- Napájecí konektor zapojte do horní levé pozice při pohledu na zadní část budíku. 

- Červený kabel napojte na pozitivní (+) pól akumulátoru (stálé napětí) 

- Bílý kabel zapojte na spínaný obvod (obvod, který je pod proudem pouze po otočení klíčku zapalování) 

- Černý kabel napojte na negativní (-) pól akumulátoru nebo na místo, které je kvalitně uzemněné 

- Oranžový kabel zapojte na přívod proudu k osvětlení vozu (nejčastěji podsvícení přístrojové desky) 

- Signál ze snímače rychlosti přiveďte do budíku zapojením konektoru v pravé spodní části (v případě 

napojení na stávající signál rychlosti) nebo zapojením samostatného konektoru nad konektorovým 

panelem (v případě použití GPS snímače PROSPORT Performance) 

- Přesvědčte se, že přívodnímu kabelu nehrozí poškození ostrými hranami při průchodu palubní deskou 

apod. 

- Zapněte zapalování (nestartujte motor!), displej rychloměru by se měl po úvodním ceremoniálu ustálit 

na hodnotě „0“. 
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4. Uživatelské rozhraní rychloměru 

Rychloměr PROSPORT Performance nabízí celkem 6 různých režimů nastavení: 

- Volbu barevného podsvícení 

- Vyvolání vrcholné dosažené hodnoty během jízdy 

- Nastavení hodnoty, která spustí varovné světlo 

- Volba intenzity podsvícení 

- Volba zvukových upozornění 

- Režim celkově ujeté vzdálenosti 

• Volba barevného podsvícení: 

- vybírat můžete celkem ze čtyř barev podsvícení (zelená, modrá, červená a bílá) 

- volbu podsvícení provedete opakovaným stisknutím         dokud nebude displej podsvícen požadovanou 

barvou 

• Vyvolání vrcholné dosažené hodnoty během jízdy: 

- pro vyvolání maximální dosažené rychlosti během jízdy stiskněte tlačítko „M“ 

- zobrazená hodnota zmizí po 3 vteřinách nečinnosti nebo po opětovném stisknutí tlačítka „M“ 

- maximální dosaženou rychlost je možné resetovat podržením tlačítka „M“ po dobu 3 vteřin během 

zobrazení do té doby maximální rychlosti 

• Nastavení varovné hodnoty: 

- podržte tlačítko „M“ po dobu 3 vteřin pro vstup do režimu nastavení hodnoty pro varování 

- pokud dioda bliká, můžete pomocí šipek (mačkáním nebo držením) nastavit na displeji hodnotu, při které 

chcete být varováni 

- po nastavení hodnoty stiskněte tlačítko „M“ pro uložení. K uložení dojde i po 5 vteřinách nečinnosti 

• Volba intenzity podsvícení: 

- hodnotu podsvícení je možné nastavit v 6 stupních intenzity 

- stiskněte       a podržte po dobu 3 vteřin, dokud nezačne blikat varovná i vrcholová LED dioda. Pomocí šipek 

nahoru a dolů můžete nyní nastavit intenzitu podsvícení 

• Volba zvukových upozornění: 

- pro přepnutí zvukového režimu stiskněte a podržte          po dobu 3 vteřin. Pokud se ozve jeden zvukový 

signál, zvuková upozornění jsou vypnuta. Podržením stejného tlačítka po dobu 3 vteřin jsou zvuková 

upozornění při zaznění dvou pípnutí zapnuta. 

• Režim ujetých vzdáleností: 

- stisknutím tlačítka       můžete přepínat mezi režimy tachometru nebo hodnotami ujetých vzdáleností (Trip A 

nebo Trip B) 

- V momentu, kdy máte zobrazenou hodnotu Trip A, můžete současným stisknutím obou šipek a jejich 

podržením po dobu 3 vteřin vymazat hodnotu Trip B. 

- V momentu, kdy máte zobrazenou hodnotu Trip B, můžete současným stisknutím obou šipek a jejich 

podržením po dobu 3 vteřin vymazat hodnotu Trip A. 

Oficiální přímý dovozce přídavných budíků, snímačů a příslušenství PROSPORT Performance: 
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