
4 Držák senzoru 
rychlosti typu M8/S X 1

POZNÁMKA

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Umístěte magnet do 
otvoru pro šroub brzdového 
kotouče.

Vyšší počet magnetů umístěných na kotoučové brzdě bude mít za následek rychlejší zobrazování
rychlosti na rychloměru. 
Znak „N“ (sever) na magnetech musí směřovat k senzoru rychlosti pro správné snímání rychlosti.

PŘ. 1: Pokud má kotoučová brzda 3 šrouby, můžete nainstalovat 1 nebo 3 magnety.
PŘ. 2: Pokud má kotoučová brzda 4 šrouby, můžete nainstalovat 1,2 nebo 3 magnety.
PŘ. 3: Pokud má kotoučová brzda 5 šroubů, můžete nainstalovat 1 nebo 5 magnetů.
PŘ. 4: Pokud má kotoučová brzda 6 šroubů, můžete nainstalovat 1, 2, 3 nebo 6 magnetů.

 

Nainstalujte držák 
senzoru typu S.

Upravte polohu držáku 
senzoru tak, aby se 
zajistilo, že je senzor 
čelně vůči magnetu pro 
zabránění rušení signálu 
rychlosti.

Nainstalujte senzor 
rychlosti na držák.

Pro zisk nerušeného signálu 
rychlosti, musí být vzdálenost 
mezi senzorem rychlosti a 
magnetem menší než 8 mm.

P.S.
EX. 1 EX. 2

EX. 3 EX. 4

2-1 Pokyny pro instalaci kabeláže
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1-1 Příslušenství

3 Magnet D6 x 5L mm X 62 Senzor rychlosti X1

Prostřední konektor X 11

1 Měřič X 1

7 Držák měřiče X 16 Šroub se šestihrannou 
hlavou M5 x 5L mm X 2

Držák senzoru rychlosti
 typu M10/S X 15 8 M5 X 12L screw X 2

Měřič (příslušenství 1)

Senzor rychlosti (příslušenství 2)

Magnet (příslušenství 3)

Středový konektor (příslušenství 1)

1-2 Volitelné příslušenství

5 Držák měřiče

Obraťte se prosím na místního distributora, pokud nejsou obdržené položky stejné jako na výše uvedeném seznamu.

10 Podložka M5 X 29 Šroub M4 X 10 L X 2

STISKNĚTE 
JEDNOU 
TLAČÍTKO

BLIKÁ KONTROLKA
 SVÍTÍ

STISKNĚTE 
TLAČÍTKO 

NA 3 
SEKUNDY

2-2 Instalační pokyny

MOTOCYKL/SKÚTR Pokyny k instalaci magnetu

1 Aktivní senzor rychlosti

Pro instalaci postupujte podle následujících pokynů. Jakákoliv škoda způsobená nesprávnou instalací půjde k tíži uživatele. ●
Abyste se vyhnuli zkratům, neodpojujte při instalaci jednotky vodiče. Nerozebírejte nebo neupravujte vodiče.●
Neměňte ani neodstraňujte žádné části.●
Opravy a údržbu by měli provádět pouze naši odborníci.●

　 Poznámka
Děkujeme Vám za zakoupení výrobku XR-01S. Přečtěte si prosím pozorně tento návod před instalací a uschovejte si jej pro budoucí nahlédnutí.●

  ČTĚTE POZORNĚ!

VÝSTRAHA!
  UPOZORNĚNÍ!

Některé z uvedeného volitelného příslušenství nemusí být prodáváno ve vaší zemi. Obraťte se na místního distributora pro další podrobnosti.

  Některé postupy musí být přesně dodrženy, aby nedošlo ke zranění

Některé postupy musí být přesně dodrženy, aby nedošlo k poranění vás či jiných osob.

Některé postupy musí být přesně dodrženy, aby nedošlo k poškození vozidla.

Pokud jsou některé informace nejasné, postupujte podle pokynů a vyhledejte odbornou pomoc.

◎VÝZNAM ZNAČKY:

Během instalace postupujte podle níže uvedených kroků.

Nastavte měřič do správného pozorovacího úhlu před 
utažením šroubů držáku pro řídítka. 

4 Držák měřiče32 Šroub magnetu
brzdového kotouče

Držák senzoru rychlosti
typ L

POZNÁMKA
POZNÁMKA

YAMAHA
HONDA
SUZUKI

KAWASAKI

SYM
KYMCO

PGO

Odkaz na zapojení hlavního spínače:
Napájení Uzemnění

Hnědý

Hnědý

Černý

Zelený

Barva uvedená výše se může lišit v 
závislosti na modelu a roku výroby 
prostředku.

Černý

Černý
Černý

Černý
Zelený
Zelený

Klíč zapnut
Červený
Červený

Červený
Červený

Červenobílý Oranžový

ZelenýČervenočerný

Bílý Černožlutý

Žlutozelený
YAMAHA
HONDA
SUZUKI

KAWASAKI

BMW
BENELLI

APRILIA
Světle modrý
Žlutomodrý

Černožlutý

Černý
Šedofialový

Šedofialový

DUCATI

BUELL
CAGIVA

H-D
MV

Šedozelený
Šedozelený

Šedožlutý

Růžový

Růžový

ČervenýTRIUMPH

Odkaz na zapojení otáčkoměru:

Barva uvedená výše se může lišit v 
závislosti na modelu a roku výroby 
prostředku.

YAMAHA

SUZUKI
HONDA Žlutobílý

Žlutobílý

Senzor paliva je elektronického typu, nezapojujte 
paralelně s originálem - jinak palivoměr nebude 
zobrazovat údaje.
Nesprávná instalace kabeláže paliva
může způsobit poškození měřidla.

Zelený
Odkaz na zapojení palivoměru:

KAWASAKI

SYM
KYMCO

PGO
Černý/světl. zelený

Šedá

Žlutobílý
Žlutobílý

Při připojení napájecí kabel, postupujte podle pokynů. Pokud připojíte červený a hnědý kabel paralelně,
způsobí to nesprávnou funkci měřiče.

Červený/kladný pól (připojte k
baterii  DC 12 V)

Černý/zemnicí vodič připojte k zápornému
pólu baterie (musí být dobře uzemněn)

Hnědý/ „+“ vodič připojuje klíč 
na DC 12V spínače zapalování

POZNÁMKA

Severní pól (N) magnetu musí směřovat směrem ven (směrem k senzoru) a musí být nainstalován na upevňovací šroub brzdového kotouče 
nebo řetězového kola.

Oranžový – signál 
otáčení doleva (+)

Fialový - motor (-)

Zelený - palivo

Žlutý - kontrolka 
dálkového světla (+)

Šedý vodič - Výstražná 
kontrolka (+ 12V/-)

Modrý - signál 
otáčení doprava (+)

Bílý – Neutrál (-)

1.

6.

7.

4. 5.

2.

3.

2.

1.12 Nm (11.2 kgf.cm)

2.9 Nm (29 kgf.cm)

1.Šroub M5 X 12L X2 (příslušenství 8) 
2.Držák měřiče (příslušenství 7)
3.Upevněte držák na řídítka (7/8")
4.Šroub M4 X 10L X2 (příslušenství 9) 
5.Podložka M5 X2 (příslušenství 10)
6.Držák měřiče (příslušenství 7)
7.Měřič X1 (příslušenství 1)

1.12 Nm (11.2 kgf.cm)

2.9 Nm (29 kgf.cm)

INSTALACE



Rozsah nastavení: 300 ~ 2 500 mm 
Nastavovací jednotka: 1 mm ; bod snímání: 1 ~ 6

○Obvod pneumatiky

P.S.
POZNÁMKA Tvar a specifikace podléhají změně bez upozornění!

●Rychloměr Zobrazený rozsah: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)
Zobrazená jednotka: km/h nebo MPH

Zobrazený rozsah = 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)
Zobrazený rozsah = 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)

○Záznam MAX rychlosti
○Záznam průměrné rychlosti

Zobrazený rozsah: 0 ~ 9 999,9 km (mil),
Automatický reset po 9 999,9 km (mílích)
Rozlišení: 0,1 km (míle)

○Denní počítadlo 
kilometrů A, B

Zobrazený rozsah; 99 999 hodin, resetujte 
automaticky po 99 999 hodinách.
Rozlišení: 1 hodina

○Počítadlo hodin

Zobrazený rozsah: 9 999.9 hodin, resetujte 
automaticky po 9 999.9 hodinách.
Zobrazená jednotka: 0,1 hod.

○Počet hodin A / B

○Displej interní
○Počítadlo Celková 
ujetá vzdálenost

Zobrazený rozsah: 0 ~ 99 999 km (mil), 
Automatický reset po 99 999 km (mílích)
Nastavovací jednotka: 1 km (míle)

<0,5 s

Rozsah nastavení: 300 ~ 5 000 km (mil)
Jednotka nastavení: 100 km (mil)

○Údržba oleje po ujetí 
vzdálenosti

●Palivoměr
○Varování Nedostatek paliva

Zobrazený rozsah: 6 stupňů
Nastavovací jednotka = 100 Ohm, 250 Ohm, 
510 Ohm, UŽIVATELSKY

●„Hodinový“ ukazatel 24 H
●Voltmetr
○Výstraha pro voltmetr

Zobrazený rozsah: DC 8.0 ~ 18.0 V
Zobrazený rozsah: Blikající varování při
napětí nižším než 11,5 V nebo vyšším než 15,5 V.
DC 12 V●Efektivní napětí

●Rozsah efektivní teploty

77.5 X 74.8 X 34 mm

Kontrolka směru jízdy (zelená) • Neutrál (zelená) 
• Výstražná kontrolka (červená) • 
Kontrolka motoru (žlutá) • Dálková světla (modrá)

-10 ~ +60 °C

●Norma měřidla
●Velikost měřidla

JIS D 0203 S2

Přibližně 87 g●Hmotnost měřidla
●Barva kontrolky

3-2 Popis nastavení funkce

●Na obrazovce Hodiny.

●Na obrazovce Hodiny stiskněte jednou
tlačítko Vybrat (Select) pro přechod na 
obrazovku napětí.

●

3-3 Popis hlavní obrazovky přepínače funkcí

●Na obrazovce Napětí stiskněte jednou 
tlačítko Vybrat (Select) pro přechod na 
obrazovku Hodiny.

Záznam rychlosti (MAX) a 
Záznam rychlosti (PRŮMĚR)/
(AVG) se přepne mezi sebou 
každé 3 sekundy.

●Kontrolka směru jízdy (zelená)。 ●Neutrál (zelená)。 ●Výstražné světlo (červená)。
●Kontrolka motoru (žlutá)。 ●Dálková světla (modrá)。

Kontrolky

Popis základní funkce3-1

77.5 mm

74.8 m
m

37 m
m

10 mm24 mm

Palivoměr

●24 H
„Hodinový“ ukazatel

●Zobrazený rozsah: DC 8.0 ~ 18.0 V
Voltmetr

●Zobrazený rozsah: Blikající
 varování při napětí nižším než 
11,5 V nebo vyšším než 15,5 V.

Výstraha pro voltmetr●Zobrazený rozsah: 0 ~ 99 999 km (mil), resetuje 
automaticky po ujetí 99 999 km (mil).
●Jednotka nastavení: 1 km (míle)

●Zobrazený rozsah: 6 úrovní
●Rozlišení: Každá úroveň 
představuje 16,6%

Celková ujetá vzdálenost

●Zobrazený rozsah: 0 ~ 9 999.9 km (mil), resetuje 
automaticky po ujetí 9 999.9 km (mil).
●Jednotka nastavení: 0,1 km (míle)

Denní počítadlo kilometrů A, B

●Zobrazený rozsah: 99 999 hodin, resetujte
automaticky po 99 999 hodinách.
●Rozlišení: 1 hodina

Počítadlo hodin

●Zobrazený rozsah: 9 999,9 hodin, resetujte
automaticky po 9 999,9 hodinách.
●Rozlišení: 0,1 hodina

Počet hodin A / B

    
Vyberte

Nastavení

●Záznam MAX rychlosti:
   Zobrazený rozsah: 0 ~ 360 km/h
   (0 ~ 225 MPH)

●Záznam průměrné rychlosti:
    Zobrazený rozsah: 0 ~ 360 km/h
   (0 ~ 225 MPH)

 

Záznam rychlosti

●Zobrazený rozsah = 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)
●Zobrazená jednotka: km/h nebo MPH

Rychloměr

●Na obrazovce Celková ujetá vzdálenost
stiskněte (ODO) jednou tlačítko 
Nastavit (Adjust) pro vstup do obrazovky 
Denní počítadlo kilometrů A (Trip A).

●

●Na obrazovce Počet hodin (hour meter)
stiskněte jednou tlačítko Nastavit (Adjust)
pro vstup do obrazovky Počet hodin A.

●Na obrazovce Trip A (Výlet A) stiskněte jednou 
tlačítko Nastavit (Adjust) pro vstup do obrazovky Trip B.

●Přidržte tlačítko Nastavit (Adjust) stisknuto
 3 sekundy pro reset záznamu pro Denní počítadlo 
kilometrů A.

●Na obrazovce Denní počítadlo kilometrů B (Trip B ) 
stiskněte jednou tlačítko Nastavit (Adjust) pro vstup 
do obrazovky Údržba oleje po ujetí vzdálenosti.

●Na obrazovce Údržba oleje po ujetí vzdálenosti 
stiskněte jednou tlačítko Nastavit (Adjust) pro
vstup do obrazovky Počet hodin.

●Přidržte tlačítko Nastavit (Adjust) stisknuto 
3 sekundy pro reset záznamu pro Denní počítadlo 
kilometrů B.

●Na obrazovce Hodiny B stiskněte jednou 
tlačítko Nastavit (Adjust) pro vstup do obrazovky
záznamu rychlosti (MAX 'AVG).

●Na obrazovce Speed record (MAX/AVG)/Záznam 
rychlosti (MAX/PRŮMĚR) stiskněte jednou tlačítko 
Nastavit (Adjust) pro vstup do obrazovky ODO 
(celková ujetá vzdálenost).

●Na obrazovce Celková ujetá vzdálenost.

●Přidržte tlačítko Nastavit (Adjust) stisknuto
3 sekundy pro reset záznamu Hodiny B.

●Přidržte tlačítko Nastavit (Adjust) stisknuto 
3 sekundy pro reset Záznam MAX rychlosti.

●Přidržte tlačítko Nastavit (Adjust) stisknuto
 3 sekundy pro reset Záznam průměrné rychlosti.

●Na obrazovce Počet hodin A (hour meter A) 
stiskněte jednou tlačítko Adjust (Nastavit) pro
vstup do obrazovky Počet hodin B.

●Přidržte tlačítko Nastavit (Adjust) stisknuto 
3 sekundy pro reset záznamů Počet hodin A.

3-4 Popis nastavení Údržba oleje po ujetí vzdálenosti

●Když ujetá vzdálenost dosáhne nastavení pro provedení údržby, Kontrolka 
oleje se rozsvítí. Po resetování záznamů se kontrolka může vypnout.
●Vzdálenost pro údržbu oleje se počítá sestupně.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Pokud jste provedli údržbu 
skútru před rozsvícením
kontrolky oleje, můžete také 
nastavit vzdálenost do údržby
oleje tak, abyste si připomenuli 
příští provedení údržby.

Výstražná kontrolka oleje nyní svítí.

●

●Stiskněte na hlavní obrazovce tlačítko
 Nastavit (Adjust) pro vstup do obrazovky 
Údržba oleje po ujetí vzdálenosti.

wh026bb03a

Vyberte tlačítko návodu pro spínač funkcí

Pokyny pro tlačítko pro Nastavit (Adjust.

Příklad: Již jsme provedli údržbu po rozsvícení
kontrolky oleje.
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Hodnota resetování bude záviset na
hodnotě nastavení podle 4-5 Nastavení 
Údržba po ujetí vzdálenosti.

●Obrazovka resetu Údržba po ujetí vzdálenosti.
●PŘ. Údržba po ujetí vzdálenosti se má
 vynulovat z -1 na nastavenou hodnotu.

V obrazovce resetu Údržba po ujetí 
vzdálenosti stiskněte tlačítko Nastavit 
(Adjust) pro reset a poté se výstražná 
kontrolka trvale rozsvítí z blikajícího 
stavu.  

V obrazovce resetu Údržba po ujetí vzdálenosti 
stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro reset a 
poté se výstražná kontrolka trvale rozsvítí z 
blikajícího stavu. 

●Přidržte tlačítko Nastavit (Adjust) stisknuto 
3 sekundy pro reset Údržba po ujetí vzdálenosti.

●Na obrazovce Údržba oleje po ujetí vzdálenosti 
stiskněte na 3 sekundy jednou tlačítko Nastavit (Adjust)
pro vstup do obrazovky resetu Údržba po ujetí 
vzdálenosti.

POZNÁMKA

●Přidržte 3 sekundy současně stisknuto na hlavní obrazovce Nastavit (Adjust) a Vybrat (Select) pro vstup do obrazovky nastavení.
●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) položek pro výběr v následujícím pořadí Obvod pneumatiky a bod snímání, Odpor palivoměru (Ω), 
Nastavení hodin, Nastavení jasu podsvícení, Údržba oleje po ujetí vzdálenosti, Celková ujetá vzdálenost, Interní displej 
Celková ujetá vzdálenost.

Obrazovka se po 30 sekundách vrátí na hlavní obrazovku, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

3-5 Pokyny pro obrazovku nastavení

●V hlavní obrazovce ●Interní displej Celková ujetá vzdálenost ●Odometer ●Údržba oleje po ujetí
 vzdálenosti

POZNÁMKA
Přidržte stisknuto na jakékoliv obrazovce Vybrat (Select) 3 sekundy pro návrat ba hlavní obrazovku.

P.S.

●Obvod pneumatiky a bod 
snímání

●Obrazovka nastavení ●Odpor palivoměru ●Nastavení hodin ●Nastavení jasu
podsvícení

UPOZORNĚNÍ!

4 Vstup na obrazovku nastavení
●Přidržte stisknuto na hlavní obrazovce 
Vybrat (Select) a Nastavit (Adjust) 3 sekundy
pro vstup do obrazovky nastavení.

●Stisknutím tlačítka Vybrat (Select) se zobrazí
obrazovka nastavení obvodu pneumatiky a 
bodu snímání.

4-1 Nastavení obvodu pneumatiky
a bodu snímání

Prosím obnovte hodnoty nastavení 
při výměně pneumatiky o jiných rozměrech.

POZNÁMKA

●Stiskněte Vybrat (Select) pro přesun na číslici,
 kterou si přejete nastavit.

●Příklad: Pokud obvod pneumatiky činí 
11 300 mm.

●PŘ. Obvod pneumatiky je nyní 1 000 mm.

Rozsah nastavení: 300 - 2,500 mm
Nastavovací jednotka: 1 mm

Nyní bliká číslice tisíců v nastavení číslice!

●Lze použít ventilek jako 
výchozí a koncový bod pro
měření obvodu kola pomocí 
měřicího pásma.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr
 čísla nastavení.

●Změřte obvod pneumatiky (nainstalovaná
pneumatika má senzor zapnutý) a zjistěte počet 
bodů magnetů senzoru (magnet nutno nainstalovat 
do šroubu kotouče nebo šroubu řetězového kola.)
●Rychlost zobrazená na měřidle bude ovlivněna 
nastavením, zkontrolujte, zda je číslo nastavení
správné před provedením nastavení.

●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) pro vstup 
do nastavení bodu snímání.
●PŘ. Nastavení obvodu pneumatiky se 
změnilo z 1 300 mm na 1 300 mm.

POZNÁMKA Bod snímání: 1 ~ 6
Nyní hodnota nastavení bliká!

●Stiskněte Vybrat (Select) pro návrat do obrazovky 
nastavení Obvod pneumatiky a nastavení bodu 
snímání.
●Ex. Nyní je nastavení bodu senzoru je od 1P do 6P.

4-2 Nastavení odporu palivoměru

●Stisknutím tlačítka Vybrat (Select) se zobrazí
obrazovka nastavení obvodu pneumatiky a
bodu snímání.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr 
obrazovky nastavení odporu palivoměru.

●Příklad: Pokud nastavení bodu senzoru činí 6P.
●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr čísla
 nastavení.
●Ex. Nyní je nastavení bodu senzoru je od 1P.

POZNÁMKA Rozsah nastavení odporu paliva
 = UŽIVATELSKY, 100 Ω, 250 Ω, 
270 Ω, 510 Ω, 1200 Ω, SW
(vypnuto)

POZNÁMKA

Nyní hodnota nastavení bliká!

Uživatelský odpor hladiny paliva:
1)Manuální - Zkontrolujte prosím 
pokyny pro ruční nastavení odporu 
hladiny paliva 4-2-1.
2)Automaticky – Zkontrolujte 
prosím pokyny pro automatické 
nastavení odporu hladiny paliva 
4-2-2.

●Příklad: Pro YAMAHA T-MAX 530 činí podle 
servisního manuálu odpor 100 Ω.
●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr 
čísla nastavení.

Nyní hodnota nastavení bliká!

●Příklad: Pokud je hladina paliva nejvyšší, činí
 odpor 10 Ω.
●Stiskněte Vybrat (Select) pro přesun na 
číslici, kterou si přejete nastavit.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr
čísla nastavení.
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P.S.

4-2-1
Ruční nastavení hladiny paliva

●Stisknutím tlačítka Vybrat (Select) vstoupíte do 
obrazovky nastavení odporu nejnižší hladiny paliva. 
●Příklad: Pro YAMAHA T-MAX 530 je podle 
servisního manuálu odpor palivové nádrže od 
nejnižší k nejvyšší hladině 90 -100 Ω (nejnižší)
a 4-10 Ω (nejvyšší). Tak zadáte hodnotu 
nastavení jako 10 Ω. 

●Stiskněte Vybrat (Select) pro návrat do obrazovky 
nastavení Obvod pneumatiky a nastavení bodu
snímání.
●Ex. Nyní nastavíme Obvod pneumatiky a nastavení
bodu snímání z UŽIVATELSKY (USER) na 100 Ω.

●Váš rozsah odporu senzoru hladiny paliva
 najdete v části o elektronických součástech
 v servisní příručce. 
●Obvykle doporučujeme zvolit nejbližší 
číslo nastavené jako rozsah, aby se zajistilo, 
že jezdci nebudou bez paliva před indikací úrovně 
paliva, například u YAMAHA T-MAX jde o 90 - 100 Ω 
a 4 - 10 Ω, v tomto případě doporučujeme použít 90 - 10 Ω 
jako nejnižší a nejvyšší rozsah.

Nyní hodnota nastavení bliká!

●Příklad: Pokud je hladina paliva nejnižší, činí odpor 90 Ω.
●Stiskněte Vybrat (Select) pro přesun na číslici, 
kterou si přejete nastavit.

●Dvojím stisknutím tlačítka Vybrat (Select) v
stoupíte do obrazovky nastavení odporu 
nejvyšší hladiny paliva.
●PŘ. Nastavení odporu nejnižší hladiny paliva 
je změněno z 0 na 90 Ω.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr 
čísla nastavení.

4-2-1 
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UPOZORNĚNÍ!
●Před detekcí se ujistěte, že aktuální úroveň 
paliva je v nejnižší poloze, kterou byste chtěli 
mít.
●Zastavte dopravní prostředek na několik 
sekund, aby se hladina paliva stala stabilní, 
a poté spusťte detekci odporu.

UPOZORNĚNÍ!
●Před detekcí se ujistěte, že aktuální hladina
paliva je v nejvyšší poloze, kterou byste chtěli mít.
●Zastavte dopravní prostředek na několik sekund, 
aby se hladina paliva stala stabilní, a poté spusťte
detekci odporu.

4-2-2 Nastavení automatické
detekce odporu hladiny paliva

●Stisknutím tlačítka Vybrat (Select) vstoupíte 
do obrazovky automatické detekce odporu 
nejnižší hladiny paliva.

●Stiskněte dvakrát tlačítko Vybrat (Select)
pro návrat na obrazovku nastavení odporu 
nejvyšší hladiny paliva.
●PŘ. Nastavení odporu nejvyšší hladiny paliva 
je změněno z 0 na 10 Ω.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust), abyste 
zjistili odpor nejnižší hladiny paliva.

●Stiskněte 5krát tlačítko Vybrat (Select) pro
vstup o obrazovky automatické detekce 
odporu nejnižší hladiny paliva.
●PŘ. Automatická detekce nejnižší hodnoty 
odporu hladiny paliva je 90 Ω.

P.S.
●Například pokud u YAMAHA 
T-MAX 530 senzor hladiny paliva 
poklesne do nejvyšší polohy, detekuje 
se odpor kolem 4 - 10 Ω. 

Nejvyšší poloha

Nejnižší poloha

P.S.
●Například pokud u YAMAHA T-MAX 530 
senzor hladiny paliva poklesne do nejnižší 
polohy, detekuje se odpor kolem 
90 - 100 Ω.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust), abyste
 zjistili odpor nejvyšší hladiny paliva.

●Stiskněte 5krát tlačítko Vybrat (Select) pro 
návrat k odporu palivoměru.
●PŘ. Automatická detekce nejnižší hodnoty 
odporu hladiny paliva je 10 Ω.
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●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro vstup
 do obrazovky nastavení hodin Hr/Min (Hod./Min.).

4-3 Nastavení hodin
●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) pro vstup 
do obrazovky nastavení hodin Hr/Min (Hod./Min.).

●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) pro vstup
 do obrazovky nastavení minut.
●PŘ. Nyní je nastavení změněno z 0:00 na 10:00.

Pořadí pohybu kurzoru je: Hodina 
> Číslice v desítkách minut> 
Číslice v minutách

●Příklad: Změna hodin na 10.
●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr
 čísla nastavení.

Rozsah nastavení: 0 ~ 23 H.

Rozsah nastavení: 00 ~ 59 minut.

POZNÁMKA

Pokud tuto funkci nechcete 
používat, nastavte ji jako „OFF“ 
(Vypnuto). Když nastavíte „OFF“
(Vypnuto), nezobrazí se 
indikátor údržby. 

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Nyní hodnota nastavení bliká!

POZNÁMKA Rozsah nastavení:
300 ~ 5 000 km (mil)
Nastavovací jednotka: 100 km (mil)

Pořadí pohybu kurzoru je:
Z číslice tisíců na číslici stovek.

POZNÁMKA

  Nyní hodnota nastavení bliká!

POZNÁMKA
Nyní hodnota nastavení bliká!  

●Příklad: Chcete změnit minuty na 10.
●Stiskněte Vybrat (Select) pro přesun na číslici,
 kterou si přejete nastavit.

●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) pro návrat do
 obrazovky nastavení hodin Hr/Min (Hod./Min.).
●PŘ. Nyní je nastavení změněno z 10:00 na 10:10.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr
 nastavení jasu podsvícení.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr 
čísla nastavení.

Rozsah nastavení:
1 (nejtmavší) ~ 5 (nejjasnější), 
na výběr 5 různých úrovní.
Nastavovací jednotka: 20% za
úroveň. Nastavení hodnoty jasu
podsvícení se ihned projeví.

●Příklad: Chcete-li nastavit podsvícení na 60% (3).
●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr
 čísla nastavení.

POZNÁMKA

Nyní hodnota nastavení bliká!

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr
 Údržba oleje po ujetí vzdálenosti.

●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) pro návrat
 do obrazovky nastavení jasu podsvícení.
●PŘ. Nastavení jasu podsvícení je změněno
 ze 5 (100%) na 3 (60%).

4-4 Nastavení jasu podsvícení

●Stisknutím tlačítka Vybrat (Select) se zobrazí 
obrazovka nastavení jasu podsvícení.

4-5
●Stisknutím tlačítka Vybrat (Select) se zobrazí 
obrazovka nastavení Údržba oleje po ujetí 
vzdálenosti.

●Příklad; chcete-li aktivovat Indikaci údržby oleje
po ujetí vzdálenosti a nastavit hodnotu výstrahy 
na 500 km.
●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) a zjistíte, že je 
aktivován indikátor údržby oleje po ujetí vzdálenosti.

●Stiskněte Vybrat (Select) pro přesun na číslici, 
kterou si přejete nastavit.

POZNÁMKA Rozsah nastavení:0 ~ 99 999 km(mil).

Pořadí pohybu kurzoru je: Z 
číslice desetitisíců, číslici tisíců,
číslici stovek, číslici desítek a 
pak na číslici jednotek.

POZNÁMKA

Nyní hodnota nastavení bliká!

P.S.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr 
nastavení Celková ujetá vzdálenost.

●Když se hodnota Údržba oleje po ujetí vzdálenosti vrátí na nulu, 
kontrolka oleje se rozsvítí.
●Vzdálenost pro údržbu oleje po ujetí vzdálenosti se počítá pospět.

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro 
výběr čísla nastavení.

●Stiskněte 3krát tlačítko Vybrat (Select) pro návrat 
do obrazovky Údržba oleje po ujetí vzdálenosti.
●PŘ. Nastavení Údržba oleje po ujetí vzdálenosti 
je změněno ze 300 na 500 km.

4-6 Nastavení Celková ujetá vzdálenost

●Příklad: Chcete-li nastavit Celková ujetá
 vzdálenost (ODO) na 15 000 km.
●Stiskněte Vybrat (Select) pro přesun na číslici, 
kterou si přejete nastavit.
  

●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro výběr 
čísla nastavení.

●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) pro vstup do 
obrazovky nastavení Celková ujetá vzdálenost.

Nastavení údržby oleje 
po ujetí vzdálenosti



4-7 Nastavení Interní celková ujetá vzdálenost
●Stiskněte tlačítko Nastavit (Adjust) pro vstup do 
obrazovky Interní celková ujetá vzdálenost.

●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) na 3 sekundy 
pro návrat na hlavní obrazovku.
●PŘ. Nastavení Interní celková ujetá vzdálenost 
činí 12 500 km.

●Hlavní obrazovka.

●Stiskněte tlačítko Vybrat (Select) pro návrat do 
obrazovky Interní displej Celková ujetá vzdálenost.
●PŘ. Nastavení Celková ujetá vzdálenost se 
změní z 0 na 15 000 km.

Kontrola položky
●Baterie měřiče vybity.
    →Ujistěte se, že je měřič řádně zapojen.
     Vodiče a pojistka nejsou poškozeny.    
→Akumulátor je poškozen nebo je příliš starý
     pro dodávku dostatku energie (DC 12 V) 
     pro funkci měřidla.
●Zkontrolujte napětí akumulátoru a ujistěte se,
    že napětí přesahuje DC 12 V.
●Ujistěte se, že je senzor správně připojen.
    →Zkontrolujte, že je senzor správně připojen
    a řádně pracuje. Také zkontrolujte, zda není 
    kabel senzoru poškozen nebo uvolněn.
●Zkontrolujte nastavení rozměru pneumatiky.
    →Viz část návodu 4-1 Obvod pneumatiky a 
    nastavení bodu snímání.

5 Řešení závad
Následující situace neznamenají poruchu přístroje. Před odesláním k opravě prostudujte následující.

Problém
Měřič nefunguje, i když je
zapnut.

Měřič ukazuje nesprávné 
informace.
Rychlost se nezobrazuje 
nebo se zobrazuje nesprávně.

Kontrola položkyProblém

●Zkontrolujte hladinu paliva v nádrži.
●Zkontrolujte kabeláž.
    →Je vodič připojen správně?
●Zkontrolujte nastavení rozměru pneumatiky.
    →Viz část návodu 4-2 Nastavení odporu 
    palivoměru.
●Provedli jste správné zapojení vodičů? 
   Zkontrolujte, zda je kladný vodič (červený)
   připojen k baterii a kladný vodič hlavního 
   vypínače (hnědý) je připojen k hlavnímu 
   vypínači.

●Je možné, že vodič stálého napájení není 
    řádně připojen. 
    →Zkontrolujte, zda je červený kladný vodič 
    řádně připojen.

Čas je nesprávný.

Palivoměr se nezobrazuje nebo
se zobrazuje nesprávně.

Počítadlo kilometrů a denní 
počítadlo kilometrů nepřipočítává 
nebo nepřipočítává právně.

* Pokud není závada vyřešena po provedení kroků uvedených výše, obraťte se na místního distributora.


