
 

 

UŽIVETALSKÁ PŘÍRUČKA PRO Head Up 
X5 

X5 zobrazuje jízdní data přímo před vaše oči na čelní sklo. Otáčky motoru, napětí, teplota vody, apod. 
Tento způsob sledování jízdních dat je mnohem bezpečnější nežli sklánět oči a hlavu na přístrojovou 
desku vozu díky tomu může řidič konstantně vnímat provoz a sledovat vozovku. 
 
Hlavní vlastnosti: 

 Automatické přizpůsobení vozu, který podporuje propojení OBD II nebo EUOBD 

 Vysoká čitelnost i za zvýšeného slunečního svitu 

 Barvy jednotlivých ukazatelů pro přehlednější čtení 

 Rozmanitost displeje: rychlost, otáčky motoru, teplota vody, napětí baterie, upozornění na 
nízké napětí, upozornění na vysokou teplotu chladicí kapaliny, upozornění na vysokou 
rychlost 

 Automatické zapnutí a vypnutí podle toho zda motor běží či ne. Díky tomu se šetří baterie 
vozu 

 Automatická úprava svítivosti závislé na okolním světlu 
 
 
ROZVRŽENÍ DISPLEJE 
 
OBRÁZEK 
 

1. Světelný senzor upravuje svítivost displeje v závislosti na okolním světle 
2. Otáčky motoru zobrazují aktuální data v 1000x/min 
3. Označení jednotek: °C stupně celsia, °F fahrenheit, V napětí, MPH míle za hodinu, Km/h 

Kilometry za hodinu 
4. Multifunkční displej: rychlost, napětí, teplota chladicí kapaliny 
5. Upozornění na: nízké napětí, vysoká teplota chladicí kapaliny, vysoká rychlost 

 
 

INSTALACE 
 

1. Pamatujte na to, že X5 bude správně fungovat jen s vozy které podporují OBD II standardy 
nebo EU OBD. Otevřete kapotu motoru najděte štítek, na kterém je uvedeno následující: 

2. Následně najděte 16-pinový zásuvku, která se obvykle nachází pod volantem nad pedály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FUNKCE TLAČÍTEK 
 

1. Propojení vozidla s Head Up Dipslayem X5 
2. Tlačítko na zapnutí či vypnutí 
3. Otočné tlačítko: Pozice R (pootočení tlačítkem směrem k R), Pozice OK (stlačit tlačítko), 

Pozice L (pootočení tlačítkem směrem k L) 
 
Stlačení tlačítka OK 
Změní informaci na displeji, například teplotu vody, napětí baterie, rychlost 
 
Pozice L (pootočení tlačítkem směrem k L) po dobu 5s 
Vypnutí hlasitého upozornění a opětovné pootočení L po dobu 5s hlasité upozornění opět zapne. 
 
Tovární nastavení: 
Pokud je X5 vypnutý stlačte tlačítko OK a nepouštějte. Poté nastartujte motor a X5 se zapne také. 
Vyčkejte, dokud se nezobrazí na displeji X5 RES nápis a všechny světla probliknou. Potom můžete 
pustit stlačené tlačítko OK. X5 byl vrácen do továrního nastavení. 
 
 
Nastavení X5 
 
X5 displej zobrazuje informace z řídící jednotky, poněvadž při výrobě vozu vznikají rozdíly mezi řídící 
jednotkou a přístrojovou deskou. Hodnoty X5 displeje je potřeba odladit s přístrojovou deskou. 
Neplatí to pro všechny vozy. Pokud se hodnoty na X5 rozchází s hodnotami na přístrojové desce, 
postupujte následovně: 
 
Stlačte tlačítko OK po dobu 5 vteřin pro vstoupení do módu nastavení 
Použijte stejné tlačítko pro nastavení hodnot (L-R) a krátké stlačení OK pro přepínání jednotlivých 
parametru. Po ukončení opět stlačte OK tlačítko po dobu 5 vteřin pro uložení a vrácení do základního 
rozhraní. 
 
 
 

MENU PARAMETR ROZMEZÍ VYSVĚTLENÍ 
ZÁKLADNÍ 
HODNOTA 

 

0 Rychlost 50-150 

Pokud není 
rychlost stejná 

jako na 
rychloměru 

palubní desky 
tak nastavte 

základní 
hodnotu 

107  

1 Otáčky motoru 50-150 

Pokud nejsou 
otáčky motoru 

shodné se 
otáčkoměrem 
palubní desky 
tak nastavte 

základní 
hodnotu 

117  



 

 

2 
Upozornění 

vysokých 
otáček motoru 

10-75 

Pokud 
přesáhnou 

otáčky motoru 
hranici 5000 

tak X5 vás 
upozornění 

alarmem 

50  

3 
Upozornění na 

vysokou 
rychlost 

30-500 

Pokud 
rychlost 

přesáhne 150 
tak X5 vás 
upozorní 
alarmem 

150  

4 Nastavení jasu 0-2 

0 znamená 
automat, 1 
znamená 

nejtmavší, 2 
znamená 

nejsvětlejší 

0  

5 
Jednotka 
rychlosti 

0-2 
0 je RPM, 1 je 

Km/h, 2 je 
MPH 

1  

6 Teplota vody 0-2 
0 je nic, 1 je 

°C, 2 je °F 
1  

7 

X5 čas 
automatického 

vypnutí po 
zhasnutí 
motoru 

10-900 

Pokud 
zastavíte 

motor, X5 se 
automaticky 

vypne po 10s, 
jestliže je auto 

hybrid 
nastavte 

hodnotu 130 

10  

 
 
Instalace reflexního filmu na sklo: 
Prosím přečtěte si pečlivě bezpečnostní informace napsané na čelním skle vašeho vozu. 
Čelní sklo je dvojité a u některých může být vidět zobrazení displeje X5 dvojitě. Pokud tento problém 
vyvstane, využijte reflexního filmu přiloženého společně s X5. Pokud vidíte zobrazení hodnot z X5 
čistě, tak není nutné požít tento reflexní film. 
Pro aplikaci filmu prosím očistěte a odmastěte sklo. 
 
Upozornění při používání zařízení: 
Neumisťujte produkt na palubní desku po delší dobu při vysokých teplotách. 
Nerozebírejte zařízení. 
Používejte pouze příslušenství dodávané s produktem k zamezení nepředvídatelných poškození. 
 
Technické parametry: 
Pracovní teplota: -40 až 80°C prosím nevystavujte X5 vyšším teplotám 
Hlasitost alarmu: <=60dB(A) 
Pracovní napětí: 9V 



 

 

Rozměry: 9x5,4x1,2cm 
Váha: 40g 
 
 
 


