
HUD 01 instrucțiuni de utilizare a afișajului 
Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare anexate înainte de a utiliza 
dispozitivul pentru a vă asigura că este utilizat corect. 
Prezentarea produsului 
Vă mulțumim că ați achiziționat afișajul de informații despre mașină pe 
care îl vindem pentru a vă ajuta să fiți la curent cu cele mai importante 
informații despre mașina dvs. Pentru a evita monitorizarea constantă a 
afișajului, puteți proiecta pe parbrizul mașinii cele mai importante 
informații afișate de dispozitiv. Acest afișaj multifuncțional este 
conceput pentru a extrage cât mai multe date posibil prin OBD II. 
 
1Produsul 
Butoane de 
afișare HUD: 
Conexiune prin 
cablu OBD 
Butonul de 
pornire 
butonul SUS 
butonul OK 
butonul JOS 
 
2Funcții de afișare 
Viteza actuală a vehiculului 
KM/H 
Indicator de viteză 
Senzor de lumină (ajustează 
luminozitatea dispozitivului în funcție de 
luminozitatea mediului.) 
Prima utilizare 
Dacă ați conectat afișajul HUD prin OBD, porniți 
mașina și porniți dispozitivul. 
 
HUD-ul va începe apoi o scanare de 
comunicare a mașinii, 
conexiunea curentă de comunicare. Primul 
număr: 1. 
(ISO9141 2), tratamentul 2 (ISO15765), tratamentul 3 y (ISO14230), al doilea 
număr 

înseamnă un subcontract al contractului, de exemplu, „1… 1” înseamnă 
primul 
Testul de comunicare ISO9141 tip 2 este în curs. 
 
Când scanarea este completă, dacă mașina este 
scanată cu succes, „888” va fi afișat în colțul din 
stânga jos. O HUD 
salvează automat informațiile de comunicare și 
începe să lucreze. 
 
Dacă scanarea a eșuat, „000” va apărea în colțul 
din stânga jos, dezactivați-l 
și verificați toate conexiunile dacă sunt în stare 
bună, apoi reporniți unitatea 
scaneaza inca o data. Dacă scanarea nu continuă deloc și datele nu sunt 
afișate deloc 
mai întâi trebuie să resetați unitatea de comandă în timpul conducerii. 
 
3Utilizare normală 
Mod de asteptare 
Porniți motorul și HUD-ul la ralanti va fi afișat mai 
jos: 
 
Setare motor ON / OFF 
Dacă dispozitivul este în utilizare normală: Glisați-l 
Buton Sus / Jos / OK pentru a regla puterea 
unității 
în modul oprit 
1. 
Puteți dezactiva modul normal glisând butonul Pornit / Jos / OK în sus 
pot fi recuperate , vă recomandăm să îl utilizați 
în acest mod dacă vehiculul are o funcție automată ON/OFF 
2. 
Glisați butonul Sus / Jos / OK în jos pentru a opri dispozitivul 
în modul inteligent, unitatea se va opri dacă sistemul nu detectează turația 
motorului și 
viteza vehiculului. 
3. Unitatea este în mod implicit în modul inteligent. 
Restabiliți setările din fabrică 
Prima dată când această unitate este utilizată, unitatea citește modul de 
comunicare al vehiculului 



și setează acest mod. 
Pentru a reseta unitatea la setările din fabrică: 
Urmați acești pași: 
1: opriți alimentarea 
2: apăsați OK și porniți alimentarea. 
3: „0” și stânga jos sunt afișate în colțul din dreapta sus al unității 
„0” este afișat și în colț, adică 
înseamnă că configurarea de recuperare este completă. 
 
Pregătirea înainte de instalare: 
1. Cunoașteți tipul de vehicul. Trebuie să-l selectați atunci când cumpărați un 
HUD 
tipul de vehicul care îndeplinește standardele OBDII pentru utilizare normală. 
Deschide capota 
și căutați autocolantul de mai jos (vezi poza de mai jos) dacă scrie asta ca 
OBDII 
CERTIFICAT, poate fi instalat. 

 
2. Localizați conectorul de diagnosticare cu 16 pini a vehiculului (vezi ilustrația 
de mai jos) și 
conectați corect cu conectorul OBDII. Diferite tipuri de vehicule 
conexiunile sale de diagnosticare sunt în locații diferite, iar unele sunt relativ 
înguste. 
 

 
3. Așezați covorașul antiderapant într-o poziție plată înainte de a naviga 
pe tabloul de bord, apoi așezați și unitatea centrală, îi puteți schimba locația 
oricând 
4. Filmul reflectorizant trebuie introdus direct deasupra mașinii de recepție 
poate oglindi ecranul mainframe-ului. 
 
Aplicarea materialului reflectorizant: 
 
Curățați zona în care este lipit filmul; 
Scoateți capacul filmului și puneți-l la loc. 
După ce ați setat corect locația, puteți utiliza o lamă de raclere sau 
ceva plat pentru a desprinde stratul și a întoarce bulele. 
 
Conținutul pachetului: 
Unitate centrală HUD  1buc 
Folie reflectorizanta  1buc 
Cablu de conectare OBD  1buc 
Instructiuni de utilizare  1buc 
Talpă anti-alunecare  1buc 
 
Distribuitor: SMPower Kft. 
1138 Budapesta, Karikás Frigyes u. 11. www.smpower.hu 
 
 
 


