
HUD 01 kijelző használati utasítás 
Kérjük mielőtt használatba venné az eszközt olvassa el a mellékelt 
használati utasítás, hogy minden funkcióját megfelelően tudja 
használni. 
Termék bemutatás 
Köszönjük, hogy megvásárolta az általunk forgalmazott Autó 
Információs Kijelzőt, mely segít önnek a nagy sebességű vezetése 
közben, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon az autóval kapcsolatos 
legfontosabb információkról. Azért, hogy ne kelljen állandóan a kijelzőt 
figyelnie, az eszköz által mutatott legfontosabb információkat 
kivetítheti az autója szélvédőjére. Ez a több funkciós kijelzőt úgy 
tervezték, hogy az OBD II keresztül a lehető legtöbb adatot ki tudja 
nyerni. 
 
1 A termék 
HUD kijelző 
gombok: 
OBD kábel 
csatlakozás 
Bekapcsoló 
gomb 
FEL gomb 
OK gomb 
LE gomb 
 
2 A kijelző funkciói 
A jármű aktuális sebessége 
KM/H 
Fordulatszám jelző 
Fény szenzor (A környezet 
fényerejének megfelelően állítja be az eszköz 
fényerejét.) 
Első használat 
Ha csatlakoztatta a HUD kijelzőt az OBD-n 
keresztül, indítsa el az autót és kapcsolja be az 
eszközt. 
 
Ezt követően a HUD megkezdi az autó 
kommunikációs átvizsgálását, 

a jelenlegi kommunikációs kapcsolat. Az első szám: 1. 
(ISO9141 2), 2. kezelés (ISO15765), 3 kezelés y (ISO14230), a második szám 
a szerződés alszerződését jelenti, például az „1… 1” az elsőt jelenti 
az ISO9141 2 típusú kommunikációs vizsgálata folyamatban van. 
 
Ha a beolvasás befejeződött, ha sikeresen 
beolvasta az autót "888" jelenik meg a bal alsó 
sarokban. A HUD 
automatikusan elmenti a kommunikációs 
információkat és elkezd dolgozni. 
 
Ha a beolvasás nem sikerült, a "000" jelenik meg a 
bal alsó sarokban, kapcsolja ki 
és ellenőrizze az összes csatlakozást jó állapotban, 
majd indítsa újra az egységet 
szkennelj újra. Ha a beolvasás egyáltalán nem folytatódik, és az adatok 
egyáltalán nem jelennek meg 
vezetés közben először vissza kell állítania a vezérlőegységet. 
 
3 Normál használat 
Készenléti üzemmód 
Indítsa be a motort, és alapjáraton a HUD alább 
látható: 
 
Motor BE / KI beállítása 
Ha a készülék normál használatban van: 
Csúsztassa 
Fel / Le / OK gomb az egység teljesítményének 
beállításához 
kikapcsolt üzemmódban 
1. 
A Be / Le / OK gomb felfelé csúsztatásával a kikapcsolhatja normál módot 
A rendszer kikapcsol, ha nem sikerült lekérni a jármű adatait））, javasoljuk, 
hogy használja 
ebben az üzemmódban, ha a jármű rendelkezik Automatikus ON / OFF 
funkcióval 
2. 
A Fel / Le / OK gomb lefelé csúsztatásával a készülék kikapcsol 
intelligens üzemmódban az egység kikapcsol, ha a rendszer nem érzékeli a 
motor fordulatszámát és 
jármű sebességét. 



3. Az egység alapértelmezés szerint intelligens mód. 
Helyezze vissza a gyári beállítást 
Ennek az egységnek az első használatakor az egység beolvassa a jármű 
kommunikációs módját 
és ezt a módot állítja be. 
Ha vissza akarja állítania az egységet gyári beállításokra: 
 A műveletet az alábbiak szerint hajtsa végre: 
1: kapcsolja ki az áramellátást 
2: nyomja meg az OK gombot, és kapcsolja be az áramellátást. 
3: az egység jobb felső sarkában "0" és bal alsó látható 
sarokban is "0" látható, ez 
a helyreállítási beállítás befejezését jelenti. 
 
Előkészítés a telepítés előtt: 
1. Ismerje a jármű típusát. HUD vásárlásakor ki kell választania  
a járműtípus, amely megfelel a normál használatra vonatkozó OBDII 
szabványoknak. Nyissa ki a motorháztetőt 
és keresse meg a matricát alatta (lásd az alábbi képet), ha az van ráírva, hogy 
mint az OBDII 
TANÚSÍTVA, akkor telepíthető. 

 
2. Keresse meg a jármű 16 tűs diagnosztikai csatlakozóját (lásd az alábbi 
képet) és 
jól csatlakoztassa az OBDII csatlakozóval. A különböző típusú járművek 
a diagnosztikai összeköttetései különböző helyeken vannak, és néhányuk 
viszonylag keskeny. 
 

 
3. Helyezze a csúszásgátló szőnyeget a navigáció előtti sík helyre 
a műszerfalon, ezután a központi egységet is helyezze el, ennek a helyét 
bármikor megváltoztathatja  
4.A fényvisszaverő fóliát közvetlenül a befogadó gép fölé kell beilleszteni 
tükrözni tudja a nagygép képernyőjét. 
 
A fényvisszaverő anyag felragasztása: 
 
Tisztítsa meg azt a helyet, amelyre a filmet ragasztják; 
Húzza le a film fedőrétegét, és illessze a megfelelő helyre. 
Miután jól beállította a helyet, használhat egy kaparólapot vagy 
valami lapos, hogy lehúzza a réteget, és kifordítsa a buborékokat. 
 
Csomag tartalma: 
HUD központi egység 1db 
Fényvisszaverő fólia 1db 
OBD csatlakozó kábel 1db 
Használati utasítás 1db 
Csúszásgátló talp 1db 
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