TripX

Българският офроуд рали компютър

Ръководство на потребителя
Благодариме Ви, че избрахте TripX - надежден през целия път до победата !

Инструкции за инсталиране :

Внимание !
Уредът трябва да се инсталира само от квалифицирани лица!
Следвайте схемата за начина на свързване!
Не използвайте уреда не по предназначение!
Не поставяйте отоплителни уреди в непосредствена близост!
Когато уредът няма да се използва дълго време, изключете захранващия конектор!
Пазете уредът от механични повреди!
При почистване на уреда, внимавайте да не проникне вода през захранващия конектор!
При монтажа НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ по-дълги болтчета от тези в комплекта!
Преди монтажа се запознайте с инструкциите за инсталиране. Ако се инсталира
неправилно има опасност от повреда на електрическата инсталация или нараняване
поради неправилен монтаж.

Схема на свързване
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1.Син
2. NC
3. Оранжев
4. Лилав
5. Черен
6. Бял
7. Кафяв
8. Сив
9. Зелен
10. Червен

- Маса
- Датчик 1 вход ел.
- +12В захранване
изнесен дисплей
- Управление
изнесен дисплей
- Нулиране
дистанционно
- Пауза
дистанционно
- Датчик 1 вход - мех
- Датчик 2 вход
- +12В захранване

Изнесен дисплей

Бял
- Маса - 1 крак TripX
Кафяв - +12В - 10 крак TripX
Зелен - Данни - 5 крак TripX

При автомобили с вграден датчик може да се използва 3 крак(оранжев) и да се
свалят импулсите директно от него. В този случай 8крак (Сив) трябва да се свърже
към 4 крак(лилав) - захранване за изнесения дисплей
Когато се монтира допълнителен (индукционен) датчик той трябва да се свърже
към 8 крак (Сив) и 3 крак (Оранжев) да се свърже към маса.
Не се ли спазят тези условия-няма да се отчитат импулси или ще се отчитат1
съвсем произволно.
Захранването е желателно да бъде директно от акумулатора преди ключ-маса.
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Инструкции за употреба
Включване
1. Задръжте бутон
за 2-3 секунди докато видите надписа: „Трипът е включен,моля
отпуснете.“ на информационния дисплей. При отпускането му, започват да се редуват
надписите: „Натисни бутон за СТАРТ“ и “OFFROAD TripX Версия Т2000"
2. Натиснете произволен бутон за да влезнете в менюто и да започнете работа с TripX.

Работа с основното меню
След включване на уреда и натискане на произволен бутон се влиза в основното меню
на уреда. На първият ред на информазионния дисплей се изписва „Меню“ , а под него
се изписва функцията, която ще бъде избрана. Бутони
и
служат за навигация
на ляво и на дясно в менюто, като над тях се изписват < и > за посоките в които можете
да се придвижвате. Когато сте в началото или в края на менюто, над съответния бутон
се изписва | , за да покаже, че в тази посока няма повече налични категории за избор.
С бутон
се избира маркираната категория, която е изписана над него в средата на
дисплея.

Калибровка
1. Намирайки се в МЕНЮ, маркирайте категория Калибровка и я изберете с бутон
2. На дисплеят се изписва Натисни бутон за СТАРТ.
3. Когато сте готови за начало на калибровката, натиснете произволен бутон за
стартиране.
4. На дисплеят се изписва Калибровка1 ХХХХ и на долния ред Калибровка2 ХХХХ,
като това са съответно калибровките за датчик 1 и 2. Ако е използвано устройството ,
може да има някакви стойности на калибровка. Те трябва да се нулират . Желателно е,
преди всяко състезание да се направи нова калибровка, дори да е на терен , на който е
било провеждано предно, при което е правена калибровка. Стойността, която се извежда
е броят импулси генерирани от всеки от датчиците за 1000 метра !!!
5. За нулиране стойностите на калибровките - натиснете и задръжте бутон
6. За край на калибровката натиснете бутон
На дисплеят се изписва КАЛИБРОВКА
1-ХХХХ 2-ХХХХ, което са броят импулси от първи и съответно от втори датчик, след което
се връща в основното меню.

Работа
1.Намирайки се в МЕНЮ , маркирайте категория Работа и я изберете с натискане на
бутон
2. На информационният дисплей се изписват Общи КМ 000.000 и Межд КМ 000.000 или
Междинни данни 00:00:00 000.000 в зависимост от предварителната настройка за визията.
На работният дисплей се изписва 000.000 или 000.00, което също зависи от предварителните настройки на уреда.
3. С влизането в режим на Работа започва отчитане на времето (общо и междинно), а
при получаване импулси от датчика (потегляне на автомобила) започва и отчитане на
изминатото разстояние (общо и междинно)
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4. Нулиране на междинното разстояние става с кратко натискане на бутон
. На дисплеят се изписва на първият ред Междинно НУЛИРАНЕ. Пълно нулиране на междинно
и общо растояние и време става със задържане на бутона
за около 3-4 секунди.
На първият ред на информационния дисплей изписва Общо НУЛИРАНЕ. При наличие на
дистанционно управление междинното и общото нулиране може да се направи и от
него по същият начин. Чрез кратко натискане се нулират междинните стойност, а при
задържане на натиснат бутон се нулират и общите стойности на изминат път и време.
5. За да спрете временно отчитането на изминатото разстояние натиснете бутон
В режим Пауза се чува предупредителен звуков сигнал. Зад стойността на изминатото
разстояние на информационния дисплей се изписва символа П и първата цифра на работния дисплей също изписва П.
6. С бутон
се извеждат общо и междинно време или обща дистанция и време в
зависимост от потребителските настройки, които са зададени. С повторното му натискане се изписва Напред / Назад а на вторият ред + - . От това меню се задава режима на
работа за увеличаване или намаляване на изминатото разстояние. При натискане на
бутон
се изписва Работа в режим СЪБИРАНЕ и при движение на автомобила показанието за изминато разстояние се увеличава. При натискaне на бутон
се изписва
Работа в режим ИЗВАЖДАНЕ и при движение разстоянието намалява. На работният дисплей
първата цифра сменя показанието си със знак „-“.
7. В режим на работа може да се сменя датчика, с който се прави отчитането на разстоянията. Със задържане на бутон
се появява надпис Ще работи Дат. Х а на долния
ред Калибровка ХХХХ, което са съответно датчика, който вече се използва и със съответната му калибровка.
8. В режим на работа също може да се променя калибровката на всеки един от датчиците, който се използва в момента. Задържате бутон
за 3-4 секунди. Появява се
надпис Кал Д Х
х 1, а на долният ред - ХХХХ +, където Х и ХХХХ са съответно номера
на датчика и неговата калибровка. С натискане на бутон
се намалява калибровката с 1, а с натискането на бутон
съответно се увеличава с 1. Натискането на
бутон
променя коефицента на промяна от 1 на 10 като съответно се появява
надпис Кал Д Х х 10 , - ХХХХ +. В това положение калибровката съответно се намалява
и увеличава с 10. Когато сте направили съответните промени в калибровката, със задържането на бутон
се излиза от режима на промяна на калибровката и се връща
в режим на Работа. По времето, когато се прави промяна на калибровката, устройството
се намира в режим на ПАУЗА, което се индицира със символа П на мястото на първата
цифра в работния дисплей.
9. Промяна на общото изминато разстояние можете да направите като натиснете бутон
и без да го отпускате натиснете бутон
. На дисплеят се изписва Нови км ХХХ.ХХХ
а на долният ред - х1 +. С бутони
и
съответно се променят САМО километрите с 1 в посока увеличение или намаляване. С краткотрайното натискане на бутон
се променя коефицента х 1, х 10 или х100. След задаването им със задържането му се
изписва на долния ред ИЗХОД и се връща в режим Работа.
10. За да се върнете в основното меню, натиснете и задръжте бутон
. ВНИМАНИЕ!
При извършването на тази операция се нулират всички показания. Изминати разстояния и изтекло време. Както междинни, така и общи.
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Настройка формата на показанията
1. Намирайки се в МЕНЮ, маркирайте категория Настройка КМ и я изберете с натискане на
бутон
2. На дисплеят се извежда Настройка визия. Над работните бутони се изписва Х.ХХ КМ
Х.ХХХ .За да изберете показанията за изминатото растояние да са във формат Х.ХХ, т.е.
метрите да се показват с точност до десетки, натиснете бутон
. За да изберете показанията да са Х.ХХХ, т.е. с точност до единици метри, натиснете бутон
3. След натискането на някой от бутоните на дисплея се изписва Показанията са във вида
Х.ХХ или съответно Показанията са във вида Х.ХХХ в зависимост от Вашият избор.

Настройка формата на информационния дисплей за режим РАБОТА
1.Намирайки се в МЕНЮ маркирайте категория Настройка поле и я изберете с натискане
на бутон
2. На дисплея се извежда Настройка визия. Над бутоните се изписва КМ/КМ,Ч/Ч<->КМ/Ч . За
да изберете на информационния дисплей да се извеждат общо и междинно разстояние
заедно, а на следващата страница общо и междинно време - натиснете бутон
. За
да изберете на информационния дисплей да се извеждат междинно разстояние и междинно време заедно, а на следващата страница общо разстояние и общо време - натиснете бутон
. В първият случай ще бъдете уведомени за избора си със следния надпис Показанията са Път/път Вр/вр, а във втория Показанията са Път/вр Път/вр.

Задаване начални километри
1. Намирайки се в МЕНЮ маркирайте категория Начални КМ и я изберете с натискане на
бутон
2. На дисплея се извежда Нач. КМ - 000, а над бутоните - х 1 +. С кратко натискане на
бутон
се променя коефицента съответно х1, х10 и х100. С бутон
се увеличава стойността, а с бутон
се намалява съответно с толкова колкото е избрания
коефицент. Избраните начални километри се изписват съответно и на работния дисплей.
3. С натискане и задържане на
се излиза в главното меню.

Изключване на уреда
1. Намирайки се в МЕНЮ, маркирайте категория Изход и я изберете с натискане на бутон
На дисплеят се изписва Изключване? а над бутоните Да Не. За да изключите уреда
натиснете бутон
, а за да се върнете в менюто - натиснете бутон

Контакти и поръчки
Директни поръчки можетете да направите на www.tripx-bg.net и на тел 0877 000 880.
За въпроси по монтажа и работа можете да задавате на e-mail admin@tripx-bg.net и на
тел. 0899 190 570
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