
 

Paigaldus- ja kasutusjuhend 
Esiklaasiindikaator 

Mudel: aktiivne 
 
 
 
 

 
 

Täname, et valisite WELLi. Palun lugege hoolikalt käesolevaid juhiseid ja hoidke need käepärast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ettetellimise nr: HUD-3.5-ACTIVE-WL 



 

HUD (ingl Head Up Display) on esiklaasiindikaator. See kuvab sõiduki esiklaasil erinevaid sõiduandmeid, näiteks 
kiirust, mis aitab vähendada ohtu juhile, kui selliseid näidikuid loetakse sõitmise ajal. Autojuhid saavad 
sõiduandmeid koheselt vaadata ning HUDi abil alati parimat sõidustiili säilitada. 

 
 

HUDi peamised funktsioonid ja omadused 
 

1. Sobib kõikidele autodele, lihtne paigaldada ja sisse lülitada. 
2. Kaks kuvamisrežiimi: peegeldus esiklaasil või otsevaade püstisel HUD-ekraanil. 
3. Ekraan on 3,5-tolline HD-kuva 

 
4. Mitmevärviline disain muudab ekraani rikkalikumaks ja lihtsamini loetavamaks. 

 
5. Nanotehnoloogia aitab vältida topeltpeegeldust ja tagab suurema selguse. 

 
6. Rohkelt sisu: kiirus, kompass, kiirusealarm, vaba lülitumine km ja miilide vahel. 

 
7. Automaatne toite sisse- ja väljalülitus: HUDi käivitumine ja väljalülitumine koos sõiduki käivitamise ja 
seiskamisega, tõhus autoaku kaitse; alles on ka manuaalne lülitusrežiim, mis teeb HUDi juhtimise lihtsamaks. 

8. Automaatne ja manuaalne heleduse reguleerimise režiim, sõit ilma pimestava valguseta. 
 
 

HUDi esmakordne kasutamine 
 
 

Esmakordsel kasutamisel ühendage auto laadija auto sigaretisüütaja pesaga. Pärast laadimist hakkab vilkuma 
punane satelliidi ikoon ning otsima satelliidinumbrit. Kui satelliidi ikoon muutub roheliseks, on HUD töövalmis. 



 

Nuppude funktsioonid 
 

 
1: Sumisti ikoon 

 
2: Seadete ikoon 

 
3: Sõidusuundade ikoon: lääs, põhi, ida, lõuna 

 
4: Satelliitsignaali ikoon: kui tuli muutub punasest roheliseks, näitab see, et satelliitsignaali otsing oli edukas.  

5: Kiirus 

6: Valguseandur 
 

7: Kiirusühik (km/miili) 

 
Avaklahvide funktsioonid 

 

  



 

Lainenuppude funktsioonid 
 
 

Kui valikuketas on vasakul 
 

1. Vertikaalne pikk vajutus 5 sekundit: sisenege seadete menüüsse (menüü 1–6). Pärast reguleerimise lõpetamist 
vajutage vertikaalselt 5 sekundit, et salvestada ja väljuda. 
2. Lühike üleslükkamine: pärast seadete menüüsse sisenemist parameetri väärtuste suurendamine. 
3. Lühike allalükkamine: pärast seadete menüüsse sisenemist parameetri väärtuste vähendamine. 
4. Vertikaalne lühike vajutus: pärast seadete menüüsse sisenemist menüü väärtuste suurendamine. 

 
5. Pikk allalükkamine: alarmiheli sisse- või väljalülitamine. 

 
Seadete lähtestamine 

 
Lükake lainenuppu pikalt üles ning kui kõik LED-tuled süttivad, tähendab see, et HUD on lõpetanud tehaseseadete 
taastamise. 

 
Sumisti sisse- ja väljalülitamine 

 
Tõmmake lainenuppu 5 sekundi vältel alla, et sumisti välja lülitada, ning veel 5 sekundit, et sumisti sisse lülitada. 

 
HUDi seadistus 

 
Kuna HUD kuvab andmeid, mis pärinevad GPS-satelliidilt, võivad GPS-andmed veidi erineda auto armatuurlaual 
olevatest andmetest. Võite siseneda menüü seadetesse, et HUDi peenreguleerida selliselt, et andmed oleks 
ühesugused armatuurlaual olevatega. Kui märkate erinevusi armatuurlaual kuvatavate väärtustega, saate neid 
reguleerida, nagu alljärgnevalt seletatud on. 

Menüü seadetesse sisenemine 
 

Vajutage lainenuppu vertikaalselt 5 sekundi vältel sisse, et siseneda seadete menüüsse. Menüüväärtuse 
suurendamiseks vajutage lainenuppu lühidalt sisse, parameetri väärtuse suurendamiseks/vähendamiseks liigutage 
lainenuppu üles või alla. Pärast reguleerimist vajutage nuppu vertikaalselt 5 sekundit, et seadistus salvestada ja 
väljuda. 



 

 

Menüü Parameetrid Reguleerimis-

vahemik 

Selgitus Vaike-

väärtus 

Kuva 

1 Kiirus 80–120 Kiiruse viga: 
 
liigutage 

lainenuppu 

reguleerimiseks 

üles või alla 

107 

 

2 Kiiruse ületamise 
alarm 

10–180 Kiiruse ületamise 

alarm, kui kiiruseks 

on 150 km/h; 

alarmiväärtuste 

reguleerimiseks 

liigutage 

lainenuppu üles 

või alla 

150 

 

3 Heleduse 

reguleerimine 

0–5 0 – automaatne 

heleduse 

reguleerimine, 

1 on 

kõige tumedam, 

2–5 on hele (mida 

suurem number, 

seda heledam, 5 

on kõige heledam) 

0 

 

4 Kiirusühik 0–1 0 on km/h ja 1 

on mph 

0 

 



 

 

5 Toitepinge 

sees/väljas 

100–150 Kui HUD ei lülitu 

automaatselt välja, 

reguleerige palun 

pinget vahemikku 

13,2 V kuni 14 V 

100 

 

6 Kuvamisrežiim 0–1 0 tähistab 

esiklaasile 

peegeldamist, 1 

tähistab 

otsevaadet 

püstiselt HUD-

ekraanilt 

0 

 

 
 

Peegelduskile kasutamine ja paigaldus 
 

Pange tähele: HUD projitseerib juhtpaneelil oleva teabe auto esiklaasile. Kuna esiklaas on kahekordne, tekib 
esiklaasile seadme töö ajal kahekordne peegeldus. Kuna esiklaasid on erinevad, on kahekordne peegeldus erinev. 
Kui näete kuvatavat teavet selgelt, siis puudub vajadus peegelduskile kasutamiseks. Kui kujutis on kahekordne, 
kasutage palun peegelduskilet. 

Esmalt asetage armatuurlauale libisemiskindel matt ja seejärel asetage sellele HUD-seade. Peegelduskile saab 
kleepida otse HUDi kohale, mis peegeldab seadme ekraani esiklaasile. 

Kile kleepimise meetodid 
 

1. Pihustage sinna, kuhu plaanite kile kleepida, veidi vett ning seejärel kasutage puhastamiseks kuiva lappi. 
2. Eemaldage peegelduskile tagumine pool (tähistatud numbriga 1) ja kleepige kile aknaklaasile. 
3. Pärast asukoha reguleerimist kasutage pangakaarti või muud lamedat eset, et kile siledaks saada ning vesi 
välja ajada, nii et kile all ei oleks mulle ega vett. 
4. Eemaldage peegelduskilelt kaitsekate (tähistatud numbriga 2). Kui kilel ei kuvata kogu informatsiooni, 
reguleerige palun libisemiskindla mati asukohta. 

 
HUDi spetsifikatsioon 

 
Tööpinge DC 8–18 V 

Töövool 40 mA 

Ooterežiimi vool 15 mA 

Kompassi täpsus ±1° 



 

 

Kiirusvahemik 0–400 km 

Reaalaja täpsus Sama satelliidiga 

Satelliidi positsioneerimise 
aeg 

Külmkäivitus: 30 s, 
kuumkäivitus: 1 s 

HUDi suurus 90 x 54 x 12 mm 

12 V autolaadija 1000 mA 

HUDi kaal 40 g 
 

Lahendused levinud probleemidele 
 

1. HUDi ekraanil ei kuvata midagi, toide puudub 
Kontrollige, kas auto laadimiskaabel on pingul, tõmmake mitu korda välja ja sisestage uuesti, kontrollige, kas HUDi lüliti 
on sees. Kui kuva endiselt puudub, proovige seda kasutada teises autos, et katsetada ja analüüsida, kas probleem võib 
olla auto sigaretisüütaja liideses. Kui probleem on sigaretisüütajas, proovige palun kaabel autoakuga ühendada. 

2. Vale kiirus 
a. Palun kontrollige esmalt kiirusühikut, kas see on km või mph. 

 
b. Kui HUD on sisse lülitatud, vajutage lainenuppu vertikaalselt 5 sekundit, et siseneda menüüvalikutesse. Menüüvalik näitab 
siin 0, parameetri näit on 107, väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks liigutage lainenuppu üles või alla, kuni saavutate 
korrektse väärtuse. Pärast reguleerimist vajutage nuppu vertikaalselt 5 sekundit, et seadistus salvestada. 

3. HUD ei ole päikesevalgusega selgelt nähtav 
a. Kontrollige, kas HUDi kaitsekile on eemaldatud, ja paigaldage peegelduskile esiklaasile.  
b. Kontrollige, kas peegelduskile on korralikult kleebitud. 
c. Saate seadete menüüst heledust seadistada, vt menüüd 3. 
d. Muutke kuvamisrežiimi. Avage menüü 6 ja reguleerige vaikeväärtus numbrile 1, siis näete andmeid otse püstiselt HUD-
ekraanilt. 

 
4. Valest kasutusest tingitud tõrked või valed andmed 
Teostage seadete lähtestamine: lükake lainenuppu pikka aega üles ning kui kõik LED-tuled süttivad, tähendab see, et HUD on 
lõpetanud tehaseseadete taastamise. 

 
 

Elektri- ja elektroonikaseadmed kuuluvad spetsiaalsesse jäätmete kategooriasse ning 
nende kogumine, ladustamine, transport, töötlemine ja ringlusse võtmine on olulised, 
kuna need võivad keskkonda saastada ja on tervisele kahjulikud. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete üleandmine spetsiaalsetesse kogumispunktidesse võimaldab 
jäätmeid nõuetekohaselt ringlusse võtta ja keskkonda kaitsta. Pidage meeles! Iga 
prügimäele jõudev elektriseade saastab keskkonda! 

 
Importija ja edasimüüja: 
SC VITACOM ELECTRONICS SRL 
CIF: RO 214527 
Tel. 0264-438401* 
sales@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:sales@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/
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