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MONTÁŽ DO VOZU

t.Cidlo prutoku

Cidlo prutoku paliva montujeme na konec krátké, cerne opredené hadicky, vedoucí z od-
lucovace plynu na vstupní výustku karburátoru. Odlucovac plynu je bílá plastová nádobka, pri-
pevnená na prední strane karburátoru.

Ze vstupní výustky karburátoru sejmeme hadicku, na její~'konecna~adíme cidlo prutoku šip-
kou ve smeru prutoku benzínu. Výstupní výustku cidla propojíme se vstupní výustkou kar-
burátoru priloženou krátkou hadickou se sponami.Všechny hadicové spony rádne dotáhneme.
POZOR na nesprávnou montáž cidla na vstup odlucovace plynu (cirkulacní palivový okruh)!

2. Cidlo teploty
Teplotní cidlo umístíme tak, aby jeho údaj nebyl pokud.. I možno ovlivnen ostrikem vodou a teplotou motoru. Možné

umístení je do pravé cásti predního plastového nárazníku
(napr. kapsa mlhovky), kam jej vsuneme z motorového pro-

storu nekterým otvorem a upevníme za prívodní kabel.

3. Snímac rychlosti .

Snímac rychlosti vozu se montuje mezi náhon rychlomeru a rychlomer.'
Demontujeme strední a levý panel spínacu, které jsou upevneny j.~dním šroubem zbolaJ. Tím
získáme prístup ke trem šroubum, upevnujícím kryt prístrojové d~.s)cy,kteréjidšroubujeme. Po
sejmutí cerné krycí lišty pred panelem s prístroji vyklopíme kryt'prístrojov~desky jeho dolní

cástí smerem nahoru a k sobe. Uvomíme dva Šrouby,
. upevnující panel s prístroji vjeho horní cásti a v moto-
rovém prostoru uvolníme náhon rychlomeru z úchytek..
Panel vysuneme smerem nahoru a k soge, odšroubujeme
prevlecnou matici náhonu rychlol11~P1a náhon od-
pojíme. Na rychlomer zezadu našr~1!tujcme snímac
rychlosti a rukou dobre dotáhneme. f

Ukostrovací vodic pripojím~: k centrálnímu
kostrícímu bodu na vzpere volantu"a zavedeme ke
strednímu panelu. Po zavedení kabelu snímace ke

strednímu panelu mužeme provést zpetnou montáž, krome stredního panelu.
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4. Vodic blokování
Vodic blokování prutokomeru pripojíme k alternátoru na plochý kolík D+ (umístený na

zadním cele alternátoru, napojený vodicem c. 64) pomocí adaptéru dutinka - dva kolíky.
Všechny kabely svedeme k pryžové pruchodce, vedoucí do kabiny vozu na strane spolu-

jezdce. Cestou je vhodne upevníme, aby nemohly prijít do styku s horkými nebo rotujícími
cástmi motoru. Pomocí protahovacího drátu kabely provlékneme pruchodkou do kabiny vozu.
Pritom si pomáháme šroubovákem,kterým roztahujeme otvor v pruchodce.

5. Zobrazovací jednotka
Zobrazovacíjednotka je vestavena do odkládací kapsy stredního panelu spínacu.

Ze stredního panelu spínac~ vyjmeme puvodní odkládací kapsu tak, že z ní stáhneme prerušo-
vac smerových svetel i s držákem a tlakem dolu ji ze stredního panelu uvolníme smerem k
sobe. Do vzniklého otvoru zasuneme meric CD-I a nasadíme zpet držák prerušovace.

Všechny kabely zavedeme do prostoru za prístrojem a pripojíme podle štítku na jeho
zadním panelu. +pól napájení pripojíme priloženým cerveným vodicem pomocí koncovky du-
tinka - kolík na svorku + na prerušovaci smerových svetel, který soucasne zasuneme zpet do
držáku.

Nakonec provedeme zpetnou montáž stredního panelu spínacu.

6. Kontrola instalace
llmed po zapnutí zapalování se musí rozsvítit displej prístroje.

(Použitý zpusob pripojení +pólu napájení zpusobuje, že se prístroj zapne i pri vypnutém zapa-
lování, spolu s varovnými svetly.) Spustíme motor a zkontrolujeme tesnost hadicových spoju u
cidla prutoku. Funkci prístroje proverime podle kapitoly NÁVOD K použITÍ.
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NÁVOD K POUŽITÍ
Prístroj se uvádí do provozu samocirme po zapnutí zapalování, kdy se rozsvítí displej a sig-

nalizace zvolené funkce. Jas displeje je automaticky regulován podle úrovne okolního osvetlení,
kterou vyhodnocuje fototranzistor. Tím je zajištena citelnost údaju i pri intenzívním slunecním
svitu a soucasne je zamezeno oslnení ridice pri jízde v noci.

SPOTREBA PALIVA
Meric okamžité spotreby paliva CD-l je urcen predevším k tomu, aby ridice prubežne in-

formovalo ekonomicnosti provozu a umožnil mu aktivne ji ovlivnovat, Lze tak dosáhnout
významnýchúsporpohormýchhmot. .

Prístroj se nachází v režimu merení okamžité spotreby , pokud není na celním panelu sep-
nut žádný prepínac. Pokud vozidlo stojí, je na displeji zobrazyn prutok paliva v litrechlhod.
Volnobežná spotreba zahrátého motoru je typicky 0,6 - 0,7 llhod. Spustíme-li studený motor, je
spotreba vlivem sytice vyšší.

Po rozjezdu (pri rychlosti cca 20 kmlh) se zobrazení automaticky prepíná na spotrebu v li-
trech /100 km. Obmena údaje na displeji nastává lx za sekundu, po tuto dobu se signál z
prutokomeru integruje, címž dochází k potlacení rušivých vlivu. Pri poklesu rychlosti pod 10
kmlh prístroj prepíná automaticky zpet do režimu zobrazení spotreby v llhod.

Mnohého motoristu prekvapí, v jak širokém rozsahu se za jízdy okamžitá spotreba jeho
vozu pohybuje. Predevším pri rozjezdu, kdy je rychlost nízká a motor je 7litížen, okamžitá
spotreba snadno presáhne 20 1/100km. Rovnež v prudším stoupání, které bychom v opacném
smeru sjíždeli s vyrazenou rychlostí, muže stoupnout spotreba proti ustálené jí~e po rovine na
dvojnásobek i více.

Také je treba mít na zreteli, že údaj okamžité spotreby, zobrazovaný prístrojem, od-
povídá okamžitému prutoku paliva do plovákové komory karburátoru. Tento prutok nekores-
ponduje vždy presne se skutecnou okamžitou spotrebou motoru, ale vykazuje urcité zpoždení,
zpusobené objemem plovákové komory.

Pri jízde po nerovné vozovce nebo v zatáckách je hladina benzínu v,plovákové komore
nestabilní, což se projeví urcitou nestabilitou údaje okamžité spotreby.

. ;.

AKUTEST
Tato funkce se volí stisknutím prepínace na celním panelu prístroje. Umožnuje dokonalou

kontrolu akumulátoru a dobíjecí soustavy vozu.

I

~

Stupen nabití akumulátoru ~:.\
Napetí na nezatíženém akumulátoru po nekolikahodinovém stání se podle mppne nabití pohy-
buje v rozmezí od 12,0 V pri úplném vybití po 12,8 V pri plném nabití. PoIIit;~ítohoto prístroje
tedy mužeme kontrolovat úroven nabití jak akumulátor.! klasického bez n~tnosti nebežpecné
manipulace s elektrolytem, tak i akumulátoru bezúdržbového. Merení provádíme pred jízdou,
ihned po zapnutí-zapalování (pred spuštením motoru).

Odber proudu nekterými spotrebici, které se pripojují ihned po zapnutí zapalování zpuso-
buje, že skutecné namerené napetí je nižší, v rozmezí asi 11,5- 12,5V.
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Startovací schopnost akumulátoru
Pokud zvolíme funkci AKUTEST pred spuštením motoru, mužeme si behem spouštení

overit startovací schopnost akumulátoru. Ta vypovídá mnohé o jeho celkovém stavu a pred-
pokládané životnosti a je hodnocena poklesem napetí na jeho svorkách pri zatížení startovacím
proudem. Ani po nekolikasekundovém chodu spouštece by n~melo napetí poklesnout pod
8,4 V.

Stav dobíjecí soustavy
Pri spušteném motoru již pracuje dobíjecí soustava vozu. Alternátor napájí všechny

elektrické spotrebice a soucasne dobíjí akumulátor. Aby bylo dobíjení spolehlive za bezpeceno,
musí se napetí na výstupu alternátoru pri všech provozních režimech pohybovat v rozmezí
13,5 - 14,4 V. Vlivem úbytku napetí na vodicích se merený údaj pohybuje v rozmezí asi 13,3 -
14,4 V.

TEPLOTA
Merení venkovní teploty má velký význam zejména v podzimních a zimních mesících,

kdy se casto teplota pohybuje v okolí bodu mrazu a nastává nebezpecí tvorby náledí. Toto ne-
bezpecí signalizuje varovná kontrolka NÁMRAZA, která se rozsvítí pri poklesu venkovní teplo-
ty pod +3 .e. Tato signalizace je trvale aktivní a nezávisí na sepnutí prepínacu funkcí.
Podmínkou cinnosti je prirozene vhodné umístení cidla teploty.

Po sepnutí prepínace TEPLOTA mužeme odecítat presnou hodnotu teploty. Pokud jsou
sepnuly oba prepínace soucasnt:, má ptioritu funk1.:eAKUTEST. Pro merení teploty je proto
nutné AKUTEST vypnout.

Teplomer je možno využít i jiným zpusobem, napr v letním období lze cidlo umístit do ka-
bíny vozu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napájecí napetí 12V

PRDToKOMER

Provozní napájecí napetí

Rozsah pracovních teplot

Merené palivo

Rozsah merení -jízda

- stání

Cidlo prutoku

sNÍMAc RYCHLOSll

TEPLOMER Rozsah merení

Indikace námrazy

Cidlo teploty

Rozsah napájecího napetí

Rozsah merení

VOLTMETR

14V

-25 až + 65°C

automobPový benzín všech druhu

0,2 -99:9 1/100km

0,2 -20,0 llhod

kalorimetrické

jednopulsní, magnetický

-55 až +99,9°C

pod +3°C

kremíkové, odporové

6,5 -17,OV

6,5 - 17,OV

SERVIS
Prístroj nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. .

Výrobce meríce, firma APRl, s.r.o., má zájem na stálém zdokonalování svých výrobku. V
prípade, že by se pri instalaci do vašeho vozu objevil jakýkoliv problém, kontaktujt~ nás
prosím a umožnete nám spolu s Vámi problém vyrešit. Spojení na nás je uvedeno na konci této
prirucky.

Zárucní i pozárucní servis zabezpecuje výhradne výrobce prístroje. Rekfamaci v zárucní

dobe mužete uplatnit zasláním poštou prímo na adresu výrobce prístroje, n~15..9u prodejce, u
nehož jste prístroj zakoupili. K oprave predejte výrobek kompletní, spolu se z.!ÍTUcnímlistem a
strucným popisem závady.

t
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DULEŽITÁ UPOZORNENÍ

o Prístroj je urcen pouze pro vozy s karburátorem, .pro modely se vstrikoVánímpaliva je
urcen typ CD-li

O Výrobní císla zobrazovacíjednotky, cidla prutoku a cidla teploty se musí shodovat. Jen tak
je zarucena presnost merení

O Montážnípráceprovádejtevždypri"vypnutér\1;zapalování'" \,1 \ .~ :.
O Kabel cidla prutoku není dovoleno prodlužovat, zkracovat ani jinak upravovat -hrozí

nebezpecí poIUŠeníkalibrace.
O Cidlo prutoku nesmí být provozovánobez prutoku paliva, muže dojít k jeho poškození
O Veríme, že Vám prístroj bude poskytova(~i:l.uužitecných informaci, nezapomínejte však za

jízdy sledovat predevším provoz na silnici

ZÁRUCNÍ LIST

Výrobce poskytuje záruku na výrobek po dobu 1 roku od data prodeje, vyznaceného
na tomto zárucním liste.

Výrobek se shoduje s typem, schváleným Ministerstvem dopravy CR pod císlem
osvedcení 640.

Prutokomemé cidlo je predmetem prumyslove právní ochrany

Výrobní císlo
I I

ATEST
8 se
0640

Kalibroval

Datum kalibrace

Prodejce

Datum prodeje

Výrobce:
'APR!, s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštem

Telefon/fax: 0651/562322
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