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Připojení senzorů 
 
Pohled zezadu : 
 

        . 
 
 

B ČERVENÝ (1) : Teplota NTC (max 285 oC) nebo teplota K 
(termočlánkem – max 1 200 oC) nebo voltmetr 

C ČERVENÝ (2) : Teplota NTC (max 285 oC) nebo teplota K (termočl.) 
nebo Lambda sonda nebo poloha výfukové přívěry 

D ZELENÝ Magnetické nebo infračervené čidlo časomíry 

E MODRÝ Rychlost 

F  Otáčky (vysoká citlivost odečtu) 

G  Otáčky (normální citlivost odečtu) 

H  2 ks napájecích baterií (alkalické typ AA – R6) 

 
 

Informace o způsobu zaznamenávání provozních dat 
 
Systém nabízí dva způsoby automatické registrace snímaných provozních dat. 
 
1. Způsob 1 (ZÁKLADNÍ) – systém zaznamenává veškerá data od připojených senzorů 

každou 0,1 sec, a to až do naplnění 95% své paměťové kapacity. Poznámka : tento způsob 
je nezbytný pro případnou následnou analýzu dat prostřednictvím software VISUADATA. 
Dále systém automaticky přechází na systém zaznamenávání následujícím způsobem 2. 
  

2. Způsob 2 (DLOUHOZÁZNAMOVÝ) – systém přestává zaznamenávat data každých 0,1 sec, 
aby uchoval prostor v paměti pro základní data : časy a maxima i minima otáček, rychlosti, 
teplot a tlaků v každém kole, a to stále se záznamovou kapacitou na více jak 24 hodin 
provozu. 
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Zapnutí PRO+LV 
 

Cca 2 sekundy podržte současně stisknuté levé a pravé tlačítko. Po uvolnění tlačítek začne za 
současného rozsvěcení LED diod zobrazování údajů na displeji a systém se ptá, zda si přejete 
zapnout podsvícení displeje. Jestliže chcete displej podsvítit, krátce stiskněte pravé tlačítko, 
čímž aktivujete možnost « ON ». Pokud chcete zvolit možnost : Nezapínat podsvícení « OFF » 
 - pak buďto následným stisknutím levého tlačítka, nebo nemačkáním žádného z tlačítek 
v průběhu nabíhání systému PRO+LV, se tento po cca 2 vteřinách automaticky zapne v režimu 
« OFF » vypnutého podsvícení displeje. 
 

Vybité napájecí baterie 
 

Stav vybití napájecích baterií je systémem signalizován postupným rozsvěcování a zhasínáním 
signalizačních LED diod po stranách. 

 
Jestliže k vybití baterií dojde při jízdě, tedy v provozním režimu START, tak se po 10 minutách 
systém automaticky vrátí do režimu STOP a na displeji se objeví vzkaz « CHANGE BAT », 
vyzívající k výměně baterií. Baterie je nezbytné vyměnit za nové, aby bylo znovu možné systém 
přepnout do provozního režimu  START, stejně jako do režimu « Config System », tedy 
nastavení systému. 

 
Poznámka : přerušením napájení (např. výměnou baterií) PRO+LV v provozním režimu 
START riskujete poškození uložených dat. 
V průběhu signalizování vybití baterií střídavým rozsvěcením LEDek po stranách PRO+LV jsou 
ostatní LEDky z důvodů šetření energie systémem samočinně vypnuté. 
 

Výměna baterií 
 

Důležité : používejte výhradně značkové alkalické baterie, u kterých nehrozí poškození 
zařízení jejich vytékáním. Na takto poškozená zařízení se záruka nevztahuje. 

 

Před výměnou baterií se přesvědčte, že zařízení je vypnuto. Demontujte krytku baterií a vybité 
baterie nahraďte novými, kdy si pečlivě pohlídejte jejich správnou instalaci s ohledem na 
polaritu, vyznačenou uvnitř bateriové schránky.  
 

Ochranné krytky konektorů 
 

DŮLEŽITÉ : Konektory, do kterých není zapojeno žádné čidlo, 
musí být zakryty příslušnými krytkami. 
 

POZOR : Používejte výhradně Thorx šroubovák TX20 (je 
součástí dodávky zařízení). Šrouby nedotahujte velkou silou  
– hrozí poškození závitu v plastové schránce. 
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Režim STOP 
 
Existují 3 způsoby, jak zařízení uvést do režimu STOP : 
 

1 Je-li zařízení zcela vypnuté - ručním zapnutím ( viz str. 5 ) 
2 Pokud se zařízení nalézá jakémkoli provozním režimu START – stisknutím levého tlačítka 
3 Pokud se zařízení nalézá v provozním režimu START – za 10 vteřin po vypnutí motoru 

 
Poznámka : Režim STOP je rozcestníkem do všech ostatních nabídek – lze z něj tedy 
vstoupit do provozního režimu START, tak do nabídky DATA i do nabídky CONFIG SYSTEM. 
 

 
 
 

Informace, zobrazitelné v režimu STOP 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka displej 
po dobu 10ti vteřin zobrazuje : 

- Nejlepší čas 
- Nejvyšší dosažené otáčky motoru 
- Nejvyšší dosaženou rychlost 
- Nejvyšší dosaženou snímanou teplotu / 

nejvyšší teplotu Lambda sondy 

2 Během těchto 10ti vteřin další stisknutím 
pravého tlačítka : 

- Zobrazíte načítalo 1 - celkový čas  
(hodiny / minuty) (motohodiny) 

3 Další stisknutím pravého tlačítka ještě 
v průběhu těchto 10ti vteřin : 

- Zobrazíte načítalo 2 – celková ujetá 
vzdálenost ( Km / míle ) 

4 Po uplynutí 10 vteřin nebo po stisknutí 
tlačítka Návrat ( EXIT ) - Návrat do režimu STOP 

 
 

 
 

Takto displej zobrazuje, že systém disponuje kapacitou pro záznam 69 minut provozních dat 
v ZÁKLADNÍM režimu (viz. str. 4) 

START 

STOP 

Nabídka  DATA

Nabídka  KONFIGURACE
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Režim START - sběr dat 
 

Informace, zobrazované během jízdy na displeji PRO+LV : 
 
Jestliže jezdíte na trati, vybavené alespoň jedním vysílačem magnetických impulsů, pak displej 
v závislosti na nastavení PRO+LV a připojených senzorech zobrazuje následující údaje : 
 

- Čas kola  - Otáčky + jejich světelná indikace LEDkami 
- Nejlepší čas  - Teploty + světelné LED kontrolky 
- Čas předchozího kola  - Lambda sonda + její světelná indikace LEDkami 
- Vámi zadaný cílový čas  - Výfuková přívěra ON/OFF + světelná LED kontrolka 
- Rozdíl časů (DELTA TIME)  - Napětí (stav) baterií 
- Rychlost   
 

 
 

Další informace, zobrazitelné během jízdy na displeji : 
 

Během jízdy : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka : =» Zobrazení na 2 vteřiny načítadla 1 - celkový 
provozní čas (hodiny/minuty) (motohodiny)

2 Během těchto 2 vteřin další stisknutím 
pravého tlačítka zobrazíte : =» Zobrazení na 2 vteřiny načítadla 2 – 

celková ujetá vzdálenost (Km nebo míle) 
3 Po uplynutí 2 vteřin : =» Návrat do režimu START 

Poznámka : Obě načítadla 1 a 2 (motohodin a najetých Km) lze vynulovat pouze  
v prostřednictvím mazání dat v nabídce « 0.6 RESET » (načítala 3 a 4 z nabídky 7) 

 

Tento displej zobrazuje :  
 

 
 

    (16) Počet jízd (rozjížděk) 
    (013) Počet najetých kol poslední jízdy (rozjížďky) 
    (129) Celkový počet zaznamenaných kol 
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Nabídka DATA 
 

Z režimu STOP : Opakovaným krátkým stiskáním levého tlačítka postupně 
přejdete do nabídek 0.1 ÷ 0.8 : 
 

 
 

Nabídka 0.1 : Vypnutí systému (SYSTEM OFF) 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vypnutí zařízení Alfano PRO+LV 
 

Nabídka 0.2 : Prohlížení uložených dat (RECALL) 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do zobrazení všech kol 

2 Krátkým stisknutím pravého či levého 
tlačítka =» Prohlížení (výběr) jednotlivých kol 

3 Podržením pravého tlačítka cca 1 vteřinu 
při zobrazeném nápisu VIEW (Zobrazit) =» Pomocí levého či pravého tlačítka analýza 

uložených dat tohoto kola po 0,1 vteřiny 

4 Podržením levého tlačítka cca 1 vteřinu 
při zobrazeném nápisu EXIT (Odejít) =» Odchod z nabídky 

Poznámka : Nápisy VIEW a EXIT se v časovém intervalu na displeji samočinně mění  
 

Nabídka 0.3 : Přetažení dat do PC (DOWNLOAD) 
 

Aktivuje rozhraní A – 421 pro přetahování dat do PC nebo zařízení Alfano VISION A – 181. 
 

Nabídka 0.4 : Časy nejlepších kol (BEST LAPS) 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do zobrazení nejlepších časů ze 
všech rozjížděk 

2 Krátkým stisknutím pravého či levého 
tlačítka : =» Prohlížení (výběr) nejlepšího času každé 

rozjížďky 

3 Podržením pravého tlačítka cca 1 vteřinu 
při zobrazeném nápisu VIEW (Zobrazit) =» Pomocí levého či pravého tlačítka analýza 

tohoto kola po 0,1 vteřiny 

4 Podržením levého tlačítka cca 1 vteřinu 
při zobrazeném nápisu EXIT (Odejít) =» Odchod z nabídky 

 



 

 

9

Nabídka 0.5 : Teoretický nejlepší čas na kolo (THEORETICAL LAP)
 

Teoretické kolo je dáno součtem nejlepších časů, dosažených na jednotlivých úsecích trati. 
Poznámka : tato nabídka je aktivní pouze za předpokladu, že všechny zaznamenané časy kol 
jsou součtem min. dvou mezičasů (tedy že trať je osazena min. dvěma vysílači magnetických 
impulsů ve vozovce) a veškerá data byla pořízena zaznamenáním stejného počtu vysílačů.  
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Zobrazení teoretického kola 

2 Krátkým stisknutím pravého či levého 
tlačítka =» Prohlížení nejlepších úseků 

3 Podržením levého tlačítka cca 1 vteřinu 
při zobrazeném nápisu EXIT (Odejít) =» Odchod z nabídky 

Poznámka : Při prohlížení nejlepších úseků se na spodním řádku displeje zobrazuje příslušné 
kolo, ve kterém bylo času dosaženo (viz str. 6 dole). 
 

Nabídka 0.6 : Smazání uložených dat (RESET) 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Smazání dat, uložených v Alfanu PRO+LV 
 

Nabídka 0.7 : Počítadla « 3 a 4 »  (COUNTERS « 3 ET 4 ») 
 

Poznámka : obě tato načítala « 3 a 4 » mohou být vynulována pouze z této nabídky. 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :      =» Zobrazení načítala 3 – celkový provozní čas 
(motohodiny) (hod/min) 

2 Opětovným krátkým 
stisknutím pravého tlačítka : =» Vynulování počítadla motohodin 

3 Krátkým stisknutím  
levého tlačítka :                  =» Zobrazení načítala 4 – celková ujetá 

vzdálenost (Km nebo míle) 

4 Krátkým stisknutím 
pravého tlačítka : =» Vynulování počítadla ujeté vzdálenosti 

5 Krátkým stisknutím  
levého tlačítka =» Odchod z nabídky 

 

Nabídka 0.8 : Přehrávání údajů v reálném čase (DEMO) 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Krátkým stisknutím pravého či levého 
tlačítka : =» Výběr DEMO kola ze všech zaznamenaných

3 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Přehrávání uložených údajů vybraného kola 
v reálném čase 

4 Krátkým stisknutím pravého či levého 
tlačítka : =» Odchod z nabídky 

 

Poznámka :                 Stisknutím levého tlačítka na cca 1 vteřinu 
v jakémkoli místě každé z Nabídek se systém vrátí  

do režimu STOP 
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Nabídka CONFIGURATION – konfigurace systému 
 

Z režimu STOP : Stisknutím levého tlačítka na cca 1 
vteřinu přejdete do nabídky konfigurace systému.  
Následně opakovaným krátkým stiskáním levého 
tlačítka postupně přejdete do nabídek 10 ÷ 35 : 
 

 
 

Nabídka 10 : Počet úseků (STRIP NUMEB) 
 

1 Opětovným krátkým stisknutím pravého 
tlačítka : =» Pro zadání počtu vysílačů magnetických 

impulsů časomíry = počtu úseků trati 
 

Nabídka 11 : Stanovení aktivačního vysílače (STRIP START) 
 

1 Opětovným krátkým stisknutím pravého 
tlačítka : =» Pro výběr vysílače magnetických impulsů, 

na kterém se PRO+LV aktivuje (Start/Cíl) 
 

Nabídka 12 : Ignorování signálů od cizích infračervených vysílačů 
časomíry (STRIP LATENCY) 

 

Poznámka : Tato nabídka je použitelná pouze v případě, že v Nabídce 10 je nastavena pouze 
jeden úsek (jeden vysílač impulsů). Tato funkce je užitečná v následující případě : umožňuje 
systému ignorovat signály od případných dalších, cizích infračervených vysílačů  časomíry 
Alfano, umístěných okolo okruhu. Tato nabídka totiž nabízí nastavit časový interval, do jehož 
uplynutí systém nereaguje na další případné signály. 
POZOR : Tento čas musí být kratší, než dosahované časy na kolo. 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko 
při šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Prodlužování časového intervalu 

3 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko 
při šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Zkracování časového intervalu 

4 Krátkým stisknutím levého tlačítka : =» Odchod z nabídky 

Poznámka : Směřování šipek se v intervalu 2 vteřin na displeji samočinně mění 
 

Nabídka 13 : Nejlepší/Předchozí/Cílový (BEST/PREVIOUS/TARGET) 
 

Nabídka umožňuje nastavení následujícího zobrazení času posledního kola oproti nejlepšímu : 
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1 Opakovaným krátkým stiskáním pravého 
tlačítka vyberte jednu z možností :           =»

Nejlepší (BEST) : vzhledem k nejlepšímu 
dosaženému času 
Předchozí (PREVIOUS) : vzhledem 
k předchozímu kolu 
Cílový (TARGET) : vzhledem k zadanému 
cílovému času 

2 Pro zadání cílového času setrvejte 
5 vteřin v podnabídce Cílový (TARGET) =» Na displeji se rozblikají šipky, směřující 

střídavě NAHORU a DOLŮ 

3 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Prodlužování časového intervalu 

4 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Zkracování časového intervalu 

5 Krátkým stisknutím levého tlačítka : =» Odchod z nabídky 
 

Nabídka 14 : Měřící úsek odečtu otáček motoru (RPM Stroke) 
 

Nastavení koeficientu zkrácení či prodloužení intervalu odečtu pro znázornění otáček motoru : 
 

1 Opakovaným krátkým stiskáním pravého 
tlačítka vyberte jednu z možností :           =»

Pro zkrácení intervalu (děleno) : 1/10 , 1/8 , 1/ 
6 , 1/5 , ¼ , 1/3 , 1/2,5 , ½ , 1/1,5 , 1/1,25 
Standardní : x1 
Pro prodloužení intervalu (násobeno) : x1,33 , 
x1,6 , x2 , x4 , x8 

 

Při nastavování s běžícím motorem je možno otáčky přímo ověřovat vpravo nahoře na displeji. 
 

Nabídka 15 : Zobrazování otáček LED diodami (LED RPM) 
 

Nastavení deseti různě barevných LED diod, zobrazujících svým postupným rozsvěcováním 
aktuální otáčky motoru, lze provést dvěma způsoby : 
 

1. metoda – nastavení prostřednictvím zadání 3 hodnot : 
A) nastavení otáček (1. úroveň) pro rozsvícení 1. LEDkys 
B) nastavení otáček (2. úroveň) pro rozsvícení 7. LEDky 
C) nastavení otáček (3. úroveň) pro rozsvícení 10. LEDky 

 
 

Následně si zařízení metodou interpolace stanoví hodnoty otáček pro rozsvěcení zbylých LED diod. 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Při zobrazení symbolu « LED 3» na 
displeji stiskněte pravé tlačítko : =» Potvrzení volby 1. metody nastavení 

3 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování otáček rozsvícení 1. LEDky 

4 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování otáček rozsvícení 1. LEDky 
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5 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Nastavení otáček rozsvícení 7. LEDky 

6 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování otáček rozsvícení 7. LEDky 

7 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování otáček rozsvícení 7. LEDky 

8 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Nastavení otáček rozsvícení 10. LEDky 

9 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování otáček rozsvícení 10. LEDky 

10 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování otáček rozsvícení 10. LEDky 

11 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
Poznámka : Směřování šipek se v intervalu cca 2 vteřin na displeji samočinně mění. 
 

2. metoda – nastavení prostřednictvím zadání 10 hodnot : 
A) nastavení otáček (1. úroveň) pro rozsvícení 1. LEDky 
B) nastavení otáček (2. úroveň) pro rozsvícení 2. LEDky 
C) nastavení otáček (3. úroveň) pro rozsvícení 3. LEDky 
D) nastavení otáček (4. úroveň) pro rozsvícení 4. LEDky 
E) nastavení otáček (5. úroveň) pro rozsvícení 5. LEDky 
F) nastavení otáček (6. úroveň) pro rozsvícení 6. LEDky 
G) nastavení otáček (7. úroveň) pro rozsvícení 7. LEDky 
H) nastavení otáček (8. úroveň) pro rozsvícení 8. LEDky 
I) nastavení otáček (9. úroveň) pro rozsvícení 9. LEDky 
J) nastavení otáček (10. úroveň) pro rozsvícení 10. LEDky 

 

 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky (add. 1. metoda) 

2 
Stiskněte levé tlačítko a při zobrazení 
symbolu « LED 10» na displeji stiskněte 
pravé tlačítko : 

=» Potvrzení 2. metody nastavení 

3 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování otáček rozsvícení 1. LEDky 

4 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování otáček rozsvícení 1. LEDky 

5 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Nastavení otáček rozsvícení 2. LEDky 

… analogicky postupujte až k nastavení poslední, 10. LED diody  

6 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

Nabídka 16 : Kontrolky teploty (ALARM To) 
 
Nastavení čtyř světelných kontrolek, signalizující NIŽŠÍ či VYŠŠÍ teploty čidel T1 a T2 : 
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1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka 
vstupte do nabídky a nastavte :               =» Spodní limitní hodnotu čidla T1 

2 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování hodnoty 

3 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování hodnoty 

4 Krátkým stisknutím levého tlačítka 
nastavte :                  =» Horní limitní hodnotu čidla T1 

5 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování hodnoty 

6 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování hodnoty 

7 Krátkým stisknutím pravého tlačítka 
pokračujte do nabídky nastavení :           =» Spodní limitní hodnotu čidla T2 

… analogickým postupem nastavte limitní hodnoty čidla T2 

8 Krátkým stisknutím levého tlačítka :        =» Odchod z nabídky 
 

Poznámka : v režimu STOP a v režimu START : 
 

- Měřené teploty jsou nižší, než nastavené limitní =» kontrolky po rozsvícení zůstávají 
TRVALE ROZSVÍCENÉ 

- Měřené teploty jsou vyšší, než nastavené limitní =» kontrolky po rozsvícení BLIKAJÍ 
 

Nabídka 17 : Neobsazeno 
 

Nabídka 18 : Měření rychlosti (SPEED Config) 
 

Rychlost motokáry lze zaznamenávat prostřednictvím příslušného snímače, nebo bez něj. 
 

Zaznamenávání rychlost pomocí rychlostního senzoru : 
 

1) Zadání obvodu kola : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaným stisknutím pravého tlačítka =» Výběr varianty Ano (YES) 

Ano (YES) = rychlostní senzor je nainstalován 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Potvrzení varianty Ano (YES) 

4 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování hodnoty obvodu kola  
(WHEEL CIRC) 

5 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování hodnoty obvodu kola 

6 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
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Zaznamenávání rychlost bez rychlostního senzoru (použitelné pro motokáry bez převodovky) : 
 

1) Zadání obvodu kola 
2) Zadání počtu zubů pastorku řetězového převodu 
3) Zadání počtu zubů rozety 

 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaným stisknutím pravého tlačítka =» Výběr varianty Bez (OFF) 

Bez (OFF) = rychlostní senzor není nainstalován 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Potvrzení varianty Bez (OFF) 

4 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování hodnoty obvodu kola  
(WHEEL CIRC) 

5 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování hodnoty obvodu kola 

6 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Zadání počtu zubů na pastorku motoru 
řetězového převodu 

7 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování počtu zubů pastorku 

8 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování počtu zubů pastorku 

9 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Zadání počtu zubů rozety 

10 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících DOLŮ : 

=» Snižování počtu zubů rozety 

11 
Podržte stisknuté (pro zrychlení procesu) 
nebo opakovaně stiskněte pravé tlačítko při 
šipkách, směřujících NAHORU : 

=» Zvyšování počtu zubů rozety 

12 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

Poznámka : Obvod kola zadejte v milimetrech (metrický systém), nebo v palcích (anglo-americký 
systém). 
 

Nabídka 19 : Neobsazeno 
 

Nabídka 20 : Neobsazeno 
 

Nabídka 21 : Zapnutí / Vypnutí Lambda sondy (LAMBDA ON / OFF) 
 

Zapnutí nebo vypnutí « ON/OFF » senzoru Lambda sondy : 
Poznámka : jestliže je Lambda sonda zapnutá (« ON »), všech 10 LED diod zobrazuje 
výhradně bohatost palivové směsi v závislosti na teplotě spalin (viz obr.). 
 

 
                                                  Chudá   Správná   Bohatá 
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1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zapnutí nebo vypnutí « ON/OFF » Lambda 
sondy 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

POZOR : V případě zapnutí (« ON ») Lambda sondy tato nahrazuje senzor teploty T2 « K » , 
nebo senzor výfukové přívěry, v závislosti na původním nakonfigurování systému. 
 

Nabídka 22 : Zap./Vyp. senzoru výfukové přívěry (VALVE ON / OFF)
 

Zapnutí nebo vypnutí (« ON/OFF ») funkce snímače polohy výfukové přívěry : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zapnutí nebo vypnutí « ON/OFF » funkce 
snímače výfukové přívěry 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

POZOR : V případě zapnutí (« ON ») snímače polohy výfukové přívěry tato nahrazuje senzor 
teploty T2 « k », nebo senzor Lambda sondy, v závislosti na původním nakonfigurování systému. 
 

Nabídka 23 : Zapnutí/Vypnutí voltmetru (VOLTMETRE ON / OFF) 
 

Zapnutí nebo vypnutí (« ON/OFF ») měřáku elektrického napětí : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zapnutí nebo vypnutí « ON/OFF » 
voltmetru 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

POZOR : V případě zapnutí (« ON ») voltmetru, tento nahrazuje senzor teploty T1 « k » . 
 

Nabídka 24 : Neobsazeno 
 

Nabídka 25 : Neobsazeno 
 

Nabídka 26 : Neobsazeno 
 

Nabídka 27 : Tvorba uvítacího nápisu na displeji (NAME Edit) 
 

Tato funkce umožňuje vytvoření uvítací nápisu nebo jména v rozsahu max. 21 znaků : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Výběr žádaného písmene nebo čísla 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Potvrzení a přechod k dalšímu znaku 

4 Krátkým stisknutím levého tlačítka po 
projití všech 21 znakových pozic : =» Odchod z nabídky 
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Poznámka : Vámi zvolený nápis (nebo jméno) se na displeji na 4 vteřiny zobrazí v okamžiku 
zapnutí či vypnutí zařízení PRO+LV. 
 

Nabídka 28 : Prodloužení zobrazení TOP provozních hodnot (PEAK) 
 

Nastavení prodloužení zobrazení právě dosažených špičkových otáček a rychlosti během jízdy : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =»
Zap. /Vyp. funkce zobrazování hodnoty 
špičkových otáček (RPM) na displeji po 
dobu 4,4 vteřiny 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Nastavení prodloužení zobrazování rychlosti

4 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =»
Zap. /Vyp. funkce zobrazování hodnoty 
špičkové rychlosti (SPEED) na displeji po 
dobu 4,4 vteřiny 

5 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

Nabídka 29 : Displejem nezobrazované údaje (DISPLAY MASK) 
 

Nastavení údajů, systémem zaznamenávaných, ale na displeji během rozjížďky nezobrazovaných : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky čas na kolo « TIME » 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zap. /Vyp. zobrazování hodnoty (ON/OFF) 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Vstup do nabídky rozdíl časů (dle nastavení  
v Nabídce 13) « DELTA TIME » 

4 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zap. /Vyp. zobrazování hodnoty (ON/OFF) 

5 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Vstup do nabídky porovnávací čas « REF. 
TIME » (BEST/PREVIOUS/TARGET v Nabídce 13  )

6 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zap. /Vyp. zobrazování hodnoty (ON/OFF) 

7 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Vstup do nabídky otáčky motoru « RPM » 

8 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zap. /Vyp. zobrazování hodnoty (ON/OFF) 

9 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Vstup do nabídky rychlost « SPEED » 

10 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zap. /Vyp. zobrazování hodnoty (ON/OFF) 

11 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

Poznámka : Nachází-li se PRO+LV v provozním režimu START sběru dat, všechny „OFF“ 
vypnuté  údaje se nezobrazují. 
 

Nabídka 30 : Nastavení jednotek teploty (oC/Ko) 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zvolte mezi stupni Celsia (oC ) nebo 
Fahrenheita (Ko) 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
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Nabídka 31 : Nastavení délkového systému (Metry / Palce) 
 

Nastavení délkového systému – metrického nebo anglo-amerického (míle/palce) : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zvolte mezi metrickým nebo anglo-
americkým systémem (METRIC/IMPERIAL) 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

Poznámka :  v metrickém systému  =  rychlost v Km/hod 
       počítadla 2 & 4 v metrech/Km 
       zadání obvodu kola (Nabídka 18) v mm 
 

  v anglo-americkém systému = rychlost v Míle/hod 
       počítadla 2 & 4 v Míle 
       zadání obvodu kola (Nabídka 18) v palcích 
 

Nabídka 32 : Intenzita podsvícení displeje (POWER : 1 / 2 / 3) 
 

Nastavení intenzity svícení LED diod a podsvícení displeje PRO+LV : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zvolte mezi třemi intenzitami svícení : 
POWER : 1 , 2  nebo 3 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

Poznámka : Čím intenzivněji LEDky svítí a je více podsvícen displej, tím rychleji se baterie 
vybíjejí. 
 

Nabídka 33 : Interní / Externí napájení  (POWER : INTERN / EXTERN) 
 

Nastavení provozních vlastností v závislosti na způsobu napájení – napájení interním zdrojem 
z tužkových baterií a externím zdrojem z autobaterie vozidla : 
 

- Je-li PRO+LV napájeno tužkovými bateriemi, doporučujeme z ohledem na úsporu baterií 
zvolit variantu : 
                       INTERN. =  zařízení se samočinně vypne po 10 minutách nečinnosti. 
 

- Je-li PRO+LV napájeno prostřednictvím rozhraní A-431 z autobaterie, je možné zvolit 
variantu : 
                      EXTERN. =  zařízení se samo vůbec nevypíná, pouze po 30 minutách .            
.                                        nečinnosti samočinně přejde do pohotovostního stavu .              
.                                        (Stand-by). Následně se znovu automaticky zapne při .          
.                                        nastartování motoru. 

 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :       =» Vstup do nabídky 

2 Opakovaně stiskněte pravé tlačítko : =» Zvolte mezi INTERN / EXTERN 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
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Nabídka 34 : Návrat k původnímu nastavení  (DEFAULT) 
 

Návrat k originálnímu továrnímu nastavení zařízení PRO+LV : 
 

1 Krátkým stisknutím pravého tlačítka :      =» Vstup do nabídky 

2 Opětovným stisknutím pravého tlačítka : =» Potvrzení návratu k původnímu továrnímu 
nastavení 

3 Krátkým stisknutím levého tlačítka :         =» Odchod z nabídky 
 

Nabídka 35 : Výrobní číslo a verze software  (VERSION) 
 

Tato nabídka umožňuje zobrazit sériové výrobní číslo zařízení a verzi ovládacího software 
PRO+LV. 
 

Poznámka :                 Stisknutím levého tlačítka na cca 1 vteřinu 
v jakémkoli místě každé z Nabídek se systém vrátí 

 do režimu STOP 
 
Upozornění :  
Další informace k montáži, instalaci a obsluze lze nalézt v návodu Alfano Astro na www.motokary.cz 
 

 

POZOR : Při instalaci zařízení na motokáru dbejte na pokud možno maximální vzájemnou 
vzdálenost mezi všemi kabely, vedoucími od jednotlivých senzorů do připojovacích zdířek B, 
C, D , E na vlastním zařízení Alfano, především od kabelu měření otáček – tedy 
zapojeného do pozice G (resp. F) a i ostatních vysokonapěťových vodičů  či zapalovací 
cívky. Vyloučíte tak jejich vzájemnou interferenci a tím zkreslení naměřených dat. 

     Oficiální prodejce pro ČR 
    JOKA KART SHOP    
    Dagmar Kališová    
    Edisonova 4     
    109 00  Praha 10    
 

    joka@motokary.cz    
    tel/fax : 274 864 301    

www.motokary.cz 


