Quickstart Guide
MFD28
Medfølgende tilbehør
-

Mere information

Strømkabel
Can bus kabel (can high, can
low, skærmet)
4 monterings skruer
Jumper til can bus
slutmodstand (Monteret)
MicroSD kort (Monteret)
MicroSD adapter til SD

Mere information om skærme,
andre produkter og tilbehør finder
du på:
www.canchecked.de
www.canchecked.de/2-8-display/

1 - +5V (orange)
2 – Shift light (Blå)
3 - GND / Stel (Sort)

Højtaler

CAN-Bus Terminal /
CAN-Bus Ter. - Modstand

1-GND (Sort)
2-AN1 (Grøn)
3-AN2(Grøn)
4AN3(Grøn)
5AN4 (Grøn)
6 -+5V (orange)

3 - CAN Low (GUL)
2 - CAN High (Hvid)
1 – skærm (Sort)
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Micro USB

TX RX GND +5V
ws ge sw or

RESET

Brug kun CANchecked strømkable med
intergreret 12V-5V omformer.
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1 - +5V (orange)
2 - GND / Stel (Sort)
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Micro SD kort

Montering
Ved montering af display, skal du være opmærksom på korrekt kabel
montering. Strømkablet skal forsikres med 5Amp sikring. Målene for monterings
huller og skruer findes på tegningen ovenfor.
Info, kun canbus kablerne (high/low) skal forbindes – Skærmen er valgfri.

Opstart
Ved tilslutning vil splash screen vises og efter 5 sekunder eller ved tryk på
skærmen vil du komme frem til første menu.
De 10 fortrukne visninger, vil give dig en kort information om hvad der er muligt
at vise.
Ved et tryk på skærmen, kommer følgende muligheder frem:

Touch områder på skærmen
1

2

+

1)
2)
3)
4)

Setup nuværrende widgets

Menu setup
Tilbage (current view -1)
Frem (current view + 1)

5) Justering af baggrundslys
6) Tilbage til data visning

Ekstra tilbehør:
1)
2)
3)
4)

Shift light
Haldex control
Serial adapter til specielle ECU´er (Eks. VEMS)
Bilmodel specifikke monterings rammer (erstatter de 4 monterings skruer)

Spørgsmål vedrørende tilbehør og funktioner. Kontakt os via vores hjemmeside
(www.canchecked.de) eller email (info@canchecked.de).
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