Používateľská príručka pre
LAMO LCD prístrojovú dosku 1.01
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Úvod
LAMO LCD prístrojová doska je jednoduchá a rýchlo nastaviteľná alternatíva k známym a
drahším LCD prístrojovým doskám dostupným na trhu. Je to dotyková prístrojová doska pre
použitie s riadiacou jednotkou DTAfast a plnohodnotná náhrada za všetky budíky na prístrojovej
doske.
Displej je možné nastaviť bez nutnosti pripojenia k počítaču, pomocou vlastného dotykového
prostredia.
Najväčšia výhoda oproti konvenčným budíkom je možnosť nastavovania alarmov jednotlivých
veličín (tlak oleja, teplota vody...), ktoré pomáhajú predísť poškodeniu motora v prípade, že
niektorá z veličín prekročí požadovanú hranicu.

Na čo je prístrojová doska určená
Táto prístrojová doska je určená najmä do automobilov. Pretekárskch alebo cestných s použitím
riadiacej jednotky DTAfast. Použitie prístrojovky je možné všade tam, kde nebude vystavená
vode a nadmernému teplu.

Vodotesnosť
Prístrojová doska nie je vodotesná. Prípadné ošpliechanie vodou (zopár kvapiek na
povrchu) by jej nemalo uškodiť, určite to však nedoporučujeme.
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Rozmery zariadenia

Stred displeja je posunutý o 7mm doprava od horizontálneho stredu úchytov.
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Popis zariadenia
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Zapojenie displeja
Zapojenie kábla
Displej sa zapája pomocou dodaného kábla. 15 pinový konektor sa zapojí do riadiacej jednotky,
9 pinový konektor s dlhým káblom sa zapojí do displeja, druhý 9 pinový konektor slúži na
pripojenie kábla na komunikáciu PC s riadiacou jednotkou a červený kábel sa pripojí na
napájanie 12V. Odporúčame zapojiť na rovnaký spínač ako napájanie riadiacej jednotky. Rozsah
napájania displeja je od 9V do 35V.

Pridelenie pinov konektora
Pohľad na zadnú stranu displeja. Konektor D-Sub 9pin samec.
2 - Rx - sériová komunikácia; 57 600 baud, 8 bit, 1
stop bit, žiadna parita; Pripojené na pin 2 riadiacej
jednotky
5 - Zem (GND); Cez dodaný kábel do jednotky na
pin 5
6 - +12V (9V - 35V) napájanie
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Nastavenie dátového toku
Po pripojení displeja je potrebné nastaviť dátový tok z riadiacej jednotky. Pripojte sa počítačom
na riadiacu jednotku a otvorte v menu Other Map Settings > Data Stream. Zaškrtnite
políčko Dash RS232 Stream On. Do políčka Number of Header Bytes napíšte číslo 2. Do
prvých dvoch políčok Header byte values vpíšte hodnoty 255 a pod to 254. Nastavenie by
malo vyzerať takto:

Displej nebude zobrazovať hodnoty, ak je pripojený počítač a zapnutý
program DTASwin.
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Ovládanie
Dispej sa ovláda výhradne pomocou vlastnej dotykovej obrazovky. Je možné ovládať ho
prstami, ale doporučujeme používať tenké dlhé ukazovátko s mäkkým hrotom, napríklad
ceruzku s gumou na konci, ktorá nespôsobí poškrabanie displeja.
Nastaviteľné veličiny
Všetky tlaky (MAP, palivo, olej) a teplota oleja sú nastaviteľné veličiny. To znamená, že ak máte
vlastný senzor, napríklad na teplotu oleja v prevodovke, môžete ho zapojiť na vstup inej veličiny
v riadiacej jednotke tak, že jednotka nebude robiť žiadne korekcie na túto veličinu. To vám
umožní zobraziť túto veličinu na displeji, aj ak sa priamo netýka motora.
Obrazovky
Displej má nastaviteľný počet hlavných obrazoviek pre zobrazenie počas jazdy, informatívnu
obrazovku, ktorá zobrazuje všetky dostupné hodnoty, nastavovacie obrazovky k jednotlivým
veličinám a 2 klávesové obrazovky.
Všetky veličiny okrem lambdy a pozície škrtiacej klapky teda otáčky, tlak oleja, teplota oleja,
teplota vody, teplota vzduchu, tlak sania, tlak paliva, napätie batérie a rýchlosť je možné
konfigurovať.
Hlavné obrazovky
Hlavné obrazovky zobrazujú zvolené veličiny
počas jazdy.
Každá veličina je zároveň tlačidlo, ktoré otvorí
nastavenia.
Otáčkový graf je tiež tlačidlo.
Priestor medzi veličinami a otáčkovým grafom je
tlačidlo na prepínanie medzi obrazovkami.
Ak bol spustený alarm, v ľavom dolnom rohu sa zobrazí tlačidlo ALARM, ktoré zobrazí všetky
zopnuté alarmy.
Tlačidlo nastavenia otvorí nastavenia týkajúce sa displeja (intenzita podsvietenia...).
Vpravo dolu je tlačidlo UDAJE, ktoré umožňuje nastaviť zobrazované veličiny na každej z
hlavných obrazoviek.
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Nastavenie zobrazovaných veličín – kliknite na tlačidlo UDAJE na hl. obrazovke
pocet hl obrazoviek – nastaví počet hlavných
obrazoviek (1 - 9)
1. - 4. pozicia – 1. pozícia je úplne vľavo, 4.
úplne vpravo; kliknutím na pozíciu si zvolíte aká
veličina sa má na tom mieste zobrazovať

Číselná klávesnica
Slúži na zadávanie číselných nastavení.
Zobrazuje zadávané jednotky a interval, v akom
sa hodnota musí pohybovať.
Je možné zadávať, desatinné a záporné
hodnoty.

Textová klávesnica
Slúži na zadávanie textových nastavení.
Obsahuje 26 písmen, medzeru ( _ ) a backspace
( < ) na mazanie znakov.

Informačná obrazovka
Zobrazuje všetky dostupné veličiny a verziu
prístroja.
Po kliknutí sa zmení obrazovka na hlavnú
obrazovku 1.
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Nastavenia otáčok - kliknite na graf otáčok
maximalne otacky - otáčky obmedzovača
volnobeh - otáčky voľnobehu; ak sa motor točí
pomalšie, nezobrazujú sa alarmy
otacky radenia - otáčky, pri ktorých sa
rozsvieti posledná otáčková LED
oblast radenia - rozsah otáčok, ktorý
zobrazujú otáčkové LED; napr. ak 1000, tak prvá
LED sa rozsvieti 1000 otáčok pred otáčkami
radenia. (podľa nastavenia na obrázku 6800)
shiftlight - otáčkové LED zapnuté / vypnuté
blikanie LED max ot - ak sa motor blíži k maximálnym otáčkam, otáčkové LED blikajú;
Nastavenie teplôt – voda, olej
nazov veliciny - meno veličiny; tu môžete
premenovať danú veličinu
skratka - skrátený názov veličiny, ktorý sa
zobrazuje na hlavných obrazovkách
min teplota - ak teplota klesne pod danú
hranicu, spustí sa alarm
max teplota - ak teplota prekročí danú
hranicu, spustí sa alarm
Nastavenie tlakov (MAP, palivo)
min tlak - ak hodnota veličiny klesne pod túto
hranicu spustí sa alarm
max tlak - ak hodnota veličiny stúpne nad túto
hranicu spustí sa alarm
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Nastavenia tlaku oleja
min tlak oleja min - minimálny tlak oleja na
minimálnych otáčkach (voľnobeh)
min tlak oleja max - minimálny tlak oleja na
maximálnych otáčkach (obmedzovač)
max tlak oleja - maximálny tlak oleja na
ľubovoľných otáčkach

Minimálny tlak oleja je rôzny pre nízke a vysoké
otáčky. Napríklad pri voľnobehu to môže byť
200kPa (2bar), ale pri vysokých otáčkach by
200kPa bolo už moc málo. Preto alarm tlaku
oleja sleduje tlak oleja v rôznych otáčkach a
porovnáva ho podľa priamky vzniknutej
spojením 2 minimálnych tlakov oleja.

Nastavenie zariadenia – kliknite na nastavenia na hlavnej obrazovke
zobrazit alarmy – zapína / vypína
zobrazovanie alarmov
zvukova sig radenia – v bode preradenia
zaznie signalizačný zvuk
podsvietenie – intenzita podsvietenia (1 – 3)

intenzita led – intenzita svietenia všetkých LED (1 – 3)
resetovať nastavenia – resetuje všetky nastavenia na pôvodné
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Záver
Tento manuál ako aj samotná prístrojová doska sa môžu v budúcnosti zmeniť v závislosti od
verzie.
V prípade nejasností alebo dotazov nás môžete kontaktovať emailom alebo telefonicky.
Všetky kontakty, kópia tohto manuálu a video sú dostupné na stránke http://www.lamo.sk/.
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