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Rychlá orientace v manuálu: 
Gratuluji, vypadá to, že opravdu čtete manuál! Jsem rád, že jste se tak rozhodli. Divili byste 

se, kolik lidí manuály vůbec nečte a místo toho na vše přijdou sami v praxi. Což je plně 

v pořádku, děláme to všichni. Ale i přes to, že je XLifter navržen tak aby byl použitelný co 

nejjednodušeji a intuitivně, vyplatí se tento manuál přečíst. Je v něm mnoho praktických 

informací, které jsem za léta provozu sesbíral v praxi.  

Kapitola 4 obsahuje vše ohledně instalace. Jestliže máte XLifter již nainstalován, 

pokračujte přímo kapitolou 5 - Návod k použití, kde jsou všechny informace potřebné 

k běžnému provozu. Věnujte pozornost i upozorněním a omezením k jednotlivým 

funkcím XLifteru. Prosím vraťte se k manuálu po několika dnech používání XLifteru. 

Uvidíte, že objevíte nové tipy a triky a dostanete ze svého vozidla maximum.  

Děkuji za důvěru, kterou jste v XLifter vložili a přeji mnoho krásných zážitků při offroad 

cestování. 
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1. Právní upozornění  
Dostává se vám do rukou kontrolér vzduchového pérování pro vozidla Landrover – zařízení 
XLifter (dále jen „zařízení“ nebo „XLifter“).  

XLifter je doplňkové zařízení, jenž může měnit výrobcem danou charakteristiku 
vzduchového pérování či jiných částí Vašeho vozidla. XLifter není zařízení schválené a 
určené k instalaci do vozidel určených k provozu na pozemních komunikacích dle zákona 
361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost plynoucí z hlediska technických požadavků na 
provoz vozidel na pozemních komunikacích v případě použití tohoto zařízení v provozu na 
pozemních komunikacích nebo kdekoliv jinde, kde je provoz takového zařízení 
z technického hlediska nedovoleným, ať už na území ČR nebo v jakékoli jiné jurisdikci.  

Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za užití zařízení v provozu na pozemních 
komunikacích z hlediska souladu tohoto provozu s technickými požadavky na provoz 
vozidel, zejména dle zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky 341/2014 Sb. 

Uživatel instalací zařízení prohlašuje, že tímto krokem zprošťuje výrobce odpovědnosti za 
případný vliv nebo vzniklé újmy (ať už majetkové nebo jiné) této instalace na ostatní 
systémy, části nebo komponenty vozidla, ať už mechanické nebo elektronické. 

Uživatel instalací zařízení dále bere na vědomí, že použití daného zařízení je určeno pro 
kontrolované podmínky zejména v podobě jízdy nízkou rychlostí a se zvýšenou opatrností. 
Uživatel se zavazuje informovat o instalaci zařízení případného nabyvatele jeho vozidla 
vybaveného tímto zařízením. 
 
Instalací zařízení do vozidla berete výše uvedené na vědomí a vyjadřujete s tím souhlas.  
Prosím používejte XLifter výhradně v „Off-road“ podmínkách, mimo pozemní komunikace.  
 

2. Obecný popis 
XLifter je inteligentní kontrolér vzduchového pérování rozšiřující schopnosti vozidla 

v terénu a při expedičním cestování.  

XLifter dává uživateli detailnější kontrolu nad nastavením výšky podvozku. Zvýšení světlé 

výšky zlepšuje průchodnost terénu v obtížných situacích, a naopak snížení výšky 

umožňuje vjezd do nízkých garáží či pohodlnější nastupování. XLifter také umožňuje 

automatické vyrovnání vozidla do roviny a tím usnadňuje expediční kempování – pro 

spaní není třeba hledat absolutní rovinu.  

Ovládací modul s grafickým displejem zajišťuje intuitivním a komfortní ovládání. 

Zástavbová EAS jednotka komunikuje s ovládacím modulem bezdrátově. Instalace 

XLifteru je navržena s ohledem na maximální jednoduchost a plnou demontovatelnost 

bez nutnosti zásahů do vozidla, vrtání, či tahání kabeláže. 

XLifter je určen do vozidel Land Rover® Discovery 3 (LR3) a Discovery 4 (LR4) a Range 

Rover® Sport (modely 1. Generace L320). 
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3. Bezpečnostní pokyny 
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečí, 

nebezpečných situací, či poškození vozidla. Pokyny jsou rozděleny na upozornění a varování, viz 

následující popis:  

Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika 

s následkem možného poškození zařízení, či vozidla. Podrobně si přečtěte text označený 

tímto symbolem a postupujte dle uvedených pokynů, abyste předešli vniku rizika. 

Varování: Tento symbol s připojeným slovem „varování“ umístěným nad nebo vedle 

symbolu, označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné 

zranění či škodu na zařízení či vozidle.  

Bezpečnostní pokyny jsou uváděny průběžně u popisu jednotlivých funkcí zařízení. Níže však 

následuje přehled těch nejdůležitějších: 

Obecná varování: 

Varování: Zajistěte, aby XLifter obsluhovala pouze osoba, seznámená s tímto návodem.  
Bude-li vozidlo řídit jiná osoba, aktivujte před jízdou funkci „Keylock“ – zámek kláves. (viz. 
kapitola 4. - Menu “Settings”: Uživatelské nastavení). 

Varování: V případě, že je ve vozidle XLifter ponechán nainstalovaný při prodeji vozidla, 
informujte o této skutečnosti nového nabyvatele a seznamte ho s touto příručkou. Prosím 
ponechte tuto uživatelskou příručku umístěnou trvale ve vozidle na dostupném místě.  

Varování: Nepoužívejte XLifter za jízdy na pozemních komunikacích. Nesnižujte, ani 
nezvyšujte podvozek ve vysokých rychlostech! 

Varování pro funkce lifter a lifer-free: 

Varování: V extrémních zvednutích – program “Sky Rocket” (+75 mm) od originální polohy 
„Standard“, nebo při jakémkoliv zvednutí od originální polohy „Off Road“ buďte opatrní 
s plynem, máte-li zařazenou redukci (Low Range) a zároveň vytočená kola do krajních 
poloh. Poloosy jsou vůči homokinetickým kloubům ve velkém úhlu. Mohlo by dojít k jejich 
poškození. 

Varování: V originální poloze “ Off Road” se nedoporučuje zvyšovat výšku podvozku o více 
než +25 mm dlouhodobě, s ohledem na možné zvýšení opotřebení měchů. Program „Sky 
Rocket“ (+75 mm) není dostupný.  

Šetřete kompresor! Při několikanásobném (3x a více) opakovaném snížení a zvýšení auta 
v řadě může dojít k přehřátí kompresoru – Land Rover EAS jednotka ho dočasně vyřadí 
z činnosti. Vychladnutí trvá přibližně 10 minut.  

Varování pro funkci levelling: 

Varování: NIKDY nepouštějte funkci levelling během jízdy! Funkci aktivujte pouze, když 
je vozidlo zastavené. Dojde k nastavení rozdílné výšky kol a tím potenciálně nebezpečné 
situaci.  

Varování: Před jízdou je třeba funkci levelling zrušit! V opačném případě se rozjedete s 
rozdílnou výškou kol a může dojít i k poškození vozidla.  

Varování: Při levellingu nemějte zataženou ruční brzdu – způsobíte zbytečné napětí v 
lanovodech, které půjde “proti” vyrovnávání. Ruční brzdu zatáhněte až po skončení 
levellingu. 

Varování: Před zahájením levellingu zavřete všechny dveře abyste zabránili jejich 
případnému poškození v důsledku kontaktu s okolním terénem.   
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4. Instalace  

4.1. Obsah balení  

1x Zástavbová jednotka XLifter EAS Unit 1x Kabelový svazek vč. “Bypass” konektoru 
1x Ovládací modul XLifter 1x Suchý zip pro instalaci ovládacího modulu 
1x Návod k použití a instalaci 1x Nálepka 

4.2. Obecný popis instalace 

Zařízení XLifter tvoří 2 hlavní komponenty – ovládací modul a zástavbová EAS jednotka 

(zkratka EAS znamená Electronic Air Suspension – Elektronické vzduchové pérování). 

Ovládací modul (jednotka s displejem a tlačítky) slouží k ovládání veškerého nastavení a 

informování uživatele o provozním stavu. EAS jednotka slouží k potřebné úpravě signálů 

senzorů výšky kol. 

Ovládání se instaluje kdekoliv na vhodné místo v interiéru vozidla. Ovládání potřebuje 

propojit s 12V napájením (zásuvka cigaretového zapalovače). U pokročilých uživatelů se 

předpokládá ustřižení napájecího konektoru a připojení kabelu skrytě kdekoliv na vhodné 

místo – instalace bude vypadat estetičtěji a zásuvka zapalovače nebude blokována. 

Komunikace ovládacího modulu s EAS jednotkou je bezdrátová. 

Zástavbová XLifter EAS jednotka se instaluje do těsné blízkosti originální jednotky řízení 

vzduchového pérování a propojuje se s ní dodanou kabeláží. XLifter EAS jednotka je po 

instalaci pevně spojena s karoserií vozidla a slouží též jako přesné náklonové čidlo.  

 

 

 

Rychlý přehled instalace v 5 krocích: 

1. Instalace XLifter EAS jednotky včetně zapojení kabelového svazku. 

2. Připojení ovládacího modulu. 

3. Nastavení typu vozidla (D3, D4, RRS). 

4. Nastavení strany řízení (levostranné, pravostranné). 

5. Kalibrace XLifteru. 

  



XLifter model X1, Uživatelský manuál, verze 1.44, verze firmware 0.98 
eXpedition tech s.r.o., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, ČR. https//www.xlifter.com, info@xlifter.com Stránka 5 
 

4.3. Instalace EAS jednotky 

Postup instalace EAS jednotky je uveden pro vozidlo Discovery 3/4. U Range 

Rover Sport L320 je originální řídící jednotka umístěna níže. Pro pohodlný přístup 

ke konektorům je nutné odmontovat nožní opěrku (footwell) a přilehlý levý krycí 

panel (prochází jím páčka otevírání přední kapoty).  

Potřebný čas:  

● Instalace EAS jednotky zabere přibližně 10-30 minut.  

Potřebné nástroje:  

● Obyčejný křížový šroubovák (např. originální z Landrover výbavy). 

● Svítilna – osvětlení montážního prostoru  

 

Postup instalace:  
1. Odpojení baterie vozidla v souladu s uživatelskou příručkou vozidla 

a. Ujistěte se, že zapalování je vypnuto.  

b. Odpojte + pól. 

c. Vyčkejte 1 minutu. 
Poznámka: Tento bod není nutný, instalace bez odpojení baterie nedělá problémy.  

 

2. Demontáž spodního krytu palubní desky pod volantem  

 Ve vozidle Range Rover Sport L320 je Land Rover EAS jednotka umístěna o ca 10cm níže. 

Pro pohodlný přístup ke konektorům je nutné též demontovat nožní opěrku a boční kryt, 

viz upozornění výše. Pro vozidla Discovery toto není nutné.  

a. Odšroubujte dva šrouby držící kryt. 

b. Tahem ve směru zelené šipky vpravo vycvakněte mechanickou spojku spojující 

kryt se středovým tunelem. 

c. Mírným tahem směrem dolů a k Vám za střed krytu po jeho prohnutí vysunete 

okraje krytu z úchytů o cca 10 cm. 

d. Odpojte konektor osvětlení umístěný na levé horní straně krytu. 

e. Vyjměte celý kryt. 
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3. Odpojení 2 kabelových svazků z originální Land Rover EAS jednotky 

 Originální Land Rover EAS jednotka je 

umístěna na levé vnitřní straně karoserie 

přibližně v polovině pomyslné spojnice mezi 

spodním koncem A sloupku a nožní opěrkou.  U 

vozidel s řízením na pravé straně je Land Rover 

jednotka umístěna zrcadlově na pravé straně.  

 Použijte svítilnu a osvětlete si prostor 

a. Odpojte konektor A a B. Konektor odpojíte stlačením zámku konektoru a 

současným tažením (vikláním) směrem ven. Jedná se o oba krajní konektory. 

b. Odpojené svazky dočasně “ukliďte” za stávající kabely – udělejte si v místě prostor. 

Usnadní Vám to nalepení XLifter EAS jednotky.  

 

4. Instalace XLifter EAS jednotky 
 Před samotným nalepením si několikrát vyzkoušejte umístit XLifter EAS jednotku na 

cílové místo nanečisto, s neodlepenou ochrannou fólií suchého zipu. Suchý zip 3M drží 

velmi pevně a jeho opětovné přelepení je obtížné.   

 Jednotka je vybavena čidlem náklonu. Jednotku je nutné nalepit alespoň přibližně dle 

popsaného postupu. V opačném případě (nalepení vodorovně, či “vzhůru nohama”, 

nebude funkce levellingu pracovat správně.  
a. Na nepotištěné straně EAS jednotky odlepte z nalepených suchých zipů ochrannou 

fólii.  

b. XLifter EAS jednotku nalepte na 

originální LANDROVER EAS 

jednotku dle obrázku.  

● Potištěná strana jednotky 

směřuje ke středovému tunelu. 

● Šipka s nápisem THIS SIDE UP 

směřuje nahoru. 

● Pro samotné nalepení je 

potřeba několikavteřinové 

silnější přitisknutí.  
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5. Zapojení kabelového svazku XLifter  

a. Konektory A(out) a B(out) dodaného 

kabelového svazku zapojte do originální 

Landrover EAS jednotky.  

b. Původně odpojené konektory z Landrover 

EAS jednotky zapojte do konektorů A (in) 

a B (in) dodaného kabelového svazku.  

c. Konektor C zapojte do Xlifter EAS 

jednotky. 

Upozornění:  

 “Volné” kabely vhodně umístěte tak, aby se 

samovolně nepohybovaly, či nevisely. V případě 

nutnosti použijte jakoukoliv stahovací pásku 

(není součástí balení). Předejdete tím jejich 

“vyklepání” v dlouhodobém provozu. 

 Žádný z konektorů není zaměnitelný za jiný, nic 

se nedá zapojit špatně.  

 Všechny konektory je třeba důsledně 

zasunout až na doraz, viz obrázek. K plnému 

zasunutí je třeba, zejména u konektorů B, 

zatlačit větší silou. Neúplné zasunutí je 

zdrojem nepředvídatelných problémů, 

prosím, věnujte tomu pozornost!  

 

 

6. Připojení baterie vozidla v souladu s uživatelskou příručkou vozidla 

● Pouze v případě, že jste ji v bodu č. 1 odpojili. 

● Discovery 4: Po první instalaci bude vozidlo hlásit chybu pérování „Suspension 

Error“ – vypněte a zapněte zapalování, chyba zmizí.  

● Discovery 3: Chyba pérování zmizí samovolně. 

 

7. Kontrola LED diody na XLifter EAS jednotce 
● Signalizační LED dioda bliká v rychlém rytmu – 2x za vteřinu, signalizuje 

připravenost k provozu, očekává spojení ovládacího modulu.  
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8. Montáž spodního krytu palubní desky 
● Před montáží krytu můžete ověřit funkčnost ovládacího modulu, jak je popsáno 

v následující kapitole.  

● Kryt namontujete zpět opačným postupem, než při jeho demontáži popsané v 

bodu 2.  

● Nezapomeňte zapojit konektor osvětlení. 

● Při montáži je třeba “trefit se” třemi centrovacími výstupky na zadní straně krytu do 

děr na stěně za pedály řízení. 

● Kryt je opět potřeba mírně prohnout, lepší je napřed usadit část na straně EAS 

jednotky a teprve poté stranu u středového tunelu. 

4.4. Instalace ovládacího modulu  

XLifter ovládací modul komunikuje s XLifter EAS jednotkou bezdrátově, volba vhodného 

umístění je proto pouze na Vás.  

Ovládací modul je napájen 12V a je navržen pro napájení okruhem spínaným klíčkem 

(tlačítkem) zapalování. (například zásuvka cigaretového zapalovače atd.)  

Ovládací modul je standardně dodáván s 12V konektorem. Nic Vám ale nebrání kabel u 

konektoru v budoucnu odstřihnout a připojit ho na jiné vhodné místo, tak, aby nebyl vidět.  

 

Postup instalace:  

 
1. Zapojení ovládacího modulu 

 Zasuňte napájecí 12V konektor do zásuvky cigaretového zapalovače.  

 Ovládací modul přilepte pomocí dodaného instalačního materiálů (suchý 

zip), či dle vlastního uvážení, na vhodné místo. 

 

2. Oživení ovládacího modulu 

a. Zapněte klíček zapalování do polohy ON, případně nastartujte. 

● Na displeji ovládacího modulu se zobrazí animované logo a rolující 

indikátor bezdrátového vyhledávání XLifter EAS jednotky.  

● Ovládací modul a XLifter EAS jednotka jsou dodány již spárované, 

navázání komunikace trvá přibližně 10 sekund, případně 20 sekund od 

okamžiku připojení EAS jednotky konektorem C, nebo okamžiku 

připojení baterie vozidla. 

● Po úspěšném propojení se na displeji objeví 

“domovská obrazovka” XLifteru zobrazující nulový 

zdvih vozidla a informaci “Not Calibrated”.  
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4.5. Nastavení typu vozidla a kalibrace  

Před prvním použití je nutné nastavit typ Vašeho vozidla a XLifter zkalibrovat.  

1. Vstupte do servisního menu.  

Servisní menu je zobrazeno, je-li stisknuté jakékoliv tlačítko 

v okamžiku zapnutí napájení ovládacího modulu.  

a) Povytáhněte napájecí 12V konektor ovládacího modulu ze zásuvky cigaretového 

zapalovače (displej ovládacího modulu se vypne). 

 Stiskněte a držte stisknuté jakékoliv tlačítko      a zároveň zasuňte zpět 

napájecí konektor. Ovládací modul zobrazí servisní menu.  

Narazíte-li na jakékoliv problémy s vyvoláním servisního menu, nebo v případě že 

ovládací modul byl již připojen na 12V „napevno“, přečtěte si kapitolu 7 tohoto 

manuálu. Jsou v ní uvedeny další možnosti vyvolání servisního menu.  

 

2. Pomocí tlačítek  a   zvolte položku „Car Type“ a nastavte 

odpovídající typ vozidla stiskem  . 

Discovery 3 -> D3; Discovery 4 -> D4; Range Rover Sport -> RRS. 

Výjimky: a) D3 modelový rok 2008 a mladší nastavte jako -> D4 

   b) RRS z roku 2010 a starší (před faceliftem) nastavte jako -> D3 

Následně se stiskem   vraťte zpět do servisního menu. 

3. V případě, že máte vozidlo s pravostranným řízením, zvolte 

položku „Steering position“ a nastavte „RIGHT HAND“ stiskem . 

Následně se stiskem   vraťte zpět do servisního menu. 

4. Stiskem    opusťte servisního menu, XLifter se restartuje do 

standardního režimu. 

5. Dle návodu v kapitole 6. proveďte kalibraci XLifteru vyvoláním  
hlavního menu, dále   menu „Settings“ a  „Calibration“. 

 

Tím je instalace je hotova. Gratulujeme! 

4.6. Demontáž 

XLifter je samozřejmě možné z vozidla demontovat. Postup je opačný než instalace, 

s následujícími odlišnostmi: 

● V případě dočasné demontáže není třeba vyjmout XLifter kabelový svazek. 

V takovém případě se odpojí konektor C z EAS jednotky (viz Postup instalace, 

kapitola 4.3 bod 5). Na odpojený konektor C se následně zapojí dodaný „bypass“ 

konektor. 

● EAS jednotka se ze suchého zipu oddělí silnějším tahem kolmo k potištěné straně 

(směr ke středové konzoli). Tahem do stran jednotku oddělit nelze. Suchý zip, který 

zůstal nalepen na originální řídící jednotce ve vozidle neodstraňujte. Pro 

opětovnou montáž do jiného vozidla použijte nový suchý zip (není součástí 

dodávky). Jedná se o suchý zip 3M SJ3550, šíře 25 mm, 39 hlaviček/cm2. 
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5. Návod k použití 
Ovládání XLifteru zajišťuje ovládací modul. Ten slouží k ovládání veškerého nastavení a 

informování uživatele o provozním stavu na grafickém displeji.  

K ovládání slouží tlačítka   . Obecně tlačítka  slouží k nastavení či změně dané 

funkce a pro pohyb v menu. Tlačítko  vyvolá menu, či aktivuje danou položku. Tlačítko   

slouží pro návrat zpět.  

 

Domovská obrazovka zobrazuje nejdůležitější provozní informace: 

 Zvolený program / zdvih 

v milimetrech.  

 Grafiku schematického řezu 

tlumičů. Vnější okraj představuje 

obal tlumiče spojený s karoserií, 

bílý sloupec píst spojený s kolem.  

 Indikátor originální výšky vozidla 

zobrazuje polohu zvolenou na 

středové konzoli páčkou (D3) či 

tlačítky (D4): 

 = poloha Off-road. 

 = poloha Standard. 

 = poloha Access. 

Přehled funkcí XLifteru 

Všechny běžné funkce (a menu „Settings“) jsou dostupné z hlavního 

menu. 

Hlavní menu z domovské obrazovky vždy vyvoláte tlačítkem . 

Zpět na domovskou obrazovku se vrátíte stiskem  . 

5.1. Funkce Lifter: Nastavení výšky v definovaných programech 

1. Stiskněte tlačítko  pro vyvolání menu. 

2. Zvolte funkci Lifter, volbu potvrdíte tlačítkem  . 

3. Pomocí tlačítek   zvolte požadovanou výšku podvozku. 

 Sky Rocket – výška podvozku + 75 mm. 

 Off Road – výška podvozku + 55 mm. 

 OneInch Lift – výška podvozku + 25 mm. 

 Aesthetic Lift – výška podvozku + 15 mm. 

 Disengaged – výška podvozku + 0 mm (výchozí hodnota). 

 Highway Drop – výška podvozku - 15 mm. 

 OneInch Drop – výška podvozku - 25 mm. 

 Super Drop – výška podvozku - 35 mm. 
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5.2. Funkce Lifter – free: Nastavení výšky od -40 do +75 mm v 5 mm krocích 

1. Vyvolejte hlavní menu a zvolte funkci Lifter-free, volbu potvrdíte 

tlačítkem . 

2. Pomocí tlačítek  zvolte požadovanou výšku podvozku v 

krocích po 5 mm. 

 Aktuálně nastavená hodnota je zobrazena na displeji. 
 Podržení tlačítka aktivuje automatické opakování stisku tlačítka (auto-repeat). 
 V režimu Lifter-free je na displeji jako jméno programu zobrazeno „Free mode“. 

Upozornění a omezení k “Lifter” funkcím: 

 Originální Land Rover ovládání výšky podvozku páčkou (či tlačítky u Discovery 4) na 
středové konzoli zůstává po instalaci XLifteru nadále beze změn funkční.  

 Hodnoty zvolené pomocí funkce Lifter nebo Lifter – free se vždy k originální poloze 
podvozku přičítají či odečítají.  
Příklad: při nastavení originální polohy „Off-road“ (+55 mm) a programu „OneInch Lift“ na 
XLifteru (+25 mm) bude výsledné zvýšení podvozku +80 mm.  

 XLifter je primárně navržen pro ovládání vozidla z “originální” polohy „Standard“. XLifter lze 
samozřejmě používat i v “originální” poloze “Off-road” a “Access”, s následujícími limity:  

 V originální poloze “Off-road” se nedoporučuje zvyšovat výšku podvozku o více než +25 
mm. Program „Sky Rocket“ (+75 mm) není dostupný.  

 V poloze “Access” se nedoporučuje snižovat výšku o více než -30 mm. Program „Super 
drop“ (-35 mm) není dostupný.   

 Navolení vyšších změn na XLifteru v originálních “Off-road” a “Access” polohách, než je výše 
uvedeno, může v určitých případech vést ke “žlutým” chybovým hláškám “Suspension 
failure”. Tyto chyby spolehlivě odstraníte nastavením XLifteru do programu “Disengaged” 
(+0 mm) a znovu-nastartováním vozidla.  

 V rozsahu 3 cm od extremit (plné vyvěšení kol, nebo kola zcela na dorazech) XLifter výšku 
podvozku neovlivňuje! 

 Varování: V extrémních zvednutích – program “Sky Rocket” (+75 mm) od originální polohy 
„Standard“, nebo při jakémkoliv zvednutí od originální polohy „Off-road“ buďte opatrní 
s plynem, máte-li zařazenou redukci (Low Range) a zároveň vytočená kola do krajních 
poloh. Poloosy jsou vůči homokinetickým kloubům ve velkém úhlu. Mohlo by dojít k jejich 
poškození. 

 Šetřete kompresor! Při několikanásobném opakovaném snížení a zvýšení auta v řadě může 
dojít k přehřátí kompresoru. Na displeji vozidla se může objevit hláška “Suspension raising 
slowly”, nebo pouze vyskočí “žlutá” chyba „Suspension failure“. Diagnostika by přečetla kód 
pro přehřátí kompresoru. Vychladnutí trvá přibližně 10 minut, poté chyba, po opětovném 
nastartování, zmizí. 

 Indikátor originální výšky vozidla funguje na softwarovém principu (průměrná výška vozidla 
srovnávaná s kalibrovanou „normální“ výškou). V určitých případech může indikátor 
originální polohu detekovat se zpožděním nebo nesprávně. Toto není na závadu, jedná se 
pouze o informativní funkci. 

 V případě, kdy je zapnuté zapalování a EAS jednotka nemůže více než 5 minut komunikovat 
s ovládacím modulem, nastaví automaticky program +0 mm „Disengaged“. Toto je 
bezpečnostní opatření pro případ poruchy (krádeže, poškození, odpojení) ovládacího 
modulu. 

Varování: originální řídící jednotka snižuje automaticky podvozek o 20 mm v rychlosti 

vyšší než 160 Km/h. Nepoužívejte XLifter za jízdy na pozemních komunikacích. 

Nesnižujte, ani nezvyšujte podvozek ve vysokých rychlostech!  
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5.3. Funkce Levelling: Vyrovnání vozidla do kalibrované polohy 

Funkce Levelling (automatická nivelace) je určena pro vyrovnání vozidla do vodorovné 

polohy. Cílem je usnadnit spaní při expedičním cestování – není nutné hledat absolutní 

rovinu, či podkládat kola atd.  

XLifter je schopen vyrovnat maximální náklon cca 4,5° v příčném nebo podélném směru, 

nebo v jakémkoliv směru za předpokladu, že součet náklonů nepřekročí 4,5°. Limit je 

dán omezenou artikulací jednotlivých kol a přesností provedené kalibrace.  

Levelling je nutné zahajovat v originální poloze vozidla „Standard“, z důvodu 

maximalizace dostupné výchylky kol. 

Aktivace funkce Levelling: 

1. Stiskněte tlačítko  pro vyvolání menu. 

2. Zvolte funkci Levelling, volbu potvrdíte tlačítkem . 

 Na displeji se zobrazí aktuální hodnoty náklonu vozidla v 
podélném (delší značka, na displeji vlevo) a příčném směru 
(kratší značka, vpravo). 

 Stiskem  je možné zobrazit detailnější obrazovku, která kromě 
náklonů zobrazuje i grafiku tlumičů. Cílové indikátory zobrazují 
ideální cílový stav kol pro vyrovnání do roviny. Stiskem   se 
vrátíte na základní obrazovku levellingu. Přepínání obrazovek lze 
kdykoliv opakovat.  

 Pakliže jsou náklony již mimo rozsah, který je možno vyrovnat, příslušný indikátor se 
rozbliká a před hodnotou náklonu je zobrazen „!”. Detailní obrazovka rovněž indikuje 
ty kola, jejichž artikulace již není dostatečná pro potřebné vyrovnání.    

3. Vyberte volbu START LEVELLING tlačítkem . 

4. Potvrďte “Start” tlačítkem . 

 Z tohoto bodu se již nelze vrátit do předchozího menu, 
vozidlo již dostalo pokyn nastavit “nesouměrné” výšky kol. Pro 
zrušení funkce a návrat do normální polohy – kdykoliv v 
průběhu levellingu postupujte dle bodu 6.  

 Proces vyrovnávání a aktuální hodnoty náklonu jsou 
průběžně zobrazeny na displeji. Tlačítky  můžete přepínat 
do/z více detailní obrazovky. 

 Není-li po skončení cyklu levellingu dosaženo vyrovnání 
s přesností 0,5˚ v kterékoliv ose, je automaticky spuštěn ještě 
jeden cyklus jemného dorovnání (FINE TUNING) 

5. Pokud nejste po skončení procesu spokojeni s požadovaným 
vyrovnáním vozidla, zvolte OK stiskem  , zvolte položku “Finetune levelling“ a potvrďte 
stiskem . XLifter zopakuje proces vyrovnání vozidla, ovšem již z aktuálně dosažené 
polohy. 

Po skončení procesu vyrovnání vozidla je na displeji zobrazeno “Car is 
levelled” a aktuální hodnoty náklonů. Takto vypínáte zapalování, 
vozidlo je vyrovnané na spaní. Při následném zapnutí klíčku zapalování 
do polohy ON či nastartování vozidla XLifter zobrazuje stejnou 
informaci “Car is levelled” – XLifter signalizuje, že je aktivní funkce 
Levelling.  
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Varování: před další jízdou je třeba funkci levelling zrušit a uvést 

XLifter zpět do předchozího programu! V opačném případě se rozjedete 

s rozdílnou výškou kol a může dojít i k poškození vozidla.  

Zrušení funkce Levelling: 

6. Zvolte OK stiskem .  

7. Tlačítky  zvolte položku “Exit to drive”, volbu potvrdíte 

tlačítkem . XLifter se vrátí do programu před zahájením 

levellingu a vozidlo se vyrovná. 

Upozornění a omezení k funkci levelling: 

 Z důvodu využití maximálních výchylek kol je nutné levelling zahajovat z originální 

polohy „Standard“. Při spuštění v jiné poloze je zobrazena varovná hláška.  

 Levelling je experimentální funkce, využívající možností vzduchového podvozku na 

maximum. Při extrémních vyrovnáních očekávejte možné “žluté” chyby 

“Suspension failure”. Nastane-li taková to chyba a auto je již uspokojivě vyrovnáno, 

vypněte motor, problém není potřeba řešit. Zrušení funkce levellingu a opětovné 

nastartování “žluté” chyby odstraní. 

 Vzhledem k omezení celého systému vzduchového pérování neočekávejte 

vyrovnání s absolutní přesností na desetiny stupňů. Za uspokojivý lze považovat 

výsledek s přesností 0,5˚. Vždy můžete – i opakovaně – použít funkci jemného 

doladění „Finetune levelling“. 

 V průběhu levellingu je nutné mít nastartovaný motor, jinak nefunguje kompresor a 

vozidlo se nezdvihne. 

 Varování: před zahájením levellingu zavřete všechny dveře abyste zabránili jejich 

případnému poškození při kontaktu s okolním terénem. Land Rover EAS jednotka 

může též zabránit vyrovnání vozidla jsou-li dveře otevřené.  

 Varování: Při levellingu nemějte zataženou ruční brzdu – způsobíte zbytečné napětí 

v lanovodech, které půjde “proti” vyrovnávání. Ruční brzdu zatáhněte až po 

skončení levellingu. 

 Je-li to nutné – vozidlo pravděpodobně není na rovině – stůjte na brzdě ale ca 

jednou za 10 sekund brzdu na krátko uvolněte – uvolnění sil vznikajících při 

posunech kol.  

 Trik „rychlého nakopnutí“: Cyklus levellingu trvá 80 sekund. U malých změn 

(zejména při „Finetuning“) originální řídící jednotka reaguje s výrazným zpožděním. 

Situaci lze napomoci změnou originální polohy páčkou/tlačítky na středové konzoli 

na „Off-road“ následovanou ihned (po cca 2 vteřinách) zpětným snížením do polohy 

„Standard“. Řídící jednotka se tím donutí k okamžité reakci.  

Varování:  

NIKDY nepouštějte funkci levelling během jízdy! Funkci aktivujte 

pouze když je vozidlo zastavené. Dojde k nastavení rozdílné výšky kol a 

tím potenciálně nebezpečné situaci. Nikdy neodjíždějte z místa nocování 

bez vypnutí funkce levelling!  
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Tip: Levelling je funkce určená pro srovnání auta na spaní, když kempujete. V 

případě, kdy chcete spát hlavou mírně nahoru/dolů, zkalibrujte XLifter v takové 

poloze vozidla, která je vám na spaní příjemná.  

 
Tip: Zadní náprava má větší dráhu kol (artikulaci) – zadní část auta se je schopná 

zvednou více než přední. Orientujete-li vozidlo směrem do kopce, maximální úhel 

vyrovnání bude mírně vyšší – při levelligu se bude záď vozidla zvedat a předek 

snižovat.  

5.4. Menu “Settings”: Uživatelské nastavení 

Menu „Settings“ obsahuje uživatelskou část nastavení XLifteru – položky nastavení, které 

mají smysl být přístupné při běžném provozu. 

1. Položka “Calibration” 
 Kalibrace XLifteru. Detailní popis níže v kapitole. 

2. Položka “Brightness” 
 Nastavení úrovně jasu displeje tlačítky  ve 20 % krocích v rozsahu 0–100%. 

 Podržení tlačítka aktivuje automatické opakování stisku 

tlačítka (auto-repeat). 

 Je-li jas změněn a není-li několik vteřin stisknuto žádné 

tlačítko, XLifter se vrátí na domovskou obrazovku. 

3. Položka “Activate Keylock” 
 Zámek kláves je ochranná funkce pro případ, kdy např. půjčíte vozidlo třetí 

osobě a nechcete, aby měnila nastavení XLifteru. Aktivací zámku se XLifter 

vrátí na domovskou obrazovku a po stisku jakéhokoliv tlačítka pouze zobrazí 

hlášku „Keys are locked“. 

 Tlačítkem  aktivujete zámek kláves.  

 Zámek kláves lze deaktivovat pouze v Servisním menu. 

 

 

 

 

 

 

Záměrně ponecháno prázdné 
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6. Kalibrace 
XLifter je třeba před prvním použitím zkalibrovat. Kalibrace se provádí z těchto důvodů: 

 XLifter při kalibraci změří a zapamatuje si polohu vozidla – příčný i podélný náklon. 

Tato poloha je následně používána jako nulový náklon (referenční rovina) vozidla 

pro levelling (nivelaci). 

 XLifter při kalibraci změří a zapamatuje si “standardní” polohu kol. Podle ní se např. 

řídí nastavení bezpečnostních limitů, grafika řezu tlumičů a detekuje se výška 

podvozku nastavená originální páčkou/tlačítky na středové konzoli.  

Postup kalibrace:  

1. Vozidlem najeďte na vodorovnou plochu. 
 Rovinu můžete ověřit jakoukoliv vodováhou. Do této roviny se bude auto rovnat při 

levellingu.  

 Ověřte, že plocha je skutečně rovná, a že žádné kolo nestojí na hrbolu či 

v prohlubni – všechny kola jsou ve stejné výšce. Nesprávně provedená kalibrace 

omezuje rozsah levellingu a zvyšuje možnost výskytu “žlutých” chybových hlášek 

“Suspension failure”.  

2. Ujistěte se, že nastavená výška podvozku je “Standard”. 
 Má se na mysli poloha nastavená páčkou či tlačítky na 

středové konzoli. 

3. Ujistěte se, že na XLifteru je nastaven zdvih +0 mm a že výše 

podvozku je již stabilní (vozidlo se nezdvihá ani nesnižuje).  

4. Spusťte kalibraci. 

a. Na ovládacím modulu vyvolejte hlavní menu stiskem . 

b. Pomocí tlačítek  zvolte položku „Settings“, potvrďte . 
c. V následujícím menu zvolte pomocí tlačítek   položku 

„Calibration“, potvrďte stiskem . 

d. Kalibraci spustíte potvrzením položky „Start“ stiskem . 
e. Vyčkejte cca 30 sekund na ukončení procesu kalibrace. Na 

displeji je zobrazen průběh.  

 

Upozornění:  
Kalibraci XLifteru je nutné provést znovu v následujících případech: 

 Změnila se kalibrace výšky vozidla diagnostikou – výměna ramen, senzorů 

výšky atd. 

 Došlo k posunu uchycení zástavbové XLifter EAS jednotky.  

 Opětovná kalibrace je možná bez omezení.  
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7. Servisní menu 

XLifter je navržen pro maximální jednoduchost ovládání. Proto jsou konfigurační, či 

technické funkce skryty v “servisním menu”. Servisní menu není při běžném 

provozu potřebné a pro jeho vyvolání je potřeba speciální postup.  

 

Pohyb v servisním menu je shodný se zbytkem ovládání: tlačítky   vybíráme 

položku, tlačítkem   ji aktivujeme a tlačítkem    se vracíme zpět.  

7.1. Vstup do servisního menu:  

Servisní menu je zobrazeno, je-li stisknuté jakékoliv tlačítko v okamžiku zapnutí 

napájení ovládacího modulu. To znamená stisknout a držet stisknuté jakékoliv tlačítko, 

když je ovládací modul vypnut, poté zapnout zapalování vozidla (tlačítko stále stisknuté, 

ovládací modul se zapne) a teprve poté uvolnění tlačítka – ve chvíli kdy je zobrazeno 

servisní menu). 

 

Možnost 1 – povytažení napájecího 12V konektoru (všechny vozidla)  

a) Povytáhněte napájecí konektor ovládacího modulu ze zásuvky cigaretového 

zapalovače (displej se vypne). 

b) Stiskněte a držte stisknuté jakékoliv tlačítko      a zároveň zasuňte zpět 

napájecí konektor. Ovládací modul zobrazí servisní menu.  

Možnost 2 – Vypnutí a zapnutí zapalování (Discovery 3) 

a) Vypněte zapalování otočením klíčku do polohy 0 (displej ovládacího modulu se 

vypne). 

b) Stiskněte a držte stisknuté jakékoliv tlačítko      a zároveň otočte klíček 

zapalování do polohy II. Ovládací modul zobrazí servisní menu.  

Možnost 3 – Vypnutí zapalování (Discovery 4)  

 použijte zejména v případě kdy je napájení ovládacího modulu napevno připojeno 

na 12V palubní síť.  

a) Vypněte motor stiskem tlačítka „START ENGINE STOP“ 

b) Zůstaňte uvnitř a zamkněte vozidlo stiskem ikony uzavřeného zámku na vašem 

bezdrátovém klíči smartkey (displej ovládacího modulu se vypne). 

c) Stiskněte a držte stisknuté jakékoliv tlačítko      a zároveň: 

1) odemkněte vozidlo pomocí smartkey a  

2) zapněte zapalování stiskem tlačítka „START ENGINE STOP“. Ovládací modul 

zobrazí servisní menu.  

 

Opuštění servisního menu:  

Servisní menu vždy opustíte stiskem . XLifter se restartuje do standardního režimu. 
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7.2. Vysvětlení položek servisního menu 

1. Keylock 

 Aktivace / deaktivace zámku kláves. Zamknuté klávesy lze 

odemknout pouze touto položkou servisního menu.  

2. Pair EAS unit 

 Funkce bezdrátového párování modulu ovládání a XLifter EAS jednotky. 

 Ovládací modul a XLifter EAS jsou dodávány již spárované. Tuto funkci je nutné 

použít v případě, kdy dojde k výměně kterékoliv z jednotek (závada, poškození 

apod.).  

 Funkce po aktivaci provede vyhledání dostupných rádiových zařízení a nabídne 

je ke spárování. Jméno EAS jednotky je “X LIFTER EAS”. S žádným jiným zařízením 

ovládací modul nepárujte.  

3. Car type 

 Nastavení korektního typu sensorů výšky dle typu vozidla.  

 Nastavte dle vašeho konkrétního vozidla. 

Discovery 3 -> D3; Discovery 4 -> D4; Range Rover Sport -> RRS. 

Výjimky: a) D3 modelový rok 2008 a mladší nastavte jako -> D4 

   b) RRS z roku 2010 a starší (před faceliftem) nastavte jako -> D3 

 Po změně typu vozidla je nutná opětovná kalibrace. 

4. Steering position 

 Ve vozidlech s pravostranným řízení se EAS jednotka instaluje 

na pravou stranu. Nastavení přizpůsobuje chování čidla 

náklonu. 

5. Firmware (menu aktualizace firmware) 

5.1. SW Version 

 Zobrazení verzí firmware ovládacího modulu i XLifter EAS 

jednotky. 

 Je-li místo verze EAS jednotky zobrazeno “WAIT”, pak vyčkejte 

několik vteřin na navázaní komunikace a funkci opakujte. 

5.2. Controller updt 

 Aktualizace firmware ovládacího modulu.  

5.3. EAS unit update 

 Aktualizace firmware EAS jednotky. Viz. návod k aktualizaci firmware v kap 8. 

5.4. Serial numbers 

 Zobrazení sériových čísel EAS jednotky i ovládacího modulu. 

6. Clear calibration  

 Smazání kalibrace XLifteru. Použijte před demontáží z vozidla.  

7. Debug (ON/OFF) 

 Zobrazí hodnoty napětí na jednotlivých senzorech výšky kol místo grafiky řezu 

tlumičů plus další diagnostické informace.  

 Výchozí nastavení OFF, není potřeba zapínat.  
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8. Aktualizace firmware 
Aktualizace firmware ovládacího modulu probíhá přes WIFI, do ovládacího modulu se 

nahrává nový binární soubor.  

Aktualizaci EAS jednotky pak řeší sám ovládací modul, uživatel však tuto aktualizaci musí 

manuálně spustit.  

V případě, že je v ovládacím modulu novější verze firmware pro EAS jednotku, XLifter po 

zapnutí zobrazí příslušné hlášení.  

K aktualizaci slouží příslušné položky v servisním menu. Aktuální verze firmware je možné 

zkontrolovat v Servisním menu -> Firmware -> „SW versions“. 

Postup aktualizace ovládacího modulu:  

1. Do mobilu (notebooku) stáhněte soubor nového firmware. 

 V mobilu uložte soubor například do složky “moje soubory” atd.  

 Soubor musí být v mobilu uložen v lokálním úložišti, protože v době aktualizace 

mobil nemusí mít přístup na internet.  

2. Vstupte do servisní menu, dále menu „Firmware“   a  

zvolte „Controller updt“ . 

 Ovládací modul vytvoří lokální WIFI síť “XlifterC”, heslo je 

zobrazeno na displeji. 

3. Mobilem se připojte na WIFI síť “XlifterC“. 

 Mobil může signalizovat, že „XlifterC“ síť neposkytuje internet. To je v pořádku. 

 V novějších mobilech vypněte inteligentní přepínač sítě, jinak se od WIFI, která 

neposkytuje internet, odpojí.  

4. V mobilu, kterým jste se dle předchozím bodu připojili na WIFI síť „XlifterC“, otevřete 

webový prohlížeč a zadejte adresu http://lifter.cz/update. 

 Občas se adresa svévolně změní na pramac.cz/update – nevadí, pokračujte dál.  

5. Na zobrazené webové stránce vyberte stažený soubor firmware (tlačítko „vybrat 

soubor“) a poté (tlačítkem „update“) aktualizujte ovládací modul. 

 Ovládací modul se po aktualizaci automaticky restartuje. 

Postup aktualizace EAS jednotky: 

1. Vstupte do servisní menu, dále menu „Firmware“  , zvolte „EAS unit update“ . 

 Displej informuje o verzích EAS firmware (aktuální -> nově 

programovaná). 

2. Potvrďte aktualizaci – START UPDATE . 

3. Nechte proběhnout programování EAS jednotky.  

 Displej informuje o průběhu programování, proces trvá přibližně 1 minutu.  
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 Na konci procesu je zobrazeno hlášení “Update successfully finished!” – aktualizace 

úspěšně dokončena. 

4. Tlačítkem  opusťte servisní menu a uveďte XLifter do standardního režimu.  

 

Důležité upozornění:  

V průběhu programování nevypínejte zapalování! Došlo by k vypnutí ovládacího 

modulu, přerušení programovacího procesu, k poškození firmware EAS jednotky 

a její nefunkčnosti. 

 

Postup pro nouzové situace 

Oprava poškozeného firmware EAS jednotky v případě přerušeného programování: 

 EAS jednotka se nepodaří naprogramovat výše popsaným způsobem. Typické 
chování: ovládací modul po spuštění programování – bod 2 START UPDATE – 
zobrazuje obrazovku “Synchronizing” a k samotnému programování nedojde.  

 V takovém případě je nutné během 1 minuty, kdy je na displeji zobrazeno 
“Synchronizing”, vytáhnout a zasunout konektor C u EAS jednotky. Tím dojde 
k jejímu resetu a programování bude obnoveno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměrně ponecháno prázdné 
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9. Technické parametry 

XLifter X1 EAS jednotka  

Parametr Min Typ.  Max. Jednotka 

Provozní teplota -30 - 80 °C 

Vstupní napájecí napětí 10 13.3 16 V 

Napájecí proud 0.5 (sleep) 40 120 mA 

Vstupní napětí sensorů výšky kol 0 - 5 V 

Maximální vyzářený rádiový 
výkon/frekvence (bezdrátová komunikace) 

-4 / 2.400 0 / - 6 / 2.4835 dBm / GHz 

Maximální rozsah regulace výšky 
jednotlivých kol od kalibrované polohy 
(přední / zadní náprava) 

-80 / -120 - 130 / 180 mm 

XLifter X1 ovládací modul  

Provozní teplota -30 - 70 °C 

Vstupní napájecí napětí 5 13.3 16 V 

Napájecí proud - 40 150 mA 

Maximální vyzářený rádiový 
výkon/frekvence (bezdrátová komunikace) 

-4 / 2.400 0 / - 6 / 2.4835 dBm / GHz 

Prohlášení o shodě 

Tímto eXpedition tech s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení XLIFTER X1 EAS 

jednotka a XLIFTER X1 Ovládací modul jsou v souladu se směrnicí č. 2014/53/EU, 

2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Zařízení jsou dále ve shodě s: ETSI EN 300 

328, ETSI EN 300 440, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN 55032, EN 55024, 

EN 62368-1, EN 50581 

Kompletní prohlášení o shodě je dostupné na webové adrese 

https://www.xlifter.com/ce_compliance/ 

Země s omezeným rádiovým provozem 

 Zařízení XLIFTER je rádiovým zařízením, které smí být provozováno v 

souladu Všeobecným oprávněním ČTU VO-R/10/xxx, resp. evropským 

doporučením ERC REC 70-03. Zkratky států uvedené v tabulce za 

symbolem označují země, ve kterých je provoz na užitém rádiovém 

pásmu (viz. Tech. parametry), pro tato rádiový zařízení omezen. Pro bližší 

informace kontaktujte svého lokálního distributora nebo se informujte u 

místního telekomunikačního úřadu. 

Informace o označení WEEE 

Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály nevyhazujte do odpadků, 

ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.  

Podrobnější informace jsou dostupné na webové adrese www.xlifter.com/weee/ 

 

AZE 

RUS 

UKR 
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10. Otázky a odpovědi (FAQ), řešení problémů 

Otázka Odpověď 

Chci mít XLifter nainstalován, ale 
využiji ho jen občas. Většinu času 
chci mít ovládací modul odpojen 
(schovaný v palubní skřínce apod). 
Je to možné? 

Naprosto bez problémů. XLifter EAS jednotka bude dále 
v provozu. Z bezpečnostních důvodů však po 5 minutách 
samočinně nastaví program Disengaged (+0 mm), tj. 
začne se chovat tak, jako by ve vozidle vůbec nebyla. 

Mnohem lepší ale je nechat ovládací modul instalovaný ve 
vozidle permanentně a využít funkce zámku kláves – viz. 
kapitola 5.4.  

Co se stane v případě poruchy 
ovládání (krádeže, mechanického 
poškození)? 

- nebo - 

Ovládací modul byl vypojen 
z napájení a XLifter samovolně 
nastavil program Disengaged (+0 
mm) 

XLifter EAS jednotka průběžně kontroluje dostupnost 
ovládacího modulu. V případě, že je zapnutý klíček 
zapalování a ovládací modul není dostupný déle než 5 
minut, EAS jednotka nastaví program Disengaged (+0 
mm), tj. začne se chovat tak, jako by ve vozidle vůbec 
nebyla.  

Tato funkce řeší situaci, kdy by došlo k poškození ovládání 
v okamžiku, kdy je vozidlo nastaveno do režimu 
nevhodného pro další jízdu (např. je vyrovnáno do roviny 
pomocí funkce levelling).  

Když nechám XLifter ve vozidle 
dlouhodobě zapojený, nebude 
vybíjet baterku? 

Nebude, XLifter můžete nechat ve vozidle roky bez 
dopadu na stav baterie. XLifter má kvalitně navržený 
hardware. EAS jednotka se uspává společně s vozidlem. 
Odběr ve spánku je pod 0.5 mA – zanedbatelný odběr, 
řádově menší než samo-vybíjecí proud baterie.  

Lze ovládací modul zapojit na trvalé 
napájení (nevypínané klíčkem 
zapalování)? 

Lze, ale XLifter na to není navržen. Ovládání bude v noci 
svítit, lákat zloděje, spotřebovávat energii autobaterie. 
Dále se vozidlo po několika minutách uspí a ovladač začne 
hlásit ztrátu komunikace s EAS jednotkou.  
Napájení ovládání zapojte do spínané zásuvky.  

Klávesy ovládacího modulu jsou 
zamčené, nevím, co mám dělat, 
jsem ztracen.  

Zámek kláves je bezpečnostní funkce. Jestliže zámek 
nemůžete odemknout, tak funguje správně   

-> Deaktivujte zámek kláves s servisním menu, viz. 
kapitola 7 
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Problém Řešení  

Funkce levelling ukazuje na rovině 
nesmyslně vysoké náklony. 

Došlo k posunu uchycení EAS jednotky -> zkontrolujte 
uchycení jednotky a pevnost montážních suchých zipů a 
proveďte znovu kalibraci. 

Vozidlo se při změně výšky zvolené 
na XLifteru kloní na stranu. 

Nesprávně nastavený typ vozidla -> nastavte správný 
Servisní menu -> Car type 

Při změně „originální“ výšky 
podvozku vozidla ukazuje grafika 
tlumičů XLifteru protichůdný 
pohyb kol (některá kola „klesají“, 
jiná „stoupají“). 

Nesprávně nastavený typ vozidla -> nastavte správný 
Servisní menu -> Car type 

V grafice tlumičů chybí jeden, nebo 
více, indikátorů cílové polohy kola. 

Nesprávná kalibrace kol -> Proveďte znovu kalibraci. 

Ovládací modul hlásí chybu „NO 
EAS RESPONSE“.  

 

Komunikace s EAS jednotkou selhala. 

Ovládací modul a EAS jednotka nejsou spárovány -> 
Spárujte, Servisní menu -> Pair EAS unit. 

Zkontrolujte zapojení EAS jednotky. Zelená LED dioda 
musí blikat.  

Ovládací modul je zapojen na trvalé napájení a klíček není 
v zapalování -> zapojte modul na spínané napájení.  

Vozidlo někdy reaguje na změnu 
výšky navolenou XLifterem se 
zpožděním, zejména jedná-li se o 
malou změnu.  

To je normální chování. Land Rover® EAS řídící jednotka 
reaguje s 10-60. vteřinovým zpožděním. Navíc je mnoho 
situací, kdy je změna výšky blokována – např. výrazná 
akcelerace či brždění, ostrá zatáčka atd. Vozidlo pouze 
čeká na vhodnější okamžik, kdy bude změna výšky 
bezpečnější, a pak ji provede.  

-> Prosím nechte vozidlu více času na provedení změny.  

-> Můžete využít trik „rychlého nakopnutí“ – kapitola 5.3 
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11. Záruční podmínky 
Záruka platí při dodržení obecně známých platných záručních podmínek. U výrobku je 
před expedicí kontrolován vzhled, funkčnost a kompletnost. Případnou reklamaci je třeba 
uplatnit v záruční lhůtě u prodejce. Záruka je dva roky ode dne prodeje. 

 

12. Kontakty a pomoc 
Nevíte-li si rady, nebo máte-li podezření, že něco nefunguje správně: 

 Prostudujte otázky a odpovědi v této příručce. 

 Obraťte se na svého prodejce. 

 Připojte se k Facebook skupině „XLifter user support group“ a zeptejte se. 

 Kontaktujte výrobce viz sekce kontakty na webu www.xlifter.com. 

 

 
 

Místo pro poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datum Výroby: Klikněte sem a zadejte text. Datum prodeje / instalace: 
 Klepněte sem a zadejte text. 
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