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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. Obsah balení  
1. Zástavbová jednotka XLIFTER EAS Unit s nalepenými suchými zipy 

2. Ovládací modul XLIFTER 

3. Propojovací kabelový svazek + “Bypass” konektor 

4. Suchý zip pro instalaci ovládacího modulu 

5. Nálepky – 1x malá, 1x velká 

6. Návod k použití a instalaci 

3. 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 pouze k potřebné úpravě signálů senzorů výšky kol a 

měření náklonu vozidla.  

 

Ovládání se instaluje kdekoliv na vhodné místo v interiéru vozidla. Ovládání potřebuje propojit s 12 V 

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 nebude 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.  
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4. Instalace EAS jednotky 

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

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. 

 

 
 

3. Odpojení 2 kabelových svazků z originální LANDROVER EAS jednotky 

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.  
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4. Instalace XLIFTER EAS jednotky 
Upozornění:  

• 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. 

 

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 

● 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. 

5. Instalace ovládacího modulu  

● XLIFTER ovládací modul komunikuje s XLIFTER EAS jednotkou bezdrátově, volba vhodného 

umístění je proto pouze na Vás.  

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

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

● Ovládací modul je standardně dodáván s 12 V 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 12 V 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.  

● Po úspěšném propojení se na displeji objeví “domovská 

obrazovka” XLIFTERU zobrazující nulový zdvih vozidla a 

informaci “Not Calibrated”.  
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6. 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. Další možnosti vyvolání servisního 

menu jsou popsány v uživatelské příručce. 

 

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

(displej ovládacího modulu se vypne). 

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

konektor. Ovládací modul zobrazí servisní menu.  

 

2. Pomocí tlačítek  a  vyvolejte položku „Car Type“ a 

nastavte odpovídající typ vozidla. Následně se stiskem  

vraťte zpět do servisního menu. 

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

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

Následně se stiskem  vraťte zpět do servisního menu. 

4. Stiskem  opusťte servisního menu, XLIFTER se restartuje do 

standardního režimu. 

 

5. Dle návodu v kapitole 4. uživatelské příručky proveďte kalibraci 

XLIFTERU vyvoláním  hlavního menu, dále  menu 

„Settings“ a  „Calibration“. 

 

Tím je instalace je hotova. 

7. 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, bod 

5.c). 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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8. Otázky a odpovědi 

Otázka / problém Odpověď / řešení  

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.  

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

 

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).  

Funkce levelling ukazuje na rovině 
nesmyslně vysoké náklony. 

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

Proveďte znovu kalibraci. 

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

Nesprávně nastavený typ vozidla -> Nastavte správný, viz 
kapitola 0. 

Při změně „originální“ výšky 
podvozku páčkou / tlačítky na 
středové konzoli vozidla grafika 
tlumičů XLIFTERU ukazuje 
protichůdný pohyb kol (některá kola 
„klesají“, jiná „stoupají“). 

Nesprávně nastavený typ vozidla -> Nastavte správný, viz 
kapitola 0. 

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, viz kapitola 5. 
Uživatelské příručky.  

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.  

 


