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Pokyny pro připojení Bluetooth Mini ELM327
Připojení k bluetooth telefonu a konfigurace 
aplikace Torque

Připojení ELM327 k portu OBDII vozidla
Vyhledejte port OBDII vozidla. Pokud nevíte, kde se nachází, nahlédněte 
do příručky k vozidlu nebo se obraťte na výrobce. Připojení musí být 
provedeno při zapnutém vozidle. Po připojení se rozsvítí kontrolka. 
Nedoporučuje se nechávat zařízení připojené při vypnutém vozidle 
nebo při nastartovaném vozidle.

Nastavení připojení Bluetooth k mobilnímu 
telefonu
Jakmile se rozsvítí kontrolka zařízení ELM327, je nutné jej spárovat s 
mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth. V mobilním telefonu 
vyberte připojení Bluetooth a vyhledejte blízká zařízení. Měli byste najít 
nové zařízení s názvem OBDII. Zvolte jej pro navázání spojení a zařízení 
bude požádáno o zadání hesla. Zadejte 1234 nebo 0000. Zařízení ODBII 
se poté objeví v seznamu spárovaných zařízení.

Instalace aplikace Torque
Doporučujeme aplikaci Torque, protože právě s touto aplikací jsme 
certifikovali provoz našeho zařízení Mini ELM327 Bluetooh. K dispozici 
jsou dvě verze: verze Lite, která je zcela zdarma, a verze Professional 
bez reklam a s rozšířenými funkcemi. Přestože jsme zařízení 
certifikovali s aplikací Torque, je kompatibilní i s jinými aplikacemi 
ODBII.

Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Play pro systém Android nebo 
App Store pro systém iOS.

Konfigurace zařízení v aplikaci Torque
Po otevření aplikace Torque může dojít k automatické detekci zařízení 
ELM327, ale ne vždy se tak stane. Jakmile aplikace zařízení rozpozná, 
rozsvítí se druhá kontrolka na ELM327 a zahájí se připojení k řídicí 
jednotce vozidla a rozpoznání použitého protokolu.

Chcete-li vynutit připojení mezi zařízením Torque a ELM327, musíte 
vybrat ikonu konfigurace (ozubené kolečko). Otevře se nabídka a je třeba 
vybrat položky Konfigurace > Možnosti adaptéru OBD2 > Zvolit zařízení 
Bluetooth. Zobrazí se seznam spárovaných zařízení Bluetooth a musíte 
vybrat OBDII. Vraťte se na hlavní obrazovku a počkejte, až Torque dokončí 
připojení k řídicí jednotce.

Použití aplikace Torque
Po spárování aplikace Torque přes Bluetooth a připojení k řídicí jednotce 
vozidla se v horní části aplikace zobrazí ikona vozidla (může se lišit v 
závislosti na verzi aplikace).

Nyní jste připojeni k řídicí jednotce vozidla a můžete pomocí aplikace 
kontrolovat stav vozidla a sledovat hlavní ukazatele vozidla.


