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BALÍČEK SLEDOVÁNÍ 

VOZU REXLINK OBD 2 

 
uživatelský návod 
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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby. 

Základní instalace: Jednotka v balíčku, který jste si pořídili, je nastavená na službu, kterou jste 

si zvolili při jejím nákupu. Stačí ji jednoduše nainstalovat do vozidla podle schématu dále v 

tomto manuálu.  

Webový portál a aplikace REX: Po instalaci budete moci na webovém portálu REX 

(www.rex.eu) sledovat veškeré jednotkou pořízené záznamy. Stejně tak můžete tyto údaje 

sledovat i v mobilní aplikaci REX. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený 

k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a 

stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky 

zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena 

pod Váš stávající účet/přihlášení. 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INSTALACE 

Základní  zapojení jednotky není složité. Je nutné ve voze nalézt OBD zásuvku a jednotku do 

ní zapojit. I přes to, že se OBD zásuvka běžně nachází u nohou řidiče, jednotka je vybavena 

citlivým GPS čipem a dvěmi GPS anténami a zpravidla proto nemá problém se získáváním 

GPS polohy.  

Zařízení je určeno primárně pro osobní vozy – OBD zásuvku mají všechny benzínové vozy od 

roku 2000, naftové od roku 2003. 
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Jediný problém, který může nastat je, že je jednotka příliš široká a nevejde se do slotu u OBD 

konektoru. Pro tyto případy je možné k ní dokoupit prodlužovací kabel (viz. eshop REX.eu).  

Informace o umístění OBD konektoru ve vozidle můžete nalézt na webu www.wikiobd.co.uk 

 

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ VE VOZE (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU) 

• Jednotku neinstalujte vedle horkých ani pohyblivých částí vozidla.  

• Jednotku instalujte na skryté, suché místo v kabině vozidla. Ideální je prostor pod 

plastovou palubní deskou, blízko u předního okna.  

• Neinstalujte jednotku do vozidel nebo strojů, kde je výslovně zakázaná instalace zařízení 

tohoto typu.  

• Při optimálním umístění je jednotka otočena lícem nahoru. 

• Jednotku je potřeba řádně upevnit, nikdy nenechávat volně ležet. Neměla by být 

instalována v bezprostřední blízkosti kovu, nebo na kovové díly. 

 

SPECIFIKACE 
Rozměry:  52,6 x 29,1 x 26 mm 

Záložní baterie:     3.7 V 45 mAh 

Napájecí napětí:   12V až 30V (DC-ss) 

Pracovní teplota:   -30℃ ~ +80℃  (bez baterie), -40℃ ~ +85℃ skladování (bez baterie) 

  

file://///ANANAS/Public/Přemek%20po%20Honzovi%2028.1.2016/Quecklink/Manualy/OBD2%20=%20GV500N/www.wikiobd.co.uk
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ES PROHÁŠENÍ O SHODĚ 

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXLINK a jeho systémové příslušenství je ve 

shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení  nařízení vlády č. 426/2000 

Sb. a  směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly 

 

Místo vydání: Ládví 

Datum vydání: 22.06.2022  

Verze: ver6 

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna “Smlouvou o zajištění společného 

plnění” v rámci kolektivního systému ASEKO a.s.. Seznam sběrných míst a jejich provozních 

dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP. 

1x GPS jednotka včetně SIM karty 

 

 

V případě dotazů a pro další služby se obraťte na              1.REX SERVICES a.s.      www.rex.eu 
Liliová 223   251 68 Kamenice u Prahy – Ládví           tel.: 323 672 580               tel.: 323 672 946 

Obsah balení sady jednotky REXLINK OBD 2 : 


