
GIpro DS-series  
 
käyttöohje 
 
 
 
 
Laitteen opettaminen: 

 
Laitteen asennuksen jälkeen moduuli tulee laittaa asetuksiin. Kun sytytysvirta on käännetty päälle, 
näyttö alkaa näyttämään vähenevästi numeroita kuudesta (6) yhteen (1)mikä tarkoittaa että muisti 
on tyhjä.  
 
- Nosta takapää ilmaan käyttäen apuna huoltotelinettä ja käynnistä moottori, vaihde vapaalla.  (Jos 
sinulla ei ole huoltotelinettä, voit säätää asetuksia ajaessa. Etsi pitkä suora missä on vähän 
liikennettä.)  
 
- Näytössä vilkkuu “1”.  
Valitse ensimmäinen vaihde, vapauta kytkin ja pidä kierrokset tyhjäkäynnin yläpuolella. Näyttö 
alkaa vilkkua nopeammin yksikön opetellessa vaihdetta.   
 
- Kun näytössä näkyy numero kaksi ”2” valitse vaihde kaksi.  
 
-Toista toimenpide kunnes kaikki vaihteet on käyty läpi (5 tai 6). 
Viimeisellä vaihteella odota kunnes “o” (over = loppu) on näkynyt näytössä ja näyttö lakkaa 
vilkkumasta.  
 
Yksikkö on ohjelmoitu ja sen tulisi näyttää vaihteet oikein.  
Tämän jälkeen aina kun virrat kytketään päälle näyttö näyttää numeroita ykkösestä (1) kuutoseen 
(6) kasvavasti, mikä tarkoittaa että laite on toiminta valmis.  
 
 
 
Alkutilaan saattaminen: 

 
Jos jotkut vaihteet eivät näy oikein, laite tulee saattaa alkutilaansa. Jos sinulla on SpeedoHealer 
(tai jokin muu speedometer kalibrointilaite) ja vaihdat kalibrointi parametreja, todennäköisesti sinun 
tulee asettaa GIpro alkutilaan ja tehdä asetukset uudestaan.  
 
Katkaise yksiköstä virrat kuusi (6) kertaa peräkkäin, sitä mukaa GIpro näyttö laskee ylöspäin ja 
näyttää 3,4 tai 5.  
Monissa pyörissä näytön virtojen katkaisun voi tehdä kääntämällä moottorin RUN-nappia on/off = 
päällä/pois asennoissa. Muussa tapauksessa voit tehdä tämän toimenpiteen kääntämällä virta-
avainta startti asentoon ja pois kuusi (6) kertaa. (Moottorin RUN-napin tulee olla asennossa off.) 
 
Seuraavalla kerralla virrat kytkettäessä näyttö alkaa näyttämään numeroita kuudesta(6) yhteen(1) 
laskevasti. Muisti on nyt tyhjennetty ja voit tehdä opettaminen kohdan uudestaan. 
 
 
 
 
 



Vian haku: 

 
Varmista että olet liittänyt GIpro liittimet oikeaan pistokkeeseen.  
Irrota GIpro pistoke ja tarkista ettei liitin pinnit ole rikki, taipuneet tai pois paikoiltaan. Suihkuta 
liittimiin WD40 tai muuta sähkönjohtavuutta parantavaa ainetta. Kytke liittimet ja varmista että 
kytkennät ovat kunnossa ja liittimet on kunnolla paikoillaan.  
Jos et voi tehdä Opetus -kohtaa, voi akku olla vanha tai tyhjä. Lataa akku tai yhdistä toinen akku 
avuksi käyttäen käynnistys kaapeleita.  
Jos jotkut vaihteet eivät näy kunnolla kun moottori on käynnissä ja kytkin on vapautettuna, saata 
yksikkö alkutilaan ja tee Opetus -kohta uudelleen. Jos ongelma edelleen toistuu, kytkimesi saattaa 
luistaa. 
 
 
 
Takuu: 

 
Yksikkö on täysin suljettu ja epoksilla koteloitu, tämä antaa hyvän suojan sisäisille komponenteille 
iskuja, tärinää ja vettä vastaan. Varmistaaksemme ongelma vapaan toiminnan alusta lähtien kaikki 
yksiköt on testattu laajasti ennen lähetystä. 
Laitteella on kahden (2) vuoden (korvaava tuote tilalle) takuu ostopäivästä lukien.  
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