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Aseta magneetti jarrulevyn pultin koloon.

Aseta magneetti jarrulevyn pultin koloon.

Asenna S-mallin kiinnike sopivaan paikkaan.

Säädä kiinnikkeen asento sellaiseksi että
nopeusanturi tulee magneetin liikeradan
kohdalle.

Asenna nopeusanturi kiinnikkeeseen.

Asenna nopeusanturi kiinnikkeeseen.

Säädä anturin ja magneetin etäisyys oikeaksi. 
Suositeltu etäisyys magneetin ja anturin
välillä on 8mm.

Säädä anturin ja magneetin etäisyys oikeaksi. 
Suositeltu etäisyys magneetin ja anturin
välillä on 8mm.

MOTO / SCOOTER

speed
sensor

below
8 mm

S-mallisen nopeusanturikiinnikkeen asennusohjeet

MOTO / SCOOTER

speed
sensor

below
8 mm

L-mallisen nopeusanturikiinnikkeen asennusohjeet

Aseta L-kiinnike etuhaarukkaan oikealle 
paikalleen niin että jokin rei’istä osuu magneetin
liikeradalle. Aseta liukuestekumi kiinnikkeen
ja etuputken väliin.

Käytä nippusiteitä kiinnikkeen kiinnittämiseen. 
 

ATV

Magnet (for speed signal)

Speed sensor

S type sensor bracket

EX. 1 EX. 2
EX. 3 EX. 4

Voit käyttää myös useita magneetteja jolloin mittarin tarkkuus paranee. Huom! Asenna magneetit niin 
että N-napa tulee anturiin päin. Jos käytät useita magneetteja, ne on asennettava tasavälein.
EX. 1: Jos jarrulevyssä on 3 pulttia, voit käyttää 1 tai 3 magneettia.
EX. 2: Jos jarrulevyssä on 4 pulttia, voit käyttää 1, 2 tai 4 magneettia.
EX. 3: Jos jarrulevyssä on 5 pulttia, voit käyttää 1 tai 5 magneettia.
EX. 4: Jos jarrulevyssä on 6 pulttia, voit käyttää 1, 2, 3 tai 6 magneettia.
Testaa toimivuus asennettuasi magneetit ja anturin.

P.S.

Mittarin perustoiminnot

Mittarin ominaisuudet

Adjust painike
｡ Paina Adjust painiketta valitaksesi matka- ja

trippimittarinäytön välillä
｡ Voit nollata trippimittarin pitämällä Adjust

painiketta pohjassa 3 sekuntia silloin kun
trippimittari näkyy näytöllä.

Matkamittari
｡ Näyttöalue: 0~99999 km (maili), nollautuu 

automaattisesti 99999 km (maili) jälkeen.｡ Näyttötarkkuus: 1 km (maili).
Trippimittari
｡ Näyttöalue: 0~999.9 km (maili), nollautuu 

automaattisesti 999.9 km (maili) jälkeen.｡ Näyttötarkkuus: 0.1 km (maili).

Nopeusmittari
｡ Näyttöalue: 0~360 km/h (0~223 MPH).｡ Näyttöyksikkö: km/h or MPH.Select painikeAdjust painike

｡ Suuntavilkut (Vihreä)
｡ Pitkät valot (Sininen)

｡ Öljynpaine (Punainen)

｡ Vapaavalo (Vihreä)
Merkkivalot

JIS D 0203 S2
119.8 X 44 X 49.5 mm

｡ LCD näytön nopeus

｡ Trippimittari A/B

｡ Matkamittari
<0.5 sekuntia

｡ Kierrosmittari

｡ Sopivuus 2-tahti: 1, 2, 3, 4 sylinteriä

4-tahti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 sylinteriä

Näyttöalue: 0~360 km/h (0~223 MPH)｡ Nopeusmittari
Näyttöyksikkö: km/h & MPH valittavissa

Näyttötarkkuus: 1 km (maili)

Näyttötarkkuus: 0.1 km (maili)

 Näyttöalue: 0~99999 km (maili), nollautuu 

  Näyttöalue: 0~999.9 km (maili), nollautuu 

 Asetustarkkuus: 1 mm Päivitysnopeus: 1~60
｡ Renkaan ympärysmitta  Asetusalue: 300~2,500 mm

Näyttöalue: 0~15,000 RPM
Näyttötarkkuus: 500 RPM (0~10,000 RPM)
Näyttötarkkuus: 250 RPM (10,000~15,000 RPM)

automaattisesti 99999 km (maili) jälkeen.

automaattisesti 999.9 km (maili) jälkeen.

-10~+60 oC

｡ Käyttöjännite

｡ Merkkivalojen värit

DC12V
｡ Käyttölämpötila
｡ Meter standard
｡ Mittarin koko
｡ Mittarin paino Noin 90 g

Vapaavaihde - vihreä, Pitkät valot - sininen,

Näyttöalue: 5 tasoa.
Näyttötarkkuus: yksi taso vastaa 20%.

｡ Polttoainemittari

Suuntavilkut - vihreä, Öljynpaine - punainen

Asetusalueet: 100Ω, 510Ω, tyhjä 

Valmistaja pidättää oikeuden mittarin toimintojen muuttamiseen.
Mittari palautuu automaattisesti normaalitilaan mikäli asetuksia ei muuteta 30 sekunnin aikana.

Nopeusyksikön valinta

Paina Adjust painiketta kunnes nopeusyksikkö 
alkaa vilkkumaan.
EX. valittuna on km/h.

Voit valita joko km/h tai mailinäytön

Nopeusyksikkö vilkkuu!

Myös matka- ja trippimittariasetus vaihtuu 
samalla kun vaihdat nopeusasetusta.

Pidä Adjust ja Select painikkeet pohjassa
3 sekuntia siirtyäksesi asetustilaan

Vaihda asetusta painamalla Select painiketta. 

Asetus tallettuu kun poistut 
asetus-tilasta.

Voit poistua asetustilasta pitämällä Select painikkeen
pohjassa 3 sekunnin ajan.

Paina Select painiketta siirtyäksesi rengas-
asetustilaan

｡ Mittaa renkaan ympärysmitta ennen kuin alat
｡ tekemään asetusta. 
｡ Voit asentaa magneetit jarrulevyn tai ketjurattaan
｡ pultteihin. 
｡
｡ Tämä asetus vaikuttaa mittarin nopeusnäyttöön,
｡ joten varmistu oikeasta asetuksesta ennen kuin
｡ pyörällä lähdetään ajamaan muun liikenteen 
｡ joukkoon.

CAUTION!

Renkaan ympärysmitan ja magneettien lukumäärän asettaminen

EX. Asetetaan ympärysmitaksi 1300mm.
Paina Select painiketta siirtyäksesi sen luvun
kohdalle jota haluat muuttaa
EX. Alkuperäisasetus on 1000 mm.

Ensimmäinen numero vilkkuu!
Ympärysmitta voidaan asettaa välille

: 300~2,500mm.  Asetettava numero  
vilkkuu, asetus tehdään vasemmalta oikealle.

130 cm

Voit käyttää venttiiliä alku-
pisteenä kun mittaat 
renkaan ympärysmittaa

P.S.
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Kierrosmittari
｡ Näyttöalue: 0~15,000 RPM. 
｡ Näyttötarkkuus: 500 RPM (0~10,000 RPM) ｡ Näyttötarkkuus: 250 RPM (10,000~15,000 RPM)

Polttoainemittari
｡ Näyttöalue: 5 tasoa.｡ Näyttötarkkuus: yksi taso vastaa 20%.

Polttoainemäärän varoitus Varoitus alkaa vilkkumaan kun polttoainetta
on jäljellä alle 20%

Polttoainemäärän varoitus
｡ Varoitus alkaa vilkkumaan kun polttoainetta 

on jäljellä alle 20%
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Pidä Adjust ja Select painikkeet pohjassa
3 sekuntia siirtyäksesi asetustilaan


