
 

 
 

 Asennusohje SH4KIT-UNI johtosarjalle 
 
 

Käytä tätä sarjaa seuraavissa laitteissa:  

APRILIA RS125, RS250, RSV Mille, Dorsoduro, Shiver, Tuono, Falco, etc..  

DUCATI ST3s ABS (2006-2007), ST4s ABS (2004-2005), Monster 696 [ABS] (2010), 1100 
[ABS] (2010)  

HARLEY Davidson VRSC family [e.g. V-Rod] (2002-2010), ALL models manufactured 

since 2007  

HONDA CBR1000RR (2009-2010), VT1300CX (2010), Fury (2010)  

KAWASAKI ZX-6R (2005-2006), ZX-6RR (2005-2006), Vulcan 900 (2006-2010), Vulcan 

1700 (2009-2010), Z750 (2007-2010), Z1000 (2007-2010)  

SUZUKI VL1500 (1998-2004), LT-A700X KingQuad [ATV] (2005-2008), LT-A750X 

KingQuad [ATV] (2009-2010)  

YAMAHA FZ6 [ABS] (2007-2010), FJR1300 [ABS] (2004-2010), XJ6 [ABS] (2009-2010), 

TDM900 [ABS] (2009-2010), VMAX (2009-2010)  

VOXAN Cafe-Racer, Street Scrambler, Scrambler, Black Magic, Roadster, etc..  

Sarja sopii myös laitteisiin joissa on 3-johtoinen nopeusanturi. 

Varoitus: älä asenna tuotetta jos et omaa perus asennus taitoja. 
HealTech Electronics Ltd. ja sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa vahingoista jotka 
aiheutuvat väärästä tai puutteellisesta asennuksesta. Epäselvissä tapauksissa ota 

yhteyttä maahantuojaan 
 

 

 
1. Nopeusanturin paikallistaminen  

Valmistelu:  

- Kännä virtaavain OFF asentoon.  

- Nosta takapyörä ilmaan niin että se voi pyöriä vapaasti.  

- Poista penkki.  

 

Nopeusanturi sijaitsee yleensä vaihdelaatikon päällä tai sivulla ja se mittaa vetoakselin 
kierrosnopeutta. Joskus anturi on asennettu eturattaan koteloon. 3-napainen nopeusanturin liitin 
sijaitsee joko suoraan nopeusanturissa tai noin 10-30 cm päässä itse anturista. 
 

Liittimeen pääsee käsiksi kun nostamalla tankin ylös/tai poistamalla sen kokonaan. Lisäksi sivu katteet 
tulee irrottaa. Jos nopeus tieto saadaan etupyörältä, liitin sijaitsee yleensä etulampun kotelossa. 
 
Jos et tiedä missä nopeusanturi sijaitsee, tarkista asia huoltokirjasta tai käy myös valmistajan sivuilla 
www.speedohealer.com katsomassa apuja. 
 
 

 

Jos pyöräsi on Ducati tai Yamahan ABS malli, ota yhteyttä tuoteen 

maahantuojaan lisäohjeiden vuoksi.  

http://www.speedohealer.com/


 
 
 



Varmennus: 
 
Avaa nopeusanturin liitin, (saatat tarvita pienen tasapäisen ruuvimeisselin) Pyöritä pyörää sytytysvirran 
ollessa kytkettynä. Nopeus mittarin pitäisi näyttää nollaa. Jos näin tapahtuu katkaise sytytysvirta ja jatka 
seuraavaan kohtaan. Jos nopeusmittari näyttää jotakin muuta kuin nollaa, olet irrottanut väärän liittimen. 

 
2. Nopeusanturin johtojen tunnistaminen  

Nopeusanturissata lähtee kolme johtoa. Sinun täytyy selvittää mikä niistä on Virta, Signaali 

ja Maa.  

 

A) Tarkista valmistajan sivuilta osoitteesta: 

http://www.speedohealer.com/your_pics/index.htm 

Onko sinun pyörääsi takempia asennus ohjeita. 

 

B) Alla olevasta taulukosta saattaa myös olla apua.  

 

Nopeusanturin johtojen värit (yleensä)  

Virta  Maa  Signaali  

Aprilia  Vihreä  Sininen/oranssi  Harmaa/valkoine

n  

Buell  Punainen  Musta Valkoinen  

Honda  Violetti  Vihreä/musta  Pinkki/vihreä  

Harley D.  Punainen  Musta  Valkoinen 

Triumph  Oranssi/punaine

n  

Musta/valkoinen  Pinkki 

 
 
c) Jos pyörääsi ei löytynyt tarkempaa asennus ohjetta tai johtojen värit poikkeavat yllä 

olevasta taulukosta, on johdot tunnistettava käyttämällä volttimittaria:  

1.)Yhdistä nopeusanturin liittimet yhteen.  

 

Aseta volttimittari DC 20V asentoon. Yhdistä mittarin musta mittapää 

akun miinusnapaan. 

Käännä virtaavain ON asentoon.  

.  

2.) Ensimmäiseksi, etsi Signaali johto kolmen johdon joukosta.  

 

Yhdistä mittarin punainen mittapää liittimen takakautta johonkin 

liittimen kolmesta johdosta. Käytä apuna ohutta neulaa jonka voi ujuttaa 

samaan reikään liittimelle tulevan johdon kanssa. Pyöritä pyörää käsin. 

Signaali johdossa pitäisi kulkea jaksottainen jännite (esim. 0V5V0V). 

Jos jännite ei muutu kun pyörä pyörii niin yritä jotakin muuta johtoa. 

  

3.) Etsi Virta johto jäljellä olevasta kahdesta johdosta.  

Mittaa jäljellä olevasta kahdesta johdosta jännite. Virta johdossa pitäisi 

kulkea +5V-+12V jännite.  

4.) Varmista että jäljelle jäänyt johto on maa.  

 

Vaihda yleismittari mittaamaan resistanssia. Kytke mittarin punainen 

mittapää jäljellejääneeseen johtoon. Mittarin pitäisi näyttää suunnilleen 

0 Ohmia.   

5.) Merkitse muistiin johtojen värit ja tarkoitukset.  

Käännä virtaavain OFF asentoon ja irroita nopeusanturin liittimet 

toisistaan. 

http://www.speedohealer.com/your_pics/index.htm


3. Asennus  

Suosittelemme että kaikki liitokset kolvataan kiinni.  

1. Katkaise Signaali johto noin 5 cm päästä liittimestä.  

Kuori noin 1 cm verran eristettä anturille menevästä johdon päästä.  

Liitä Valkoinen Speedohealerin (SH) johto tähän johdon päähän. Eristä liitos kosteutta 

vastaan. 

 

2.) Tee samalla tavalla, liitä Vihreä SH johto signaali johdon toiseen päähän.   

 

 
3.) Liitä Musta SH johto nopeusanturin maa johtoon tai muuhun maa liittimeen. 

 
4.) Liitä Punainen SH johto nopeusanturin Virta johtoon, tai johonkin sulakkeen takana 

olevaan virta johtoon. 

 

5.) Tarkista että kaikki liitokset ovat ja eristykset ovat ok.  

 

6.) Kytke 4-napainen johtosarjan liitin speedohealerin yksikköön.  

 

7.) Tarkista että SH on asennettu ja että se toimii oikein:  

- Pidä virta-avain käännettynä OFF asentoon.  

- Paina SEL näppäintä ja pidä se painettuna pohjassa samalla kun käännät 

virta-avaimen On asentoon. 

[t] (testi, symboli näyttää lähinnä ylösalaisin olevalta F kirjaimelta) 

ilmestyy näyttöön. Vapauta näppäin. 

Nopeusmittarin pitäisi näyttää jotain muuta kuin nollaa.  

- Pyöräytä pyörää.  

[t] pitäisi vilkkua kun pyörä pyörii.  

- Paina SEL poistuaksesi testi moodista.  

Nopeus mittarin tulisi toimia kuten ennen asennusta.  

 

 
8.)  Etsi yksikölle hyvä paikka:  

 -Siihen tulisi päästä helposti käsiksi.  

 -Paikan tulisi olla kuiva.  

 -Vältä kuumia kohteiden lähiympäsristöä (esim. moottori, pakoputkisto yms.)  

 -Pidä vähintään muutama sentti eroa muihin elektronisiin laitteisiin (esim ECU, 

power commander). 

  

 Monissa tapauksissa penkin alla oleva tila on kaikkein paras paikka 

yksikölle. Kiinnitä yksikkö paikalleen mukana toimituilla tarvikkeilla.  

 

 
9.) Tuo johtosarjan johdot yksikölle sellaista reittiä pitkin että ne eivät altistu mekaaniselle 

rasitukselle. Häiriö signaalin vähentämiseksi älä reititä SH:n johtoja muiden johtojen 

kanssa samaan nippuun.  

Älä taivuta SH:n johtoja liittimien lähettyvillä. Liitimen pinnit saattavat vääntyä ja 

katketa. Kiinnitä johdot esim runkoon käyttäen mukana toimitettuja nippusiteitä. 

 

 
10.) Yhdistä huippunopeuspainikkeen johtosarja yksikköön. Reititä Johto pyörän etu 

osaan ja kiinnitä nappi haluamaasi paikkaan.  

 



11.) Tämä sarja sisältää 4-napaisen liitoskappaleen jonka avulla nopeusmittari toimii 

normaalisti kun SH yksikkö ei ole paikallaan. 

 
 

12.) Osoitteessa www.speedohealer.com löytyy online-laskin tarvittavan 

muuntoarvon laskemiseksi. Laskukaava löytyy myös käyttöoppaasta. 

 



 


