
GIpro X-type 

 

Asennusohje GPX-WSS johtosarjalle 

 

Sopivuus: 

Yleismallinen johtosarja joka sisältää nopeusanturin sopii kaikkiin moottoripyöriin ja muihinkin laitteisiin 

joissa on 5 tai 6 vaihdetta sekä elektroninen sytytysjärjestelmä. 

 

1. Yleiskatsaus 

 

Jotta vaihdenäyttö voisi toimia, on sinun asennettava nopeusanturi ja kytkettävä vaihdenäytön kolme 

johtoa pyörän johtosarjaan. Johtosarjan mukana toimitetaan kolme rosvoliitintä joiden ansiosta sinun ei 

tarvitse katkaista yhtään johtoa.  

Johtosarjan mukana tulee yleismallinen nopeusanturin kiinnike. Jos kiinnike ei sovi sinun pyörääsi voit 

tehdä sen 2mm paksuisesta metalli levystä. 

Koska johtosarja on yleismallinen ja se sopii hyvin suureen määrään ajoneuvoja tarkkoja asennusohjeita 

kuten johtojen värikoodeja ei voida antaa. 

Suosittelemme että tutkit pyöräsi korjausopasta jotta oikeat johdot löytyvät. 

 

2. Asentaminen 

 

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. Virta-avaimen tulisi olla asennossa OFF. Poista penkki ja nosta/poista tankki. Voit myös joutua 

poistamaan pyörän sivukatteita. 

 

2. Kytke vaihdenäytön musta johto maahan mittariston lähelle. Käytä esimerkiksi parkkipolttimon maa-

lähdettä tai mittariston taustavaloa. Johtojen kytkemistä varten johtosarjan mukana toimitetaan kolme 

rosvo liitintä (punaiset liittimet).  

 

Rosvoliittimen käyttö: 

Aseta pyörän johtosarjanjohto ”avonaiseen”(kumpikin liittimenpää on auki) käytävään. Sulje käytävän sivu 

(älä sulje koko liitintä). Aseta X-type johtosarjan musta toiseen käytävään. Aseta metallinen terä paikalleen 

ja paina se alas. Lopuksi sulje liitin kokonaan. 

  

Voit myös kytkeä maajohdon pyörän runkoon. 

 

3. Kytke vaihdenäytön punainen johto kytkimellä varustettuun 12 voltin virtajohtoon. Käytä esimerkiksi 

parkki/mittariston taustavalon virtajohtoa. Käytä rosvoliitintä kytkentään.  

 

4. Kytke 4-napainen X-type johtosarja näytön johtosarjaan. 

 

 



5. Tarkista että virta ja maaliitokset. 

Testi 1: 

Kytke sytytysvirta ON asentoon. 

Vaihdenäytön pitäisi laskea kuudesta yhteen jonka jälkeen ”L” vilkkuu hitaasti. 

(Jos ei , näyttö ei saa virtaa tai/ja maa kosketus on huono.) 

Kytke sytytys virta OFF asentoon. 

 

6. Asenna nopeusanturi niin että se voi lukea nopeustiedon takajarrulevyn tai takarattaan kiinnitys 

pulteista. Jos asennus takapyörään ei ole mahdollista anturin voi kytkeä myös etupyörään. Mikä tahansa 

pyörivä metalli kohde käy (esim. pulttien päät) mutta niiden on oltava tasaisin välimatkoin. Katso 

asennusesimerkit ohjeen lopusta. 

Säädä ja kiristä nopeusanturi niin että anturin pää on kohtisuorassa linjassa pultin keskikohdan kanssa. 

Ilmaraon pultin ja anturinvälissä tulisi olla noin 1 mm. 

 

7. Kytke 3-napainen anturin liitin vaihdenäytön johtosarjaa. 

Testi 2: 

Kytke sytytysvirta ON asentoon ja pyöritä pyörää vähintään nopeudella 5 km/h. 

Vaihdenäytön tulisi reagoida pyörivään pyörään. 

(Jos ei, näyttö ei saa nopeus signaalia. Tarkista että liitin on kytketty kunnolla ja säädä nopeusanturin 

ilmarakoa. Pyöräytä anturia 45 astetta.) 

 

8. Kytke X-typen musta/vihreä johto johonkin seuraavista vaihtoehdoista käyttäen tuotteen mukana 

toimitettua punaista rosvoliitintä: 

 

a) Kampiakselin asentotunnistin (myös Pickup coil tai Ignition pulse generator). Se sijaitsee 

kampikammiossa yleensä lähellä laturia. 

 

b) Kierrosnopeus signaalijohto. Kytkentä voidaan tehdä mihin kohtaan tahansa mittariston ja ECU boxin 

välille. 

 

c)  Sytytyspuolan signaalijohto. Kytkentä voidaan tehdä mihin kohtaan tahansa sytytysyksikön ja puolan 

välille. 

 

Testi 3. 

Käynnistä moottori  ”L” pitäisi vilkkua näytössä nopeammin muutaman sekunnin ajan. 

(Jos ei, näyttö ei saa moottorin pyörintänopeussignaalia.) 

 

9. Hae hyvä paikka näytölle, poista vihreä suoja teippi näytön takaa ja aseta näyttö paikalleen. 

 

10. Tuo johtosarja näytölle sellaista reittiä pitkin että johtosarja ei altistu kovalle lämmölle, eikä myöskään 

mekaaniselle rasitukselle. 

 

-Älä taivuta johtosarjaa 4-napaisen liittimen lähettyviltä. 

-Älä reititä johtosarjaa lähelle pakoputkistoa tai sylinterikantta. 

- Pidä huolta että anturinjohto on kiinnitetty kunnolla niin että se ei osu mihinkään liikkuviin osiin. 



 

11. Eristä liitokset käyttämällä kutistesukkaa tai sähköteippiä ja kiinnitä johtosarja mukana toimitetuilla 

nippusiteillä. 

 

12. Jos kaikki testit menivät läpi oikein siirry X-typen käyttöohjekirjaan. 

 

Nopeusanturin asennus esimerkkejä: 

 

Takajarrusatulassa käyttäen mukana toimitettua kiinnikettä. 

  
 

Etuakselin kiristyspultissa 

 
 

 

 

 



Swingin alapuolella jarrulevynpuolella 

 
 

Swingin yläpuolella rattaanpuoli 

  
 


