
GIpro X-type 

 

Vaihdenäyttö jossa ohjelmoitava vaihtovalo ja ylinopeusvaroitin. 
 

1. Esipuhe 

 

Onnittelemme sinua GIpro vaihdenäytön ostamisen johdosta. Healtech Electronicin valmistamat GIpro 

tuotteet ovat kaikkein edistyksellisimpiä vaihdenäyttöjä mitä markkinoilta löytyy. 

 

GIpro X-type sopii kaikkiin moottoripyöriin ja ajoneuvoihin joissa on sähköinen nopeusmittari. 

 

Jos nopeusmittarisi on vaijerilla toimiva niin älä ole huoleti sillä SPE-GPX-WSS sarja on tarkoitettu tällaisiin 

pyöriin. 

 

Tehokkaan microprosessorin ja edistyksellisen ohjelmiston ansiosta GIpro X-type tarjoaa nopeamman ja 

tarkemman toiminnan kuin muut markkinoilla olevat vaihdenäytöt. 

Yksikkö on myöskin pienin markkinoilla oleva vaihdenäyttö joten se on helpompi asentaa mittaristoon. 

Yksikkö on itse oppiva joten erillisiä ohjelmointi johtoja tai nappeja ei tarvita. 

 

2 Toiminta 

Jälkiasennettu vaihdenäyttö tarvitsee toimiakseen nopeus- ja moottorinpyörintänopeus tiedon. Siksi 

vaihdenäyttö toimii vain kun moottoripyörä on käynnissä ja kytkin on kokonaan vapautettu. 

 

Muissa tapauksissa (moottori ei ole käynnissä, kytkin pohjassa, pyörä ei liiku) vaihdenäyttö näyttää ”-” 

merkin. 

 

GIpro ei näytä väärää vaihdetta missään olosuhteissa paitsi kun kytkin vapautetaan hitaasti alas vaihdon 

yhteydessä. 

 

3. Asennus 

Varsinainen asennusohje tulee johtosarjan mukana joten pidä huolta että sinulla on oikea johtosarja 

pyörääsi. 

 

4. Opettaminen 

Asennuksen jälkeen sinun täytyy opettaa yksikkö. Suosittelemme että opetus työ tehdään kun moottori on 

lämmin. 

 

- Nosta takapyörä ilmaan käyttäen keskiseisontatukea tai erillistä takanostinta. 

(Jos sinulla ei ole nostinta tai nopeustieto otetaan etupyörältä voit tehdä opettamisen myös ajamalla. Etsi 

pitkä suora tienpätkä jossa on vähän liikennettä. Yksikkö ei opi samaa vaihdetta kahdesti joten opetustyö 

on helppoa myös ajaessa. Voit vaihtaa vaihdetta alaspäin tai jopa pysähtyä tarvittaessa opettamisen aikana. 

Älä tuijota yksikkö vaan tarkkaile liikennettä ja ole varovainen kuten aina.) 

 

- Kytke sytytysvirta ON asentoon. Näyttö laskee takaperin kuudesta yhteen (61), mikä tarkoittaa että 



yksikön muisti on tyhjä. 

(Jos yksikkö laskee ylöspäin (16) kun virrat kytketään päälle niin se tarkoittaa että yksikön muisti on EI ole 

tyhjä vaan se on alustettava (kohta 5 alustaminen).) 

   

- Näytössä vilkkuu hitaasti ”L” (Learning=oppiminen) 

Kytke vapaavaihde ja käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjäkäynnillä. ”L” vilkkuu nopeammin 

muutaman sekunnin ajan jos yksikkö saa moottorinkierrosnopeustiedon oikein. 

 

- Näytössä vilkkuu hitaasti ”1” 

Odota että moottorin tyhjäkäyntinopeus tasaantuu normaaliksi. Kytke ykkösvaihde, vapauta kytkin ja pidä 

kierrokset noin 2-4 kertaisina tyhjäkäyntiin nähden (yleensä 2000-4000 RPM). Näyttö vilkkuu nopeammin 

jos yksikkö saa nopeus signaalin oikein. Yksikkö oppii nyt vaihdetta. Oppiminen voi kestää muutamasta 

sekunnista minuuttiin, riippuen pyörämallista. 

 

Näyttöön ilmestyy ”n” (next=seuraava) sekunnin ajaksi, jonka jälkeen näyttöön ilmestyy hitaasti vilkkuva 

”2” . Kytke kakkosvaihde, vapauta kytkin ja nosta kierrokset taas noin 2000-4000 RPM. Näyttö vilkkuu taas 

nopeammin, kun se oppii vaihdetta. Toista tämä kunnes kaikki vaihteet (5 tai 6) on opetettu. 

 

- Suurimmalla vaihteella odota kunnes ”o” (over=loppu) ilmestyy näyttöön ja näyttö lakkaa vilkkumasta. 

(Jos pyörässäsi on kuusi vaihdetta sinun on kytkettävä kuudes vaihde kun yksikkö sitä pyytää. Jos kuudetta 

vaihdetta ei kytketä viiden sekunnin kuluessa, yksikkö luulee että pyörä on viisivaihteinen. Jos näin käy 

alusta yksikkö (kohta 5) ja tee opetus uudestaan.)    

 

Yksikkö on nyt opetettu ja sen pitäisi näyttää kaikki vaihteet oikein. Nyt kun kytket sytytysvirrat päälle, 

näyttö laskee alhaalta ylös (15 tai 16). Tämä tarkoittaa että yksikkö on opetettu ja toimita valmis. 

 

Huomio 1: Jos sinulla on Speedohealer (tai joku muu kalibrointi yksikkö) ja muutat sen kalibrointiarvoa, 

joudut todennäköisesti alustamaan vaihdenäytön ja opettamaan sen uudelleen. 

 

Huomio 2: Yksikkö tallentaa kaikki asetukset Flash muistiinsa joten vaikka irrottaisit akun niin kaikki tiedot 

pysyvät silti yksikön muistissa. 

 

5 Alustaminen 

Jos jotkin vaihteet eivät näy oikein, alusta yksikkö ja opeta se uudelleen. 

Yksikkö alustetaan seuraavasti: 

- Virta-avain asennossa OFF 

- Kytke sytytysvirta (käännä avain ON asentoon) ja kytke se pois päältä kun yksikkö vielä laskee ylöspäin 

(näytössä lukee 3,4 tai 5). 

Toista tämä vielä viisi kertaa. 

 

- Nyt kun sytytysvirta kytketään päälle, yksikkö laskee alaspäin (61). Yksikkö on nyt alustettu ja voit tehdä 

opettamisen uudelleen. 

 

Huomio: jos alustat yksikön niin myös vaihtovalon ja ylinopeusvaroittimen tiedot katoavat. 

 



6 Vaihtovalo 

Jos haluat voit ohjelmoida laitteen ilmoittamaan kun ennalta määrätty kierrosluku ylitetään. 

Näyttöön ilmestyy nopeasti vilkkuva ”U” (Up=ylös), kun ennalta määrätty kierrosluku saavutetaan. Laite on 

sen verran älykäs että ylimmällä vaihteella se ei ehdota vaihtamaan ylös. 

 

- Ensimmäiseksi suorita aktivointi kappaleen 8 mukaan 

 

- Kun näytössä vilkkuu ”C” (Clear=tyhjä), nosta kierroksia erittäin hitaasti. 

 

- Näyttö ilmestyy vilkkuva ”U” joka tarkoittaa että vaihtovalo toiminnon oppiminen on käynnissä. Yksikkö 

oppii korkeimman pyörintänopeuden. 

 

- Nosta pyörintä nopeutta hitaasti haluttuun pyörintänopeuteen, ja pidä se siinä muutaman sekunnin ajan. 

Vapauta kaasu. 

 

- Kun opettaminen on valmis, voit tallentaa ja poistua opetustilasta kolmella tapaa: lähtemällä ajamaan, 

pysäyttämällä moottorin tai kytkemällä sytytysvirran OFF asentoon. 

 

7. Ylinopeus varoitin 

 

Jos haluat voit ohjelmoida laitteen varoittamaan sinua kun ajonopeutesi ylittää ennalta määrätyn 

nopeuden. 

Näytössä alkaa vilkkua sen hetkinen vaihde kun ennalta määrätty nopeus ylitetään. 

Toiminnan aktivointi: 

 

- Ensimmäiseksi suorita aktivointi kappaleen 8 mukaan 

 

- Kun näytössä vilkkuu ”C” (Clear=tyhjä), kytke vaihde ja lähde ajamaan. 

- Näytössä alkaa vilkkua ”H” joka tarkoittaa että ylinopeus tiedon opettaminen on käynnissä. 

Yksikkö oppii korkeimman käytetyn nopeuden. 

 

- Nosta hitaasti ja tasaisesti nopeutesi tasolle jossa haluat että ylinopeusvaroitus annetaan. Pidä nopeutesi 

tasaisena muutaman sekunnin ajan jonka jälkeen hidasta ja pysähdy. Opetusprosessi lopetetaan 

katkaisemalla sytytysvirta. 

(Voit myös hidastaa nopeuttasi opetusprosessin aikana, sillä yksikkö oppii vain kaikkein korkeimman 

käytetyn nopeuden. Esim. jos haluat että varoitus annetaan nopeudessa 105 km/h, sinun on ajettava 

muutaman sekunnin ajan kyseistä nopeutta opetusprosessin aikana.) 

 

8 Aktivointi 

 

Jos haluat aktivoida tai uudelleen ohjelmoida vaihtovalo toiminnon tai ylinopeusvaroittimen, sinun on 

tehtävä seuraavat toimenpiteet: 

 

- Kytke sytytysvirta  

- Kytke vapaa vaihde ja käynnistä moottori.  



- Erittäin hitaasti ja tasaisesti nosta kierroksia ja pidä ne noin 3-4-kertaisella tyhjäkäyntinopeudella (yleensä 

noin 3000-4000 kierrosta).  

Näyttöön syttyy ”
-
”(ylin viiva näytössä) kun kierrokset ovat tarvittavalla tasolla. 

 

- Pidä kierrokset tällä tasolla noin 5 sekunnin ajan, kunnes ”C” (clear= tyhjä) alkaa vilkkua näytössä. 

 

- Jos haluat poistaa käytöstä kummatkin ominaisuudet sammuta moottori ja katkaise sytytysvirta, muissa 

tapauksissa siirry kappaleeseen 6 tai 7. 

 

Huomio: aktivointi on tehtävä lämpimään moottoriin.  

 

Huomio: Et voi käyttää molempia toimintoja (ylinopeusvaroitin, vaihtovalo) samanaikaisesti. Jos ohjelmoit 

yhden ominaisuuden, se pyyhkii muistista edellisen toiminnon. 

 

 9.Takuu 

 

SpeedoHealer on tehty kestämään: johtimet ovat suojattuja väärin kytkentöjä, oikosulkuja ja jännitepiikkejä 

vastaan. Valmistuksessa on käytetty vain korkealaatuisia komponenteja ja epoksi kerros suojaa sisäosia 

iskuja, tärinöitä ja kosteutta vastaan. Varmistaaksemme huolettoman käytön, kaikki yksiköt testataan 

tehtaalla toimivuuden varmistamiseksi. 

 

Tuotteella on kahden vuoden vaihtotakuu ostopäivästä lukien.  

 

Takuu asioissa ottakaa yhteyttä suoraan osoitteeseen support@healtech-electronics.com  (englanniksi) 

tai osoitteeseen info@storm-motor.fi 
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