
 

 X-TRE Power Box  

Asennus ja käyttöohje 
Malli XT-S01  

Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin:  

GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010),  

GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King (2008-2010),  

GSR400 (2006-2010), GSR600 (2006-2010), GSX650 (2008-2010),  

SFV650 (2009-2010), Gladius (2009-2010)  

 

1. Asennus  
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. Tarkista toimitetut osat:  

 X-TRE Power Box yksikkö 
 Johtosarja 

 Rosvoliitin keltainen nappula, geeli täytteiset(2 kpl)  
 Punainen rosvoliitin, 
 4-napainen “jumper-plug”  

 Nippusiteitä (2+1 kpl)  
 Tarranauha 

 HealTech tarrrat (2+2 kpl)  
 Ohjeet  
  

 2. Tarkista että virtaavain on OFF asennossa. Poista penkki.  

 3. Etsi ECM (Engine Control Module = moottorin ohjainlaite), se sijaitsee penkin 
alla.  

 4. Etsi Musta johto jossa Vihreä raita ECM-yksikön liittimeltä. Johdon löytää 
seuraavasta paikasta:  

GSX-R600 (2008-2010)  

GSX-R750 (2008-2010)  

GSX-R1000 (2007-2010)  

Musta liitin, pin no. 23  

Keskirivi, 2nd johto vasemmalta oikealle 
takapuolelta katsoen (johtojen puoli) 

SVF650 / Gladius (2009-2010)  Iso liitin, pin no. 31  

Alin rivi, 4th johto vasemmalta oikealle 

takapuolelta katsoen (johtojen puoli) 

Kaikki muut mallit:  Musta liitin, pin no. 6  

Ylin rivi, 6th johto oikealta 

vasemmalle liittimen takapuolelta 

katsoen (johtojen puoli) 

 



 
5. Kuori pois johtojen ympärillä oleva musta suojateippi noin 2 cm matkalta. Voi 

irroittaa liittimen saadaksesi lisää tilaa johtojen ympärille. 

 
6. Katkaise Musta/vihreä johto noin 4 cm päästa liitimestä. 

 
7. Käytä keltaista rosvoliitintä liittääksesi X-tre Power boxin johtosarjan 

Mustan/vihreä johto (johdossa tarra To ECM) katkaisemaasi Musta/vihreään 

johdon päähän joka menee ECM-liittimelle. 

Käyttö: Aseta kuoritut johdot liittimen sisään ja paina keltainen nappula alas. 

Poista ylimääräinen geeli liittimen ympäriltä kuivalla kankaalla. Tarkista 

silmämääräisesti liitos ja tarkista että keltainen nappula on varmasti painettuna 

pohjaan.  

8. Samalla tavalla käytä toista keltaista rosvoliitintä liittääksesi X-tre 
johtosarjan Musta/valkoinen johto vapaana olevaan pyörän johtosarjan 

Musta/vihreään johdon päähän. 
 

9. Jos irrotit ECM-liittimen niin laita se nyt takaisin paikalleen. 

  
10.Vain B-King: Poista muovinen moottorin vasen “poski” (3 ruuvia) ja vasen 

sivukate (vedä ulospäin). 

Muut mallit: nosta tankki ylös. 
  

11.Etsi GPS-anturin (Gear Position Sensor = Vaihde anturi) liitin. Tämä 3-
napainen valkoinen kolmion mallinen liitin sijaitsee tankin alla vasemmalla 

puolella. 

Varoitus: Saatat löytää useamman kuvaukseen sopivan liittimen. Oikeassa 
liittimessä on Sininen, Pinkki ja Musta/valkoiset johdot. 

 

12.Irrota vaihdeanturin liittimen puolet toisistaan. Saatat tarvita talttapäistä 

ruuvimeisseliä liittimen irrotukseen. 
  

13. Liitä X-TRE yksikkö johtojen väliin. Tarkista että liittimet istuvat kunnolla ja 

että liittimien pinnit eivät ole vääntyneet. 
 

14.Tuo X-TRE.n johtosarja yksikölle ja liitä 4-napainen liitin yksikköön. 
  

15.Liitä X-TRE:n punainen johto kytkimellä varustettuun +12V johtoon. Esim. 2-

napianen takajarruvalon kytkimen liitin. Käytä liittämiseen punaista 
rosvoliitintä vain jos liitettävän johdon ulkohalkaisia on vähemmän kuin 3 mm.  

Käyttö: Aseta liitettävä johto liittimen avonaiseen käytävään ja sulje käytävä. 

Aseta X-TRE:n johtosarjan punainen johto rosvoliittimen umpinaiseen käytävään. 

Aseta metallinen terä paikalleen ja paina se alas. Varmista että terä painuu 

pohjaan asti. Sulje liitin kääntämällä kansiosa kokonaan kiinni. Poista 

ylimääräinen geeli liittimen ympäriltä kuivalla kankaalla. 

16.Testaa vaihdenäytön toiminta. Virta-avaimen tulee olla ON-asennossa, 
sivujalan tulee olla ylhäällä ja sytytysvirran kytkimen tulee olla Run-asennossa. 

   
17.Jos vaihdenäyttö toimii normaalisti, kiinnitä X-TRE:n yksikkö kiinni pyörään 

yksikön pohjassa olevan tarranauhan avulla ja varmista kiinnitys vielä 



nippusiteillä. Jos vaihdenäyttö ei toimi normaalisti katso kappale 3, 

ongelmatileanteet. 
 

18.Kun asennus on valmis kokoa pyörä. 

 

 

2. Toiminta 
 

Yksikkö on täysin toimintakuntoinen asennuksen jälkeen. Se parantaa kaasuun 
vastaamista, kiihtyvyyttä ja myös poistaa yli 1000cc pyörissä nopeuden 
rajoittimen. Nopeuden rajoittimen poisto saattaa olla laiton toimenpide jota ei saa 

tehdä kun ajetaan yleisillä teillä. Maahantuoja ei ota mitään vastuuta mahdollisista 
rangaistuksista jos tuotetta on käytetty yleisillä teillä. 

X-TRE ei poista tehdasasennettua vaihdenäyttöä toiminnasta. X-tre kytkeytyy 

automaattisesti pois kun vapaa vaihde on kytkettynä tasaisen tyhjäkäynnin 

varmistamiseksi.  

Yksikkö on täysin yhteensopiva muiden elektronisten lisälaitteiden kanssa. 
 

2.1. Käytössä olevan TRE –moodin selvittäminen  
 Kytke ykkös-vaihde.  

 Pidä virta-avain OFF-asennossa, sytysvirran kytkimen tulee olla RUN-asennossa 
ja seisontatuen tulee olla käännettynä ylös. Seuraavaksi odota ainakin viisi 

sekuntia. 
 Käännä virta-avain ON-asentoon.  
 Vaihdenäytöön ilmestyy käytössä oleva kartta (4, 5 tai 6) muutaman sekunnin 

ajaksi. Tämän jälkeen näyttö palautuu normaaliin tilaan. 
 

2.2. TRE-moodin asetttaminen  
Kytke 4, 5 tai 6-vaihde päälle riippuen siitä minkä kartan haluat asettaa. 
Mallit ja kartat löyd’ät alla olevasta taulukosta:  

B-King  4  

GSX-R1000 (katso huomautus), Hayabusa  5  

Kaikki muut mallit  6  

  

 

 Pidä virta-avain OFF-asennossa, sytysvirran kytkimen tulee olla RUN-
asennossa ja seisontatuen tulee olla käännettynä ylös. Seuraavaksi 

odota ainakin viisi sekuntia. 
 Käännä virta-avain ON-asentoon.  



 Vaihdenäytöön ilmestyy uusi aseteetu kartta (4, 5 tai 6) muutaman sekunnin 

ajaksi. Sitten näyttö vilkkuu kerran. Asetus on tallentunut muistiin, minkä 
jälkeen näyttö palautuu normaaliin tilaan. 

 
 

Huomautus:  

Voit koittaa eri karttoja pyörässäsi nähdäksesi miten ne toimivat. Esim. 
kartan 6 käyttö GSX-R1000 K7+ malleissa antaa paremman toiminnan koko 

kierrosalueella mutta se alentaa maksimi kierroksia 450 rpm.  

 
Akun irrotus tai tyhjentyminen ei tuhoa laitteen muistia. 

 

2.3. Tehdasasetusten palauttaminen  
 

Irrota 4-napainenliitin X-tre yksiköstä ja aseta “jumper plug” johtosarjaan 
X-tre yksikön paikalle.  

Irrota 3-npaiset liittimet X-tre yksiköstä ja kytke pyörän liittimet toisiinsa . 
Voit nyt poistaa X-tre yksikön pyörästä, tehdasasetukset palautuvat 
samalla.  

 

3. Ongelman ratkaisu  
Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa tarkista seuraavat asiat tässä 
järjestyksessä: 
 

 1. Varmista että ECM-liitin on kytketty oikein ja että se on varmasti paikallaan. 
 

 2. Varmista että sivujalka on ylä asennossa, sytytysvirran kytkin on RUN-

asennossa ja virta-avain on ON-asennossa kun tarkistat vaihdenäytön toiminnan. 
 

 3. Varmista että et irrottanut vahingossa mitään muuta asennuksen yhteydessä. 
 

 4. Tarkista 4 ja 3-napaisetliittimet. Varmista että liittimet ovat kunnolla kiinni ja  

kaikki pinnit ovat kunnossa.  
Kytke vapaavaihde ja käännä virta-avain ON-asentoon. Vihreän vapaavalon tulisi 

toimia normaalisti. Jos näin ei ole, ongelma liittyy 3-napaisiin liittimiin.   
 

5. Käännä virta-avain OFF-asentoon ja odota muutama sekunti. Sitten käännä virta-
avain ON-asentoon ja tarkkaile X-tre yksikön status LED:n toimintaa. LED:n tulisi 

joko välähtää kerran tai palaa kokoajan. Jos näin ei ole, tarkista kytkennät 
punaisella rosvoliittimellä tai kytke punainen johto suoraan akkuun.  

 
6.  Varmista että sivujalka on ylä asennossa, sytytysvirran kytkin on RUN-asennossa 

ja virta-avain on ON-asennossa. X-tre status LED:n tulisi olla sammuksissa. Jos 

näin ei ole, tarkista että X-tre johtosarjan musta/vihreä johto on kytketty ECM-
liittimen puoleiseen Musta/vihreään johtoon ja että liitokset ovat kunnossa.  



7.  Jos status LED vilkahtaa kerran kun virta-avain kytketään ON-asentoon ja pysyy 

muuten sammuneena ja lisäksi jos vaihdenäyttö ei toimi, niin tarkista 
Musta/valkoisen johdon liitos. Lisäksi tarkista että se on liitetty johtosarjan 

puoleiseen Musta/vihreään johtoon.  
 

8.  Jos vaihdenäyttö näyttää vain yhtä vaihdetta, tarkista liitännät 3-napaisella 

liittimellä ja huolehdi että se on kytketty liittimeen jonne sulevat sininen, pinkki ja 
musta/valkoinen johto. Jos näin ei ole, olet liittänyt liittimet väärin. 

 
Jos ongelmat jatkuvat ota yhteyttä maahantuojaan ja kerro mikä on vikana. 

 

 

4 Takuu  
Tuotteella on 2-vuoden vaihtotakuu. 

Ongelma tilanteissa ota yhteyttä maahantuojaan 

info@storm-motor.fi 

tai 

 

info@healtech-electronics.com 

(englanniksi)  

mailto:info@storm-motor.fi
mailto:info@healtech-electronics.com

