
GIpro X-type 
 

Asennusohje GPX-U01 johtosarjalle 

 

Sopivuus: 

Tämä on yleismallinen asennussarja GIpro X-type vaihdenäytölle ja se on sovitettavissa kaikkiin 

ajoneuvoihin joissa on elektroninen nopeusmittari. Kaikki nopeusmittarit joissa ei ole nopeusmittarin 

vaijeria ovat elektronisia. Jos pyöräsi nopeusmittari on vaijerikäyttöinen, niin sopiva tuote sinulle on SPE-

GPX-WSS. 

 

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. Esittely 

Asennuksen yhteydessä sinun on liitettävä neljä johtoa pyörän johtosarjaan. Laitteen mukana 

toimitetaan rosvoliittimet joiden avulla asennus voidaan suorittaa ilman johtojen katkomista ja 

juottamista. Kaikki liitoksiin tarvittavat johdot löytyvät joko tankin alta, ECU-boxilta (ECU= 

Moottorin ohjainlaite) tai mittariston takaa. Alla oleva taulukko kertoo johtojen liitos kohteet:  

 

 

 

 GIpro johto Mihin se liitetään: 

Punainen  +12V Virta, mikä tahansa kytkimellä 
varustettu virtajohto kelpaa. 

Musta  Maa, runko tai akun –napa.  

Valkoinen Nopeus signaali, tee liitos nopeusanturin ja 
mittariston välillä kulkevaan johtoon. 

Joissakin ABS-malleissa liitos tulee tehdä ABS-
yksikön ja ECU-boxin välillä kulkevaan 
johtoon. 
 

Vihreä  Kierrosluku tieto, tee liitos ECU-boxin ja 
mittariston välillä kulkevaan johtoon.  

Vaihtoehtoisesti tee liitos kampiakselin 
asentotunnistimen ja ECU-boxin väliseen 
johtoon.  

 

 

Jotta asennus onnistuisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme että tutustut pyöräsi korjausoppaaseen tai 

olet yhteydessä merkkihuoltoon oikeiden johtojen löytämiseksi.  



 

Tämä tuote on yleismallinen ja siksi tarkkoja asennusohjeita (kuten johtojen värikoodeja) ei voida antaa. 

 

2. Asennus 
 

2.1 Virta-avaimen tulee olla OFF-asennossa. Poista penkki, nosta polttoainetankki ylös. 

 

2.2 Etsi nopeusanturinliitin 

Yleensä nopeusanturi sijaitsee vaihdelaatikon läheisyydessä  mutta se saattaa sijaita myös etu tai 

takapyörällä.  

 

Kun olet löytänyt nopeusanturin, sera johtoa niin pitkään että löydät 3-napaisen liittimen ( BMW käyttää 2-

napaista liitintä) 

 

Jollet löydä nopeusanturia ota yhteyttä merkkihuoltoon tai tarkista asia korjausoppaasta. 

 

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. 

 

ABS mallit: 

Joissakin pyörissä jotka on varustettu abs-jarruilla, ei ole erillistä nopeusanturia (esim. FJR1300 2006+, 

VMAX 2009+, ST4 2005+). Näissä pyörissä nopeustieto saadaan abs-yksiköltä joten nopeustiedon 

saamiseksi on liitos tehtävä abs-yksikön ja ECU-boxin väliseen johtoon. 

Tarkista korjausoppaasta tai merkkihuollosta oikea johto. 

 

2.3 Nopeusanturin johtojen tunnistaminen 

 

Tunnista nopeusanturin johdot käyttäen apuna yleismittaria tai vaihtoehtoisesti käytä apuna korjausopasta. 

 

Nopeusanturin liittimellä on kolme johtoa (Huom BMW, vain kaksi johtoa). 

  

- Maa johdolla tulisi olla jatkuva yhteys maahan kun virta-avain on OFF-asennossa. 

- Virta johdolla tulisi kulkea jatkuva +5V - +12V jännite kun virta-avain on ON-asennossa. 

- Nopeussignaalin johdossa tulisi kulkea 0V - +5V välillä oleva jännite kun pyörää pyöritetään. 

 

 

 

 



2.4 Yhdistä GIpron musta johto nopeusanturin maajohtoon käyttäen mukana toimitettua punaista 

rosvoliitintä. 

  

Liittimen käyttö: 

Aseta kuorimaton anturin maajohto avonaiseen käytävään (liitimen kumpikin pää on auki) ja sulje käytävän 

sivu. Aseta kuorimaton GIpron musta johto toiseen käytävään. Aseta metallinen terä paikalleen ja paina se 

alas. Lopuksi sulje liitin kokonaan. 

 

Vaihtoehtoisesti kytke maajohto runkoon. 

 

2.5 Yhdistä GIpron punainen johto kytkimellä varustettuun +12V jännitejohtoon, esim. 

takajarruvalonkytkimen virtajohto. Vaihtoehtoisesti hae laitteelle virta sulake rasialta. Voit myös käyttää 

nopeusanturin virtajohtoa jos siinä kulkee jatkuvasti yli +9V jännite. 

 

Käytä punaista rosvoliitintä liitoksessa. 

 

2.6 Yhdistä 4-napainen Gipron johto vaihdenäyttöön.  

 

2.7 Tarkista että maa ja virtaliitännät ovat kunnossa: 

 

Testi 1 

 

Kytke vapaavaihde päälle ja käännä virta-avain ON-asentoon.  

 

Näytön pitäisi laskea kuudesta yhteen(61) jonka jälkeen ”L” vilkkuu hitaasti. 

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

 

2.8 Kytke GIpron valkoinen nopeussignaalijohto nopeusanturin signaali johtoon (tai ABS-yksikön ja ECU-

boxin välillä kulkevaan johtoon). kuten edellä käytä punaista rosvoliitintä apuna. 

 

Testi 2 

 

Pyöritä pyörää  näytön pitäisi huomioida pyörivä pyörä. 

(Jos ei, näyttö ei saa nopeus signaalia) 

 

2.9 Kytke GIpron vihreä johto kampiakselin asentotunnistimelta tulevaan signaali johtoon. Kampiakselin 

asentotunnistin sijaitsee kampikammiossa, yleensä laturin läheisyydessä. Anturilta lähtee kaksi johtoa. 

Vaihtoehtoisesti tee liitos kierroslukusignaalijohtoon ECU-boxin ja mittariston väliin. Käytä liittämiseen 

punaista rosvoliitintä. 

 

Testi 3 

 

Käynnistä moottori  ”L” vilkkuu nopeammin muutaman sekunnin ajan. 

(jos ei, näyttö ei saa kierros signaalia.) 



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

 

2.11 Tuo johtosarja rosvoliittimiltä 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. 

 

2.12 Eristä liitokset käyttämällä kutistesukkaa tai sähköteippiä 

 

2.13 Kiinnitä johtosarja mukana toimitetuilla nippusiteillä. 

 

2.14 Jos kaikki testit menivät läpi oikein siirry käyttöohjeeseen vaihdenäytön ohjelmoimiseksi. 

 

 


