
GIpro X – G2 Instrukcja obsługi
Wyświetlacz wybranego biegu z sygnalizacją przekroczenia

prędkości obrotowej / prędkości jazdy

1. Na wstępie

Gratulujemy zakupu wyświetlacza biegów, z typoszeregu GIpro-X.
Produkty z serii GIpro od HealTech Electronics Ltd. są najnowocześniejszymi wskaźnikami biegu dostępnymi obecnie w handlu.
Niniejszy  model  GIpro-X  nadaje  się  do  wszystkich  motocykli  i  pojazdów  silnikowych,  wyposażonych  w  elektroniczny
prędkościomierz jazdy (z odczytem analogowym / cyfrowym).
Twój  prędkościomierz  jest  typu  cyfrowego,  jeżeli  licznik  kilometrów  wyświetla  wartość  przebytej  odległości  na  ekranie  LCD
(wyświetlacz ciekłokrystaliczny).  Nawet  jeżeli  masz w pojeździe prędkościomierz linkowy,  to również do niego z powodzeniem
zainstalujesz GIpro-X G2 podłączając go przez naszą uniwersalną wiązkę z Zestawu Wiązki Przyłączeniowej GPX-WSS.
W  wyświetlaczach  GIpro-X  stosujemy  zaawansowany  technologicznie  mikroprocesor  ze  specjalizowanym  oprogramowaniem
układowym  (firmware-m),  dzięki  czemu  wskazania  pojawiają  się  na  nim  szybciej  i  są  dokładniejsze  niż  w  produktach  firm
konkurencyjnych.
GIpro-X jest najmniejszym i najbardziej scalonym konstrukcyjnie wyświetlaczem biegów na rynku — to bardzo ułatwia montaż i
dodanie go do kompleksu instrumentów pokładowych pojazdu.

2. Instalowanie

Zestaw Wiązki Przyłączeniowej –
komponent  wymagany  do  pod-
łączenia niniejszego wyświetlacza
GIpro-X  –  dostępny  jest  jako
osobny  produkt.  Dlatego  zama-
wiając  Twój  GIpro-X,  nie
zapomnij  zamówić  dla  niego
odpowiedniego  Zestawu  Wiązki
Przyłączeniowej  (Harness  Kit),
pasującego  do  Twojego  moto-
cykla.

3. Obsługa

Po zaprogramowaniu GIpro-X na dany motocykl, urządzenie będzie wyświetlać podczas jazdy
aktualny, faktycznie wybrany bieg jazdy (=przełożenie napędu). Poza tą główną funkcją GIpro-
X  w  urządzeniu  można  też  włączyć  wyświetlanie  dwóch  ostrzeżeń  —  1)  Przekroczenie
/zadanej  w  ustawieniach/  Prędkość  Jazdy  [km/h]  i/lub  2)  Przekroczenie  /zadanej  w
ustawieniach/ Prędkości Obrotowej Silnika [rpm].
Większość motocykli, w naszym wykazie maszyn kompatybilnych z GIpro-X, nie ma własnego
czujnika  położenia  wybranego  biegu  (GPS).  Dlatego  wykrywanie  i  wyświetlenie  biegu
aktualnie wybranego możliwe jest tylko na chodzącym silniku i przy całkowicie zwolnionym
sprzęgle. W pozostałych przypadkach (czyli:  sprzęgło wciśnięte, silnik nie chodzi, motocykl
stoi) na Module Wyświetlania Twojego GIpro-X zobaczysz znak “–”.
Twój  GIpro-X w żadnych  okolicznościach  NIE  wyświetli  Ci  ZŁEGO biegu  poza  ułamkiem
sekundy, kiedy powoli zwalniasz sprzęgło (ślizganie) przy wrzucaniu biegu wstecz.

4. Cechy użytkowe

 SZYBKOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ

Błyskawiczne  i  doskonale  widoczne  wskazanie  wybranego
biegu,  podnoszące  poczucie  kontroli  sytuacji  i  bezpieczeń-
stwa  jazdy.  Częstotliwość  odczytów  pozycji  biegu  (tzw.
filtrowanie) można wyregulować w Menu Konfiguracyjnym, na
szybszą  /  wolniejszą,  odpowiednio  do  własnej  szybkości
zmieniania biegów i warunków transmisji sygnału (zakłócenia
etc.).

 GŁADZIK DO PROGRAMOWANIA USTAWIEŃ

Do  wprowadzania  wszelkich  ustawień  konfiguracyjnych  w
GIpro-X  służy  Gładzik.  W  obudowie  GIpro-X  nie  ma  więc
żadnych  zbędnych  otworów,  urządzenie  jest  zamknięte
hermetycznie i szczelnie zalane w bloku żywicy epoksydowej.
Obszar czuły na Twoje dotykowe akcje obsługowe (=Gładzik)
znajduje się  wygodnie na GÓRNEJ ściance urządzenia.  Po
pełnym zaprogramowaniu możesz jednak zamontować GIpro-
X także  w pozycji  dociskania  tą  GÓRNĄ ścianką  do  deski
rozdzielczej motocykla (samoprzylepne taśmy montażowe), i
nawet wtedy będzie prawidłowo działać! Ewentualnie możesz
Twój GIpro-X użytkować w fabrycznie dedykowanym dla niego
uchwycie montażowym GIpro Mount.

 SZYBKIE INSTALOWANIE

Do  podłączenia  wyświetlacza  GIpro-X  oferujemy  szybko-
złączny  Zestaw  Wiązki  Przyłączeniowej,  pasujący  do
większości motocykli. Montaż Modułu Wyświetlania wykonuje
się łatwo. Całość GIpro-X zainstalujesz w ciągu do 45 min na
większości modeli motocykli.

 JASNE WYŚWIETLANIE, DOBRA WIDOCZNOŚĆ

Bardzo  jasne,  wielosegmentowe  wyświetlacze  LED
zmieszczone  w  niewielkiej,  kompaktowej  kostce  (Moduł
Wyświetlania). Moduł dostępny w 5 kolorach do wyboru.

 AUTOMATYKA JASKRAWOŚCI WYŚWIETLANIA

GIpro-X  sam  na  bieżąco  dobiera  optymalną  jaskrawość
wyświetlacza do poziomu jasności w otoczeniu. Czułość czujnika
natężenia oświetlenia (wbudowany w GIpro-X) można precyzyjnie
ustawić w Menu Konfiguracyjnym GIpro-X.

 SYGNALIZOWANIE PRZEKROCZEŃ PRĘDKOŚCI

W razie potrzeby możesz skonfigurować GIpro-X, żeby wyświetlał
ostrzeżenie, gdy przekraczasz zadaną w ustawieniach Prędkość
Jazdy lub/i zadaną w ustawieniach Prędkość Obrotową Silnika.

 AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE POZYCJI BIEGÓW

GIpro-X  nauczy  się  pozycji  poszczególnych  biegów  motocykla
półautomatycznie — wystarczy w Menu Konfiguracyjnym wejść w
funkcję uczenia i wykonać odnośną procedurę.

 KOMPATYBILNOŚĆ

GIpro-X jest zgodny z wszystkimi produktami  HealTech i z więk-
szością doinstalowanych moto-urządzeń od innych producentów.

 SOLIDNA KONSTRUKCJA

– Elektronika  układowa  wykonana  w  całości  w  montażu
powierzchniowym  (SMT),  nieruchomo  zatopiona  w  bloku
żywicy epoksydowej.

– Ustawienia  użytkownika  bezpiecznie  przechowywane  w
pamięci FLASH — przetrwają ewentualne odłączenie napięcia
z akumulatora.

– Urządzenie zbudowane wyłącznie z fabrycznie kwalifikowanych
elementów i podzespołów najwyższej jakości.

– Każda  dostarczana  jednostka  przechodzi  wcześniej  wszech-
stronne, kwalifikacyjne próby fabryczne — sprawność i funkcje
gwarantowane w 100%.

– Konstrukcja w 100% wodoodporna (stopień ochrony IP68).
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5. Konfigurowanie urządzenia (Menu Konfiguracyjne)

W Menu Konfiguracyjnym urządzenia jest kilka ustawień, które można przestawić / precyzyjniej  dopasować do swoich potrzeb.
Jeżeli  w GIpro-X nie  ma jeszcze  żadnych  wprogramowanych  pozycji  biegów Twojego pojazdu,  to  GIpro-X po  załączeniu  mu
zasilania wchodzi w funkcję uczenia się biegów (L na wyświetlaczu – zob. część 5.2., str. 2). 

Znak* Ustawienie Opis funkcji Opis w części...

Uwaga: Jeżeli  koła
pojazdu  zaczną  się
obracać  albo  podnie-
siesz obroty silnika, to
wejście  w  Menu
Konfiguracyjne będzie
zamknięte nawet, gdy
się już zatrzymasz.

W takich przypadkach
wyłącz i  włącz stacyj-
kę  kluczykiem,  aby
wejść  w  Menu  Kon-
figuracyjne  jeszcze
raz (od początku).

Oprogramowanie sterujące
(Code)

Odczytanie wersji firmware’u aktualnie załadowanego 
w urządzeniu 5.1. – str. 2

Procedura Uczenia
(Learning)

Uczenie (tj. programowanie) pozycji poszczególnych 
biegów pojazdu 5.2. – str. 2

Filtrowanie sygnału
(Filtering)

Ustawianie poziomu filtrowania sygnału z urządzenia. 5.3. – str. 3

Jaskrawość wyświetlania
(brightness)

Ustawianie czułości wbudowanego fotoczujnika 
badającego poziom oświetlenia zewnętrznego 5.4. – str. 3

Ostrzeżenie HSW
(HSW)

Sygnalizowanie przekroczenia (zaprogramowanej 
przez użytkownika) Prędkości Jazdy 5.5. – str. 3

Ostrzeżenie ESW
(ESW)

Sygnalizowanie przekroczenia (zaprogramowanej przez 
użytkownika) Prędkości Obrotowej Silnika (Shift Light) 5.6. – str. 3

Przerzuć wyświetlanie
(upside down)

Sposób wyświetlania treści na wyświetlaczu (normalny, z 
przerzuceniem) 5.7. – str. 4

Wartości domyślne
(defaults)

Przestawienie ustawień z powrotem na wartości domyślne 
(fabryczne) 5.8. – str. 4

*) Znak to pierwsza litera nazwy funkcji w języku angielskim.

Aby wejść w Menu Konfiguracyjne jednostki, wykonaj poniższe kroki:
– Wyeksponuj  GÓRNĄ,  czułą  na  dotyk  powierzchnię  obudowy  (=Gładzik

Konfiguracyjny), aby była łatwo dostępna i odsunięta  od pobliskich elementów
motocykla.  Jeśli  Twój GIpro-X jest w dedykowanym uchwycie,  to musisz go z
niego przedtem wyjąć.

– Wyłącz instalację zapłonową na OFF (wyświetlacz w GIpro-X jest zgaszony).
– Załącz  instalację  zapłonową  na  ON (na  wyświetlaczu  GIpro-X teraz  powinno

odbyć  się odliczanie  w górę,  po nim powinien wyświetlać  się znak  “–”).  Jeśli
jednak na wyświetlaczu nic się nie wyświetla, przestaw przełącznik rozrusznika
silnika w pozycję RUN.

– Połóż  palec  wskazujący  (dłoń  bez  rękawiczki)  na  GÓRNEJ  powierzchni
urządzenia i przytrzymaj tak przytknięty, aż wyświetli się pierwsze menu.
Po tym zabierz palec — jesteś w Menu Konfiguracyjnym Twojego GIpro-X.

Aby zmienić / przejrzeć wartości ustawień w 
Menu Konfiguracyjnym, stosuj poniższe dwie 
dotykowe akcje obsługowe:
– Kr ó t k i e  Naciśnięcie (tj.  połóż  palec  na

Gładzik i od razu go zabierz)
To [Przełącza na następną pozycję w Menu] albo 
[Zwiększa wartość edytowanego ustawienia].

– Dł u g i e  Naciśnięcie (tj. połóż palec na Gładzik
i przytrzymaj położony, aż stan na wyświetlaczu
zmieni się na następny dostępny)
To [Wybiera żądaną pozycję Menu] albo 
[Zatwierdza i wpisuje edytowane ustawienie do 
pamięci, tj. ENTER)].

5.1. Sprawdź numer wersji firmware’u
Wejdź w Menu Konfiguracyjne GIpro-X i  Krótkimi Naciśnięciami wybierz w nim pozycję menu, oznaczoną literą  C (tzw. znak  C). Mając

wyświetlone  C,  zrób teraz jedno  Długie Naciśnięcie,  i  na wyświetlaczu GIpro-X zaczyna wyświetlać się nr  wersji  firmware’u — 5 cyfr,
wyświetlanych jedna po drugiej. Aby opuścić tę funkcję, zrób ponownie jedno Długie Naciśnięcie lub przekręć kluczyk w stacyjce na OFF.

5.2. Zaprogramuj pozycje biegów pojazdu
Jeżeli  Twój GIpro-X nie wyświetla aktualnie prawidłowo biegów, to
uruchom w nim ponownie  Procedurę  Uczenia  biegów (L).  W  tym

celu wejdź w Menu Konfiguracyjne, wybierz  znak  “L”  i  zrób jedno
Długie  Naciśnięcie.  (Uwaga:  Jeżeli  w  pamięci  GIpro-X  nie  ma
zapisanych  żadnych  pozycji  biegów,  to  GIpro-X  sam  uruchomi
Procedurę Uczenia biegów, jak tylko załączysz mu zasilanie.)
1. Zanim  uruchomisz  procedurę,  pozwól  dobrze  rozgrzać  się

silnikowi motocykla do normalnych obrotów jałowych.

2. Unieś tylne koło nad ziemię przez osadzenie na stojaku.
Jeżeli nie dysponujesz stojakiem lub wskazania szybkościomierza
Twojego pojazdu są brane z przedniego koła, to naucz GIpro-X
biegów  w  trakcie  jazdy.  Znajdź  w  tym  celu  długi,  prosty,
nieuczęszczany  odcinek  drogi.  Biegi  łatwo  zaprogramować
podczas jazdy, bo Gipro-X nie trzeba uczyć tego samego biegu
dwa  razy.  A  jeśli  trzeba,  możesz  podczas  Procedury  Uczenia
zrzucić  bieg  i  stanąć.  Uwaga:  Jadąc,  nie  wpatruj  się  stale  w
wyświetlacz  GIpro-X,  ale  patrz  na  drogę  i  jedź  jak  zwykle,  z
największą ostrożnością!

3. Po wejściu w Procedurę Uczenia, zobaczysz odliczanie w dół od-
6-do-1,  a  po  nim  migający  znak  “L”.  Uruchom  wtedy  silnik  i
zostaw go na jałowych obrotach. Jeżeli  do GIpro-X prawidłowo
dociera  sygnał  prędkości  obrotowej  silnika  (=sygnał
obrotomierza),  to znak “L”  zacznie  szybciej  błyskać i  będzie to
trwać  kilka  sekund  —  teraz  GIpro-X  uczy  się  prędkości  biegu
jałowego.

4. Gdy  po  powyższym  na  wyświetlaczu  w  końcu  wyświetli  się
błyskająca “1”-ka, wrzuć w motocyklu bieg #1, zwolnij sprzęgło i
utrzymuj silnik na prędkości obrotowej 3-4 razy wyższej niż jałowa
(zwykle:  3000—4000 obr/min).  Jeżeli  do  GIpro-X  prawidłowo
dociera sygnał prędkości jazdy (=prędkościomierza), to cyfra (“1”)
na wyświetlaczu zacznie migać szybciej — teraz GIpro-X uczy się
pozycji  tego  biegu.  To  może  potrwać,  zależnie  od  modelu
motocykla, od kilku sekund do minuty.

5. Kiedy  zamiast  “1”  zobaczysz  na  wyświetlaczu  znak  “n”
(=następny),  wrzuć  w  motocyklu  następny  bieg.  Numer  tego
kolejnego biegu znowu zacznie szybko błyskać na wyświetlaczu
dla zasygnalizowana, że GIpro-X właśnie uczy się jego pozycji.
Powtarzaj  krok 5,  aż  nauczysz  jednostkę  wszystkich  biegów
Twojego motocykla.
Uwaga: Jeżeli  z  jakichś  powodów  chciałbyś  przedwcześnie
zakończyć Procedurę Uczenia biegów albo zacząć ją jeszcze raz
od nowa, to najpierw przekręć kluczyk w stacyjce na OFF.

6. Jedź na najwyższego biegu dalej, aż na wyświetlaczu pojawi się
błyskający  znak  “U”  (=Updating…   Aktualizacja  w  toku…).
(Jeżeli  Twój motocykl ma 4 lub 5 biegów, to aktualizacja zajmie
nieco więcej czasu, około 15 s.) Po tej aktualizacji, Twój GIpro-X
jest w pełni  zaprogramowany i  powinien prawidłowo wyświetlać
biegi wybierane w tym motocyklu.

Uwagi: a) Zaprogramowany GIpro-X, po załączeniu mu zasilania, najpierw wykonuje odliczanie od [1] do [liczba zaprogramowanych 
biegów]. b) Jeśli nie udaje Ci się dojść w Procedurze Uczenia do jej końca, sprawdź stan/sprawność odnośnych połączeń przewodowych.
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5.3. Ustaw filtrowanie sygnału
W  Menu  Konfiguracyjnym  urządzenia  wybierz  znak  “F”  i  zrób
jedno Długie Naciśnięcie na Gładziku, aby wejść w regulację tzw.
filtrowania sygnału (= częstotliwości próbkowania sygnału).
Regulowanie ustawienia Filtrowanie służy do tego, żeby uzyskać
szybsze  /  wolniejsze  reagowanie  GIpro-X  na  wrzucane  biegi.
Filtrowanie można wyregulować w 10 stopniach, od [0] do [9].

Wartością  domyślną-fabryczną  jest  [4].  Uwaga:  aby  móc
zmieniać to ustawienie konfiguracyjne, najpierw musisz wykonać
Procedurę Uczenia biegów (L).
–

– Jeżeli  wrzucanie  biegów  zachodzi  u  Ciebie  szybko  (np.
używasz  quick-shiftera)  i  wrzucane  biegi  wyświetlają  się
zawsze  prawidłowo,  to  możesz  ZMNIEJSZYĆ  wartość
parametru  filtrowania,  aby  uzyskać  szybszą  odpowiedź  z
GIpro-X.

– Jeżeli  natomiast  zauważasz,  że  czasami  –  przy  zmianie
biegu  lub  podczas  gwałtownego  przyspieszania  –  przez
krótką chwilę GIpro-X wyświetla zły numer biegu, to wtedy
ZWIĘKSZ  wartość  parametru  filtrowania,  aby  ustawić
odpowiedź wolniejszą.

Uwaga: Jeżeli nawet przy Filtrowaniu ustawionym na [9] Twój GIpro-X źle wyświetla biegi, to jest jakiś problem z dostarczaniem
(do GIpro-X) sygnału obrotomierza i sygnału prędkościomierza albo też ślizga się sprzęgło.

5.4. Ustaw czułość czujnika oświetlenia
W  Menu Konfiguracyjnym  urządzenia  wybierz  znak  “b”  i  zrób
jedno  Długie  Naciśnięcie na  Gładziku,  aby  wejść  w regulację
czujnika poziomu oświetlenia zewnętrznego.
Wbudowany  fotoczujnik  poziomu  oświetlenia  zewnętrznego

można wyregulować w 10 stopniach, od [0] do [9].

Wartością domyślną-fabryczną jest [4].
ZWIĘKSZ  wartość  tego  ustawienia,  jeżeli  potrzebujesz
jaśniejszego wyświetlania biegów.
ZMNIEJSZ ją, jeżeli wolisz wyświetlanie mniej jaskrawe.

Uważaj: Jeżeli ustawisz czułość czujnika na [9], to wyświetlacz będzie zawsze świecił z maksymalną jaskrawością, niezależnie od
jasności oświetlenia w otoczeniu motocykla.

5.5. Funkcja HSW » Sygnalizacja przekroczenia limitu prędkości jazdy [km/h]
Jeśli chcesz, możesz ustawić, żeby GIpro-X sygnalizował Ci, że jedziesz z prędkością wyższą od Limitu Prędkości Jazdy HSW,
który sam zaprogramujesz. Ilekroć przekroczysz taką prędkość, na wyświetlaczu GIpro-X będzie  powoli migać numer faktycznie
wybranego biegu.

Aby UAKTYWNIĆ funkcję HSW:
– Uruchom silnik i niech pochodzi na jałowych obrotach.

– W  Menu  Konfiguracyjnym  wybierz  teraz  znak  “H”  i  zrób
jedno  Długie  Naciśnięcie na  Gładziku.  GIpro-X  zaczyna
wyświetlać ‘kółko’ wirujące  ruchem animowanym.

– Zacznij  jechać.  Na wyświetlaczu  animowane  ‘kółko’  wiruje
teraz  szybciej,  co  oznacza,  że  GIpro-X  jest  gotów,  żeby
nauczyć  się  Twojej  najwyższej  dopuszczalnej  prędkości
jazdy.

– Wrzuć najwyższy  bieg,  zwiększ prędkość  jazdy do  Twojej
Docelowej  Prędkości  Maksymalnej  i  jedź  z  tą  stałą
prędkością przez ok. 3 sekundy.

–

– Następnie ostrożnie zwolnij  i  zatrzymaj się (ale zostaw silnik
na  jałowych  obrotach).  Teraz  na  wyświetlaczu  GIpro-X
wyświetla się znak “U” (Updating… = Aktualizacja ustawień w
toku…)  i  Twoja  Docelowa  Prędkość  Maksymalna  zostaje
wprogramowana do GIpro-X jako Limit Prędkości Jazdy HSW.

Aby DEZAKTYWOWAĆ funkcję HSW:
– W Menu Konfiguracyjnym wybierz znak “H” i zrób jedno Długie

Naciśnięcie na  Gładziku.  Zaczyna  wyświetlać  się  ‘kółko’
wirujące ruchem animowanym.

– Zrób kolejne Długie Naciśnięcie na Gładziku.
Wartość limitu prędkości zostaje wykasowana z funkcji HSW,
a funkcja HSW zostaje dezaktywowana.

Uwagi:
– Funkcja HSW jest dostępna w Menu tylko wtedy, jeżeli wcześniej została wykonana Procedura Uczenia pozycji biegów (L).

– Ponowne wykonanie Procedury Uczenia pozycji biegów (L) — kiedy funkcja HSW jest włączona (=aktywna) w ustawieniach —
spowoduje odwołanie (=dezaktywowanie) funkcji HSW.

– Jeżeli funkcja HSW jest już aktywna w ustawieniach i ponownie wykonasz procedurę aktywującą ją, to Limit Prędkości Jazdy
HSW zostanie zaktualizowany do Twojej nowej Docelowej Prędkości Maksymalnej.

5.6. Funkcja ESW » Sygnalizacja przekroczenia limitu prędkości obrotowej [rpm]
Jeśli chcesz, możesz ustawić, żeby GIpro-X sygnalizował Ci, że jedziesz z prędkością wyższą od Limitu Prędkości Obrotowej ESW,
który sam zaprogramujesz.  Ilekroć przekroczysz taką prędkość, na wyświetlaczu zacznie  szybko i  z pełną jaskrawością migać
numer faktycznie wybranego biegu.

Aby UAKTYWNIĆ funkcję ESW:
– Uruchom silnik i niech pochodzi na jałowych obrotach.
– W  Menu  Konfiguracyjnym  wybierz  teraz  znak  “E”  i  zrób  jedno

Długie  Naciśnięcie na  Gładziku.  GIpro-X  zaczyna  wyświetlać
‘kółko’ wirujące ruchem animowanym.

– Zacznij  jechać.  Animowane  ‘kółko’  wiruje  teraz  szybciej,  co
oznacza,  że  GIpro-X  jest  gotów,  żeby  nauczyć  się  Twojej
najwyższej dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika.

– Wrzuć  bieg  #2.  Na  nim  uzyskaj  z  silnika  Twoją  Docelową
Obrotową Prędkość Maksymalną i utrzymuj ją stabilnie przez ok. 3
sekundy.

– Następnie ostrożnie zwolnij  i zatrzymaj się (ale zostaw silnik  na
jałowych obrotach). Teraz na wyświetlaczu GIpro-X wyświetla się

znak “U” (Updating… = Aktualizacja ustawień w toku…) i
Twoja Docelowa Obrotowa Prędkość Maksymalna zostaje
wprogramowana  do  GIpro-X  jako  Limit  Prędkości
Obrotowej ESW.

Aby DEZAKTYWOWAĆ funkcję ESW:

– W Menu Konfiguracyjnym wybierz znak “E” i zrób jedno
Długie Naciśnięcie na Gładziku. Zaczyna wyświetlać się
‘kółko’ wirujące ruchem animowanym.

– Zrób kolejne Długie Naciśnięcie na Gładziku.
Wartość  limitu  prędkości  zostaje  wykasowana  z  funkcji
ESW, a funkcja ESW zostaje dezaktywowana.
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Uwagi:
– Funkcja ESW jest dostępna w Menu tylko wtedy, jeżeli wcześniej została wykonana Procedura Uczenia pozycji biegów (L).

– Ponowne  wykonanie  Procedury  Uczenia  pozycji  biegów (L)  — kiedy  funkcja  ESW  jest  aktywna  — spowoduje  odwołanie
(=dezaktywowanie) funkcji ESW.

– Jeżeli  funkcja ESW  jest  już uaktywniona w ustawieniach i  ponownie wykonasz procedurę aktywującą ją,  to Limit  Prędkości
Obrotowej ESW zostanie zaktualizowany do Twojej nowej Docelowej Prędkości Maksymalnej.

– W razie potrzeby możesz mieć uaktywnione i używać obu funkcji (HSW i ESW) razem. Jeżeli prędkość jazdy jest ponad limitem
HSW, jak też prędkość obrotowa jest ponad limitem ESW, to funkcja ESW uzyskuje pierwszeństwo, co oznacza, że numer
biegu będzie migać szybko.

5.7. Przerzuć wyświetlanie 
(lub wyświetlaj normalnie)

W Menu Konfiguracyjnym GIpro-X wybierz znak “u” i zrób jedno
Długie Naciśnięcie na Gładziku, aby uaktywnić nową orientację
wyświetlania. 
Wyświetlacz  będzie  teraz  wyświetlać  dane  w  sposób
przerzucony — tzn: dół na górze, góra na dole.
(Aby przywrócić poprzedni sposób wyświetlania, wybierz znowu
“u”  +  jedno  Długie  Naciśnięcie,  i  treść  znowu  wyświetla  się
normalnie.)

5.8. Przywróć wszystkim ustawieniom domyślne 
wartości fabryczne

W Menu Konfiguracyjnym wybierz znak “d” i zrób jedno Długie
Naciśnięcie na Gładziku, aby przywrócić wartości domyślne.

Ta akcja obsługowa przywróci  domyślne wartości  fabryczne z
następującym skutkiem:
– San  biegów zaprogramowanych  przez  użytkownika  (L)  =>

Wszystkie biegi są wymazane z pamięci,
– Filtrowanie sygnału f => 4,

– Funkcja HSW H => nieaktywna,

– Funkcja ESW E => nieaktywna,

– Jaskrawość wyświetlania b => 4,

– Funkcja przerzuconego wyświetlania u => wyłączona 
(=wyświetla normalnie).

6. Czyszczenie wyświetlacza

Moduł Wyświetlania w GIpro-X czyść gąbką zwilżoną w wodzie. Używaj tylko czystej wody bez dodatku jakichkolwiek detergentów
(środków myjących).  Nie czyść  Modułu  Wyświetlania  suchą szmatką,  bo może porysować jego  wierzch.  Nie puszczaj  też na
wyświetlacz strumienia wody pod ciśnieniem (karszer etc.).

7. Warunki gwarancji

Urządzenie GIpro-X jest  w każdym punkcie konstrukcji  uszczelnione i zalane w bloku żywicy,  co gwarantuje najwyższy stopień
zabezpieczenia wewnętrznych części od: uderzeń, wstrząsów, zamoknięcia.
Każdy egzemplarz GIpro-X przed skierowaniem do sprzedaży / wysyłki przechodzi w fabryce szczegółowe próby kontrolne, aby od
samego początku działał w pełni niezawodnie — tak, jak oczekujesz.
Na produkty firmy HealTech nasi Autoryzowani Sprzedawcy udzielają Nabywcy gwarancji zwrotu pieniędzy w okresie 30 dni od daty
zakupu  —  znaczy  to,  że  odzyskasz  pieniądze  wydane  na  nasz  Produkt,  jeśli  Ten  nie  spełnia  Twoich  oczekiwań.  (Uwaga:
Warunkiem uzyskania zwrotu całej kwoty jest zwrócenie wszystkich części urządzenia w stanie jak w chwili zakupu urządzenia.)
Ponadto na niniejszy Produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, okres gwarancyjny (2 lata) liczony jest od daty zakupu. Przez ten okres
wadliwe urządzenie wymieniamy bezproblemowo na sprawne.

8. Dane techniczne

– Wymagane napięcie ze źródła zasilania: +8 V...+24 V.
– Wymagana wydajność prądowa ze źródła zasilania: 

maks. 60 mA przy 12 V.
– Zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością i 

krótkotrwałymi stanami nieustalonymi: Jest.
– Wymiary zewnętrzne: 20 x 30 x 13 mm (0,7" x 1,2" x 0,5").
– Temperaturowy zakres eksploatacyjny: –40°C...+80°C

(–40°F — +176°F).
– Wodoodporność: Stopień ochrony IP68.

Warszawa, luty 2018 r.
Tekst instrukcji na podstawie dokumentu anglojęzycznego “GPXT _UsersGuide_en.pdf [rev.003]”

4 GPXT – instrukcja obsługi (wersja ang. 003)


	1. Na wstępie
	2. Instalowanie
	3. Obsługa
	4. Cechy użytkowe
	5. Konfigurowanie urządzenia (Menu Konfiguracyjne)
	5.1. Sprawdź numer wersji firmware’u
	5.2. Zaprogramuj pozycje biegów pojazdu
	5.3. Ustaw filtrowanie sygnału
	5.4. Ustaw czułość czujnika oświetlenia
	5.5. Funkcja HSW » Sygnalizacja przekroczenia limitu prędkości jazdy [km/h]
	5.6. Funkcja ESW » Sygnalizacja przekroczenia limitu prędkości obrotowej [rpm]
	5.7. Przerzuć wyświetlanie (lub wyświetlaj normalnie)
	5.8. Przywróć wszystkim ustawieniom domyślne wartości fabryczne

	6. Czyszczenie wyświetlacza
	7. Warunki gwarancji
	8. Dane techniczne

