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GIpro X-type 
Instalační návod pro kabelovou sadu GPX-U02 

 
Pro použití pouze s následujícími motocykly APRILIA: 

ETV1000 Caponord (2001-2007), RST1000 Futura (2001-2005) 

 
Upozornění: Neinstalujte zařízení, pokud nemáte základní mechanické 
dovednosti. HealTech Electronics Ltd. a jeho distributoři nejsou zodpovědní za 
žádnou škodu nebo újmu způsobenou nesprávnou instalací. Pokud máte 

pochybnosti, kontaktujte prosím svého dealera 
 

 
1. Klíč v zapalování by měl být v pozici „vypnuto“ (OFF).  

 
2. Odstraňte černé plastové kryty kolem panelu ukazatelů a pak 

odstraňte panel ukazatelů samotný.  

Musíte odpojit dva konektory (12pólový a 16pólový) v zadní části 
panelu. 

 

3. Protáhněte kabely GIpro skrze gumové prachové těsnění, které je 
kolem dvou konektorů. 

 
4. Připojte kabely GIpro k následujícím vedením z dvou konektorů: 

 

GIpro drát Připojit k 

Červený Malý konektor, pin 12, plně zelený kabel 

Černý Velký konektor, pin 1, plně modrý kabel  

Bílý Velký konektor, pin 16, bílý, šedo/bílý nebo 
bílo/hnědý kabel 

Zelený Malý konektor, pin 10, růžový kabel 
s hnědým pruhem 

 
Použijte dodané červené konektorové spojky k propojení kabelů. 

Použití: Umístěte neodizolovaný originální kabel motocyklu 
dovnitř průchozího kanálku kabelové spojky. Zavřete boční 
kryt spojky, aby se zacvakla pojistka krytu.  

Zasuňte neodizolovaný konec GIpro kabelu do spojky a 
zkontrolujte jeho pozici. Vložte samozářezný plíšek (u-
kontakt) a stlačte ho dovnitř spojky pomocí prstů. Poté zcela 
stiskněte u-kontakt pomocí kleští. Uzavřete horní kryt, aby se 
zacvakla pojistka.  

 
 

 
5. Připojte 4pólový konektor kabelové sady ke konektoru GIpro ukazatele 

a zapojte zpět dva konektory do panelu. 
 

6. Zkontrolujte připojení k napětí a uzemnění: 

Test #1: 

Zvolte Neutrál a zapněte zapalování ->

Displej GIpro by měl odpočítat od 6 do 1, poté začne pomalu 
blikat “L”.  
(Pokud ne, není displej připojen k napětí či uzemnění.) 

Test #2: 

Otáčejte koly  displej by měl indikovat otáčející se kolo.  

(Pokud ne, displej nedostává signál rychlosti.) 

Test #3: 
Nastartujte motor -> “L” by mělo na několik sekund blikat 
rychleji.  
(Pokud ne, displej nedostává RPM signál.) 

 
 

7. Určete si místo pro umístění GIpro ukazatele. 
 

8. Odstraňte zelený plast ze zadní části GIpro ukazatele a připevněte 
displej. 

 

9. Pokud vše funguje správně, pokračujte instrukcemi v Uživatelské 
příručce GIpro X ukazatele. 

 
 
 

 


