
Маркирайте сегашното положение на лостчето на скоростите за да не се промени след монтажа
на новото лостче и датчика позицията на стъпалото ви - с която сте свикнали да карате.
За целта маркирайте с маркер или остър предмет двете ключови места от двете страни.

Развийте оригиналното лостче което предава движението на скоростите.
Нормално лостчето е с лява и дясна резба в двата края - разхлабете контра гайките и го
развивайте  докато го отделите от резбите на „ябълките“. Желателно е да не режете
оригиналното лостче на мотора.
Добре е да ви направят на струг друго лостче-заместител от алуминий или неръждаема стомана.
Новото лостче /“заместител“/ с навития на него датчик да е дълго колкото оригиналното и да е
съобразено с оригиналните резби в двата края за захващане за „ябълките“.
Първи вариант: оригинално лостче е с две „женски“ резби от двете му страни -
дължината на оригиналното лостче трябва да е равна на общата дължина на новото лостче
заместител с навития в него до край датчик. Датчика при лостче с „женски резби“ отнема 6
милиметра от дължината на оригиналното лостче.

Втори вариант - оригиналното ви лостче е с „мъжки“ резби и лостчето-заместител се завива от
другата страна на датчика - от дължината на оригиналното лостче се отнемат 50 милиметра.
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дължина на лостче заместител
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дължина на лостче заместител
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дължина на оригиналното лостче



powered by www.DefCon.bg

Добре обмислете монтажа на датчика !!! Често се бъркат резбите и не може да се закрепи
датчика към лостчето или лостчето и датчика към мотора!
Предварително проверте къде датчика се събира най добре така че като се монтира корпусът му
да може да се движи свободно!

Обезопасявайте всички кабели с които работите! Не работете когато мотора е на контакт!

Понякога когато не може да се събере датчика се налага да се мести по оста на лостчето и
тогава се правят две лостчета от двете страни на датчика

Монтирайте новото лостче с датчика обратно на мотора към „ябълките“. Докато завивате
внимавайте с кабела който излиза от датчика. Сега е момента - завивайки лостчето - да
нагласите позицията на лоста на скоростите както си беше при маркирането в началото за да не
се изменя стойката на лявото ви стъпало след монтажа на датчика и лостчето заместител.
Ако се налага коригирайте положението на стъпалото - проверете дали белезите съвпадат и
фиксирайте с контра гайките лостчето с датчика.
Прекарайте кабела на датчика до мястото където сте решили да сложите модула „електроника“.

За монтиране на модула „електроника“ трябва да си осигурите свободен достъп до мястото
където сте преценили че ще я поместите (най-често под задната седалка или под предната
седалка). Трябва да имате свободен достъп за прекарването на кабела от датчика до
модула „електроника“. Трябва да имате свободен достъп за прекарването на кабел от
модула „електроника“ до минуса на акумулатора и до бобините.
Най-често трябва да демонтирате от мотора предната седалка, резервоара и кутията на
въздушния филтър (този вариант е показан в следващите картинки но не е задължителен за
монтирането на системата на всички модели мотори).
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Сложете модула „електроника“ на избраното от вас място.
Включете кабела който идва от датчика в буксата с 2 пина на „електроника“.

Прекарайте черния кабел от снопа с конекторите към бобините до акумулатора и го свържете
с клемата минус

Прекарайте кабела с буксите до бобините - разкачете буксите от ЕДНА бобина и я свържете
отново към кабела и чрез/през снопа кабели с букси който отива към „електроника“.
Повторете ЕДНА ПО ЕДНА с буксите на останалите три бобини.

След като сте свързали снопа кабели с минуса на акумулатора и с бобините дайте на контакт и
измерете с уред на буксата към електроника на пинове 1 и 2 има ли 12 волта.
За да получите достъп до клемите премахнете внимателно червената контра от челото на буксата.

Ако няма 12 волта или е обърнат поляритета / на пин едно трябва да е „+“ а на пин две „-“ /
преустановете монтажа и се свържете веднага с нас !!! / , 09 888 9 37 16/support@upshift.eu
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Свържете буксата на снопа кабели /4 пина/ с букс та на модула „електроника“.

Преди да сте монтирали всички части на мотора обратно - проверете дали системата работи.
Само дайте на контакт.

Леко придвижете лоста на скоростите с ръка все едно искате да качите на по-горна предавка.
Датчика трябва да сработи и от модула „електроника“ трябва да се чуе изщракване.
Ако стане така всичко е наред и може да монтирате обратно на мотора кутията на въздушния
филтър и резервоара /или всичко което сте демонтирали във вашия случай/.

Ако не се получи изщракване:

- проверете с уред буксата на датчика дали при натискане/дърпане дава/маха контакт
За да получите достъп до клемите премахнете внимателно червената контра от челото на буксата.

- проверете с уред свързаноста на буксата от снопа кабели към буксите на бобините
За да получите достъп до клемите премахнете внимателно червената контра от челото на буксата.

- проверете връзката от буксата на снопа кабели към клемата „минус“ на акумулатора

Изяснете за какво става въпрос сами или с наша помощ / , 09 888 9 37 16/
отстранете проблема докато се чуе желаното изщракване.

a

!!! НЕ ПАЛЕТЕ МОТОРА !!!

! Когато разкачате буксите обърнете внимание дали пиновете са здрави и непокътнати !

Системата е влагоустойчива - но е препоръчително да НЕ излагате на пряка водна струя или
агресивни физически или химически влияния/материали датчика,буксите, свързващите кабели
или модула електроника! Нарушаването на тази препоръка води до отпадане на гаранцията!
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Настройване на системата:
За да получите достъп до настройването на системата първоначално и еднократно трябва да:
1 - сдвоите вашия шифтър с вашето андроид устройство през блутуут:
дайте на контакт мотора - открийте на своето андроид устройство вашия шифтър като ново
блутуут устройство и се свържете с него /уникалните му име и парола са ви предоставени
при покупката/
2 - да свалите и инсталирате безплатно апликацията настройваща шифтъра:
посетете чрез вашето андроид устройство и свалете „ПЪЛНА РАБОТНА
ВЕРСИЯ НА АПЛИКАЦИЯТА ЗА НАСТРОЙКА НА СИСТЕМА “ инсталирайте я.
На някой устройства трябва за да инсталирате апликацията да разрешите инсталация от
„Неизвестни Източници“ / в случая това е сайта на
Трябва да разрешите този вид инсталиране - в повечето случаи това става по следния или
аналогичен начин: отидете в изберете отметнете
потвърдете с „ “  Тази настройка - в зависимост от устройството - изглежда така:

В настройващата апликация ще забележите че можете да коригирате две времена и .
Имате и история в която се записват предни настройки по дата и час - имате и кратко упътване.

е времето за което се прекъсват бобините за да се „разтоварят“ зъбчатките и да е
възможно преминаването на по-висока предавка.

е времето което тече от задвижването на лостчето на скоростите от най-долна точка „А“
до горна точка /в която реално започва превключването на по-горна предавка като се
спира тока на бобините/.
/този пример е за „нормални“, не „обърнати“ скорости - когато 2ра, 3та, 4та, 5та и 6та скорост
са в посока нагоре - това обяснение интерпретирано наобратно важи за „обърнати“ скорости/
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Опцията за настройване на се налага от факта че всеки пилот превключва към по-горна
предавка за различно време - в зависимост от собсвения си стил на каране както и в
зависимост от конструкцията на всеки индивидуален модел мотор.
„ ви дава възможност максимално да оптимизирате превключването към по-горна
предавка с цел краткотрайност и точност на действието - действие което при другите марки е
осреднено и фиксирано като време с което вие трябва да се съобразявате и с течение на
времето ви бави.
С коригиране на ние се справяме с двата основни проблема фигуриращи при други марки:
-- вариант едно - “бърз“ пилот: пилота вече е избутал лостчето за скоростите нагоре до
позиция за смяна на по-горна скорост но тока на бобините не е още прекъснат и пилота чака
натискайки нагоре с опряно в следващатапредавка лостче докато бобините прекъснат и той
успее да превключи. В този вариант нашата система позволява да синхронизирате двете
събития като НАМАЛИТЕ „ .
-- вариант две - „бавен“ пилот: пилота започва да избутва нагоре лостчето на скоростите за да
превключи на по висока предавка но преди да е стигнал точката в която скоростите реално
превключват - шифтъра прекъсва тока на бобините и отново го пуска - а стигайки до най-горна
точка пилота вече е закъснял и няма възможност да вкара на по-високата предавка. В този
вариант нашата система позволява да синхронизирате двете събития като УВЕЛИЧИТЕ „ .

Коригирането на се извършва докато усетите че тока на бобините се прекъсва точно
тогава когато стъпалото ви е изминало разстоянието до точката в която реално превключвате
на по-горна предавка.

Настройка:
Всеки шифтър/датчик е тестван - при този тест са зададени времена подходящи за повечето
спортни модели мотори при над 8000 оборота. Но ако желаете корекция - ето как:

стартирайте апликацията ни на своето андроид устройство
приближете се до мотора - дайте контакт

в апликацията изберете своя шифтър

прочетете времената които са в шифтъра

коригирайте чрез плюс и минус желаните от вас времена

изпратете зададените /в жълт цвят/ от вас времена към мотора

“t1”

t1”
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t1”

t1”

“t1”

1:                                     2:

!!! Неправилно конфигуриран или неправилно функциониращ шифтър може да доведе до
злополука или повреди по мотора !!!

!!! Използвайте системата в и около обхвата обороти на които сте я настройвали и тествали !!!

Ако смятате че системата ви не работи както трябва или имате съмнение че някой модул е
дефектен МОЛЯ ПОТЪРСЕТЕ НИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НЕЗАБАВНО !!!
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