
Návod k použití pro ukazatel zařazené rychlosti 
GearTronic GT310-H1 (HONDA) 

 

Představujeme Vám nejnovější výrobek firmy PZRacing - Ukazatel zařazené rychlosti s připojením na originální 
konektor motocyklu.Tento ukazatel se připojuje přímo na diagnostický konektor motocyklu, čímž odpadá složité 
napojování na kabeláž. 

GearTronic ZERO má LCD display s šesti nastavitelnými barvami podsvícení displaye (červená, modrá, světle 
modrá, zelená, oranžová, fialová). Barvu si můžete sami nastavit , čím je tento ukazatel vyjímečný ve své třídě. 
Oproti konkurenčním výrobkům umožňuje revoluční display přečíst zařazenou rychlost i pod přímím slunečním 
osvětlením. 

 
Pasuje na modely : CBR250R (2010/11), CB400 SF/SB (2008/11), CB600F HORNET (2007/11), CB1000R 
(2008/11), CB1300 S/F (2003/11),CBF600 (2008/11), CBF1000 (2006/11), CBR600RR (2003/11), CBR600F 
(2011), CBR1000RR (2004/11), NT700V DEAUVILLE (2006/11), CROSSRUNNER (2010/11), VFR800 
(2006/11), VT750 (2007/11), VT1300CX (2010/11), FURY (2010/11), SABRE (2010/11), STATELINE 
(2010/11), INTERSTATE (2010/11), VFR1200 (2009/11), VTX1800 (2004/11), XL125V VARADERO 
(2007/11), XL700V TRANSALP (2008/11), XL1000V VARADERO (2003/11) 
 
Důležité : ukazatel vypočítává zařazenou rychlost z poměru mezi rychlostí a otáčkami motoru, protože tyto 
motocykly nemají senzor zařazené rychlosti. Z toho důvodu ukazatel zobrazuje správnou zařazenou rychlost při 
puštěné spojce. 
 
Důležité : přístroj je voděodolný, ale ne vodotěsný. Proto přístroj při mytí motocyklu nevystavujte vysokému 
tlaku vody. 
 
INSTALACE : 
Najděte červený 4pólový diagnostický konektor na Vašem motocyklu, běžně bývá v blízkosti centrální jednotky 
ECU. 
Následující soupis Vám pomůže najít diagnostický konektor : 
XL125V (2007/11): vedle ECU, CBR250R (2010/11): pod levou boční kapotou, CBR600F (2011): pod pravou 
boční kapotou,CB600F (2007/11) :  pod sedlem, CBR600RR (2003/11) :  pod sedlem, NT700V (2006/11): pod 
pravou boční kapotou,XL700V (2008/11): pod levou boční kapotou, XL1000V (2003/11): pod sedlem, 
CB1000R (2008/11) : pod pravou boční kapotou, CBR1000RR (2004/05) : pod levou boční kapotou, 
CBR1000RR (2006/11) : pod sedlem, VFR800 (2006/11) : pod pravou podsedlovou kapotou,CROSSRUNNER 
(2011): pod sedlem, VFR1200 (2009/11): pod sedlem, VT1300 (2010/11): pod sedlem 
 
Otevřete krycí čepičku a zapojte ukazatel do diagnostického konektoru. Dobře připevněte kabel. Pro jednodušší 
instalaci, je mezi konektorem a samotným ukazatelem přidána spojovací zásuvka. Ukazatel připevněte na 
viditelné místo pomocí přiloženého samolepícího suchého zipu. 
Každý ukazatel je označen kódem výrobku na obou stranách spojovací zásuvky. Nikdy nespojujte zásuvku, která 
má na obou stranách rozdílné označení, mohlo by dojít ke zničení přístroje. 
 
NASTAVENÍ: 
GearTronic ZERO je potřeba nejdříve nastavit než bude možné jej používat. Motocykl zvedněte zadním kolem 
do vzduchu a stabilizujte jej proti pohybu nebo pádu pomocí hlavního stojanu nebo stojanu pod zadní vidlici. 
 
PROGRAMOVÁNÍ: 
1. nastartujte motocykl a zařaďte neutral 
2. přepnutí do kalibračního módu docílíte krátkým přiložením (cca 3 vteřiny) bílého drátu na „kostru“ nebo 
raději na nenalakovanou část rámu motocyklu. Přepnutí do kalibračního módu je možné pouze v prvních 10ti 
vteřinách po rozsvícení přístroje. 
3. Na display se zobrazí jedno z písmen (A:červená, B:zelená, C:modrá, D:oranžová, E:fialová, F:světle modrá). 
4. Barvu podsvícení vyberete opětovným přiložením bílého drátu na kostru motocyklu během zobrazení této 
barvy na displeji. 



5. Ponechte zapojený bílý kabel na kostře a vyčkejte dokud se nerozbliká č „1“ na displeji. Zařaďte první 
rychlostní stupeň a udržujte otáčky motoru nad volnoběžnými otáčkami, nejlépe cca v ¼ až 1/3 maximálních 
otáček. 
6. po přibližně 5ti vteřinách se objeví blikající číslice 2, zařaďte druhý rychlostní stupeň a stále udržujte stejné 
otáčky motoru nad volnoběžnými otáčkami. 
7.tímto způsobem pokračujte až do šestého rychlostního stupně. 
8.po úspěšném naprogramování se na display objeví střídavě blikající čtverec v dolní a horní části displaye. 
9.odpojte kostru a nyní je přístroj naprogramován, před první jízdou zaisolujte bílý kabel. 
 
V případě potřeby je možné přístroj kdykoliv znovu naprogramovat pomocí výše uvedeného návodu. 
Barvu podsvícení je možné kdykoliv změnit podle potřeby, stačí zopakovat první čtyři bodu návodu a 
vypnout klíček. 
Pokud se některá rychlost nezobrazuje správně, zopakujte programování podle návodu, pouze 
s vyššími otáčkami motoru. 
 
 
 
 
Důležité upozornění : Montáž musí být prováděna odborným servisem. V případě poškození 
přístroje v důsledku neodborné montáže, nebude možné uznat reklamaci. 
 
 

 


