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Käyttöohje

Nopeusmittari

VAROITUS
■Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
■Eräät ajoneuvot voivat vaatia lisäosien ostamista. 
　Käytä ajoneuvoissa, joissa EI OLE sähköistä nopeusanturia, mukana toimitettua magneettista 

nopeusanturia tai kosketuksetonta nopeusanturia (myydään erikseen).
　Tai käytä nopeuspulssimuunninta (myydään erikseen), joka muuttaa mekaanisen nopeusmittarin vaijerin 

liikkeen sähköimpulsseiksi, jos ajoneuvossa on mekaaninen nopeusmittarin vaijeri.
   (Katso tämän ohjeen kohta Lisäosat.)
■Suunniteltu käytettäväksi 12V sähköjärjestelmässä. 
   (NANO-II Nopeusmittari EI toimi 6V järjestelmässä tai akuttomassa järjestelmässä.)
■NANO-II Nopeusmittari ei ehkä toimi normaalisti paljon häiriöitä tuottavien muiden laitteiden kanssa.
■Käytä NANO-II Nopeusmittaria sen käyttötarkoituksen mukaan.
■NANO-II Nopeusmittari on yleiskäyttöinen, joten se vaatii johdotuksen asentamista.
   (Ellet ole varma asennuksesta, käänny asiantuntevan myyjän puoleen.)
■Asenna johdotus ajoneuvon käyttöohjeen avulla.
■ÄLÄ avaa NANO-II Nopeusmittaria. Se voi vaurioitua ja vesi voi päästä sisään.
■ÄLÄ jätä NANO-II Nopeusmittaria korkeaan lämpötilaan, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
■ÄLÄ lyö, pudota tai altista NANO-II Nopeusmittaria iskulle. Se voi vaurioitua.
■Vältä kosketusta bensiinin, jarrunesteen ja muiden kemikaalien kanssa. Se voi vaurioitua.
■Asennuksen jälkeen tarkasta, että kaikki osat on asennettu oikein ja ruuvit kiristetty.
■Tarkasta kaikki asennetut osat 100 km:n ajon jälkeen. Säännöllinen tarkastus on tehtävä 500 km:n välein. 

Jos havaitset jotakin epänormaalia ajon aikana, pysäytä turvalliseen paikkaan ja tarkasta.
■LCD-näytön luettavuus voi sen rakenteen vuoksi olla huonompi jostakin kulmasta. Säädä asennus- 

kulmaa luettavuuden parantamiseksi. Älä tuijota heikosti näkyvää näyttöä ajon aikana, siitä voi aiheutua 
vakava onnettomuus.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

JOHDOTUS

OSAT

ASENNUSOHJE

Valmistajien johdinvärit

http://www.daytona-global.com

D1400-spd-E

    Irrota akun miinuskaapeli ennen asennusta. 
1. Asenna ④Kiinnitysteline (ylempi) & ⑤Kiinnitysteline (alempi) ohjaustankoon 
    ⑥kuusioruuveilla ja  ⑦jousialuslevyillä. ※7/8” ohjaustangossa käytä ⑧Kumirengasta.
2. Kiinnitä ①Näyttölaite asennettuun ④Kiinnitystelineeseen (ylempi) ⑨Kaksipuolisella teipillä.
     Puhdista pinta, johon ⑨Kaksipuolinen teippi kiinnitetään, rasvasta ja liasta.
3. Kytke johtimet kohdan JOHDOTUS  ja ajoneuvon käyttöohjeen avulla.
  ※Valmistajien johdinväriluettelo vain viitteeksi. Johdinvärit voivat vaihdella malli-, maa- ja
    vuosimallikohtaisesti. Tarkasta ajoneuvon käyttöohjeesta tai volttimittarilla.
4. Kytkennän jälkeen tee asetukset kohdan   ASETUKSET  mukaan.
5. Asetuksien jälkeen tarkasta toiminta ja jos toimii oikein, viimeistele asennus.
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Maa

■Pieni ABS-kotelo 40×60×17,5 mm
■Hienostunut valkoinen LED-näyttö yöllä
■KM/H (0-399 km/h) & MPH (0-250 mph) valittavissa
■Matkamittari: 0-999 999 km (mailia)
■Kaksoisosamatkamittari: 0-99 999,9 km (mailia)
■Suurimman mitatun nopeuden muisti ja haku
■Valittava näytön päivitysnopeus (0,16/0,5 sek.)
■Kytkettävissä ajoneuvon omaan elektroniseen 

roopeusanturiin, jos sellainen on

■Kello (12 h)
■Magneettianturi sisältyy
■Ohjaustankokiinnike (7/8" tai 1") sisältyy
■Jännite DC10-16V (normaali 12V), 9V  

PP3-paristolla saatavana
■Asetukset ja käyttö yhdellä painikkeella
■Tarkka ja luotettava
■Vesitiivis
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Jos ajoneuvossa on sähköinen nopeusanturi, ÄLÄ 
KÄYTÄ mukana toimitettua magneettista 
nopeusanturia.

1. Asenna ⑪magneetti mihin tahansa pyörän pyörivään 
    kohtaan (esimerkiksi jarrulevyyn).
2. Asenna ⑩magneettinen nopeusanturi sopivaan 
kohtaan seuraavien vaatimusten mukaan:
   ※Magneetin keskikohdan tulee olla linjassa anturin 
       jommankumman merkkiviivan kanssa.
   ※Magneetin ja anturin väli saa olla enintään 8 mm.

+ + -

Käytä ajoneuvoissa, 
joissa EI OLE sähköis- 
tä nopeusanturia,
toimitettua magneetti-
anturisarjaa.

Kytke sytytysvirtaan
(Virta päällä virtalukon 
ollessa käyntiasen-
nossa.)

※Valmistajien johdinväriluettelo vain viitteellinen. Johdinvärit voivat vaihdella malli-, maa ja vuosimallikohtaisesti.
    Tarkasta ajoneuvon käyttöohjeesta tai volttimittarilla.
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