Kurulum Talimatları /
Hızlı Başlangıç
TR
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Kutuda Neler Var
Sprint Booster aşağıdaki bileşenlerle birlikte gelir:

Sprint Booster ünite *

Kurulum Talimaları/
Hızlı Başlangıç
(bu döküman)

Kontrol ünitesi

Çift taraflı yapıştırıcı

Kablo bağı
Kullanma Klavuzu
* Sadece referans için. Gerçek cihaz, aracın marka ve tipine göre değişebilir.
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Şanzıman türü seçimi

OTOMATİK

MANUEL

M/T
A/T

Kontrol ünitesinin sağ tarafında seçim düğmesi bulunmaktadır.
Uygun bir cisim kullanarak (kalem/ataç/kürdan ..vs) düğmeyi
aracınızın şanzıman türüne uygun konuma getirin.
Manuel şanzımanlı araçlar için 'M/T' konumuna, otomatik
şanzımanlı araçlar için 'A/T' konumuna kaydırınız.
Yarı otomatik şanzımanlı araçlarda (DCT, S tronic, DSG, PDK,
SMG, ..vs) 'A/T' konumunu kullanın.

Seçim düğmesi 'M/T' konumunda olduğunda, Sprint
Booster çalışırken led ekranda manuel şanzıman
seçimini gösteren kırmızı bir nokta belirir
Sürüş esnasında kesinlikle şanzıman türünü değiştirmeyin.
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Kontrol Ünitesinin Bağlanması
Şanzıman türünü seçtikten sonra kontrol ünitesinin
Sprint Booster ünitesine bağlanması gerekir:
Sprint Booster üzerinde bulunan beyaz soketi bulun, kontrol
ünitesinde bulunan konektörü Sprint Booster soketine
bağlayın

Kontröl ünitesini bağlamama seçeneğiniz vardır. Bu durumda
cihaz fabrika varsayılanlarında çalışacaktır.
(
3 ).
Hızlanma modu/program seçimi, PEDAL KİLİT modu & VALE modu
kontrol ünitesi bağlanmadan kullanılamaz.
Konektörü kesinlikle kablodan çekmeyin.
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Aracın kapısını açın ve araç anahtarlarını arabadan çıkarın.

Sprint Booster bağlanmadan önce kapı açık şekilde 10
dakika bekleyiniz. Bu süre boyunca, araç CAN sistemi
üzerinden aracın elektronik sistemleri kontrol eder.

Bu adım, CAN bus sisteminin kontrol
testini tamamlaması ve araç arıza
lambasının YANMAMASI için
önemlidir.
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Sprint Booster Montajı

Gaz pedalı üzerindeki
konektörü bulun.

Gaz pedalı konektörünü
çıkarınız.
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Gaz pedalı üzerine Sprint Booster bağlayınız.

Kurulum sırasında Sprint
Booster'ın pedal konektörüne uygun
şekilde hizalandığından emin olun.

Gaz pedalı konektörünü Sprint Booster'a bağlayın.

Tüm bağlantıların sıkıca yerine oturduğundan emin
olun (Kablo konnektörünün ve Sprint Booster'ın).
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Kurulumun Tamamlanması

Sprint Booster'ı pedala taktıktan sonra, kontröl ünitesini istenilen
yere çift taraflı bant kullanarak sabitleyebilirsiniz. Kontrol ünitesini
takmadan önce sabitleyeceğiniz yeri kuru bir bez ile temizleyiniz.
Kontrol ünitesi kablosunun ayağınıza veya gaz pedalına engel
olmadğından daima emin olun. Fazla gelen kabloyu birlikte verilen
kablo bağı ile bağlayınız.

Bazı araçlarda gaz pedalı soketine ve
konektörüne erişmek ve Sprint Booster'ı monte
etmek için gaz pedalını çıkartmanız gerekir.
● Sprint Booster'ın montajı için özel bilgi
gereklidir. Doğru ve güvenli kurulum için bir
teknisyene danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
● Cihazı çalıştırmadan önce kullanma
kılavuzunu dikkatle okuduğunuzdan emin olun.

Yukarıdaki bilgiler, çoğu araç için geçerli olan genel talimatlardır.
Bazı araçlarda kurulum değişebilir. Daha fazla bilgi için yetkili
bayi ağımıza başvurun.
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Hızlanma modu

Kapalı

(Led Kapalı)

SPOR
(Yeşil Led)

3 Mode (2 Hızlanma + KAPALI):

●
●

Kapalı (led kapalı) – Standart hissiyat

●

YARIŞ (Kırmızı led) – 60%tepki artışı

SPOR ( Yeşil led) – 30% tepki artışı

YARIŞ

(Kırmızı Led)
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Hızlanma Modları arasında geçiş yapma

Modları değiştirmek
için seçim tuşuna
basınız

Kapalı

Yarış

Spor

Modlar arasında geçiş gaz pedalına
basılmadığında yapılmalıdır. Gaz
pedalına basarken modları asla
değiştirmeyin.
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Hızlanma Programları

Modlar (SPOR – YARIŞ) 9 kademeli programdan oluşur:

Ok düğmelerini kullanarak program seçiniz:
1-9 arası SPOR modu (Yeşil led)
and

1-9 arası YARIŞ modu (Kırmızı led)

Sol ok düğmesi
azaltmak için
kullanınız (9->1)

Sağ ok düğmesini
arttırmak için
kullanınız (1->9)

Seçilen program led
ekranda gösterilir

Programlar sadece SPOR ve YARIŞ modunda mevcuttur.
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LED ekranı kapatma

LED ekranı kapatmak için seçim düğmesine 3'' saniye
basılı tutunuz(isteğe bağlı).

1 ''

2 ''

3 ''

LED ekranı kapatmak için
3 saniye basılı tutun

LED Ekranını açmak için aynı
işlemi tekrarlayınız.

LED ekranını kapattığınızda, ok düğmeleri devre dışı bırakılır
ve programlar (1-9) değiştirilemez. Seçtiğiniz programlar
belleğe kaydedilir. LED ekranını kapattığınızda, yalnızca
bulunduğunuz modu gösteren LED ışığı yanacaktır.
(SPOR & YARIŞ).

Bu belge, Sprint Booster'ı Hızlanma modunda kurmaya ve
kullanmaya başlamak için temel bilgileri içerir. Cihazı
çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan emin
olun. Vale Modu ve Pedal kilidi modu kullanım kılavuzunda
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
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