
Shifting ContRoll 2 
   Jednotka rychloražení Shifting ContRoll 2 je určena pro zkrácení doby řazení při řazení na 
vyšší rychlostní stupně přerušením točivého momentu vypnutím zapalování a vstřikování. 
Jednotka je řízena mikroprocesorem a lze snadno měnit čas vypnutí motoru. Dále umožňuje 
aktivovat kontrolku řazení v předem nadefinovaných otáčkách. Výstupy na cívky, vstřikovače 
i kontrolku mají ochranu proti zkratu. 

   Funkčnost spínače řazení lze snadno zkontrolovat pomocí sirénky a tečky na displeji. 
Zobrazený čas na displeji odpovídá celkové době vypnutí motoru, tj. době, po kterou je 
vypnuto zapalování. Vstřikovače jsou aktivovány 5ms před aktivací zapalovacích cívek. Po 
přerušení zapalování i vstřikování probíhá celé řízení motoru jako před přerušením, válce se 
připojují automaticky postupně.  

   Jednotka je určena pouze pro použití na uzavřené závodní trati a není homologována pro 
provoz na pozemních komunikacích. 

 

 

 

Zapojení pinů – pohled do konektoru jednotky 

A1 – napájení +12V (10-18V) 
A2 – kostra  
A3 – výstup  12V na cívky (max. 12A) 
A4 – výstup  12V na vstřikovače (max. 12A) 
A5 – výstup  na kontrolku řazení (spínané mínus, max. 6A) 
B1 – vystup  na kontrolku řazení (trvale +12V ) 
B2 – kostra  
B3 – vstup  snímače řazení 
B4 – kostra  
B5 – otáčkový vstup (ze vstřikovače, zapalovací cívky nebo výstupu na otáčkoměr) 
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Zapojení jednotky řazení 

  Na obrázku vpravo je zapojení zapalovacích cívek a 
vstřikovačů na motocyklu. Všechny cívky mají 
společné napájení +12V, stejně tak všechny 
vstřikovače. Barvy vodičů se mohou na různých 
motocyklech lišit. Zapojení je na schématu dole. 

1) Nutné přerušit +12V vedoucí na zapalovací 
cívky. Vodič vedoucí z motocyklu (po zapnutí 
klíčku je na něm +12V) připojit na napájení řídící 
jednotky na pin A1. Druhý konec vedoucí 
k cívkám připojit na pin A3. 

 

2) Nutné přerušit +12V vedoucí na vstřikovače. 
Živý konec zaizolovat, konec vedoucí na 
vstřikovače přivést na pin A4. 

 

3) Pin A2 připojit na minusový pól akumulátoru nebo kdekoliv na kostru motocyklu. 

 

4) Připojit snímač řazení pomocí konektoru. V případě potřeby zapojit kontrolku řazení. 
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Montáž snímače 

   Snímač umístěte místo původní tyčky řazení pomocí dodaných duralových tyček se 
závitem. Tyčky lze dle potřeby zkrátit. Veškeré závity opatřete závitovým lepidlem. Kabel od 
snímače připevněte plastovými stahovacími páskami. Při řazení nesmí docházet k napínání 
kabelu. 

 

Nastavení 

   Čas vypnutí motoru je standardně nastaven na 50ms což vyhovuje většině běžných 
sportovních motocyklů. V případě potřeby lze nastavit od 30 do 70ms po 5ms. Při svítícím 
displeji (u některých motocyklů je nutné nastartovat motor) stiskněte současně obě tlačítka 
na dobu delší jak 3s dokud nezačne údaj blikat. Horním tlačítkem se doba zvyšuje o 5ms, 
dolním tlačítkem se doba zkracuje o 5ms. Jakmile je nastavena požadovaná doba uloží se 
buď opětovným stiskem obou tlačítek na dobu delší jak 3s nebo ponecháním jednotky bez 
zásahu po dobu 10s. Údaj je v paměti, jakmile přestane blikat a je uložen i v případě 
odpojení napájení. Lze jej opět kdykoliv změnit. 

 

   Pokud při řazení dochází k následnému vyskočení rychlostního stupně, je čas vypnutí 
motoru krátký – nestačí se dořadit další rychlostní stupeň.  Dlouhý čas se naopak projeví 
výrazným cuknutím motoru při řazení. Pro silniční motocykly je běžný KillTime 45-50ms. 

 

   Nastavení kontrolky řazení se provádí za chodu motoru. Podržením tlačítka B po dobu 
delší jak 3s se na displeji objeví SL (Shift Light). Vytočte motor do otáček, kde požadujete 
aktivaci kontrolky řazení a krátce stiskněte opět tlačítko B. Pokud se objeví na displeji FI jsou 
otáčky mimo rozsah (16-600Hz). Jako kontrolka řazení může být použita zátěž do 5W, 
doporučujeme světlo LED. I při odpojené kontrolce řazení je spínání indikováno rozsvícením 
desetinné tečky na displeji (viz popis na první straně). 

   Před jízdou je vhodné provést kontrolu funkčnosti snímače. Jednotka musí mít napájení a 
pokud je spínač sepnut ozve se tón ze sirénky a rozsvítí se desetinná tečka na displeji (viz 
popis na první straně). Je-li snímač v klidu, nesmí jednotka vydávat žádný tón. 
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