
GEKOBOX

Instrukcja  montażu



1. GEKOBOX   Podstawowe informacje

GEKOBOX   to  programowalny,  zewnętrzny,  komputer  sterujący  przeznaczony  do 
okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika.

GEKOBOX   jest  zaprojektowany  specjalnie  do  współpracy  z  silnikiem  VW  1.6TDI 
montowanym fabrycznie w samochodach marki:  AUDI, SEAT, SKODA, 
VW.

GEKOBOX    to hybrydowe urządzenie łączące w sobie skuteczność działania chiptuningu 
i łatwość montażu oraz niewykrywalność urządzeń typu Power-Box.

GEKOBOX    należy stosować wyłącznie w autach sprawnych technicznie !

GEKOBOX – podstawowe zalety w stosunku do klasycznego chiptuningu:

– jest  NIEWYKRYWALNY przez  serwisowe systemy diagnostyczne  – możliwość 
stosowania również w autach NA GWARANCJI

– ŁATWY MONTAŻ I DEMONTAŻ – możliwość samodzielnego zamontowania i 
zdemontowania urządzenia

– MOŻLIWOŚĆ ODSPRZEDAŻY urządzenia lub zastosowania w innym pojeździe z 
takim samym silnikiem

 

GEKOBOX – podstawowe zalety w stosunku do urządzeń typu Power-Box:

– BRAK MOŻLIWOŚCI USZKODZENIA POMPY PALIWA – z powodu pracy przy 
zbyt wysokim ciśnieniu – GEKOBOX nie podnosi ciśnienia paliwa

– wysoki  uzyskiwany BEZPIECZNY WZROST MOCY i MOMENTU obrotowego 
jak w klasycznym chiptuningu

– OCHRONA  TERMICZNA  SILNIKA  poprzez   monitoring  temperatury  gazów 
wydechowych EGT  i  ograniczanie wzmocnienia w przypadku przegrzania

– WODOODPORNOŚĆ: klasa IP69



2. Instrukcja montażu

UWAGA !!!

Wszystkie prace związane z montażem urządzenia GEKOBOX należy wykonać na 
wyłączonym silniku i z wyjętym kluczykiem ze stacyjki.

Do montażu  GEKOBOX-a potrzebny będzie kanał lub podnośnik warsztatowy.

Narzędzia potrzebne do zamontowania urządzenia: 
-   klucz oczkowy płaski 10mm, 
-   klucz nasadowy TORX 25 i 30 

OPIS CZYNNOŚCI:

Wyjąć kluczyk ze stacyjki i odczekać 60 sekund. 

Następnie należy :

– odkręcić śruby mocujące i zdjąć dolną osłonę silnika (TORX 25 i 30)



– zdjąć górną osłonę silnika -  w miejscach zaznaczonych strzałkami pociągnąć osłonę 
do góry



– odpiąć wtyczki od wtryskiwaczy paliwa – pierwszą odpiąć wtyczkę numer 4
(dopchnąć wtyczkę do wtryskiwacza, nacisnąć mocno blokadę i zdjąć wtyczkę)

4



–   ułożyć wiązkę kablową na silniku - w miejscach zaznaczonych białą taśmą, 
przymocować wiązkę do rurki paliwowej opaskami zaciskowymi



– wtyczki krótszych kabli połączyć z wtyczkami kabli, które  wcześniej odpięliśmy od
             wtryskiwaczy, a wtyczki dłuższych kabli zapiąć do wtryskiwaczy paliwa



'KLIK'



– prawidłowo zamontowana wiązka powinna wyglądać tak:

'KLIK'





– odpiąć wtyczkę od czujnika ciśnienia powietrza ( MAP )  -  pod sprężarką 
klimatyzacji



– pomiędzy czujnik ciśnienia powietrza, a odpiętą wtyczkę wpiąć rozgałęźnik wiązki 
kablowej

'KLIK'



– wysunąć z uchwytu złącze kablowe czujnika temperatury spalin ( EGT ) 





– rozpiąć złącze kablowe czujnika temperatury spalin ( EGT )

– ułożyć wiązkę kablową



– pomiędzy rozpięte wtyczki wpiąć rozgałęźnik wiązki kablowej

'KLIK'



– wsunąć z powrotem złącze kablowe w uchwyt



– poluźnić nakrętki zacisków akumulatora (użyć klucza 10mm)

        
- wsunąć konektory kabli zasilających pod nakrętki zacisków akumulatora - dokręcić nakrętki 
                WAŻNE!!! kabel czerwony to „+” ( PLUS ), a kabel brązowy to „-” ( MINUS )



– sprawdzić poprawność połączeń kabli i wtyczek

– podłączyć urządzenie GEKOBOX do wiązki kablowej



– włożyć kluczyk do stacyjki i uruchomić silnik - jeżeli wszystko zostało 
zamontowane poprawnie, wszystkie kontrolki diagnostyczne zgasną, a silnik będzie 
pracował normalnie

– wyłączyć silnik

– sprawdzić ułożenie kabli i wtyczek, zwrócić uwagę na możliwości uszkodzenia, 
przetarcia itp., w razie konieczności skorygować położenie wiązki

– zamontować górną osłonę silnika

– zamontować dolną osłonę silnika

– wsunąć urządzenie GEKOBOX pomiędzy akumulator i filtr powietrza w miejsce 
pokazane na zdjęciu

–  SPRAWDZIĆ ! ułożenie modułu GEKOBOX i wiązki kablowej w komorze silnika: 
ułożenie musi umożliwiać swobodny ruch silnika we wszystkich kierunkach, aby 
nie dochodziło do naciągania i przecierania wiązki kablowej



– Urządzenie GEKOBOX jest fabrycznie zaprogramowane do współpracy z konkretną 
wersją silnika VW 1.6TDI, dlatego bardzo ważne jest, aby prawidłowo wypełnić 
formularz zamówienia, gdyż w przeciwnym razie, urządzenie może nie działać 
prawidłowo 

– Po prawidłowym zamontowaniu, urządzenie GEKOBOX jest od razu gotowe do 
pracy

Poniżej zdjęcia komory silnika po prawidłowym zamontowaniu urządzenia:



PRZEŚWIT





3.      Uwagi końcowe

NIGDY nie instaluj urządzenia GEKOBOX na pracującym silniku. Po wyłączeniu silnika i 
wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki, przed dalszymi pracami, należy odczekać ok 60 sek. do 
całkowitego wyłączenia systemów elektronicznych w samochodzie.

Podczas montażu urządzenia należy starannie ułożyć wiązkę kablową w komorze silnika i 
upewnić  się,  że  nie  jest  w  pobliżu  elementów,  które  podczas  pracy  silnika  mogą 
doprowadzić do jej przetarcia. Przed podłączeniem wiązki do instalacji  w samochodzie 
zaleca  się  przedmuchać  odłączone  wtyczki  sprężonym  powietrzem  w  celu  usunięcia 
zanieczyszczeń  (np.  piasku)  i  sprawdzić  wzrokowo  stan  instalacji  szukając  śladów 
oddziaływania wilgoci. 

Nie odłączaj urządzenia GEKOBOX na pracującym silniku. 

W razie konieczności demontażu urządzenia, należy odłączyć urządzenie i zdemontować 
wiązkę kablową wykonując czynności w odwrotnej kolejności jak przy montażu. 
Po odłączeniu urządzenia NALEŻY zdemontować wiązkę kablową. Pozostawienie wiązki 
kablowej podłączonej do silnika, przy jednoczesnym odłączonym urządzeniu GEKOBOX 
uniemożliwi uruchomienie silnika.

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie instalacji, skontaktuj się z naszą firmą, a dział pomocy 
technicznej odpowie na wszystkie Twoje pytania.

GEKO-CARS
ul. Główna 23
61-005 Poznań

tel. 509-856-100
geko@gekocars.pl

mailto:geko@gekocars.pl

