
 

 

UlterSoundBox  
Instruction Manual / Instrukcja 

Ulter-Sport Valve Exhausts are sold with the factory blocked 
valve in the closed position. 

 
This allows for the exhaust to have Homologation. 

 
Operating the Valve requires UlterSoundBox 

 
CAUTION! 

Upgrading the exhaust with the UlterSoundBox 
 voids the Homologation. 

 
Before purchasing this product, please check if using such 
system is legal on public roads in your country. 

 

Tłumiki Ulter-Sport z zaworami klapowymi posiadają 
fabryczną blokadę zaworu w pozycji zamkniętej. 

 
W tej konfiguracji tłumik posiada homologację europejską. 

 
Aby sterować zaworem wymagany jest UlterSoundBox 

 
UWAGA! 

Podłączenie UlterSoundBox i aktywowanie funkcji 
sterowania zaworem unieważnia homologację. 

 
Przed zakupem, upewnij się, że używanie tego zestawu na 
drogach publicznych jest dozwolone w Twoim kraju. 

 

Depending on the production batch the exhaust will be equipped in one of the two UlterSoundBox variants. 

W zależności od partii produkcyjne tłumik będzie dostarczony z jednym z dwóch wariantów UlterSoundBox. 

Variant / Wariant 1 Variant / Wariant  2 

12V Motor /  
Silnik 12V 
 
 
 

12V Motor /  
Silnik 12V 
 

Spring /  
Sprężyna 
 
 

Spring /  
Sprężyna 
 

Central Unit /  
Centralka 
 
 
 

Central Unit /  
Centralka 
 

RC / 
Pilot 
 
 
 

RC /  
Pilot 
 

Power and Communication Cable /  
Kabel Sterujący i asilający 
 

Power Cable /  
Kabel Zasilający 
 
 
 
 

Communication Cable /  
Kabel Sterujący 
 
 
 
 



 

 

 

Tools Required / Wymagane narzędzia 

Variant / Wariant 1 Variant / Wariant  2 

Size 8 Wrench + Size 4 Allen Key / Klucz 8 + Imbus 4 Size 10 Wrench / Klucz 10 

 

1. Unscrew the block plate from the exhaust valve and attach the 12V motor to the Valve. 

Odkręć blaszkę blokującą zawór. W miejscu blaszki przykręć 12V silnik sterujący zaworem. 

 

2. Place the UlterSoundBox Central Unit inside the car – we recommend  the trunk/boot. 

Umieść centralkę UlterSoundBox wewnątrz samochodu - rekomendujemy bagażnik. 

 

3. Connect the communication cable to the 12V motor. Drive the communication wire from outside of the 

car (using the service holes) to the UlterSoundBox placed inside the car. Make sure the cable is secured 

and does not touch elements that may get hot e.g. the exhaust pipe. 

Podłącz kabel komunikacyjny do 12V silnika, a następnie wprowadź go do wnętrza samochodu (użyj jednego 

dostępnych otworów serwisowych). Upewnij się, że kabel jest zabezpieczony i nie dotyka elementów, które 

mogą się nagrzewać, np. rury wydechowej. 

 

4. Connect the power & communication cable to the UlterSoundBox Central Unit – the other end goes to the 

cigarette lighter 12V socket. Press the RC to see the Valve reaction. DONE! 

Podłącz kabel zasilający i komunikacyjny do centralki UlterSoundBox – drugi koniec należy podłączyć do 

gniazda zapalniczki 12V. Wciśnij przycisk pilota i sprawdź reakcję zaworu. GOTOWE! 

RC Function / Funkcje Pilota zdalnego sterowania 

Variant / Wariant 1 Variant / Wariant  2 

A- Max OPEN / Pełne OTWARCIE 
B- Max CLOSED / Pełne ZAMKNIĘCIE 
C- Gradual OPEN / Stopniowe OTWARCIE 
D- Gradual CLOSE / Stopniowe ZAMKNIĘCIE  

When the valve is at gradual 
OPEN/CLOESED position,  
a rattling sound may appear  
 - this is normal behavior 

Przy ustawieniach stopniowego 
OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA może 
pojawić się „brzęczenie” – nie jest 
to wada i nie podlega to reklamacji 

 

OFF – CLOSED / ZAMKNIĘTY 
ON – innactive / niaktywny 
AUTO – OPENED / OTWARTY 

DISCLAIMER / ZASTRZEŻENIE: 

Problem free operation is guaranteed only when the 
power is supplied via the cigarette lighter adapter. 
 
UlterSound box is also able to be connected directly 
to the car’s battery – 5A FUSE is recommended. 
 
 
Warranty does not cover the damage done to the 
electronic resulted in connection the unit in a way 
other than using the cigarette lighter adapter. 
 

Bezproblemowe działanie gwarantowana jest tylko przy 
podłączeniu UlterSoundBox do gniazda zapalniczki 12V. 
 
Jeżeli centralka podłączana z ominięciem wtyczki 
adaptera gniazda zapalniczki (np. bezpośrednio pod 
akumulator) – należy zastosować bezpiecznik  5A. 
 
Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych 
w wyniku podpięcia centralki UlterSoundBox inaczej niż 
przez gniazdo zapalniczki 12V 
 

 

INSTALLATION VIDEO / MONTAŻ 
Variant / Wariant 1 - link Variant / Wariant  2 - link 

WARRANTY / GWARANCJA: 

The exhaust is under 5 year warranty / Tłumik podlega 5 letniej gwarancji. 

UlterSoundBox and its components are under 1 year warranty / UlterSoundBox i jego komponenty 1 rok gwarancji. 

https://www.youtube.com/watch?v=oTul3bf7-5s
https://youtu.be/9UwDTS_GlNE

