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     Návod k použití 

  Multifunkční-Bezdrátový 

      Cyklo computer 
 

Odtrhněte ochrannou fólii z obrazovky. 
 

 20 Funkcí  

1. Formát hodin 12/24 (CLK) 

2. Stopky (SW) 

3. Podsvícení 

4. Aktuální rychlost (SPD) 

5. Průměrná rychost (AVS) 

6. Maximální rychlost (MAX) 

7. čas jízdy (TM) 

8. Celková denní vzdálenost (DST) 

9. Celková ujetá vzdálenost (ODO) 

10. Auto OFF 

11. Automatické přepínání funkcí (SCAN) 

12. Odpočet zadaných kilometrů (CDD) 

13. Odpočet času (CDT) 

14. Teoretická denní spotřeba kalorií (CAL)  

15. Teoretická celková spotřeba kalorií (FAT)  

16. Teploměr (TEM) 

17. Indikátor slabé baterie 

18. +/- Porovnání průměrné a aktuální rychlostí  

19. Signalizace servisních intervalů  

20. Měření okruhů  

 Instalace baterie  

Vložte baterii CR2032 do computeru.  

Poznámka: kladný pól (+) by měl být nastaven  směrem vzhůru.  

Stejným způsobem postupujte u vysílače. 

 

 Instalace držáku computeru  

Držák computeru uchyťte pomocí poutka na jeho zadní straně. 

Computer  pak do držáku vložte a pootočte doprava. 

 

 Instalace senzoru a magneturu.  

Nainstalujte senzor na přední vydlici a magnet pak na paprsek kola, na 

straně k senzoru. Senzor i magnet by měli být nainstalovány 60 cm od 

computeru, tak jak je zobrazeno na obrázku. Poté upravte vzdálenost 

mezi čidlem a magnetem na 1,5 mm. Při roztočení kola by měl nyní 

computer zobrazovat hodnoty. Pokud se tak neděje, zkuste znovu 

upravit vzdálenosti. 

 

 Nastavení obvodu plášťů  

Po vložení baterie do computeru se na obrazovce 

zobrazí hodnota 2060, s blikajícím prvním číslem – 

computer je připravený k nastavení obvodu plášťů, dle 

následující tabulky. Pravým tlačítkem měníte hodnotu 

právě blikajícího čísla, levým tlačítkem pak tuto hodnotu potvrdíte a 

postoupíte na číslo další. Následným opětovným stlačením levého 

tlačítka přejdete k nastavení režimu Km/h, Míle/h 

Tabulka obvodů pláštů  

Velikost kola Obvod Velikost kola Obvod 

47-305,  16 x 1.90 1272 32-622,  28 x 1,25, 700x32C 2170 

47-406,  20 x 1.75 1580 35-622,  28 x 1,35, 700x35C 2185 

37-540,  24 x 1 3/8 1948 37-622,  28 x 1,40, 700x35C 2200 

47-507,  24 x 1,75 1900 37-622,  28 x 1,40, 700x37C 2200 

37-584,  26 x 1 3/8, 650 STD 2086 40-622,  28 x 1,50, 700x38C 2220 

37-590,  26 x 1 3/8, 650x35A 2100 42-622,  28 x 1,60, 700x40C 2230 

40-559,  26 x 1,50 2030 47-622,  28 x 1,75 2250 

42-559,  26 x 1,60 2025 50-622,  29 x 2,00 2280 

47-559,  26 x 1,75 2050 54-622,  29 x 2,10 2295 

50-559,  26 x 2,00 2075 57-622,  29 x 2,25 2288 

54-559,  26 x 2,10 2100 60-622,  29 x 2,35 2330 

57-559,  26 x 2,25 2120 23-571,  650 x 23C 1973 

57-584,  27 x 1/2x2,25 2128 18-622,  700 x 20C 2102 

28-630,  27 x 1 1/4  2174 20-622,  700 x 23C 2100 

32-630,  27 x 1 1/4  2220 23-622,  700 x 23C 2125 

40-635,  28 x 1 1/2 2265 25-622,  700 x 25C 2135 

 28-622,  700 x 28C 2150 

 

 Nastavení KM/h nebo M/h  

Pravým tlačítkem zvolíte režim KM /h, případně 

Míle/h. Stlačením levého tlačítka pak přejdete k 

nastavení váhy.  

 Nastavení váhy  

Na obrazovce svítí K (Kg) a přednastavená hodnota 

065. Nastavte vaši váhu v rozmezí 20-200Kg a 

potvrďte stlačením levého tlačítka. Dalším 

stlačením  stejného tlačítka pak přepnete k 

nastavení upomínky k údržbě. 

 Nastavení upomínky k údržbě  

Pravým tlačítkem zvolíte interval 200, 400, 600, 

800 KM, po jehož ujetí se na obrazovce zobrazí 

blikající symbol klíče. Stlačením pravého tlačítka 

po dobu 3 sekund tuto upomínku vypnete. Levým 

tlačítkem pak přejdete k nastavení hodin. 

 Nastavení 12H/24H režimu hodin  

Stlačte levé tlačítko po dobu 3 sekund, pravým 

tlačítkem přepněte mezi 12 a 24 h režimem, levým 

tlačítkem volbu potvďte. Následným stlačením 

pravého tlačítka přejdete k nastavení času. Levým 

tlačítkem měníte hodnotu právě blikajícího čísla, 

jednoho po druhém nebo pravým přejdete od nastavování hodin k 

minutám. Následně přejdete k nastavení celkově ujetých Km 

 Přepínání mezi funkcemi  

Stlačením pravého tlačítka přepínáte mezi jednotlivými funkcemi: 

(ODO)-(DST)-(MAX)-(AVS)-(TM)-(SW)-(CDD)-(CDT)-(CAL)-(FAT)

-(TEM)-(SCAN) 

 Nastavení  ODO  

Podržte levé tlačítko po dobu 3 sekund, pravým 

tlačítkem pak změňte hodnotu právě blikajícího 

čísla a potvrďte levým tlačítkem. Následným 

stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu 

vzdálenosti ujeté v rámci jedné jízdy  (DST)  

 DST  

DST vyjadřuje vzdálenost ujetou v rámci jedné 

jízdy, v rozmezí od 0.001 to 9999(KM). Po 

překročení této, maximální hranice se tato 

automaticky vynuluje. Stlačením levého tlačítka 

v režimu DST, zaznamenanou hodnotu DST 

vynulujete, spolu se zaznamenanými hodnotami  MAX, AVS, TM. 

Stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu maximální rychlosti. 

 MAX  

V režimu MAX je zaznamenávána maximální 

rychlost v rámci jedné jízdy. Stlačením pravého 

tlačítka v režimu MAX zaznamenanou hodnotu 

MAX vynulujete, spolu se zaznamenanými  

hodnotami DST, AVS, TM. Pravým tlačítkem 

přepnete do režimu AVS 

 

 AVS  

V režimu AVS je zaznamenávána/ zobrazována 

aktuální průměrná rychlost v rámci jedné jízdy. 

Stlačením levého tlačítka po dobu 3 sekund 

hodnotu AVS vynulujete, spolu se 

zaznamenanými DST, MAX, TM . Stlačením 

pravého tlačítka přepnete do režimu TM. 

 

 TM  

V režimu TM je zobrazena aktuální doba trvání 

právě probíhající jízdy, v rozmezí 0 :00 :00 to 

99 :59 :59. Po překročení této maximální hodnoty 

je zaznamenaná hodnota TM automaticky 

vynulována, spolu s hodnotami DST, MAX a 

AVS. Stlačením levého tlačítka po dobu 3 sekund, 

pak dojde k vynulování těchto hodnot manuálně. Stlačením pravého 

tlačítka přejdete do režimu SW 

 

 SW  

SW = stopky. Levým tlačítkem spustíte, levým 

tlačítkem pozastavíte, pravým zaznamenanou 

hodnotu vynulujete. Stlačením levého tlačítka po 

dobu 3s, computer uzamknete v režimu stopek 

( nelze použít jinou fukci ), následným stlačením 

stejného tlačítka po dobu 3s pak tuto volbu zrušíte. Pravým tlačítkem 

pak přejdete do režimu CDD. 

 CDD  

Podržte levé tlačítko po dobu 3s a nastavte 

požadovanou hodnotu v rozmezí 0-999,99 Km. 

Pravým tlačítkem potvrďte. 

Pravým tlačítkem přejdete do režimu CDT 

 

 CDT  

V režimu CDT je zobrazována/zaznamenávána 

doba jízdy vzdálenosti/úseku zvoleného v rámci 

funkce CDD. 

Pravým tlačítkem přejdete do režimu CAL 

(CAL  

CAL znázorňuje množství kalorií spálených v 

rámci jedné jízdy. Stlačíte-li levé tlačítko po 

dobu  3’s , dojte k vymazání, spolu se 

zaznamenanými hodnotami FAT. 

Pravým tlačítkem přejdete do režimu FAT 

 

 FAT  

Obdobná funkce jako u režimu CAL. 

Pravým tlačítkem přejdete do režimu TEM  

 

 TEM  

TEM = okolní teplota vzduchu. Stlačte levé 

tlačítko po dobu 3s a nastavte preferovanou 

jednotku C/F. 

Pravým tlačítkem přejdete do režimu SCAN 

 

 

 SCAN  

V režimu SCAN se na obrazovce jedna po druhé 

zobrazí hodnoty DST, MXS, AVS, TM. 

 

 

 Měření okruhů  

Levým tlačítkem přejdete do režimu FFM. Dojde k zobrazení hodnoty 

（TM）. Stláčením pravého tlačítka pak z této přepnínáte na hodnoty

（DST),（TM), (AVS),（MAX）.Levým tlačítkem pak tento režim 

opustíte. 

 

 Aktuální rychlost  

Hodnota aktuální rychlosti je vždy zobrazena na obrazovce. 

 

 Porovnání aktuální a aktuální průměrné rychlosti  

“+” nebo“-”je vždy zobrazeno v pravém 

horním rohu. V závislosti na tom, je-li vaše 

aktuální rychlost vyžší, nebo nižší než vaše 

aktuální průměrná rychlost 

. 

 

 Podsvícení  

Obrazovka se vždy rozsvítí po dobu 6 sekund, po stlačení kteréhokoliv 

tlačítka. 

Stlačením pravého a levého tlačítka zároveň po dobu 3s dojde k 

trvalému rozsvícení, stejným způsobem pak k zhasnutí 

. 

 

 Automatické vypnutí  

Computer vždy přejde do klidového režimu, 

nepřijímá-li žádné signály po dobu delší než 5 

minut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indikace slabé baterie  
 

Blikající symbol baterie se zobrazí, v případě 

nutnosti baterii vyměnit. 
 
 

 Disfunkce a jejich příčiny   
 

Malfunction Reasons 

Trvale zobrazené 

hodnoty 0 

Špatne nastavená vydálenost mezi 

computerem – senzorem, 

senzorem- magnetem. 

Špatně naměřené 

hodnoty 

3patně nastavené výchozí hodnoty, 

např obvod kola 

Pomalé reakce 
Zpomalení vlivem nízké okolní 

teploty. 

Prázdná 

obrazovka 

Může být způsobeno ostrým 

slunečním světlem 

Černá obrazovka Špatně pripojená/ vybitá baterie 

 

 Příslušenství  
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