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Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő információkat a kerékpár-számítógép használata előtt!  
 
Funkciók 

1. Aktuális sebesség 
2. 24-órás kijelzésű óra 
3. Össztávolság (ODO) 

Résztávolság (DST) 
5. Maximális sebesség (MXS) 
6. Átlagos sebesség (AVS) 

7. Résztávolság ideje (Trip time) 
8. Scan (SCAN) 
9. Kilométer/mérföld-átszámítás 

10.  Kerékkerület beállítása 
11. LCD automatikus visszaállítása (autoreset)  
12. Hőmérséklet 

13. Auto/Star 
 
Főbb részek 

- folyadékkristályos kijelző 
- MODE-gomb: ezt a gombot a számok állítására használja 
- elemtartó fedele 
- kerékpár-számítógép tartozékai 

 
1. tartó 
2. csavar 

3. mágnes 
4. gumibetét 
5. érzékelő 

6. Kábel 
7. kábelbilincs 

 

A kerékpár-számítógép szorítójának a felszerelése 
 
Rögzítse a szorítót a kormányra az együttszállított csavar segítségével. Ha a kormánynak nem a megfelelő az átmérője, rakja be a szorító alá 

a gumibetétet. 
Húzza meg a csavart, és ellenőrizze, hogy szilárdan ül-e a szorító. 
 

Az érzékelő és a mágnes felszerelése. 
Rögzítse a mágnest a csavarral az elsőkerék küllőire. Rögzítse az érzékelőt az elsőkerék villájának a belső oldalára.  Állítsa be egymáshoz az 
érzékelőt és a mágnest. Győződjön meg arról, hogy a mágnes közvetlenül az érzékelő felsőrészén kialakított bemélyedésre van irányozva, és 

nincs közöttük 5 mm-nél nagyobb távolság. 
Húzza meg az összes kábelbilincset és csavart, hogy az összes alkatrész jól rögzítve legyen. 

A kerékpár kerékátmérője (coll-
ban) 

16 20 22 24 26 27 28 37 

A kerék kerülete (mm-ben) 1216 1623 1760 1940 2080 2124 2240 2960 

Kezelés 
4. A kerék kerületének, az órának és a metrikus/brit mértékrendszernek a beállítása. 
A MODE gomb segítségével válassza ki a megváltoztatni kívánt számot, majd erősítse meg a  SET gombbal.  

5. A sebesség, a távolság és az idő kijelzése. 
A sebesség mindig az LC-kijelző felső sorában jelenik meg. Az összes többi funkció a második sorban kerül kijelzésre. A választáshoz 
használja az LC-kijelzőt.  A SCAN (keresés) funkció közben a kijelző 5 másopercenként automatikusan váltja a kijelzést.  

6. Reset 
Nyomja meg egyszerre a  MODE- és a SET-gombot az összes tárolt adat törlése céljából. 
  

Fontos! 
A kerék kerületét mm-ben kell beadni. 
Ha a készülék nem működik, vegye ki az elemet, várjon 5 másodpercig, és hajtson végre egy visszaállítást (reset)..  

Tartsa távol a kerékpár-számítógépet a közvetlen napsütéstől. 
Időnként ellenőrizze az érzékelő és a mágnes kölcsönös helyzetét. 
Figyeljen a közlekedési- és útviszonyokra. 

elem: 1db AG12 (1,5V-os)  
1. kábelbilincs 
2. érzékelő 

3. csavar 
4. mágnes 
5. küllő 


