SLOVENČINA

ODO 1 MODE

Displej a funkcie cyklopočítača

Cyklopočítač HQBC REVID W 16f bezdrôtový
Obsah balenia
Q010185
Najskôr skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledovné časti.

Bicykel 1/2
Zobrazená funkcia
Hodnota funkcie

Gumená
podložka

Cyklopočítač

Senzor

Magnet

Ako namontovať senzor

Tlačidlo nastavenia SET

Zmena režimu

Tlačidlo režimu MODE

KCAL MODE (spálené kalórie)

V ODO móde stlačte na 3 sekundy ľavé tlačidlo (SET) pre aktivovanie režimu
nastavovania. Potom ešte raz stlačte ľavé tlačidlo (SET) a vyberte km/h alebo
mile/h, stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie bicykla č.1 alebo bicykla č.2.
Potom stačte ľavé tlačidlo (SET) a vyberte bicykel č. 1 alebo bicykel č.2. Stlačte
pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie obvodu kolesa. Nastavte správny rozmer
kolesa stláčaním ľavého tlačidla (SET). Obvod kolesa je možné nastaviť v rozsahu
100 mm až 2 999mm. Ak chcete nastaviť celkovú prejdenú vzdialenosť po výmene
batérie, stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie ODO1. Nastavte hodnotu
ODO1 pomocou ľavého tlačidla (SET) v rozsahu od 1 do 99999.
Stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie jednotky teploty.
Ľavým tlačidlom (SET) nastavte jednotku °C alebo °F.

AVS MODE (priemerná rýchlosť)
MXS MODE (maximálna rýchlosť)
Držiak

Celková prejdená
vzdialenosť na
bicykli č.2.

ODO MODE (celková vzdialenosť)

Stlačte krátko pravé tlačidlo (MODE) na zmenu režimu

TM MODE (čas jazdy)
Držiak

1. Displej je čierny alebo veľmi svetlý
Pravdepodobne je slabá batéria.
Vyskúšajte vymeniť batériu.
2. Displej stmavol alebo je čierny
Počítač je pravdepodobne prehriaty.
Dajte ho do tieňa a štandardné zobrazenie by sa malo obnoviť.
3. Jednotka pracuje pomaly alebo s problémami
Počítač je príliš studený. Po zahriatí na vyššiu teplotu bude fungovať normálne.
4. Hodnoty na displeji rýchlo preblikávajú
Skontrolujte, či v okolí nie je zdroj elektromagnetického alebo vysokonapäťového
rušenia. Ak áno, vzdiaľte sa od tohto zdroja.
5. Hodnoty na displeji sa zobrazujú pomaly
Jednotka je pravdepodobne ovplyvnená nízkou teplotou, ale na funkčnosť to nemá vplyv.
Po zvýšení okolitej teploty bude pracovať štandardne.
6. Nezobrazuje sa aktuálna rýchlosť
Skontrolujte vzdialenosť a pozíciu medzi počítačom, senzorom a magnetom a urobte
zmeny vzdialenosti a pozície.

Režim rýchlosti
Režim času
AM/PM

CLK MODE (denný čas)
Nylonové uťahovacie pásky

Celková prejdená
vzdialenosť na
bicykli č.1.

Aktuálna rýchlosť

Teplota

RIEŠENIE PROBLÉMOV

ODO 2 MODE

Porovnanie aktuálnej a priemernej
rýchlosti (vyššia/nižšia)

ŠPECIFIKÁCIE

Podržte pravé tlačidlo (MODE) na 3 sekundy pre návrat do ODO režimu.

DST MODE (prejdená vzdialenosť)

Cyklopočítač
Držiak
Podložka

DST DAILY MODE (prejdená vzdialenosť v danom dni)
Uťahovacie
pásky

S

ODO 1 MODE (celková vzdialenosť prejdená na bicykli č. 1)

M

S>3SEC

M

ODO 2 MODE (celková vzdialenosť prejdená na bicykli č. 2)
ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

(1)

Na upevnenie držiaka cyklopočítača na riadítka použite gumenú podložku a sťahovacie pásky.

V režime denného času
stlačte ľavé tlačidlo (SET)
na 3 sekundy pre aktivovanie režimu nastavovania.
Ešte raz krátko stlačte ľavé
tlačidlo (SET) na nastavenie režimu hodín 12 / 24 h.

M

S

M

VÝMENA BATÉRIE

Počítač
Odskrutkujte zadnú krytku. Pól + batérie by mal byť smerom hore.
Udáva celkovú hodnotu spálených kalórií počas jazdy. Ako nastaviť pohlavie, jednotku hmotnosti
Opatrne vyberte batériu a nahraďte ju novou batériou typu CR2032.
a hmotnosť: Stlačte ľavé tlačidlo (SET) na 3 sekundy pre nastavenia v rámci Kcal módu. Ešte raz
stlačte ľavé tlačidlo (SET) pre výber Kg alebo Lb. Stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie
Senzor
hmotnosti. Hodnotu hmotnosti nastavete ľavým tlačidlom (SET). Stlačte pravé tlačidlo (MODE)
Odskrutkujte krytku. Pól + batérie by mal byť smerom hore. Opatrne vyberte
pre nastavenie pohlavia. Stlačte ľavé tlačidlo (SET) pre výber MALE (muž) alebo FEMALE (žena).
batériu a nahraďte ju novou batériou typu CR2032.
Stlačte pravé tlačidlo (MODE) na 3 sekundy pre ukončenie nastavení v Kcal móde.
ÚDRŽBA
Ak sa mení kontrast displeja a číslice sú zle viditeľné, vymeňte batériu.
S
M
M
S>3SEC
Podľa možnosti vymieňajte naraz batérie v počítači aj v senzore.
Pozn. Nenechávajte počítač v príliš chladnom alebo príliš horúcom prostredí.
Nenechávajte ho vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
KCAL MODE (spálené kalórie)

M

M

Zasuňte cyklopočítač do držiaka tak, aby „zacvakol“.
Ako namontovať senzor

Keď je správny čas nastavený, stlačte MODE na 3 sekundy pre ukončenie nastavovania.

M>3SEC

TM MODE (čas jazdy)

Meranie času jazdy sa automaticky spustí, keď sa bicykel dostane do pohybu.
Ako zmazať všetky hodnoty (Kcal, TM, AVS, MXS, DST)
Stlačte ľavé tlačidlo (SET) na 3 sekundy, všetky hodnoty okrem celkovej prejdenej
vzdialenosti sa vynulujú.
Pozn. Keď čas jazdy dosiahne 30 hod, dôjde k jeho vynulovaniu.

S

Senzor

M

S>3sec

Stlačte pravé tlačidlo (MODE) na nastavenie hodín, minút a sekúnd.

Vzdialenosť medzi cyklopočítačom a senzorom by mala byť max. 60 cm. Nájdite vhodné miesto
na prednej vidlici tak, aby bola táto podmienka splnená. Na toto miesto upevnite senzor pomocou pások.

M

REŽIM PODSVIETENIE

Užívateľ môže kedykoľvek stlačením ľavého tlačidla (SET)
aktivovať podsvietenie displeja. To sa po 4 sekundách
automaticky vypne.

S>3SEC

KĽUDOVÝ A SPÁNKOVÝ MÓD

(4)

Upevnite senzor uťahovacími páskami na prednú vidlicu.
Ako namontovať magnet
Skrutka

AVS MODE (priemerná rýchlosť)

Zóna Senzoru
Senzor

Magnet

(5)

(6)

Upevnite magnet na špic kolesa pomocou skrutky. Magnet musí zasahovať do snímacieho poľa
senzora. Maximálna vzdialenosť medzi senzorom a magnetom na špici je 5 mm. Ak je všetko
namontované podľa predchádzajúcich inštrukcií, na bicykli s počítačom môžete začať jazdiť.
Upozornenie: Nejazdite na bicykli, kým nie sú všetky časti cyklopočítača správne namontované.

Zistenie veľkosti kolesa
Aby cyklopočítač meral správne, je potrebné nastaviť správnu
veľkosť kolesa. Urobte si značku na kolese (napr. kriedou).
Potočte kolesom tak, aby bola značka v spodnej polohe.
Urobte si značku na podložke v mieste značky na kolese.
Potlačte bicykel, kým koleso neurobí jednu obrátku. Opäť urobte značku na podložke.
Zmerajte vzdialenosť medzi dvomi značkami na podložke a dostanete obvod kolesa. Ten nastavte
do počítača. Obvod kolesa je možné zistiť aj výpočtom– obvod v mm =3,14 x priemer kolesa
v mm. Obvod kolesa je možné vyhľadať aj v tabuľke veľkostí kolies, ktorá je súčasťou tohto návodu.

Maximálna rýchlosť
od začiatku jazdy.

Note:
Pozn. Ak čas jazdy alebo vzdialenosť jazdy dosiahnu max. hodnoty
(29hod:59min:59s resp. 999,99km), nie je možné presne merať
priemernú rýchlosť a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie Err.
Keď hodnoty vynulujete, priemerná rýchlosť sa bude zobrazovať
normálne.

DST MODE (prejdená vzdialenosť)

Obvod kolesa

Vzdialenosť
prejdená
počas jazdy.

Ak senzor počas 6 minút nezaznamená žiaden
signál, alebo počas tohto času nie je stlačené žiadne
tlačidlo, počítač sa prepne do kľudového režimu.
Pre aktivovanie z tohto režimu postačí počítačom
zatriasť. Po piatich takýchto po sebe nasledujúcich
cykloch sa na displej zobrazí SLEEP.

MXS MODE (maximálna rýchlosť)

Priemerná rýchlosť
od začiatku jazdy.

Bod senzoru

Prijímač
Senzor rýchlosti
0℃ ~ 40℃
-10℃ ~ 50℃
433M+40KHz
N/A
3 volt lithium 2032 cell
25.2 gramov
20.4 gramov

Rozsah merania času: 0-29 (hod) : 59 (min) : 59 (sek)
Rozsah merania aktuálnej rýchlosti: 0-99,9 km/h – 0-62,4 Mile
Rozsah merania priemernej rýchlosti: 0-99,9 km/h – 0-62,4 Mile
Rozsah merania maximálnej rýchlosti: 0-99,9 km/h – 0-62,4 Mile
Rozsah merania vzdialenosti počas jazdy: 0-999,9 km / 0-624,99 Mile
Rozsah merania celkovej prejdenej vzdialenosti: 0-99999 km / 0-62499 Mile

M>3SEC

CLK MODE (denný čas)

(2)

Pracovná teplota
Teplota skladovania
Vysielaná frekvencia
Batéria
Hmotnosť

*Pozn.: Ak je stlačené tlačidlo, alebo senzor zaznamená signál, cyklus začína
odznovu.
SLABÁ BATÉRIA
Ak sa na displej zobrazí Err01, je slabá batéria v cyklopočítači.
Prosím vymeňte batériu (CR2032). Chybové hlásenie za zobrazí
každú minútu po dobu 2. sekúnd.
Ak sa na displej zobrazí Err02, je slabá batéria v senzore.
Prosím vymeňte batériu (CR2032).
Chybové hlásenie za zobrazí každú minútu po dobu 2. sekúnd.

DAILY MODE (prejdená vzdialenosť v dni)

Vzdialenosť prejdená
počas aktuálneho dňa.
Hodnota sa o polnoci
automaticky vynuluje.

Ak sa na displej zobrazí Err03, je slabá batéria v cyklopočítači aj v senzore.
Prosím vymeňte batérie (CR2032).
Chybové hlásenie za zobrazí každú minútu po dobu 2. sekúnd.

PÁROVANIE POČÍTAČA

DÔLEŽITÉ

Stlačte obe tlačidlá na 3 sekundy na prepnutie do módu párovania. Stlačte ľavé tlačidlo (SET) ešte
raz pre začatie skenovania. Na displeji sa zobrazí ID, pohybujte magnetom v blízkosti senzora. Keď
je zariadenie spárované, na displeji sa zobrazí ID#.
Tlačidlo na senzore neslúži na kontrolu stavu batérie. Po jeho
stlačení dôjde k resetovaniu signálu medzi senzorom a počítačom. Je potrebné ich znovu spárovať.

Senzor
Pravidelne kontrolujte pozíciu senzora a magnetu. Aby jednotka merala správne, magnet
ani senzor by nemali byť vlhké / skorodované.
Držiak / magnet / páska senzora
Pri znečistení ich opláchnite čistou alebo mydlovou vodou
OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu a výrobné vady.
- Záruka sa nevzťahuje na batérie, poškodia spôsobené nesprávnym používaním,
poškodenia spôsobené nehodou, nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo nesprávnou
údržbou
- Záruka sa nevzťahuje na opravy a zásahy do výrobku realizované neoprávnenou
osobou
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, či už priame alebo vedľajšie, ktoré
vzniknú následkom alebo vyplynú z nesprávneho použitia tohto produktu
- Počas záručnej doby bude produkt opravený alebo vymenený bezplatne
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Prosím prečítajte si nasledovné upozornenia pred tým, ako začnete používať
cyklopočítač.
- nikdy nepoužívajte cyklopočítač v kombinácii s inými medicínskymi / implantovanými
zariadeniami (najmä kardiostimulátormi, EKG zariadeniami, nervovými stimulátormi,
kardio-pľúcnymi zariadeniami)
- ak ste ťažko chorý alebo tehotná, konzultujte použitie cyklopočítača s vašim lekárom
- zariadenie obsahuje batérie, ktoré by mohli deti prehltnúť. Počítač preto umiestňujte
mimo ich dosahu.
Tak ako aj u iných elektronických bezdrôtových zariadení, aj u tohto počítača môže
občas dôjsť k rušeniu. Používajte cyklopočítač mimo dosahu zdrojov takéhoto rušenia.
Týka sa to vedení vysokého napätia, klimatizačných zariadení, svetiel, náramkových
hodiniek a počítačov s vyžadovaním.

Tabuľka veľkostí kolies
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Paul Lange Oslany s.r.o.
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