Kijelző

A sebesség nagy kijelzője
Aktuális sebesség

Sebesség indikátor
(fel vagy le)

Sebesség indikátor (fel)
Aktuális sebesség
Alacsony
töltöttség

Sebesség

Keresés

Használati útmutató

Sebesség

Sebesség indikátor
(le)

Adat
Óra

KÉSZ

Funkció

Kerékpározás közben ez jelenik meg.

Alacsony töltöttség jelzés

Elemcsere

* Egység és kerék beállítás

Kerékpározás közben

A nagy kijelzőn

A keresés időtartama

A sebesség nagy kijelzője
Visszatérés az eredeti képernyőre

Belépés a nagy kijelzőre

Automatikus kapcsolódás
beállítása

Óra

Távolság

Visszatérés a nagy kijelzőre

A sebesség kijelzőjének
beállítása

Az időtartam a beállításon alapul.
Alaphelyzetbe állítás

Kezdő képernyő

Beállítás mód

Megállítás

Kerékpározás

Az óra beállítása

Adatok törlése
Nyomja meg

A kerékpár computer elindításához.

Nyomja meg

beállítás közben a számok növeléséhez

Tartsa nyomva

1 másodpercig a következő számra ugráshoz beállítás közben

Nyomja meg

a következő beállításra ugráshoz

Tartsa nyomva

1 másodpercig a kilépéshez

Az összes megtett út
beállítása

F5 Funkciók

Energiatakarékosság
A kerékátmérő lemérése

Aktuális sebesség

Megtett távolság

Óra

Összes megtett út

Átlagsebesség

30 perc kerékpározás és működés nélkül

1-2 perc kerékpározást követően vagy az M gomb
megnyomására.
Megállást követően látható az összes megtett út.

F8 Funkciók
Aktuális sebesség

Megtett távolság

Összes megtett út

Specifikáció
Óra

Átlagsebesség

Maximális sebesség

Eltelt idő

Sebesség indikátor

Megállást követően látható az összes megtett út.

Kerékátmérő

Kerékméret referencia táblázat

Figyelmeztetés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindig ügyeljen az út állapotára.
Az első használat előtt és minden elemcsere után, állítsa vissza az adatokat az alaphelyzetbe.
Ne tegye ki a computert magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napsütésnek hosszú ideig.
Ne szerelje szét a computert.
Időről időre ellenőrizze a szenzor és a mágnes pozícióját.
Ne használjon alkoholt vagy benzint a computer megtisztításához.

Hibaelhárítás
Hibajelenség
A kijelzőn nem jelenik meg
semmi

Ellenőrzési pont
Az elem állapota
Az elem helyzete

Megoldás
Cseréljük ki az elemet
A pozitív oldala néz felfelé

A computer még a beállítási módban van.

Fejezze be a beállíásokat és lépjen ki.

A mágnes és a szenzor közötti távolság

Nézze meg a felszerelési útmutatóban.

Nem jelenik meg a sebesség
A mágnes és a szenzor pozíciója.
vagy rossz adatok jelennek
meg
A kerékméret beállíása
A szenzorban lévő elem állapota.
A közelben valamilyen interferencia van.

A computer lassan reagál

Nézze meg a használati útmutatóban.
Cserélje ki az elemet a szenzorban.
Ellenőrizze a computer működését
máshol is.
Állítsa az adatokat alaphelyzetbe, és
végezze el a beállításokat ismét.

Pontatlan a kijelző
A kijelző elsötétedik

Nézze meg a felszerelési útmutatóban.

A computer sokáig magas hőmérsékletnek
volt kitéve.
A hőmérséklet 0 fok alatt van.

Vigye a computert hűvösebb helyre.
Vigye a computert melegebb helyre.

A vezeték nélküli computer felszerelése

A vezetékes computer felszerelése

