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7 funkcí a další vlastnosti
1
1.
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7 funkcí
Digitální hodiny ve formátu 12/24 hodin
Rychloměr 0 - 99 km/h (míle/h)
Denní vzdálenost 0 - 99,9 km (míle)
Jízdní doba 0 - 23:59:59
Vizuální alarm 0:00:00 - 23:59:59
Počítadlo ujeté vzdálenosti 0 - 9999 mil (km)
Kalorie (0 - 9999 kcal)

Další vlastnosti
1. Volba KPH/MPH (km/h nebo míle/h)
2. Automatická úspora energie
3. Detekce slabé baterie
4. Zadání velikosti kola (100 - 3999 mm)
5. Velký, dobře čitelný LCD displej
6. Vyměnitelné barevné gumové pouzdro
7. Nastavitelné počítadlo ujeté vzdálenosti

Zkontrolujte obvod kola
V režimu DST stiskněte tlačítko SET a zobrazí
se obvod kola. Stiskněte tlačítko MODE nebo
počkejte 5 sekund a přejdete k dalšímu nastavení.
Úspora energie
Z důvodu šetření baterie se cyklocomputer
po cca 5minutové nečinnosti automaticky přepne
do režimu spánku a bude zobrazen pouze čas.
Měřič se automaticky aktivuje jízdou nebo
stisknutím tlačítka.
Automatické spuštění/zastavení
Při započetí/ukončení jízdy cyklocomputer
automaticky spustí/zastaví záznam dat. Pokud
bliká , cyklocomputer se spustí automaticky.
Výměna baterie
1. Po výměně baterie budou všechna data
vymazána.
2. Tento cyklocomputer umožňuje po výměně

8. Obvod kola
9. Funkce automatického spuštění/zastavení
10. Vodotěsnost
11. Duální LCD displej
12. Lithiová baterie 3V pro cyklocomputer a vysílač
13. Kompatibilní s většinou velikostí vidlic
2 Příslušenství a montáž
1. Drátový cyklocomputer se 7 funkcemi
2. Drátový snímač rychlosti (připevněný
na držáku)
3. Držák na řídítka (připevněný na drátovém
snímači rychlosti)
4. Gumová podložka pod držák na řídítka
5. Gumová podložka pod snímač rychlosti
6. Kryt baterie a 1x gumový O-kroužek
(cyklocomputer)
7. 1x Lithiová baterie 3V (cyklocomputer)
8. 4x zipový pásek (2x cyklocomputer a 2x
snímač rychlosti)

baterie opět zadat údaj o celkově ujeté
vzdálenosti.
3. Než budete vyměňovat baterii, poznamenejte si
údaj o celkově ujeté vzdálenosti ODO.
4. Používejte baterie CR2032. Instalace viz
obrázek 3 .
5. Po výměně baterie a zobrazení úplného
displeje stisknutím kteréhokoli tlačítka zahájíte
nastavování.
Funkce tlačítek
Rozdělena do dvou funkcí:
Fáze funkce
Tlačítko MODE: Stisknutím tlačítka MODE budete
procházet postupně všemi
režimy ve sledu cyklocomputeru
a zaznamenané údaje se budou
současně zvýrazněně zobrazovat.
Tlačítko SET: tlačítko nastavení
Tlačítko ADJUST/LIGHT: zapne podsvícení displeje

9. Vyměnitelné barevné gumové pouzdro
(k cyklocomputeru)
10. Magnet (na kulatý nebo plochý drát kola)

ujeté vzdálenosti) 0 - 9999 km (mil)
CAL Zobrazení spotřeby kalorií vypočtených
během času jízdy 0 - 9999 kcal

3 Instalace baterie cyklocomputeru
Otočte krytem přístroje, vložte lithiovou baterii podle
obrázku, umístěte baterii do pouzdra a zavřete kryt.
Zajistěte jej otočením pomocí mince.

5 Základní nastavení přístroje
Programování zahájíte stisknutím kteréhokoli
tlačítka (vše je vynulováno).

4 Funkce měření a displeje
Okamžitá rychlost je zobrazena na horním řádku
v režimu hodiny/jízdní doba/ODO/alarm/kalorie.
Zobrazení okamžité rychlosti 0 - 99 km/h
(míle/h)
Zobrazení hodin ve formátu 12/24 hodin
DST Denní vzdálenost se zaznamenává
automaticky při otáčení kola 0 - 99,9 km (mil)
RTM Zobrazení uplynulého času (0 - 23:59:59)
ALM Displej bliká 30 minut. Připomínka doplnění
tekutin a použití krému na opalování.
ODO Zobrazení celkové vzdálenosti (počítadlo

Fáze nastavení
Tlačítko ADJUST/LIGHT: přepínání mezi hodnotami
Tlačítko MODE: úprava hodnoty
Tlačítko SET: přechod do dalšího nastavení
nebo ukončení (na zadní straně
cyklocomputeru)
Odstraňování problémů
Černý displej: Teplota je příliš vysoká nebo
příliš nízká. Příliš dlouhé vystavení přímému
slunečnímu světlu.
Žádné zobrazení: Není vložena baterie, je
vložena nesprávně nebo je vybitá.
Displej bledne: Slabá baterie.
Nepravidelné zobrazování dat: Proveďte
celkové vynulování (ALL CLEAR).
Nezobrazuje se okamžitá rychlost:
Nedokončené nastavení / mezera mezi snímačem
a cyklocomputerem / nesprávný obvod kola /
přerušený vodič / nesprávně namontovaný kovový

(U) Volba jednotek KM/KG (kilometry/
kilogramy) nebo Mile/LB (míle/libry)
KG
výchozí hodnota 45 kg
LB
výchozí hodnota 100 liber
1. Stiskněte (M) pro volbu KM/H nebo jednotku
hmotnosti KG.
2. Stiskněte (ADJUST/LIGHT) pro volbu M/H nebo
LB. Výchozí nastavení je KM/H a KG.
3. Stiskněte (S) pro další nastavení nebo ukončení.
Poznámka: Při zobrazení plného displeje
stiskněte kterékoli tlačítko pro vstup.

hrot spojky držáku.
Nespouští se/nezastavuje: Cyklocomputer je
v režimu ODO nebo není dokončena fáze nastavení.
Měřič je volný: Nesprávně namontovaný
držák a cyklocomputer. Držák cyklocomputeru je
poškozený nebo nezajištěný.
Prodleva displeje: Okolní teplota nižší než 0 °C
nebo vyšší než 50 °C.
Nesprávná hodnota kalorií: Nesprávné
nastavení hmotnosti nebo jednotky.
Specifikace
1. Lithiová baterie CR2032 (cyklocomputer)
2. Životnost baterie cca 1 rok (při používání 1
hodinu denně).
3. Je to průměrná hodnota při používání při
teplotě do 20 °C.
4. Řídicí jednotka: 4bitový 1čipový mikrořadič
(krystalem řízený oscilátor).
5. Displej: displej z tekutých krystalů HTN.

5a (C) Nastavení obvodu kola
Obvod kola nastavte jako proces nastavení dat.
1. Položte na zem měřicí pásmo.
2. Vyrovnejte ventilek pneumatiky s 0 cm
na měřicím pásmu (hmotnost jezdce může
ovlivnit obvod kola, přičemž přesnější měření se
docílí s jezdcem na kole).
3. Jeďte kolem po přímce a označte vzdálenost,
kde bude ventilek opět kolmo k zemi.
4. Poznačte si hodnotu a zadejte ji.
5. Výchozí hodnota obvodu kola je 2155 mm.
Nahlédněte také do tabulky obvodů kol nebo
zadejte naměřenou hodnotu.
6. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu.
7. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.
8. Stiskněte tlačítko SET pro další nastavení nebo
ukončení.
Poznámka: Obvod kola může ovlivnit výpočet

6. Snímač: magnetický snímač.
7. Rozsah obvodu kola: 100 mm - 3999 mm
(výchozí hodnota 2155 mm).
8. Hmotnost jezdce: 0 - 160 kg nebo 0 - 350 liber
(výchozí hodnota v kilogramech je 45 kg,
v librách 100 liber).
9. Provozní teplota: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).
10. Rozměry/hmotnost: 48 x 48 x 17 mm / 25 - 30 g.
11. Životnost baterie se liší podle podmínek
používání, jako je např. prostředí, teplota,
aplikace, doba používání atd. Výše uvedené
informace jsou výrobním standardem.
Dodržováním tohoto návodu dosáhnete
nejlepšího výkonu.
12. Speciﬁkace a provedení podléhají změně bez
oznámení.
Bezpečnostní opatření
1. Tento cyklocomputer lze používat za deště,
avšak NEMĚLO by se přitom mačkat tlačítko

začátek

rychlosti.
(O) Nastavení počítadla ujeté vzdálenosti
Při výměně baterie budou všechna data vymazána.
1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu.
2. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.
3. Stiskněte tlačítko SET pro další nastavení nebo
ukončení.
Poznámka: Před vyjmutím staré baterie si
poznamenejte celkovou ujetou vzdálenost.
V režimu DST stisknutím tlačítka SET
překontrolujte hodnotu obvodu kola.
(W) Nastavení hmotnosti
Volba jednotky hmotnosti (KG), jednotka rychlosti
(KM/H), výchozí hmotnost 45 kg
Volba jednotky hmotnosti (LB), jednotka rychlosti
(M/H), výchozí hmotnost 100 liber
1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

nebo by se cyklocomputer NEMĚL používat
pod vodou.
Nenechávejte hlavní jednotku vystavenou
přímému slunečnímu světlu, když na kole
nejedete.
Hlavní jednotku nebo její příslušenství
nerozebírejte.
Pravidelně kontrolujte relativní polohu
a vzdálenost snímače a magnetu.
Pravidelně kontrolujte polohu cyklocomputeru
a kovového hrotu spojky držáku.
K čištění znečištěné hlavní jednotky nebo
příslušenství nepoužívejte ředidlo, líh nebo
benzín.
Při likvidaci baterie dodržujte místní předpisy.
Při požití baterie ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při jízdě se nekoncentrujte na cyklocomputer.
Bezpečnost je na prvním místě.

Tabulka nejčastějších
obvodů kol v mm
velikost pláště
18”
20”
22”
24 x 1.75”
24”
24 x 1 3/8”
26 x 1.40”
26 x 1.50”
26 x 1.75”
26 x 1.95”
26 x 2.10”
700c galuska
700 x 20c
700 x 23c
700 x 25c
700 x 26c
700 x 32c
700 x 35c
700 x 36c
27.5”
28” (700b)
28.6”

nebo

obvod
1436 mm
1596 mm
1759 mm
1888 mm
1916 mm
1942 mm
1995 mm
2030 mm
2045 mm
2099 mm
2133 mm
2117 mm
2092 mm
2112 mm
2124 mm
2136 mm
2155 mm
2164 mm
2174 mm
2193 mm
2234 mm
2281 mm

2. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.
3. Stiskněte tlačítko SET pro další nastavení nebo
ukončení.
Nastavení alarmu
Stiskněte tlačítko MODE do režimu ALM,
podržením tlačítka SET po dobu 3 sekund zadáte
nastavení. V režimu hodin, je-li zobrazený čas
ve formátu 12 h a nastavení AM/PM.
1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu
2. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.
3. Stisknutím SET dokončete nastavení.
4. Stisknutím SET aktivujete alarm. V horní části
displeje cyklocomputeru se zobrazí symbol
alarmu.
5. Stiskněte tlačítko MODE pro další funkci.
Poznámka:
1. Připomínka doplnění tekutin a použití
opalovacího krému.

9. Chraňte životní prostředí. Odevzdejte prosím
vybitou baterii k recyklaci na vyhrazeném místě.
10. Po seřízení cyklocomputeru překontrolujte
signál snímače.
Údržba
K vyčištění znečištěného cyklocomputeru nebo
příslušenství použijte navlhčený měkký hadřík,
potom jej utřete suchým hadříkem. Zkontrolujte
upevnění a polohu magnetu, zda je signál v pořádku.
Záruka
1. Záruka 2 roky se poskytuje pouze
na cyklocomputer a snímač.
2. Pokud výrobek nefunguje při normálním
používání, cyklocomputer a snímač budou
opraveny nebo vyměněny zdarma.
3. Při vracení výrobku jej opatrně zabalte
a přiložte záruční list (doklad o koupi)
s pokynem pro opravu. Uveďte prosím své
jméno, adresu a kontakt. Pojištění, manipulace

2. Po uplynutí přednastavené doby bude displej
blikat každé 2 sekundy.
3. Trvalé blikání se automaticky zastaví po 30
minutách nebo jej vypněte stisknutím
kteréhokoli tlačítka.
4. Když je zobrazen symbol alarmu, je
v cyklocomputeru přednastavena doba.
5. Po zastavení jízdy alarm bliká trvale.
6. Pro vypnutí nastavení stiskněte tlačítko SET.
Symbol alarmu zmizí z displeje.
Nastavení hodin
Stisknutím tlačítka MODE přejděte do režimu
hodin, podržením tlačítka SET po dobu 3 sekund
zadáte nastavení.
V režimu hodin, je-li čas ve formátu 12 h:
1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT přepínáte
mezi formátem 12 a 24 hodin. Stisknutím
tlačítka MODE hodnotu upravíte.
2. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte

5 mm
MAX

5 mm
MAX

KLIK

nebo

hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.
4. Stiskněte tlačítko SET pro ukončení.
6 Montáž snímače/magnetu
1. Připevněte magnet na pravý drát předního kola
podle obrázku (co nejvýše).
2. Změřte nejvhodnější umístění snímače
od magnetu podle obrázku.
3. Připevněte snímač a gumovou podložku
na pravou stranu přední vidlice a lehce
upevněte zipové pásky do 2 otvorů na snímači
rychlosti, aby bylo možné nastavit polohu
snímače rychlosti podle obrázku.
4. Nastavte nejvhodnější polohu a zajistěte
snímač zipovými pásky. Vyrovnejte polohu
magnetu vůči snímači rychlosti. Ponechte
vzdálenost pod 5 mm.
5. Otáčejte předním kolem. Bude-li vysílač
pracovat správně, bude vysílač při pohybu

a přeprava jde k tíži osoby požadující servis.
4. Tato záruka se nevztahuje na poruchu výrobku
způsobenou haváriemi, hrubým zacházením,
nesprávnou manipulací, nesprávnou montáží,
úpravou, přírodními katastrofami, nesprávným
používáním nebo provedenými změnami.
Kromě toho otevření nebo změny na pouzdru
výrobku nebo jakékoli fyzické poškození,
zneužití nebo úprava povrchu výrobku učiní
rovněž záruku na výrobek neplatnou.
Bezpečnou a příjemnou jízdu!

Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky
Česká republika
telefon: + 420 241 771 181-2
e-mail: giant@progresscycle.cz
internet: www.progresscycle.cz

blikat. Pokud ne, zkontrolujte vyrovnání
magnetu vůči snímači.
Poznámka:
1. Vyrovnejte magnet vůči snímači rychlosti
pomocí horní nebo dolní značky.
2. Po utažení zipových pásků snímače odstřihněte
přebývající část a zastřihněte okraj, abyste se
neporanili.
Upozornění:
1. Při jízdě se nekoncentrujte na cyklocomputer.
Vždy jezděte bezpečně.
2. Pravidelně kontrolujte, zda je snímač i magnet
bezpečně upevněn. Zkontrolujte také držák.
7 Držák cyklocomputeru
Upevněte cyklocomputer do držáku a upevněte jej
k řídítkům. Umístěte snímač a magnet v nejvyšší
možné poloze. Měřič může být namontován
na představec nebo řídítka otočením držáku

na řídítka o 90°.
Poznámka: Po utažení zipových pásků snímače
odstřihněte přebývající část a zastřihněte okraj,
abyste se neporanili.
Vynulování a vymazání všech dat
V kterémkoli režimu stiskněte a podržte stisknutá
současně tlačítka SET a MODE po dobu 8 sekund
a všechna data se vynulují. V režimu DST/RTM/CAL
stiskněte a podržte stisknutá současně tlačítka
SET a MODE (méně než 3 sekundy). Jakmile začne
displej blikat, stisknutím tlačítka MODE potvrďte
vymazání. Data DST/RTM/CAL budou vymazána.
Stisknutím tlačítka SET zrušíte vymazání. V obou
případech se údaje ODO/TIME/ALM nevynulují.
Upozornění:
1. Po vyjmutí baterie se vymažou všechna data
a nastavené hodnoty.
2. Po výměně baterie postupujte podle bodu 5 .
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7 funkcií a dalšie vlastnosti
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 funkcií
Digitálne hodiny vo formáte 12/24 hodín
Rýchlomer 0 - 99 km/h (mil/h)
Denná vzdialenosť 0 - 99,9 km (mil)
Doba jazdy 0 - 23:59:59
Vizuálny alarm 0:00:00 - 23:59:59
Počítadlo ušlej vzdialenosti 0 - 9999 km (mil)
Kalórie (0 - 9999 kcal)

Ďalšie vlastnosti
1. Voľba KPH/MPH (km/h alebo mil/h)
2. Automatická úspora energie
3. Detekcia slabej batérie
4. Zadanie veľkosti kolesa (100 - 3999 mm)
5. Veľký, dobre čitateľný displej
6. Vymeniteľné farebné gumené púzdro
7. Nastaviteľné počítadlo ušlej vzdialenosti

Skontrolujte obvod kolesa
V režime DST stlačte tlačítko SET a zobrazí
sa obvod kolesa. Stlačte tlačítko MODE alebo
počkajte 5 sekúnd a prejdite k ďalšiemu nastaveniu.
Úspora energie
Z dôvodu šetrenia batérie sa cyklopočítač po cca
5 minútovej nečinnosti automaticky prepne
do režimu spánku a bude zobrazený iba čas.
Cyklopočítač sa automaticky aktivuje jazdou alebo
stlačením tlačítka.
Automatické spustenie/zastavenie
Pri započatí/ukončení jazdy cyklopočítač
automaticky spustí/zastaví záznam dát. Pokiaľ
bliká , cyklopočítač sa spustí automaticky.
Výmena batérie
1. Po výmene batérie budú všetky dáta vymazané.
2. Tento cyklopočítač umožňuje po výmene batérie
opäť zadať údaj o celkovej ušlej vzdialenosti.

8. Obvod kolesa
9. Funkcia automatického spuštění/zastavení
10. Vodotesnosť
11. Duálny LCD displej
12. Lithiová batéria 3V pre cyklopočítač a vysielač
13. Kompatibilný s väčšinou veľkostí vidlíc

(k cyklopočítaču)
10. Magnet (na guľatú alebo plochú špicu kolesa)

CAL Zobrazenie spotreby kalórií vypočítaných
v priebehu času jazdy 0 - 9999 kcal

3 Inštalácia batérie cyklopočítača
Otočte krytom prístroja, vložte lithiovú batériu podľa
obrázku, umiestnite batériu do púzdra a zatvorte
kryt. Zaistite ho otočením pomocou mince.

5 Základné nastavenie prístroja
Programovanie zahájite stlačením ktoréhokoľvek
tlačítka (všetko je vynulované).

2 Príslušenstvo a montáž
1. Drôtový cyklopočítač se 7 funkciami
2. Drôtový snímač rýchlosti (pripevnený
na držiaku)
3. Držiak na riadidlá (pripevnený na drôtovom
snímači rýchlosti)
4. Gumová podložka pod držiak na riadidlá
5. Gumová podložka pod snímač rýchlosti
6. Kryt batérie a 1x gumený O-krúžok (cyklopočítač)
7. 1x lithiová batéria 3V (cyklopočítač)
8. 4x zipsový pásik (2x cyklopočítač a 2x snímač
rýchlosti)
9. Vymeniteľné farebné gumené púzdro

4 Funkcie merania a displeja
Okamžitá rýchlosť je zobrazená na hornom riadku
v režime hodiny/doba jazdy/ODO/alarm/kalórie.
Zobrazenie okamžitej rýchlosti 0 - 99 km/h
(mil/h)
Zobrazenie hodín vo formáte 12/24 hodin
DST Denná vzdialenosť sa zaznamenáva
automaticky pri otáčaní kolesa 0 - 99,9 km (mil)
RTM Zobrazenie uplynutého času (0 - 23:59:59)
ALM Displej bliká 30 minút. Pripomienka doplnenia
tekutín a použitia krému na opaľovanie.
ODO Zobrazenie celkovej vzdialenosti (počítadlo
ušlej vzdialenosti) 0 - 9999 km (mil)

3. Kým vymeníte batériu, poznamenajte si údaj
o celkovej ušlej vzdialenosti ODO.
4. Používajte batérie CR2032. Inštalácia viď
obrázok 3 .
5. Po výmene batérie a zobrazení úplného displeja
stlačením ktoréhokoľvek tlačítka zahájite
nastavovanie.

Fáza nastavenia
Tlačítko ADJUST/LIGHT: prepínanie medzi hodnotami
Tlačítko MODE: úprava hodnoty
Tlačítko SET: prechod do ďalšieho nastavenia
alebo ukončenia (na zadnej strane
cyklopočítača)

Funkcia tlačítok
Rozdelená do dvoch funkcií:
Fáza funkcie
Tlačítko MODE: Stlačením tlačítka MODE budete
postupne prechádzať všetkými
režimami v slede cyklopočítača
a zaznamenané údaje sa budú
súčasne zvýraznene zobrazovať.
Tlačítko SET: tlačítko nastavenia
Tlačítko ADJUST/LIGHT: zapne podsvietenie displeja

Odstraňovanie problémov
Čierny displej: Teplota je príliš vysoká alebo
príliš nízka. Príliš dlhé vystavenie priamemu
slnečnému žiareniu.
Žiadne zobrazenie: Nie je vložená batéria, je
vložená nesprávne alebo je vybitá.
Displej bledne: Slabá batéria.
Nepravidelné zobrazovanie dát: Preveďte
celkové vynulovanie (ALL CLEAR).
Nezobrazuje sa okamžitá rýchlosť:
Nedokončené nastavenie / medzera medzi
snímačom a cyklopočítačom / nesprávny obvod
kolesa / prerušený vodič / nesprávne namontovaný

(U) Voľba jednotiek KM/KG (kilometre/
kilogramy) alebo Mile/LB (míle/libry)
KG
východzia hodnota 45 kg
LB
východzia hodnota 100 liber
1. Stlačte (M) pre voľbu KM/H alebo jednotku
hmotnosti KG.
2. Stlačte (ADJUST/LIGHT) pre voľbu M/H alebo
LB. Východzie nastavenie je KM/H a KG.
3. Stlačte (S) pre ďalšie nastavenie alebo ukončenie.
Poznámka: Pri zobrazení plného displeja stlačte
ktorékoľvek tlačítko pre vstup.
5a (C) Nastavenie obvodu kolesa
Obvod kolesa nastavte ako proces nastavenia dát.

kovový hrot spojky držiaku.
Nespúšťa sa/nezastavuje sa: Cyklopočítač
je v režime ODO alebo nie je dokončená fáza
nastavenia.
Merač je voľný: Nesprávne namontovaný držiak
a cyklopočítač. Držiak cyklopočítača je poškodený
alebo nezaistený.
Oneskorenie displeja: Okolitá teplota nižšia ako
0 °C alebo vyššia ako 50 °C.
Nesprávna hodnota kalórií: Nesprávne
nastavenie jednotky alebo hmotnosti.
Špecifikácie
1. Lithiová batéria CR2032 (cyklopočítač)
2. Životnosť batérie cca 1 rok (pri používaní jednu
hodinu denne).
3. Je to priemerná hodnota pri používaní pri
teplote do 20 °C.
4. Riadiaca jednotka: 4 bitový 1 čipový mikroradič
(kryštáľom riadený oscilátor).

začiatok

1. Položte na zem meracie pásmo.
2. Vyrovnajte ventil pneumatiky s 0 cm
na meracom pásme (hmotnosť jazdca môže
ovplyvniť obvod kolesa, pričom presnejšie
meranie sa docieli s jazdcom na bicykli).
3. Choďte kolesom po priamke a označte
vzdialenosť kde bude ventil opať kolmo k zemi.
4. Poznačte si hodnotu a zadajte ju.
5. Východzia hodnota obvodu kolesa je 2155 mm.
Nahliadnite taktiež do tabulky obvodu kolies
alebo zadajte nameranú hodnotu.
6. Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu.
7. Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
8. Stlačte tlačítko SET pre ďalšie nastavenie alebo
ukončenie.
Poznámka: Obvod kolesa môže ovplyvniť
výpočet rýchlosti.

(O) Nastavenie počítadla ušlej vzdialenosti
Pri výmene batérie budú všetky dáta vymazané.
1. Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu.
2. Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
3. Stlačte tlačítko SET pre ďalšie nastavenie alebo
ukončenie.
Poznámka: Pred vyňatím starej batérie si
poznamenajte celkovú ušlú vzdialenosť. V režime
DST stlačením tlačítka SET prekontrolujte hodnotu
obvodu kolesa.

5. Displej: displej z tekutých kryštáľov HTN.
6. Snímač: magnetický snímač.
7. Rozsah obvodu kolesa: 100 mm - 3999 mm
(východzia hodnota 2155 mm).
8. Hmotnosť jazdca: 0 - 160 kg, alebo 0 - 350 lb
(východzia hodnota v kilogramoch je 45 kg,
alebo v librách 100 lb).
9. Prevádzková teplota: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).
10. Rozmery/hmotnosť: 48 x 48 x 17 mm / 25 - 30 g
11. Životnosť batérie sa líši podľa podmienok
používania, ako napríklad prostredie, teplota,
aplikácia, doba používania, atď. Vyššie uvedené
informácie sú výrobným štandardom. Dodržaním
tohto návodu dosiahnete najlepší výkon.
12. Špeciﬁkácie a prevedenie podliehajú zmene
bez oznámení.

stláčať tlačítko. Cykopočítač NEPOUŽÍVAJTE
pod vodou.
Nenechávajte hlavnú jednotku vystvavenú
priamemu slnečnému svetlu, keď na bicykli
nejazdíte.
Hlavnú jednotku alebo jej príslušenstvo
nerozoberajte.
Pravidelne kontrolujte relatívnu polohu,
vzdialenosť snímača a magnetu.
Pravidelne kontrolujte polohu cyklopočítača
a kovového hrotu spojky držiaku.
Na čistenie hlavnej jednotky alebo príslušenstva
nepužívajte riedidlo, lieh alebo benzín.
Pri likvidácii batérie dodržujte miestne
predpisy. Pri požití batérie ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc.
Pri jazde sa nekoncentrujte na cyklopočítač.
Bezpečnosť je na prvom mieste.
Chráňte životné prostredie. Odovztajte prosím

Bezpečnostné opatrenia
1. Tento cyklopočítač je možné používať aj
za dažďa, avšak NEMALO by sa pritom

(W) Nastavenie hmotnosti
Voľba jednotky hmotnosti (KG), jednotka rýchlosti
(KM/H), východzia hmotnosť je 45 kg
Voľba jednotky hmotnosti (LB), jednotka rýchlosti
(M/H), východzia hmotnosť je 100 libier
1. Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu.
2. Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Tabuľka najčastejších
obvodov kolies v mm
velikost pláště
18”
20”
22”
24 x 1.75”
24”
24 x 1 3/8”
26 x 1.40”
26 x 1.50”
26 x 1.75”
26 x 1.95”
26 x 2.10”
700c galuska
700 x 20c
700 x 23c
700 x 25c
700 x 26c
700 x 32c
700 x 35c
700 x 36c
27.5”
28” (700b)
28.6”

alebo

obvod
1436 mm
1596 mm
1759 mm
1888 mm
1916 mm
1942 mm
1995 mm
2030 mm
2045 mm
2099 mm
2133 mm
2117 mm
2092 mm
2112 mm
2124 mm
2136 mm
2155 mm
2164 mm
2174 mm
2193 mm
2234 mm
2281 mm

3. Stlačte tlačítko SET pre ďalšie nastavenie alebo
ukončenie.
Nastavenie alarmu
Stlačte tlačítko MODE do režimu ALM. Podržaním
tlačítka SET po dobu 3 sekúnd zadáte nastavenie.
V režime hodín, ak je nastavený čas vo formáte
12 h a nastavenie AM/PM.
1. Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu.
2. Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
3. Stlačením tlačítka SET dokončíte nastavenie.
4. Stlačením tlačítka SET aktivujete alarm.
V hornej časti displeja cyklopočítača sa zobrazí
symbol alarmu.
5. Stlačte tlačítko MODE pre ďalšiu funkciu.
Poznámka:
1. Pripomienka doplnenia tekutín a použitia
opaľovacieho krému.
2. Po uplynutí prednastavenej doby bude displej

vybitú batériu na recykláciu na vyhradenom
mieste.
10. Po montáži a nastavení cyklopočítača
prekontrolujte signál snímača.
Údržba
Na vyčistenie cyklopočítača alebo príslušenstva
použite navlhčenú mäkkú handričku, potom ho
utrite suchou handrou. Skontrolujte upevnenie
a polohu magnetu, či je signál v poriadku.
Záruka
1. Záručná lehota 2 roky sa poskytuje iba
na cyklpočítač a snímač.
2. Pokiaľ výrobok nefunguje pri bežnom používaní,
cyklopočítač a snímač budú opravené alebo
vymenené zdarma.
3. Pri vracaní výrobku ho bezpečne zabaľte
a priložte záručný list (doklad o kúpe) s pokynmi
pre opravu. Uveďte svoje meno, adresu
a kontakt. Poistenie, manipulácia a preprava ide

blikať každé 2 sekundy.
3. Trvalé blikanie sa automaticky zastaví
po 30 minútach alebo ho vypnete stlačením
ktoréhokoľvek tlačítka.
4. Keď je zobrazený symbol alarmu, je
v cyklomerači prednastavená doba.
5. Po zastavení jazdy alarm bliká trvalo.
6. Pre vypnutie nastavenia stlačte tlačítko SET.
Symbol alarmu zmizne z displeja.
Nastavenie hodín
Stlačením tlačítka MODE prejdite do režimu hodín,
podržaním tlačítka SET po dobu 3 sekúnd zadáte
nastavenie.
V režime hodín, ak je čas vo formáte 12 h:
1. Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT prepínate
medzi formátom 12 a 24 hodín. Stlačením
tlačítka MODE upravíte hodnotu.
2. Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte
hodnotu.

5 mm
MAX

5 mm
MAX

KLIK

alebo

3. Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
4. Stlačte tlačítko SET pre ukončenie.
6 Montáž snímača/magnetu
1. Pripevnite magnet na pravú špicu predného
kolesa podľa obrázku (čo najvyššie).
2. Zmerajte najvýhodnejšie umiestnenie snímača
od magnetu podľa obrázku.
3. Pripevnite snímač a gumovú podložku na pravú
stranu prednej vidlice a zľahka upevnite zipsové
pásky do 2 otvorov na snímači rýchlosti, aby
bolo možné nastaviť polohu snímača rýchlosti
podľa obrázku.
4. Nastavte najvhodnejšiu polohu a zaistite
snímač zipsovými páskami. Vyrovnajte polohu
magnetu voči snímaču rýchlosti. Ponechajte
vzdialenosť pod 5 mm.
5. Otáčajte predným kolesom. Ak bude vysielač
pracovať správne, LED kontrolka vysielača
bude pri pohybe blikať. Ak nie, skontrolujte

na ťarchu osoby požadujúcej servis.
4. Táto záruka sa nevzťahuje na poruchu výrobku
spôsobenú haváriami, hrubým zaobchádzaním,
nesprávnou manipuláciou, nesprávnou
montážou, úpravou, prírodnou katastrofou,
nesprávnym používaním alebo prevedenými
zmenami. Okrem toho otvorenie alebo zmeny
na púzdre výrobku alebo akékoľvek fyzické
poškodenie, zneužitie alebo úprava povrchu
výrobku učiní taktiež záruku neplatnou.
Bezpečnú a príjemnú jazdu!

Dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky
Česká republika
telefón: + 420 241 771 181-2
e-mail: giant@progresscycle.cz
internet: www.progresscycle.cz

vyrovnanie magnetu voči snímaču.
Poznámka:
1. Vyrovnajte magnet voči snímaču rýchlosti
pomocou hornej alebo dolnej značky.
2. Po utiahnutí zipsových pások snímača
odstrihnite prebytočné časti a zastrihnite okraj,
aby ste sa neporanili.
Upozornenie:
1. Pri jazde sa nekoncentrujte na cyklopočítač.
Vždy jazdite bezpečne.
2. Pravidelne kontrolujte, či je snímač a magnet
bezpečne upevnený. Taktiež skontrolujte, či
držiak nie je uvoľnený.
7 Držiak cyklopočítača
Upevnite cyklopočítač do držiaka a upevnite
ho k riadidlám. Umiestnite snímač a magnet
v najvyššej možnej polohe. Cyklopočítač môže
byť namontovaný na predstavec alebo riadidlá

otočením držiaka o 90°.
Poznámka: Po utiahnutí zipsových pások
snímača odstrihite nadbytočnú časť a zastrihnite
okraj, aby ste sa neporanili.
Vynulovanie a vymazanie všetkých dát
V ktoromkoľvek režime stlačte a podržte stlačené
súčasne tlačítka SET a MODE po dobu 8 sekúnd
a všetky dáta sa vynulujú. V režime DST/RTM/CAL
stlačte a podržte stlačené súčasne tlačítka SET
a MODE (menej ako 3 sekundy). Akonáhle začne
displej blikať, stlačením tlačítka MODE potvrďte
vymazanie. Dáta DST/RTM/CAL budú vymazané.
Stlačením tlačítka SET zrušíte vymazanie. V obidvoch
prípadoch sa údaje ODO/TIME/ALM nevynulujú.
Upozornenie:
1. Po vyňatí batérie sa vymažú všetky dáta
a nastavené hodnoty.
2. Po výmene batérie postupujte podľa bodu 5 .

