Návod k použití cyklo computeru MERIDA
M5 / M5w / M8 / M8w / M10 / M10w

Bezdrátový

Instalace
Otevřít

Zavřít

M

IN
CE

Výměna baterie

(Volitelné)

ZAMKNOUT

ODEMKNOUT

Šipka směřuje
dopředu

ZAMKNOUT

nebo

ODEMKNOUT

Šipka směřuje
dopředu

(Volitelné)

Vidlice

Paprsek

Magnet by měl procházet
přes střed značky na senzoru
Mezera <8mm

Zde si zkontrolujte délku

Nastavitelná poloha

Instalace

Drátový

ZAMKNOUT

ODEMKNOUT

Šipka směřuje
dopředu

ZAMKNOUT

nebo

ODEMKNOUT

Šipka směřuje
dopředu

Zkontrolujte mezeru

Mezera <8mm

Magnet by měl procházet
přes střed značky na senzoru
Mezera <8mm

Instalační přiručka
Nastavení režimu

Jízda
Zastavení

Úvodní displej
po spuštění

pro nastartování cyklo komputeru (vymazání všech údajů)

Stiskněte

pro další nastavení

Stiskněte

na zvýšení čísla během nastavování

Držte

po dobu 1 sek pro ukončení režimu nastavení

Držte

po dobu 1 sek pro přeskočení na další číslici během nastavování

Stiskněte

Obecný režim

Nastavení jednotek a rozměru pláště
nebo

Zapněte
komputer

Nastavení funkce SCAN
(automatické přepínaní funkcí)
a intervalu

Interval

Hodiny

Vzdálenost

Nastavení velkého zobrazení aktuální rychlosti

Nastavení hodin

Nastavení celkové vzdálenosti

Nastavení celkové doby jízdy

Velké zobrazení rychlosti

Displej
Okamžitá rychlost
(vyšší než průměrná)

Aktuální rychlost

Rychlost
Okamžitá rychlost
(nižší než průměrná)

Okamžitá rychlost
(vyšší než průměrná)
Nízká
baterie
Data

Scan
Hodiny

Velké zobrazení rychlosti

Aktuální rychlost

Návrat na původní displej

Rychlost
Okamžitá rychlost
(nižší než průměrná)

Funkce

Zobrazí se během jízdy

Výměna baterie

Šetřič energie

Vynulování dat (zapnutí computeru)

M
IN

CE

Indikátor slabé baterie

Volba velkého displeje

Doba trvání
v závislosti
od vašeho
nastavení Návrat na velký displej

Režim úspory energie
Zavřít

Během jízdy

Velký displej
je zapnutý

Otevřít

Úvodní displej

Po uplynutí
30 min
bez jízdy
a manipulace
Žádná záloha hlavních dat

režim nastavení

stavení

Funkce

● Aktuální rychlost
● Hodiny 12/24 ( )

Drátový Bezdrátový

● Ujetá vzdálenost (DST)
● Průměrná rychlost (AVG)

● Celková vzdálenost (TOTAL DST)

Dr

Obecné nastavení

O

ežim

Celková vzdálenost
se zobrazí
po ukončení jízdy

Funkce

● Aktuální rychlost
● Ujetá vzdálenost (DST)
● Celková ujetá vzdálenost (TOTAL DST) ● Hodiny 12/24 ( )
rychlost (AVG) ● Maximální rychlost (MAX) ● Čas trvání jízdy (RTM)
● Okamžitá rychlost (
v porovnání s průměrnou)
ání
s ● Průměrná
průměrnou)
Drátový Bezdrátový
Dr

Obecné nastavení

O

Celková vzdálenost
se zobrazí
po ukončení jízdy

Funkce

● Aktuální rychlost
● Ujetá vzdálenost (DST) ● Celková ujetá vzdálenost (TOTAL DST) ● Okamžitá rychlost (v porovnání s průměrnou)
CAL
kalorií
● Spotřeba kalorií (CAL)
● Maximální rychlost (MAX) ● Čas trvání jízdy (RTM)(
● Průměrná
rychlost
(AVG)
● Hodiny 12/24 ( ) )
Drátový
Bezdrátový
Drá

y

Obecné nastavení

O

Celková vzdálenost
a celkový čas jízdy
se zobrazí
po ukončení jízdy

Reset dat jízdy
MAX / DST / RTM / AVG / CAL můžou být zresetovány, údaje

Maximální rychlost = 0

Specifikace

Vzdálenost = 0

Čas jízdy = 0

/ TOTAL DST / TOTAL RTM resetovat nelze.

Průměrná rychlost = 0

Kalorie = 0

Tabulka rozměrů pneumatik

Baterie:

Bate

Bezdrátový senzor --- Lithiová baterie CR2032 x 1

Bezdr

Rozsah bezdrátového signálu

Rozs

Teplota pro provoz / Uskladnění

Tepl

Rozměr
Obvod
Rozměr
Obvod
Rozměr
Obvod
Rozměr
Obvod
Obvod
Změření
obvodu kola
Computer --- Lithiová
baterie CR2032 x 1
Comp
pneumatiky kola
pneumatiky kola
pneumatiky kola
pneumatiky kola
kola

Maximálně 70 cm

0~50 °C (32~122 °F) / -10~60 °C (14~140 °F)

Rozměry / Váha

Computer --- 45,0 x 40,0 x 15,2 mm / 18,6 g
Bezdrátový sensor --- 60 x 30 x 9,7 mm / 8,75 g

Maxim
0~50

Rozm

Comp
Obvod
kola
Bezdr

