NASTAVENÍ PRO 2 UŽIVATELE A/B
TEPLOMĚR

PAMĚT 7 DNŮ
5 JAZYKŮ
POROVNÁNÍ AKTUÁLNÍ A PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI

20 WLS

20 WLS
Dodavatel / Importer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.,
Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.bike
Země původu Čína / Made in China /

, na kole
během měření seďte. Doporučujeme provádět ve 2 lidech.

vysílač

60

60 cm

NASTAVENÍ HODNOT POČÍTAČE:

3. Vysílač umístěte stranou s popisem "sensor" blíže magnetu
(na vnitřní stranu).

stiskem levého tlačítka MODE po dobu min. 2 sekund v režimu
zobrazení hodin vstoupíte do nastavení hodnot (SET UP)

Při pohybu/ příjmu signálu z vysílače displej
zobrazuje nepřetržitě v horním řádku
aktuální rychlost.
Zobrazení hodnot ve spodním řádku
lze měnit stiskem tlačítka MODE.

(CLOCK)
(STOPWATCH)
HODINY
ANGLIČTINA

NASTAVENÍ JEDNOTKY RYCHLOSTI

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST UŽIV. A

DENNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A
NĚMČINA / FRANCOUZŠTINA /
HOLANDŠTINA / ŠPANĚLŠTINA

NASTAVENÍ JEDNOTKY RYCHLOSTI

CELKOVÝ POČET KILOMETRŮ

ČAS JÍZDY UŽIVATELE A

(DIST)

(MAX-S)
TEPLOTA

ČAS JÍZDY UŽIVATELE B

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST UŽIV. B

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST UŽIV. A

UŽIVATEL B

DENNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE B

NASTAVENÍ OBVODU KOL

STOPKY

UŽIVATEL A

CELKOVÝ POČET KM (ODO) UŽIV. A

CELKOVÝ ČAS UŽIV. A

CELKOVÝ POČET KM (ODO) UŽIV. B

CELKOVÝ ČAS UŽIV. B

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST UŽIV. B

CELKOVÝ UJETÝ ČAS

Zmáčkňete MODE pro zapnutí SCAN režimu, tento režim bude každé 4
sekundy zobrazovat automaticky mezi hodnotami DIST, RIDE TIME, AVG
SPEED, MAX SPEED.
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NASTAVENÍ ČASU
PŘEPNUTÍ Z REŽIMU A DO REŽIMU B
Pro přepnutí z režimu A do režimu B (či naopak) přejděte tuto stranu
Podržte tlačítko SET po dobu 3 vteřin a režim se automaticky přepne

SCAN
BIKE A

LIGHT

Pamět 7 dnů (TRIP MEMORY)
Ukládá naměřené hodnoty za posledních 7 dnů. Pro zobrazení hodnot
jednotlivých dnů stiskněte SET. Zobrazená data jsou zobrazena v pořadí:
DATUM, AVG-S, MXS, DST (měnící se automaticky).
Porovnání aktuální a průměrné rychlosti
Dynamická šipka pod hodnotou rychlosti zobrazuje zda je aktuální
rychlost nižší anebo vyšší než je průměrná rychlost daného uživatele.

PAMĚŤ

BIKE B

LIGHT

Bezdrátový přenos: 125KHZ nízkofrekvenční přenos

3. Při likvidaci starých baterií a el. zařízení (počítače) postupujte
v souladu s vyhláškou o ekologické likvidaci

1. Počítač je voděodolný (IPX6), lze ho tedy používat za mírného deště.
Při silném dešti doporučujeme počítač uschovat na suchém místě.
V případě vniknutí vlhkosti pod kryt/ displej počítače vyjměte baterii,
a postupně vysuště na suchém, teplém místě (nepoužívejte fén).
Počítač není voděvzdorný, nepoužívejte ani neponořujte pod vodu!

Pro celkový reset dat (RTM, DST, AVS, MXS) stisknětě dlouze SET
po resetování jednotlivé hodnoty.
Hodnoty ODO (celkové ujeté km),
MEMORY a HODINY nelze resetovat.

5 . Vždy věnujte pozornost jízdě a silničnímu provozu.
6. Nedemontujte ani jinak neupravujte počítač, ani jeho části.
7. Rušení bezdrátového přenosu může nastat v případě blízkosti:
- mobilních telefonu, počítačů, televizorů, Power bank při nabíjení,
svítilen, jiných bezdrátových vysílačů/ zařízení, zdroje
vysokého napětí, železniční tratě, radarů aj.

Displej nic
nezobrazuje,
je tmavý
nebo je slabě
čitelný.

1. Slabá baterie
2. Baterie je vložena
obráceně
3. Počítač byl vystaven
vysoké okolní teplotě,
nebo přímému
slunečnímu záření.

1. Vyměňte baterii
2. Zkontrolujte,
případně správě
vložte baterii
3. Počítač umístěte
do prostředí s nižší
okolní teplotu.

Displej
nezobrazuje
rychlost, údaje
o rychlosti jsou
nesprávné nebo se
výrazně liší.

5. Počítač se nachází v
blízkosti zdroje
elektromagnetických
vln (popsáno v
upozornění-7/str.13),
které ruší bezdrátový
přenos

elektromagnetických vln.

39110-39111/39121-39123: 56x44x18mm/ 25g
39140-39146: 61x44x18mm/ 30g

Měřená data
Aktuální rychlost
Maximální rychlost
Průměrná rychlost
Denní vzdálenost A
Denní vzdálenost B
Celková vzdálenost
Čas jízdy
Hodiny

Rozsah
1.0KM/H--99.9KM/H(MPH)
1.0KM/H--99.9KM/H(MPH)
1.0KM/H--99.9KM/H(MPH)
0.1-99999.9KM(MILE)
0.1-99999.9KM(MILE)
1-999999KM(MILE)
0:00.00-99H:59M:59S
0:00-23:59

ZÁRUKA
Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením
nadměrným teplotám, mechanickým poškozením způsobeným pádem,
neodborným servisním zásahem, neodbornou montáží nebo
nesprávným použitím. Aktuální verzi manuálu a prohlášení o shodě
naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE
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2 WHEELS SIZE SETTING A/B
TEMPERATURE

PARTS INCLUDED IN SET

TRIP MEMORY 7 DAYS
5 LANGUAGES
COMPARISON OF CURRENT/ AVERAGE SPEED

20 WLS

adhesive pad

20 WLS

Please read this manual guide carefully before usage, and safe keep it
during the validity of the product for viewing at any time.

Dodavatel / Importer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.,
Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.bike
Země původu Čína / Made in China /

Magnet is compatible
with aero spokes.

:
3. For accurate measurement seat on bicycle
while measuring (reccomended instalation in 2 people)

T

60 cm

magnet

not
3. Place the transmitter on the side with sign "sensor"
closer to the magnet (on the inner side)

DEUTSCH

/

FRENCH

/

/

SWITCH FROM MODE A TO MODE B
For switch from mode A to mode B (or on contrary) go to this page
Hold the button SET for 3 seconds and mode will switch automatically
BIKE A

BIKE B

: 1X 3V CR 2032 battery
Display slowly
update

Climate temperature
is low

Place it in normal
temperature

1. Low level battery
1. Replace battery
2. Battery is fixed backwards 2. Install battery
No display, dark or 3. Computer has been
correctly.
exposed to high ambient
badly readable.
3. Place the
temperature or direct
computer in a lower
sunlight.
ambient temperature
environment.
1. Computer is under
1. Set up adjust
No speed display
procedure
set up status
of faulty display
2. Distance between
2. Refer to
speed sensor and
installation to
magnet seat correct
adjust position.
or not
3. Setting
3. Check wheel
adjustment
circumference is
numerical value
correct or not
referring to wheel
4. If transmitting
distance is too long
or angle is incorrect
5. Possible wireless
signal interference
caused by
electromagnetic waves
(description in notes
- 7/page 13) near the
computer.

Malfunction display

4. Adjust distance
and angle per
installation manual
5. Place computer
far from the source
of electromagnetic
waves.

Set up again referring
to setup manual

Wireless transmission: 125KHZ low-frequency transmission
39110-39111/39121-39123: 56x44x18mm/ 25g
39140-39146: 61x44x18mm/ 30g

Measured data
Current speed
Maximum speed
Average speed
Trip distance A
Trip distance B
Total distance
Elapsed time
Clock time

Meausuring range
1.0KM/H--99.9KM/H(MPH)
1.0KM/H--99.9KM/H(MPH)
1.0KM/H--99.9KM/H(MPH)
0.1-99999.9KM(MILE)
0.1-99999.9KM(MILE)
1-999999KM(MILE)
0:00.00-99H:59M:59S
0:00-23:59

WARRANTY
Warranty does not apply to damage due to high and low temperatures,
physical damage resulting from abuse, improper repair, improper fit,
alternations of the fixture or improper use.The current version
of the manual and declaration of conformity can be found on the website
www.FORCE.BIKE
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