
Használati utasítás

IN 3502 inSPORTline  

görkorcsolya sebességmérő



1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az inSPORTline görkorcsolya sebességmérőt megvásárolta. 

FIGYLMEZTETÉS
A sebességmérő használata előtt olvassa el a következő figyelmeztetéseket, megelőzi így a 
berendezés szerelésénél felmerülhető komplikációkat. A szerelés nem tart tovább 10 percnél. 

FIGYELEM!
A görkorcsolya sebesség mérője apró alkatrészeket tartalmaz, melyek lenyelés esetén fulladást 
okozhatnak. Ezért tartsák gyermekektől elzárva.

A sebesség mérő használatakor, korcsolyázás közben ügyeljen a környező forgalomra is.

A felszerelést mindig ellenőrizze még a görkorcsolya használata előtt. Ellenőrizze, hogy a 
csapágyak jó állapotban vannak e és a csavarok elegendően be vannak húzva. 

A görkorcsolya használata során fokozottan ügyeljen a biztonságra, a tapasztalt felhasználók 
is sérülést szerezhetnek. Használjon mindig védőeszközöket, hogy elkerülje a komolyabb 
sérüléseket.

1.2 FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A berendezést ne használja túl meleg vagy túl hideg környezetben.
A tachométert ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

FUNKCIÓK

A görkorcsolya sebesség mérő HI-TECH számítógépes rendszerrel van ellátva. Az adatok 
vezeték nélküli kapcsolat által kerülnek kijelzésre a karórán. Az adatok megjelenítéséhez 
használja a nyomógombot.

A sebesség érzékelő a görkorcsolya kerekében védve van a külső környezeti hatásoktól. Ezzel 
biztosított, hogy a sebesség mérő nem sérül komolyabb balesetek esetén sem. A szigetelő 
alátétek meggátolják a víz bejutását a berendezésbe és az elektronika sérülését.

A berendezés az érzékelőnek köszönhetően meg tudja különböztetni az ön menetstílusát. A 
karóra kijelzője a software-nek köszönhetően kijelzi, mikor érintkeznek a kerekek a felülettel,  
aktívan halad e vagy csak a lejtőn halad lefelé. Ezekből az adatokból és az aktuális 
sebességből a berendezés képes kiszámolni, max. 3% eltéréssel, milyen sebességgel mozog a 
teste. Az adatok megjelennek a karóra kijelzőjén. 

A sebességmérőt használhatja edzés és verseny alatt is. Amennyiben a berendezést helyesen 
használja, jobb eredményeket tud elérni edzései során, és tökéletesítheti saját haladási stílusát.  
A berendezés használata kedvező hatással van az Ön egészségére és teste erőnlétére.



2. A SEBESSÉG MÉRŐ RÉSZEI

Ellenőrizze a csomagolás teljességét. A csomagolás tartalma:
- kijelzős karpánt
- narancs színű kerék beépített mágnessel
- átlátszó elektronikai tekercs, melyben a számítógép van elhelyezve
- két típusú betét – 3 mm széles, henger alakú és kör alakú betét 
- távtartó alátét 1 mm vastag
- 2 betét 1,5 mm vastagság, melyeket abban az esetben használhatja, ha a keret túl 

széles.
- használati útmutató

3. ÖSSZESZERELÉS

3.1 Cserélje ki az egyik keret a beépített mágnessel ellátott narancssárga kerékre. Nem 
lényeges, melyik kereket cseréli ki, de javasoljuk a második, vagy harmadik kereket. Ezzel éri 
el a sebesség mérő legnagyobb védelmét. A kerék egyedi színe a sebességmérőre hivatott 
felhívni a figyelmet.

FIGYELEM!
A kerékcsere során mindig megfelelő szerszámokat használjon – in-line görkorcsolyákhoz 
használatos szerszámok (a csomagolás nem tartalmazza).

1. Csavarja ki a kicserélésre szánt kerék tartó csavart. A kerék a kerethez két részből álló 
csavarral van rögzítve (némely korcsolyatípusnál egyrészes csavar). A csavar 
kilazításakor ügyeljen mindkét részére. Amennyiben az egyik oldal elforogna, másik 
kezével fogja meg, vagy használjon erre alkalmas szerszámot. Mindkét részt készítse 
ki az új kerék visszaszereléséhez.

2. Cserélje ki a kerék csapágyát és a betétet a megfelelő szerszám segítségével. A 
kerékben 2 csapágy található, melyek között helyezkedik el 1 betét. Amennyiben nem 
rendelkezik megfelelő szerszámmal a csapágyak kivételéhez, használhatja a henger 
alakú betétet és egy kis csavarhúzót – amennyiben az Ön görkorcsolyájában henger 
alakú betét található, a másik henger alakú betéttel tolja ki az eredeti betétet a  
csapággyal együtt.

3. Amennyibe az Ön korcsolyájához kör alakú betét van használva, a csapágyak 
kivételéhez használjon csavarhúzót. Húzza rá a henger alakú betétet és tolja a kerék 
közepébe. A csavarhúzóval mozgassa oldalra, míg az egyik csapágy ki nem lazul, 
majd vegye ki. Ezután vegye ki a másik csapágyat. Mindkét csapágyat készítse ki az 
utólagos összeszereléshez. 

4. Tolja be a csapágyat a beépített mágnessel ellátott narancssárga kerék belsejébe.
5. Nyomja bele a megfelelő betétet a narancssárga kerékbe. Amennyiben az előző 

kerékben henger alakú volt használva, használja a mellékelt henger alakú betétet.  
Amennyiben az eredeti betét 1 cm széles, használjon 3 mm-es betétet. A mellékelt 
betétet helyezze a beépített mágnessel ellátott narancssárga kerékbe.

6. Helyezze a másik csapágyat a kerékbe. A kör alakú betét a csapágyak között 
helyezkedjen el. Használjon csavarhúzót a betét középre helyezéséhez a kerék 
belsejében.



7. Illessze a távtartó alátétet a kerék belső oldalán elhelyezkedő csapágyra (a mellékelt  
legkisebb karika). A kerék belső oldalán egy nyílás található a tárcsa számára. A 
távtartó alátétnek köszönhetően elkerüljük a kerék és a tárcsa súrlódását. 

8. Rögzítse a tárcsát a kerékhez. A tárcsát úgy rögzítse, hogy az elem látható legyen a 
kerék belső oldalán.  Ezután rögzítse a kereket a görkorcsolya keretéhez. 

9. Tolja be a csavar hosszabbik részét a kereten és a narancssárga keréken keresztül, 
majd húzza be a másik oldalon a csavar rövidebb részével.

FIGYELEM! 
1. Amennyiben a kerék a csavar behúzása után hosszantan oldalra kiáll, vegye ki a keret 

a görkorcsolyából. A kiállást megszüntetheti 1-2 alátét segítségével a kerék mindkét 
oldalán.

2. Ellenőrizze, hogy a kerék forgása közben nem forog e a tárcsa is. 

Fontos: A helyes rögzítés után a kerék szabadon forog, míg a tárcsa mozdulatlan marad.

Ezzel befejezte a kerék cseréjét. A továbbiakban semmilyen műszaki szakértelemre nincs 
szüksége. A következő pár percben megkezdheti a sebességmérő használatát.

3.2 Kijelző és a kerék kerület

A kijelző az  elasztikus karpánton helyezkedik el. A karpánt viselhető a csuklóvédőn. Kezelje 
óvatosan a karpántot! Az alsó részében van elhelyezve az antenna, ezt ne húzza ki.!

A kijelző, mellyel az elektromos mag védelmet élvez a sérülésektől,  eső és izzadás álló ( a 
kijelzővel ne ússzon vagy búvárkodjon).

Elem csere során ügyeljen arra, hogy a szigetelő karika megfelelően legyen elhelyezve.

Kerék kerület

1. Beállítás 

A következő táblázat a kerék kerületének meghatározásához szolgál.

Ø72mm = PM 226; Ø 76mm = PM 239
Ø 78mm = PM 245; Ø 80mm = PM 251
Ø 84mm = PM 264; Ø 100mm = PM 314

FIGYELEM!

Az új kerék használata előtt a kijelzőn be kell állítani annak kerületét  (5. fejezet).  
Amennyiben 80 mm- es átmérőjű kerékhez vásárolt sebesség mérőt, a kijelzőn állítsa be a 251 
(PMI) értéket.



A kerék kerületét a következő képlet alapján állapíthatja meg :

Kerület = Átmérő x 3,14

2. A kerék kerülete

A kerék valós kerületének meghatározását követően rajzoljon a kerék egyik oldalára egy 
pontot. Helyezze a kereket egy papírra a ponttal megjelölt helyen és jelölje meg ezt a helyet a  
papíron. Gurítsa tovább a kereket, míg a pont egyszer át nem fordul, majd ezt a helye ismét 
jelölje meg a papíron.
Mérje meg a két bejelölt hely közötti távolságot. Ez a távolság jelenti a kerék kerületét  
miliméterben (mm).

3. a narancssárga kerék használata a használt kerék szett kombinációjában

A narancssárga kerék használható a használt kerekekkel. Némely görkorcsolya műanyag 
kerettel van ellátva, amely lehetővé teszi a különböző méretű kerekek használatát. Az eltérő 
méretű kerekek használata speciális betéteknek köszönhetően lehetséges, melyekben a csavar 
nyílás nem a kerék közepén található. A betét elfordításával a kereket ki lehet tolni vagy 
beljebb lehet húzni a vázba. Ezzel a módszerrel igazítható a narancssárga kerék is a 
görkorcsolya kerekeihez. 

Amennyiben a keret nincs ellátva ezekkel a betétekkel, javasoljuk, hogy használjon nagyobb 
átmérőjű  narancssárga kereket. Ezzel, hogy a kerék nagyobb, mint a többi kerék, haladás 
közben nagyobb nyomás éri, és mérete hamar hozzáigazodik a többi kerékhez. A keréknek ez 
a részleges elhasználódása minimális kihatással lesz a mérés pontosságára.

4. Funkciók, melynek köszönhetően nem változik a mérés pontosság a kerekek 
elhasználódásakor

A beépített funkció számol azzal, hogy a lefutott kilométerektől függően a kerék mérete is  
csökken. Ezzel van biztosítva a méréspontosság a kerék használatának ideje alatt.

A funkció beállítása görkorcsolyázók által elvégzett tesztek mérésein alapszik. Az Ön kereke 
elhasználódási sebessége azonban nem biztos, hogy teljességgel követi a statisztikai 
valószínűséget. Az elhasználódás sebessége függ a felhasználó súlyától, és a haladási 
felülettől, melyen görkorcsolyázik.

Amennyiben Önnek úgy tűnik, hogy a kerék kerülete helytelenül van beállítva, változtassa 
meg a beállítást (5. fejezet).  A pontos méréshez elengedhetetlen a kerék kerületének helyes 
beállítása. Javasoljuk,  végezzen időszakos ellenőrzéseket, hogy a beállított érték megfelel e a 
kerék valós kerületének.

4  A sebesség mérő kezelése

A kijelzőt úgy tervezték, hogy egyszerűen kezelhető legyen, A nyomógombok használata és 
azok funkciója érthetőek és logikusak. A sebesség mérő kezelése a nyomógombok 



segítségével nem fog gondot okozni abban az esetben sem, ha nem olvassa el a teljes 
használati útmutatót.

Nyomógombok és funkcióik

SET/DOWN: Ez a gomb az értékek beállításra szolgáló mód megkezdéséhez szolgál.  

MODE:  Az egyes módok közti átváltásra szolgál. Az értékek beállítására szolgáló mód 
esetében a beállítások jóváhagyására szolgál.

HOTKEY: Ez a gomb a funkciók közötti mozgásra szolgál. Amennyiben a MODE gomb 
segítségével elindította a megtett körök számát számoló módot, a HOTKEY gomb szolgál az 
érték növelésére még egy körrel. A beállítás módban a gomb megnyomásával a kijelző átvált  
az idő módba.

START/STOP: A gomb a mérés elindítására vagy megállítására szolgál. Amennyiben 
elindulás előtt nem nyomja meg ezt a gombot, a mérés nem kezdődik el. 

RESET/UP: A gomb megnyomásával nullázza a beállított értékeket, mint pl a menet 
időtartama, a magtett távolság, átlag sebesség, stb. Az értékek beállításakor az értékek 
növelésére szolgál.

Kijelző mód

A sebesség mérő kijelzője 3 módban használható

- Idő mód
- Adat mód
- Beállítás mód

Idő mód:
Ennek a módnak köszönhetően a mérő karpántot óraként használhatja, és megjelenítheti újra 
az elmentett értékeket.
Adat mód:
A mérés megkezdését követően szükséges ezt a módot elindítani. Elengedhetetlen az idő és 
távolság adatainak feljegyzésénél. 

Beállítás mód:
Ebben a módban beállíthatja, mérföld, vagy  km, illetve libra vagy kg egységben jelenjenek e 
meg az adatok .Továbbá a felhasználó súlyának és a kerék kerületének beállításához szolgál.

Idő mód

 A kijelzőn megjelenik az aktuális idő a szimbólummal együtt a kijelző alsó részén.
A SET/DOWN gomb megnyomásával elindítja az értékek beállítására szolgáló módot. 
A START/STOP megnyomásával elindítja az adat módot.
A RESET/UP megnyomásával kitörölheti az alábbi mentett értékeket:
a. átlagos sebesség, AV SPD



b. maximális sebesség, MX SPD
c. távolság, TRP DST
d. menet hossz, TRP TIME
e. kalória, TRP CAL
f. kör mennyiség, LP

A MODE gomb az egyes mentett adatok közti mozgásra szolgál:
a. aktuális idő, TIME
b. aktuális sebesség, SPD
c. átlagos sebesség, AVG SPD
d. távolság, TRP DST
e. kalória mennyiség, TRP CAL
f. menet hossz, TRP TIME 
g. kör mennyiség, LP:00

A HOTKEY gomb megnyomásával a mentett adatok közt mozoghat:
a. aktuális idő, TIME
b. aktuális sebesség, SPD
c. kerék elhasználódás, PM
d. maximális sebesség, MX SPD

FIGYELEM!
A  HOTKEY gomb csupán a körök mennyiségének növeléséhez szolgál az adat módban, 
amennyiben annak adatait előzetesen megadta a MODE gomb segítségével.

Adat mód

A START/STOP gomb megnyomásával az idő módban elindítja az adat módot.

1. A kijelzőn megjelenik a GO felirat kétjegyű szám követésével. Első használatkor a 
kijelzőn 00 jelenik meg. Amit megtörténik a tárcsából az adatátvitel, a kijelzőn 
kétjegyű kód jelenik meg. Ez egy digitális kód, meny a kijelző és a tárcsa összekötését 
szolgálja. Ez a specifikus kód gátolja meg, hogy a sebességmérőt más, vezeték nélküli 
berendezés megzavarja. Amennyiben szükséges a kód módosítása, vegye ki 1 percre 
az elemet a tárcsából. Az elem visszahelyezésével új kód generálódik. Az új kód 
elfogadásához újra kell indítani a kijelzőt a MODE,SET,START és RESET gombok 
egyszerre történő megnyomásával. A START gomb következő megnyomásával 
megjelenik a 00 érték, és ezután automatikusan megjelenik az új kód.

2. Amennyiben az első 10 mp-ben nem történik meg az adatátviteli kapcsolat a tárcsa és 
a karpánt között, a kijelzőn az Err(hiba) felirat jelenik meg. A HOTKEY gomb 
megnyomásával váltson vissza az idő módba, melyben újra el tudja indítani az adat 
módot a START gomb megnyomásával.

3. Az adat módban a nyomógombok a következő funkciókat látják el:

START/STOP – az adat mód megállítása. A kijelző átkapcsol az idő megjelenítésre.



SET/DOWN – az adat módban a gomb nem működik, hogy véletlenül ne kapcsoljon 
át a beállítás módba.

RESET/UP – az elmentett adatok nullázására szolgál (lásd 4.2.1 fejezet)

MODE – megjeleníti az idő (TIME), sebesség (SPD), átlagos sebesség (AV SPD), 
távolság (TRP DST), kalória (TRP CAL), menet hossz (TRP TIME), kör mennyiség 
(LP:00) adatokat.

Amennyiben elindította a megtett körök mérését a MODE gomb segítségével, , a 
HOTKEY gombbal tudja növelni a körök számát.

Beállítás mód

A berendezés beállítása során mindig visszatérhet az idő módba a HOTKEY gomb 
segítségével. A gombot használhatja abban az esetben is, ha nem szeretné ismét beállítani az 
összes adatot. Arról, hogy milyen adatokat állíthat be, az 5. fejezet – sebesség mérő beállítása 
szól.

Digitális kód

A sebesség mérő két kódolási módot használ arra, hogy megakadályozza más vezeték nélküli 
berendezés befolyását. Az első mód az idő kódolás, melynek jelentősége az átvitel blokkolása, 
mely nincs összhangban az aktuális idővel.  A másik mód az érzékelő (görkorcsolya tárcsa) 
azonosító kódja.

Az érzékelő digitális kódja az elemnek a tárcsába behelyezésével generálódik. Ez azt jelenti,  
valamennyiszer kicseréljük az elemet, új kód generálódik. 

Az egyik, vagy mindkét érzékelő elemcseréjét követő első bekapcsolását követően el kell 
fogadni az új kódot. A sebességmérőt csak akkor tudja újra használni, ha az új kódot 
elfogadta.

FIGYELEM!
Az új kód elfogadásához újra kell indítani a kijelzőt a MODE, SET, START és RESET 
gombok egyszerre történő megnyomásával.

Tartsa készenlétben a beépített mágneses, narancssárga kerékkel ellátott görkorcsolyát. 
Néhány másodpercig forgassa a narancssárga kereket és nyomja meg a START gombot. 
Ellenőrizze, hogy 20.0 m es körzetben nem található más berendezés, ami zavarhatná a jelet. 

Az LCD kijelző közepém megjelenik a gO:XX. Ha az érzékelőből a jel sikeresen fogadva 
van, a kijelző átvált adat módba. Az XX az Ön tárcsájának digitális kódját jelenti!

FIGYELEM!
Ha a kijelző nem fogadja az érzékelő által adott jeleket, ellenőrizze a következőket:

1. Be van e kapcsolva az érzékelő - Forgassa a narancssárga kereket a korcsolyában, és 
várja a visszajelzést a kijelzőn.



2. Nem merültek e le az elemek - Illessze az érzékelőt közelebb a kijelzőhöz. Ha a jelet  
így érzékeli, az elemek már gyengék. A 6. fejezet leírja az elemek cseréjét. 

3. Nem kell e új kódot fogadni - Amennyiben elemcserére került sor, vagy a kijelzőt 
valamilyen új résszel bővítette, új kapcsolatot kell létesíteni az érzékel és a kijelző 
között (lásd e fejezet eleje).

Amennyiben jelet fogad az érzékelőtől vagy egy másik görkorcsolyából, vegye ki 1 percre az 
elemet. Ezt követően generálódik egy új kód, mellyel a problémának meg kellene oldódnia.  
Ne feledje újraindítani a kijelzőt, mielőtt a sebességmérőt újra használni kezdené.

FIGYELEM!
Amennyiben nem létesül kapcsolat az érzékelő és a kijelző között, egyedi hiba léphet fel a 
rendszerben. Először próbálja újraindítani a sofware-t. Nyomja meggyszerre a 4 oldalsó 
gombot. A kijelzőn megjelenik a software aktuális verziója majd átkapcsol idő módba.

Amennyiben a software újraindítás sikertelen, a hardware újraindítása szükséges. Ezt az elem 
1 percre történő kivételével végzi el. Ezzel a kijelző újra indul és beállítódnak a gyártási  
értékek.

5. A sebesség mérő beállítása

A kalória mérés funkciója a Massachusettsi Egyetem (USA) kutatásain alapszik, ahol a 
görkorcsolyázás közben elégetetett kalóriát vizsgálták. A pontosság növeléséhez a sotware az 
ellökések számával is számol!

A beállítás mód elindítást követően nyomja meg a SET gombot. Az első paraméter, melyet 
beállíthat, a kerekek kerülete.

1. A kerék kerületének beállítása - A kerék kerületének mérésével a 3.2 fejezet 
foglalkozik. A PM rövidítés, mely a kerék kerületét jelzi, a kijelző bal alsó sarkában 
jelenik meg. A beállítás során villogni kezd az első a három számjegyből.  Az UP és 
DOWN gombokkal állítsa be az értéket és hagyja jóvá a MODE gomb 
megnyomásával. Ezután villogni kezd a második számjegy, melyet ugyanezen módon 
állíthat be. Az értéket mindig hagyja jóvá a MODE gombbal.

2. Súly egység beállítása - Válassza ki a súly egységét. Válassza ki, kg (KG) vagy libra 
(LBS) egységeet kíván e használni. Kiválasztáshoz használja az UP és DOWN 
gombot, majd hagyja jóvá a MODE gomb megnyomásával.

3. Az Ön súlyának beállítása - Állítsa be saját súlyát, hogy ez alapján helyesen számítsa 
ki a berendezést az elégetett kalóriát. Állítsa be az értéket a kiválasztott egységben.

FIGYELEM!
Amennyiben az Ön súlya nem haladja meg  a 100kg-ot, vagy 100 librát, állítsa be az első 
értéket 0-ra ( 075 a 75 kg-hoz) A 3 érték beállítása ugyanazon módszerrel, ahogy a kerék 
kerületét (lásd e fejezet 1 pontja).

6. Válassza ki a sebesség és távolság mértékegységet

Kiválaszthatja, milyen egységekben szeretné kijelezni a sebességet és távolságot. A km (KM) 
és mérföld (M) között választhat. Válassza ki az értéket az UP és DOWN gombok 
segítségével, és hagyja jól a MODE gombbal.



7. Az aktuális idő beállítása

Végül be kellene állítani az időt. Először állítsa be az órát az UP és DOWN gombok 
segítségével és hagyja jóvá a MODE gomb megnyomásával. Ezután hasonló módon állítsa be 
a perceket és hagyja jóvá a MODE gombbal. Ezzel befejezte a kijelző beállítását és a kijelző 
mutatja az időt. 

8. Elemcsere

FIGYELEM!
Az elemek veszélyes  és mérgező anyagokat tartalmaznak. Az elemekkel ne játszanak a 
gyerekek, nehogy véletlenül lenyeljék. Az elemeket ne dobja ki, hogy ne szennyezze a 
környezetet. Kezelje veszélyes hulladékként. 

Amennyiben lemerült az elem, az adat módban a kijelzőn megjelenik az Err felirat.  
Amennyiben ez  jelzés valamilyen más okból nem jelenik meg a kijelzőn (más berendezés 
hatása) cserélje ki az elemet. A tárcsában és a kijelzőben elhelyezett elemek élettartama  szinte  
egyforma – 150 üzemóra. Mindig mindkét elemet egyszerre cserélje, abban az esetben is, 
hogy csak az egyik merült le.

A könnyű elemcsere érdekében a csomagolás részét képezi egy szerszám szett, mely tartalmaz 
elemeket, szigetelő alátéteket (a vízállóság megőrzéséhez), csavarhúzót, és használati  
útmutatót. Ezzel a felszereléssel tudja biztosítani a berendezés helyes működését.

9. Elemcsere a kijelzőben
Csavarja ki mind a 4 csavart, melyek a berendezés hátsó részén találhatóak, és emelje le a 
hátsó borítást. Csavarja ki a csavart az elemtartóból, és cserélje ki az öreg elemet újra. 

Az új elem legyen CR 1632 típusú. Az új elemet úgy helyezze be, hogy a + jel felfelé legyen. 
Ezután húzza be az elemtartó csavart.

FIGYELEM!
Megtörténhet, hogy az új elem behelyezését követően az LCD kijelzőn magától elindult egy 
teszt mód, ami azt jelenti, hogy a kijelző valamennyi funkciója megjelenik egyszerre.  Ebben 
az esetben vegye ki az elemet és tegye vissza újra.

9.1 Elemcsere a tárcsában

Szerelje le a narancssárga kereket a görkorcsolyáról (lásd 3.1 fejezet) és vegye ki belőle az 
elektromos tárcsát. Amennyiben a tárcsa szennyezett, letisztíthatja, mielőtt az elemet  
kicserélné. 
Csavarja le a 4 csavart, nyissa fel a rekeszt és cserélje ki az elemet. 
Az új elem legyen CR 1632 típusú. Az új elemet úgy helyezze be, hogy a + jel felfelé legyen.

Zárja le a rekeszt és húzza be ismét a csavarokat.  Amennyiben a mellékelt szerszám szettet 
használja, javasoljuk a szigetelő karikát is újra cserélni, ezzel biztosítva a vízállóságot az 
elemcserét követően is.

Rögzítse ismét a kereket a görkorcsolya keretébe ( lásd 3.1 fejezet).



FIGYELEM! 
Az elemcserét követően az érzékelő új kódot generál (lásd 4.3 fejezet). Mielőtt használni 
kezdené a sebességmérőt, törölje a kódot – nyomja meg a MODE gombot, tartsa és nyomja 
meg a HOTKEY gombot, míg a kijelző ki nem kapcsolódik.

10. HIBAELHÁRÍTÁS

Ez a fejezet a legáltalánosabb hibák elhárításával foglalkozik

Hiba: A kijelzőn nem jelenik meg semmi
Megoldás: Nyomja meg a MODE gombot, ha a kijelző továbbra is üres, cserélje ki az 
elemeket majd újra nyomja meg a MODE gombot.

Hiba:  A kijelző adatai egyre kevésbé láthatóak.
Megoldás: Az elemek túl gyengék, cserélje ki őket.

Hiba:  A kijelző lassan reagál.
Megoldás: Az aktuális hőmérséklet magasabb, vagy alacsonyabb, mint a sebesség mérő 
üzemltetési hőmérséklete (0oC-55 oC /32 oF-131 oF ).

Hiba:   Elsötétül a kijelző.
Megoldás: Túl magas hőmérséklet. Valószínű, hogy a kijelzőt hosszabb ideig erős 
napsugárzás érte 

Hiba:  A tárcsa súrlódik a kerék agyhoz.
Megoldás: A használt csapágyak elhasználódtak és túl nagy mozgásteret tesznek lehetővé. 
Cserélje ki a csapágyakat. Javasoljuk, használjanak minőségi, legalább ABEC-1 típusú 
csapágyakat.

Hiba:A megjelenített aktuális sebesség nem egyezik a valós sebességgel.
Megoldás: 

a. Rövid időre megszakadhatott a jel adás. Az adatátvitel megszakítás nincs befolyással a 
távolság mérésére, amennyiben nem tart hosszú ideg, több mint1 km (0,6 mérföld) 
távolság megtételéig.

b. Az elhasználódott kerékkel mérhető beállított funkciók nem mérik helyesen az 
elhasználódást. Mérje le narancssárga kerekének kerületét és módosítsa a beállított 
adatot.

c. A használt csapágyak túl jó vagy túl rossz minőségűek. A túl rossz minőségű 
csapágyak helyett szerezzen e jobb minőségűeket.

Amennyiben a csapágyak túl jó minőségűek, a számítógép nem képes feljegyezni a forgó 
kerék sebesség veszteségét, mikor az a levegőben van. Ez is lehet oka a helytelen mérésnek. 
Ebben az esetben javasoljuk mindig beállítani a kerék kerületét.

Az érték beállításának legjobb módja, hogy a kerék valós kerületét felszorozza a valós 
sebességgel, majd elosztja  a megjelenített távolsággal ( valós kerület x valós távolság/ 
megjelenített távolság).



Hiba:   Nincs adatátvitel a kijelző és az érzékelő között.
Megoldás: 

a. Az érzékelőben elhelyezett adó nincs aktiválva. Ellenőrizze, hogy a kijelző és az 
érzékelő működik, és nyomja meg a START gombot.

b.  Az elem túlságosan le van merülve és az érzékelő és a kijelző közötti távolság túl 
nagy.  Amennyiben a kijelző közelítésével az érzékelőhöz javul az adatátvitel  
minősége, cserélje ki az elemeket.

10. Megjegyzések

Maximális értékek:
Megtett távolság: 999,9 km vagy 999,9 mérföld
Össz távolság: 9999 km vagy 9999 mérföld
Kalória: 9999 kilokalória
Menet hossz: 99 óra 59 perc
Körök száma: 99 

11. Garanciális feltételek

Az eladó a vevőnek a termék minőségére 24 hónap garanciát nyújt, amennyiben a termék 
garancia levele, számlája, esetleg egyéb irata nem rendelkezik másként. A vevőnek nyútott, 
törvény által meghatározott garanciális időszak ezzel nincs megsértve. A garanciával az eladó 
garanciát vállal arra, hogy a a termék egy meghatározott ideig megfelel a rendeltetés szerű, 
esetleg  szerződés  szerinti  használatnak  és  megőrzi  általános,  vagy  szerződés  szerinti 
tulajdonságait. 

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkezett károkra:

• A felhasználó által okozott kár, pl. szakszerűtlen összeillesztéssel, szereléssel, 
• Helytelen karbantartás
• Mechanikus károk
• Alkatrészek elhasználódása hagyományos felhasználás során (pl. gumi és műanyag 

alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
• Visszafordíthatatlan esemény, természeti katasztrófa által
• Szakszerűtlen beavatkozások által
• Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony, vagy magas hőmérséklet 

következtében, víz által, túlzott nyomás vagy ütés, szándékos design, alak vagy méret 
módosítás következtében.
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