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Használati útmutató 

IN 902 COMPUTER CY-20W 
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Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. 
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A) átlagsebesség szimbóluma – akár magasabb vagy alacsonyabb, mint az átlag 

B) aktuális sebesség 

C) sebesség szimbóluma km/h vagy mile/h 

D) idő jelző indikátor 

E) értékek megjelenítése a kijelzőn 

F) szimbólum MODE 

G) nem – férfi 

H) nem – nő 

I) SCAN 

J) 2 felhasználó/kerék méretének beállítása 

 

Használat: 

 

1. kerék mérete (kerület) – a helyes eredmény érdekében 

pontosan állítsa be a kerék méretét. Tegyen egy jelet a 

köpenyre és forgassa meg a kereket (1 kör), aztán mérje meg a 

két pont közötti távolságot – megkapja a kerék méretét. 

kerület=2x3.14xR(hüvelyk) 

x 2.54 (1 hüvelyk = 2.54 cm) 

R = sugár cm-ben 

 

 

2. tartó konzol – használjon gumi alátétet (2) és erősítse 

a kormányhoz. 

 

3. sebesség érzékelő rögzítése – ellenőrizze az első villa 

helyzetét. Keresse meg rajta a legjobb helyet, ahová 

rögzítheti az érzékelőt. A computer és az érzékelő közötti 

távolság nem haladhatja meg a 600 mm-t. 

 

4. mágnes rögzítése – tegye a mágnest az első kerék tetejére a 

sebességmérővel szembe.  Az érzékelő és a mágnes közötti 

max. távolság nem haladhatja meg az 5 mm-t. Ha minden a 

helyén van, indulhat. 

 

Figyelmeztetés: Indulás előtt ellenőrizze, hogy a kormány könnyen mozdítható-e. 
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Óra: 

 idő 

 stopperóra 

 vízálló 

 nagyméretű, jól látható kijelző 

Speciális funkciók 

 felhasználói beállítások 

 vezetési idő 

 kalóriaégetés vezetés közben 

 cserélhető elem az érzékelőben és a készülékben 

Funkciók 

 megtett távolság 

 aktuális sebesség 

 átlagsebesség mérő 

 maximális sebesség 

 km vagy mérföld 

 kijelző több ablakkal 

 automatikus idő mérés 

 összesen megtett távolság 

 vezeték nélküli átvitel 

 2 kerék méretének beállítása 

 

Mód változtatása 

 

 a változtatás előtt nyomja meg az „M” gombot.  

Óra mód 

12/24H és az idő bekapcsolása 

 

automatikus idő mérés 

aktuális sebesség 

 

maximális sebesség 

átlagsebesség 

távolság 

összesen megtett távolság 

Km/h és Múh és kerék mérete (100 - 2999 mm értéktartomány között) 

 

kalória 

a felhasználó adatai (nem/testsúly Kg-ban vagy Lb)  

 

Scan 
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 Felhasználói beállítások 

Ahhoz, hogy pontos eredményt kapjon a kerékpározás során, állítsa be a személyes 

adatokat (nem, egység súly/súly). 

 

 lépjen be a KCAL MODE-ba a MODE megnyomásával. 3 másodpercig nyomja 

a SEAT gombot, így a beállításhoz jut. A megfelelő értékek kiválasztásához 

nyomja meg a SET és MODE gombot. A megerősítés érdekében 3 másodpercig 

nyomja a MODE gombot. 
 

Funkciók beállítása 
 

CLK MODE – óra beállítása 

 

1. nyojma a SET gombot 3 másodpercig 

2. a SET gomb segítségével állítsa be a 12 vagy a 24 H. 

3. a MODE és SET gombok segítségével állítsa be az időt (óra/perc/másodperc). 

Miután beállította, nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig. 

 

TM MODE – idő beállítása 

 

Figyelmeztetés: A kerék forgásától kezdve méri az időt. 

 A kijelzőn minden érték kinullázódik, ha a SET gombot 3 másodpercig nyomja, 

kivéve ODO – összesen megtett távolság.
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Kijelző mozgása 

 Amikor elindul, a szimbólum megjelenik a kijelzőn. Minél gyorsabban teker, 

annál gyorsabban fog villogni a szimbólum. 

 

Mérés 

aktuális sebesség 

 

A vezetés közben a computer mutatja az aktuális sebességet. 

 

MXS MODE – maximális sebesség 

A legalacsonyabb kezdéstől mutatja a maximális sebességet. 

 

 

AVS MODE – átlagsebesség 

A vezetés kezdetétől mutatja az átlagsebességet. 

 

Figyelmeztetés: Ha az átlagsebesség magasabb/alacsonyabb az aktuális sebességnél, 

a kijelzőn megjelenik a felfelé vagy lefelé mutat a nyíl szimbóluma. 

 Ha az idő vagy a távolság meghaladja a maximális értékeket (idő: 9 óra, 59 perc, 

59 másodperc és távolság 999,99 km), a computer nem fog valós adatokat 

mutatni. A kijelzőn az „ERR“ írás lesz látható. Ha kinullázza az időt és a 

távolságot, az átlagsebességet ismét helyesen fogja mutatni. 
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DST MODE – távolság 

Mutatja a megtett távolságot. 

 

 

ODO MODE – összesen megtett távolság 

mutatja az összesen megtett távolságot. Ezt a funkciót csak akkor tudja kinullázni, ha 

a készülékből eltávolítja az elemet.  

 

A kerék méretének beállítása 100 mm – 2999 mm értéktartomány között 

 A SET gombot nyomja 3 másodpercig, majd a SET és MODE gombok 

segítségével válassza ki a km/h vagy Mile/h és válassza ki a kerék méretét. A 

beállítások befejezéséhez nyomja a MODE gombot 3 másodpercig. További 

információt a kerék méretének beállításáról – lásd feljebb. 

 Az ODO módban 2 kerékméret közül választhat – a USER ½ gomb 

nyomásával, amely a készülék hátoldalán található.  . 
 

 
 

KCAL MODE – kalória 

A MODE gomb nyomásával megnézheti, hogy mennyi kalóriát égetett el tekerés 

közben. 
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SCAN mode – SCAN funkció 

Ha a kalória módban van, röviden nyomja meg a MODE gombot. A kijelzőn 

megjelenik a SCSN ikon és a computer automatikusan fog váltakozni a funkciók 

között – CLK, TM, MXS, AVS, DST, ODO és KCAL. 

4 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. 

 

 

Karbantartás 

Ha a kijelző elveszti a kontrasztot és a számjegyek elvesznek, cserélje ki az 

elemet a készülékben. Az érzékelőben és a készülékben mindig egyidejűleg 

cserélje ki az elemet. 

 

Figyelmeztetés: A computer ne tegye ki szélsőséges hideg vagy meleg 

hőmérsékletnek. Ne hagyja közvetlen napfényen. Csökkentheti a készülék 

élettartamát. 

 

Érzékelő 

Rendszeresen ellenőrizze az érzékelő és a mágnes pozícióját. A helyes adatok 

mérése érdekében a mégnes nem lehet vizes vagy piszkos – meghibásodást 

okozhat. 

 

Tartó/Mágnes/Érzékelő 

Ezeket a részeket tiszta vízzel, vagy szappanos vízzel tisztíthatja. 

 

Elemcsere: 

Távolítsa el a hátlapot.  Vegye ki az elemet és cserélje ki új modellre: CR2032, 

+ felfelé néz. 

Figyelmeztetés: Figyeljen, hogy ne sérüljön meg a borító. 

 

Problémák: 

1. A kijelző fekete vagy nagyon világos: 

 az elem gyenge lehet. Cserélje ki az elemet újra. Győződjön meg arról, hogy 

az elemet helyesen helyezze a készülékbe. 

2. A kijelző elsötétedik vagy fekete: 

 az egység túl forró. Tegye a computer árnyékba és vissza fog állni a 

normál állapotba. 

3. A computer lassabban dolgozik, vagy ellenáll: 

 az egység túl hideg. Tegye melegebb helyre az egységet és vissza fog állni a 

normál állapotba. 
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4. Az adatok a kijelzőn túlságosan különböznek: 

Ellenőrizze, hogy a computer közelében nincs-e elektromágneses mező, vagy 

magas energia interferencia. Amennyiben igen, a készüléket helyezze távol a 

zavaró tényezőktől. 

5. A kijelző lassan mutatja az adatokat: 

 az alacsony hőmérséklet okozhatja, de nem befolyásolja az olvasási 

funkciókat. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, az adatok visszaállnak a normál 

állapotba. 

6. az aktuális sebesség nem jelenik meg: 

- a távolság és a pozíció távolsága nagy lehet a mágnes és az érzékelő 

között – be kell állítani. 

 

Leírások: 
 Készülék Érzékelő 

Üzemi hőmérséklet 0-40 
o
C 0-40 

o
C 

Tárolási hőmérséklet -10 – 60 
o
C -10 – 60 

o
C 

Frekvencia N/A  
Elem 3V lithium 2032 cell 3V lithium 2032 cell 

Súly 30,6 g 20 g 

 Értékek  
Stopperóra: 0 - 9:59:59 (hod:min:sec)  
Idő 0 - 9:59:59 (hod:min:sec)  
Sebesség 0-99.9 km /0-62 mil  
Átlagsebesség 0-99.9 km /0-62 mil  
Maximális sebesség 0-99.9 km /0-62 mil  
Távolság 0-999.99  km/0-600mil  
Összes távolság 0-9999.9 km/0-6200 mil  
Kalória 9999Kcal  
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Eladás dátuma:                                                                                                Eladó bélyegzője és aláírása:  
 
 
 
 

Forgalmazó: Insportline Hungary Kft. 
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 
 

 

 

 

 

 


