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bezprzewodowy licznik rowerowy
uchwyt urządzenia
podkładka gumowa uchwytu
czujnik
podkładka gumowa czujnika
magnes z uchwytem magnetycznym
2 baterie guzikowe
(1 x typ CR 2032 / 1 x typ CR 2016)
6 opasek kablowych
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Dane techniczne

Bezprzewodowy licznik rowerowy z
panelem solarnym
Nr art.: 8367
PO30000278
Numer modelu: 22967
Zasilanie elektryczne:
Napięcie robocze: 3 V
Bateria guzikowa czujnika: 3 V
typ: CR2032
Bateria guzikowa licznika rowerowego: 3 V
typ: CR2016
Stopień ochrony: IP44
(ochrona przeciwbryzgowa)
Waga: ok. 57 g (z akcesoriami)
Waga licznika rowerowego bez baterii
guzikowych 29,5 g
Wymiary urządzenia:
ok. 6,2 x 3,9 x 1,5 cm (dł. x szer. x głęb.)
Data produkcji: 2017
Gwarancja producenta: 3 lata

1. Wstęp

Objaśnienia symboli
W niniejszej instrukcji obsługi, na urządzeniu
lub opakowaniu zastosowano następujące
symbole i hasła ostrzegawcze.

OSTRZEŻENIE!
Symbol / hasło ostrzegawcze oznaczające
zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które
– w przypadku nieuniknięcia – może skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami.

UWAGA!
Hasło ostrzegające przed ewentualnymi szkodami materialnymi.
Symbol towarzyszący informacjom
dodatkowym, które mogą być przydatne dla użytkownika.

produkt i wchodzące w jego skład baterie
guzikowe należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYBUCHU: W przypadku

2. Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

nieprawidłowej wymiany baterii
guzikowych.
- Wymagające wymiany baterie guzikowe
można zastąpić tylko bateriami guzikowymi
tego samego typu. Podczas wymiany baterii
guzikowej należy zwracać uwagę na ułożenie
biegunów. W razie potrzeby oczyścić styki
baterii guzikowej i urządzenia przed założeniem baterii.

3. Wskazówki bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać
wskazówki bezpieczeństwa.
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i
starsze, jak również przez osoby
o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, percepcyjnych lub
umysłowych, a także przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
pod warunkiem, że osoby te
będą korzystać z urządzenia pod
nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia i będą
świadome potencjalnych zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i zabiegi konserwacyjne
wykonywane przez użytkownika to czynności, których nie
mogą wykonywać dzieci pozostawione bez nadzoru.

wać nieładowalnych baterii guzikowych, nie zwierać ich i / lub nie otwierać.
Skutkiem może być przegrzanie, ryzyko pożaru lub wybuch.
UWAGA! Wylane lub uszkodzone
baterie guzikowe mogą w przypadku
zetknięcia ze skórą spowodować poparzenia. Nie dotykać wylanych baterii guzikowych gołymi dłońmi; w takim przypadku
należy koniecznie założyć odpowiednie rękawice ochronne!
- W przypadku połknięcia baterii guzikowej
należy bezzwłocznie skorzystać z pomocy
lekarskiej.
- W przypadku czujnika należy stosować tylko
baterie guzikowe typu CR 2032, natomiast
w urządzeniu tylko baterie guzikowe typu CR
2016 tych samych producentów.
- Baterie guzikowe przechowywać w suchym,
chłodnym i wolnym od wilgoci miejscu.
- Pod żadnym pozorem nie wrzucać baterii guzikowych do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
- Nigdy nie wystawiać baterii guzikowych na
nadmierne ciepło. Większe ryzyko wycieku!
- Nie deformować baterii guzikowych. Grozi to
wybuchami i związanymi z tym ewentualnymi obrażeniami wśród osób.
- Jednorazowe baterie guzikowe tracą część swojej energii nawet podczas przechowywania.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia
należy wyjąć baterie guzikowe.
- Zużyte baterie guzikowe należy niezwłocznie
wyjąć z urządzenia i prawidłowo zutylizować, przekazując je do miejscowego punktu
zbiórki odpadów.
- Jednorazowe baterie guzikowe i rozładowane baterie guzikowe należy przechowywać
osobno, aby uniknąć pomyłek.

Deklaracja zgodności (patrz rozdział
„Deklaracja zgodności”): Produkty
oznaczone tym symbolem spełniają
wszystkie mające zastosowanie
przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezprzewodowy licznik rowerowy jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania i gromadzenia informacji (np. średnia prędkość, godzina itp.) podczas korzystania z roweru. Jest on
przeznaczony tylko do użytku prywatnego i nie
nadaje się do zastosowań komercyjnych. Licznik należy użytkować tylko w sposób opisany w
instrukcji obsługi. Każde odmienne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem i
może prowadzić do szkód materialnych, a nawet do szkód osobowych. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody lub obrażenia
powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi lub nieprawidłowego
zastosowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU: Nigdy ponownie nie łado-

działanie wilgoci.
- Unikać pyłu, gorąca i długotrwałego, bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Nigdy samodzielnie nie naprawiać urządzenia. W przypadku problemów technicznych
należy zwrócić się pod podany na karcie
gwarancyjnej adres serwisu.
- Jeżeli bezpieczne zamknięcie komory baterii
guzikowej za pomocą pokrywy obudowy
nie jest możliwe, należy zutylizować licznik
rowerowy w sposób opisany w rozdziale
„Utylizacja”.
- Aby zapobiec przedwczesnemu wyczerpaniu baterii guzikowej w przypadku dłuższej
przerwy w korzystaniu z roweru, magnes nie
powinien znajdować się bezpośrednio przy
czujniku. Baterie guzikowe należy wyjąć,
jeżeli licznik rowerowy nie będzie używany
przez dłuższy czas.

6. Informacje o panelach
solarnych

Ten licznik jest wyposażony w ogniwa solarne,
które przekształcają energię świetlną w prąd
elektryczny. Dzięki temu wydłuża się żywotność baterii guzikowej. Baterie guzikowe są
jednak niezbędne do zasilania w ciemności
oraz do czujnika.

Symbol / hasło ostrzegawcze oznaczające
zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które – w przypadku nieuniknięcia – może
skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi
obrażeniami.
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Montaż magnesów / rys. (h)
Rozkręcić magnes i uchwyt magnesu F , a
następnie zamocować go zgodnie z rysunMontaż na drążku kierownicy / rys. (d)
kiem na szprysze przedniego koła na wysoPodłożyć podkładkę gumową C pod uchwyt kości czujnika D . Zwrócić uwagę, aby odstęp
licznika B (patrz rys. (b)).
pomiędzy czujnikiem D i uchwytem magneUmieścić uchwyt B z podkładką gumową C su F nie wynosił więcej niż 2 mm.
na drążku kierownicy (punkt montażowy (2))
i przełożyć dwie opaski kablowe H przez prze- (h)
F
widziane do tego celu prowadnice w uchwycie
B . Zacisnąć opaski kablowe H , tak aby cały
uchwyt porządnie przylegał. Odciąć wystające
końcówki obu opasek kablowych H przy użyD
ciu nożyczek. Uchwyt jest zamontowany.
(d)

maks. 2 mm
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Montaż na wsporniku kierownicy / rys. (b-c)
Podłożyć podkładkę gumową C pod uchwyt
urządzenia. B .
B
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Montaż licznika rys. (e)
Wsunąć licznik rowerowy
momentu zablokowania.
(e)

8.2 Montaż uchwytu licznika i samego urządzenia.

H
D

8. Montaż
8.1 Punkty montażowe w rowerze / rys. (a)
(1)

H

E

Przed pierwszym uruchomieniem należy
sprawdzić, czy licznik jest kompletny i nieuszkodzony.

(a)
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B

7. Kontrola urządzenia

A

w uchwyt

A

B

8.4. Regulacja / rys. (i)
Zwrócić uwagę, aby licznik pokładowy A i
czujnik D były ustawione względem siebie
pod kątem 90°. Wzajemny odstęp pomiędzy
komputerem rowerowym A i czujnikiem D
do powinien wynosić maks. 60 cm.
(i)

A

B

A

90°

B

maks. 60 cm

8.3. Montaż czujnika i magnesu
Montaż czujnika / rys. (f–g)
Założyć podkładkę gumową E na czujnik D .
(f)

E

D

D

9. Uruchomienie

W przypadku pierwszego uruchomienia licznika rowerowego i czujnika należy założyć
baterie guzikowe.

jna
y
c
n
ara aZakładanie baterii guzikowej w
w
g
/ rys. (j)
rta ancyjn czujniku
Umieścić uchwyt B z podkładką gumową C na a Ka
Otworzyć
pokrywę
komory baterii guzikowej
a
n
ar
y
wsporniku kierownicy (punkt montażowyc(1))
ijn
wjczujniku D przy użyciu monety, obracając
c
y
w
n
g
n prze- arta
Należy zabezpieczyć materiał opakowaniowy
może prowadzić do uszkodzeń.
przełożyć dwie opaski kablowe
ara niąaw kierunku przeciwnym do ruchu wskaarHawprzez
w
w
K
g
przed dziećmi. Między innymi istnieje niebez- - Licznik należy użytkować w temperaturze widziane do tegoacelugprowadnice
uchwycie
zegara. Pokrywę należy lekko wcisnąć
jnzówek
ta
ncałya
r
j
y
t
r
c
a
y
B . Zacisnąć
H , tak
pieczeństwo uduszenia!
otoczenia w zakresie od -10° C do +50° C.
opaski
kablowe
aby
monetą
w dół.
c
a
n
K
n wystające yjna
ra
aOdciąć
a Kporządniew
r
a
n
Licznik zawiera drobne elementy. Dzieci mogą - Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe
uchwyt
przylegał.
Unikać bezpośredniego kontaktu powierzcha
j
w
c
y
g
c
n
g
połknąć je podczas zabawy i udusić się. Dzieci
rta a
anPOTRZEBY
war
rtaNA ODWROCIE:
taWYPEŁNIĆ
a
rRAZIE
aNAra
r
a
g
a
K
a
w
K
a
w
nie powinny mieć dostępu do drobnych ele- KARTA GWARANCYJNA
–
W
WYCIĄĆ,
I
WYSŁAĆ
ADRES
SERWISU
PODANY
K
a
t
g
ar
jna
yjn
ta
ag
na
yjn
mentów.
Kart arancyj yjna Kar warancy waranc waranc ncyjna K gwaran
Bezprzewodowy
Sprzedawca
ag
gw
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE BATERIAara a Karta cyjna
rtrowerowy
ranc Karta g Karta g alicznik
a
w
a
K
g
MI GUZIKOWYMI! Licznik rowerowy jest
w
ta
arsolarnym
cyjn gwaran ara
zasilany baterią guzikową typu CR2016, natorta g ancyjna ancyjna rancyjn z panelem
K
n
a
a
a
K
r
a
w
r
miast czujnik baterią typu CR2032.
a
jn
r
a
gwa rta gwa arta gw arancy arta gw na Kart Karta g yjn
4. Wskazówki bezpieczeństwa
Ka
a K arta gw cyjna K rancyj ncyjna
anc
n
Kupujący
r
j
dotyczące baterii guzikowych:
a
y
c
a
w
n
a
K
ra
g
w
ra
ar
a
g
a
ran cyjna
a
t
w
w
a
a
r
w
g
t
g
a
w
r
g
OSTRZEŻENIE!
ran
rta g yjna Ka a Karta cyjna K a Karta
a
a
K
w
ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO
rta g ancyjna waranc rancyjn gwaran rancyjn jna
a
K
OBRAŻEŃ!
a
ar
ncy
wa Karta
ag
wa arancy
w
a
g
t
- Baterie guzikowe nie powinny być przecho-ncyjn
g
r
r
g
a
a
a
a
t
a
t
wywane w pobliżu dzieci. Baterie guzikowe
ar
araza- a Kart cyjna K na Kar
gw arta gw
jna Karta
Kgwarancyjna
y
w
a
a
c
t
g
mogą w przypadku połknięcia
stanowić
r
n
j
n
n
j
a
t dlatego ndanycyj
arludzkiego,
grożenie dlaK
życia
aran arancy a gwara arancy cyjna Ka cyjna K yjna
a
w
r
g
a
gw
nc
gw
ran
rta
an
art
gw
C

OSTRZEŻENIE!
UWAGA!
NIEBEZPIECZEŃSTWO! ISTNIE- 5. Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
JE NIEBEZPIECZEŃSTWO
UTRATY ŻYCIA I OBRAŻEŃ!
- Nieprawidłowe postępowanie z licznikiem

Przyłożyć czujnik D z podkładką gumową
E do rurki widelca (punkt montażowy (3)) i
przełożyć dwie opaski kablowe H przez przewidziane do tego celu prowadnice w czujniku
D . Zacisnąć opaski kablowe H , tak aby podkładka gumowa E i czujnik D dobrze przylegały. Odciąć wystające końcówki obu opasek
kablowych H przy użyciu nożyczek. Czujnik
jest zamontowany.
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ni baterii guzikowych ze skórą. Może to spowodować ich rozładowanie.
Włożyć baterię guzikową G w taki sposób,
aby biegun + był widoczny. Po założeniu baterii guzikowych należy zamknąć pokrywę,
wykorzystując do tego celu monetę.
moneta
pokrywa baterii
guzikowej
3V (CR2032)

(j)
G
D

Procedura w przypadku urządzenia przebiega w podobny sposób.
Nie wkładać baterii guzikowych luźno, ponieważ w przeciwnym razie nie ma możliwości wyświetlenia funkcji.

9.1 Ustawianie KM/H lub MP/H

Cyfrę jedności, dziesiątek i setek można ustawić
w zakresie od 0 do 9.

9.3 Ustawienie całkowitego
dystansu

Na wyświetlaczu pojawia się ustawienie
podstawowe „00000”. Naciśnięcie przycisku
SET potwierdza ustawienie podstawowe. Za
pomocą przycisku MODE można stopniowo
zwiększyć cyfrę o wartość jeden. Naciśnięcie
przycisku SET potwierdza wybór. Cyfra jedności, dziesiątek, setek, tysięcy i dziesiątek tysięcy
może przyjąć wartość w zakresie od 0 do 9.

9.4 Ustawienie częstotliwości
przeglądów

Na wyświetlaczu pojawia się ustawienie podstawowe „000.00”. Odpowiada to dystansowi
w km do kolejnego przeglądu roweru. Wcisnąć
przycisk MODE, aby stopniowo zwiększyć cyfrę
jedności, dziesiątek lub setek o wartość jeden.
Naciśnięcie przycisku SET potwierdza wybór.
Po osiągnięciu ustawionej liczby kilometrów
na wyświetlaczu pojawia się symbol klucza
płaskiego, który sygnalizuje konieczność dokonania przeglądu.

9.5 Ustawienie wagi
Po założeniu baterii guzikowych wyświetla
się ustawienie dla wyboru jednostek miar
w kilometrach (km/h) lub milach (mp/h).
Za pomocą przycisku MODE można zmienić
wyświetlaną jednostkę miary. Dokonany
wybór należy potwierdzić przyciskiem SET.

9.2 Ustawienie obwodu opony

b

a

Obwód opony ustala się w następujący sposób:
1. Zwrócić uwagę, aby opony były prawidłowo napompowane.
2. Obrócić przednie koło w taki sposób, aby
zawór przedniej opony znalazł się w najniższym położeniu, a następnie zaznaczyć
położenie zaworu na ziemi (a).
3. Przemieścić rower o jeden obrót przedniego koła do przodu, tak aby zawór ponownie znalazł się w najniższej pozycji (b).
4. Zmierzyć pokonany odcinek w mm. W ten
sposób został ustalony obwód opony.
Na wyświetlaczu pojawia się podstawowe
ustawienie dla obwodu opony „2155” (w
mm). Cyfrę tysięcy można ustawić tylko w
zakresie od 1 do 2. Po naciśnięciu przycisku
MODE cyfra tysięcy zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku MODE powoduje stopniowe
zwiększenie danej cyfry o wartość jeden.
Naciśnięcie przycisku SET potwierdza wybór.
Kolejne cyfry ustawia się w podobny sposób.

Na wyświetlaczu pojawia się ustawienie podstawowe „065”. Najpierw miga cyfra setek.
Daną wartość zwiększa się przyciskiem MODE
i potwierdza przyciskiem SET. Podobnie należy
postąpić w przypadku cyfry jedności i dziesiątek.

9.6 Wskaźnik redukcji emisji CO₂

Funkcja ta służy do obliczania redukcji emisji
CO₂. W ten sposób ustala się, jaka ilość CO₂ zostałaby wyprodukowana, gdyby dany odcinek
został pokonany samochodem, a nie rowerem.
Wartość emisji w g/km należy zaczerpnąć z
dokumentacji technicznej samochodu. Można
też skorzystać z ustawienia podstawowego
„160” (g/km). Cyfra setek miga. Wcisnąć przycisk MODE, aby stopniowo zwiększyć cyfrę
jedności, dziesiątek lub setek o wartość jeden.
Naciśnięcie przycisku SET potwierdza wybór.

9.7 Ustawienie zegara

Wskaźnik godzin miga. Wciskać przycisk
MODE do momentu pojawienia się właściwej
cyfry. Potwierdzić przyciskiem SET (powoduje
automatyczne przejście do pozycji wskaźnika
minut). Podobnie należy postąpić podczas
ustawiania wskaźnika minut.

9.8 Ustawienie podświetlenia tła

W tym przypadku istnieje możliwość wyboru
trybu LT-1 lub LT-2.
Tryb LT-1: podświetlenie tła włącza się za każdym razem na ok. 3 sekundy, jeżeli w ustawionym przedziale czasowym zostanie wciśnięty
jakikolwiek przycisk w dowolnym trybie.
Tryb LT-2: Podświetlenie tła włącza się lub wyłącza, jeżeli przycisk MODE zostanie wciśnięty i
przytrzymany przez ok. 3 sekundy.
Ustawienie: na wyświetlaczu miga tryb LT-1.
Aby przechodzić pomiędzy trybami LT-1 i LT2, należy nacisnąć przycisk MODE. Naciśnięcie
przycisku SET potwierdza wybór. Po potwierdzeniu trybu LT-2 następuje przejście do głów-

Szanowni Klienci!
Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo tego urządzenie nie działa poprawnie, to jest nam z tego powodu bardzo przykro i prosimy
Państwa o zwrócenie się o pomoc pod adres serwisu podany w dokumencie
gwarancyjnym. Do Państwa dyspozycji jest również nasz Serwis – Hotline, którego
dane kontaktowe znajdują się na dokumencie gwarancyjnym. W zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji obowiązują następujące postanowienia, które
nie ograniczają Państwa uprawnień wynikających z ustawy:
1. Roszczeń z tytułu gwarancji mogą Państwo dochodzić w okresie max. 3 lat,
licząc od daty dokonania zakupu. Nasze świadczenia gwarancyjne ograniczają
się do usunięcia wad materiału i wad fabrycznych wzgl. wymiany urządzenia.
Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z wykonywaniem przez
nas świadczeń gwarancyjnych.
2. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady.
Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji jest
wyłączone, chyba że roszczenia zostaną zgłoszone w terminie dwóch tygodni
od upływu terminu gwarancji.
3. Wadliwe urządzenie razem z dokumentem gwarancyjnym i rachunkiem prosimy
przesłać na koszt odbiorcy na adres serwisu. Jeżeli wada urządzenia jest wadą

nego wyświetlacza funkcji. Po potwierdzeniu
trybu LT-1 należy ustalić przedział czasowy
(czas początkowy i końcowy), w którym podświetlenie tła ma być włączone.
Wskaźnik godzin miga. Wciskać przycisk
MODE do momentu pojawienia się właściwej
cyfry. Potwierdzić przyciskiem SET (powoduje
automatyczne przejście do pozycji wskaźnika
minut). Podobnie należy postąpić podczas
ustawiania wskaźnika minut.

10. Kontrola licznika rowerowego

Urządzenie należy uaktywnić przyciskiem SET
lub MODE. Obrócenie przedniego koła roweru
spowoduje pomiar prędkości. Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się zmierzona prędkość,
należy sprawdzić montaż i w razie konieczności
wykonać go ponownie.

11. Nowe uruchomienie

do wyświetlania godziny. Ponowne naciśnięcie
przycisku MODE spowoduje przejście do stopera.
STW (stoper)
Aby uruchomić / zatrzymać stoper, należy wcisnąć przycisk SET. Maksymalny
zakres pomiaru: 9:59:59. Naciśnięcie
przycisku MODE spowoduje przejście do
wskaźnika dziennego kilometrów.
DST (wskaźnik dzienny kilometrów)
Automatyczny start w momencie
rozpoczęcia jazdy. Maksymalny
zakres pomiaru: 999.99. Do przechodzenia pomiędzy wskaźnikiem
dziennym kilometrów i całkowitym
dystansem służy przycisk SET. Aby
przejść do wskaźnika czasu jazdy,
należy wcisnąć przycisk MODE.

W celu zresetowania ustawień należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski SET i
MODE przez ok. 5 sekund. Po nowym uruchomieniu / resecie licznik znajduje się w ustawieniu podstawowym i wszystkie ustawienia
wymagają ponownego wprowadzenia.

TOT DST (dystans całkowity)
Całkowity dystans pokonanych kilometrów (mil) jest zapisywany w
pamięci. Maksymalny zakres pomiaru:
99999. Aby przejść do wskaźnika czasu
jazdy, należy wcisnąć przycisk MODE.

12. Automatyczne wyłączenie
wyświetlacza

TM (czas jazdy)
Wyświetlany jest całkowity czas
jazdy od ostatniego nowego uruchomienia. Maksymalny zakres
pomiaru: 9:59:59. Aby przejść do
wskaźnika średniej prędkości, należy
wcisnąć przycisk MODE.

Licznik należy uaktywnić przed każdą jazdą. W
tym celu należy wcisnąć dowolny przycisk.
Po około minucie braku aktywności urządzenie
przechodzi automatycznie na tryb czuwania ze
względu na oszczędność energii (godzina jest
nadal wyświetlana).

13. Funkcja automatycznego
uruchomienia / zatrzymania

Po pierwszej aktywacji z trybu czuwania
wszystkie funkcje działają w oparciu o funkcję
automatycznego uruchomienia / zatrzymania
(wyjątek: stoper i zegar). Funkcja ta rozpoczyna się z chwilą pierwszego przejścia magnesu
obok czujnika. Gdy rower stoi w miejscu, do
ponownego sygnału pozostaje jeszcze ok. 3 sekund. Jeżeli sygnał nie nastąpi, pomiar zostanie
zatrzymany automatycznie.

14. Funkcje

Po uruchomieniu urządzenia pojawia się wskaźnik prędkości i godziny. Prędkość jest aktualizowana na
bieżąco i wyświetla się centralnie na
wyświetlaczu. Zakres pomiaru wynosi 0,1-199,9.

CLK (godzina) / SCAN
Godzina jest wyświetlana w formacie 24-godzinnym. Ustawienie
odbywa się zgodnie z opisem w
punkcie 9.7.
Naciśnięcie przycisku SET powoduje
przejście do funkcji SCAN. Słowo
SCAN pojawia się w lewej dolnej
części wyświetlacza. W tym trybie
funkcje DST, TM i AV SPD wyświetlane są automatycznie po sobie w
2-sekundowych interwałach. Po naciśnięciu przycisku SET nastąpi powrót

AV SPD (prędkość średnia)
Maksymalny zakres pomiaru: 199,9
km/h lub mp/h. Do zmiany wyświetlania pomiędzy prędkością średnią i
maksymalną służy przycisk SET. Aby
przejść do licznika kalorii, należy
wcisnąć przycisk MODE.
MX SPD (prędkość maksymalna)
Maksymalna uzyskana prędkość jest
zapisywana w pamięci. Maksymalny zakres pomiaru: 199,9 km/h lub
mp/h. Aby przejść do licznika kalorii,
należy wcisnąć przycisk MODE.
CAL (licznik kalorii)
Wyświetlane jest średnie zużycie
kalorii (kcal). Maksymalny zakres
pomiaru: 999,9. Do przechodzenia
pomiędzy licznikiem kalorii, licznikiem całkowitej ilości spalonych
kalorii i miernikiem spalania tkanki
tłuszczowej służy przycisk SET. Aby
przejść do wskaźnika temperatury,
należy wcisnąć przycisk MODE.
TOTCAL (licznik całkowitej ilości
spalonych kalorii)
Wyświetlane jest całkowite zużycie
kalorii (kcal) od ostatniego nowego
uruchomienia. Maksymalny zakres
pomiaru: 99999. Aby przejść do
wskaźnika temperatury, należy wcisnąć przycisk MODE.

objętą gwarancją, otrzymają Państwo naprawione lub nowe urządzenie. Naprawa lub
wymiana urządzenia nie przerywa biegu terminu gwarancji. W dalszym ciągu obowiązuje 3-letni termin gwarancji liczony od daty zakupu. Powyższe odnosi się również
do przypadku wykonania czynności związanych z serwisem na miejscu u Klienta.
Zwracamy Państwa uwagę, że nasza gwarancja wygasa w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z urządzeniem, nieprzestrzegania obowiązujących dla urządzenia
zasad bezpieczeństwa, stosowania siły lub dokonywania napraw w nieautoryzowanych przez nas serwisach.
Wady urządzenia nie objęte gwarancją lub uszkodzenia, w wyniku których gwarancja
wygasła, usuwamy za zwrotem kosztów. W tym celu prosimy o przesłanie urządzenia
na adres naszego serwisu.
OBSŁUGA
INHA
LT KLIENTA

00800 / 68546854

(bezpłatny dla połączenia z
telefonu stacjonarnego)

monz-pl@teknihall.com

Adres serwisu: 
Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany/Niemcy

FAT (miernik spalania tkanki
tłuszczowej)
Wyświetlana jest średnia ilość spalonego tłuszczu w gramach. Maksymalny zakres pomiaru: 999,9. Aby
przejść do wskaźnika temperatury,
należy wcisnąć przycisk MODE.

- Błędny pomiar prędkości:

TEP (temperatura)
Pomiar i aktualizacja temperatury
następuje w ok. 2-minutowych
odstępach. Po naciśnięciu przycisku
SET następuje przejście pomiędzy
aktualną, maksymalną
i minimalną
mierzoną temperaturą.
Aby zmienić jednostkę temperatury
na F° (stopnie Fahrenheita), należy
przytrzymać wciśnięty przycisk SET
na aktualnym wyświetlaniu temperatury przez ok. 5 sekund. Naciśnięcie przycisku MODE spowoduje
przejście do wyświetlania godziny.

- Wyświetlacz wskazuje nieregularne liczby:

Porównanie prędkości
Szybsza lub wolniejsza jazda niż dotychczasowa prędkość średnia jest
sygnalizowana w lewym górnym
rogu wyświetlacza, obok wskaźnika
prędkości za pomocą lub .
Reset danych (AV SPD, MX SPD, TOTCAL, STW,
DST, TOT DST, TM)
Wciskać przycisk MODE / SET do momentu
wyświetlenia się właściwej funkcji. Aby zresetować wartość, należy wcisnąć i przytrzymać
przez ok. 3 sekundy przycisk SET.

Sprawdzić ustawienie obwodu opony.
Sprawdzić ustawienie kilometrów / mil.
Sprawdzić ustawienie czujnika i magnesów.

- Czarny wyświetlacz:

Sprawdzić, czy wyświetlacz nie jest zbyt gorący. Pozostawić do schłodzenia.

Wyjąć i ponownie założyć baterię guzikową. Zwrócić uwagę na ułożenie biegunów.

- Słaby obraz lub brak obrazu na
wyświetlaczu:.
Sprawdzić prawidłowe osadzenie baterii
guzikowej.
Wymienić baterię guzikową.

18. Deklaracja zgodności

My, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer Strasse 60-62 | 54292 Trier |
Niemcy, oświadczamy na naszą
wyłączną odpowiedzialność, że produkt:
licznik rowerowy, nr modelu: 22697, do
którego odnosi się niniejsza deklaracja,
spełnia podstawowe wymagania dyrektyw
2011/65/WE i 2014/53/WE.
Zgodność z dyrektywami WE potwierdza
znak CE. Kompletną deklarację zgodności
można znaleźć na stronie:
www.monz-international.de

19. Utylizacja
Usuwanie opakowania

Wymagana segregacja – tektura
i karton do makulatury, folie do
punktu zbiórki surowców wtórnych.

15. Czyszczenie i pielęgnacja
OSTROŻNIE!
Utylizacja zużytego urządzenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWAR- (zastosowanie w Unii Europejskiej i innych
CIA! Ciecz, która przedostanie się do wnętrza państwach europejskich z systemami do
obudowy, może spowodować zwarcie.

UWAGA!
- Nigdy nie zanurzać licznika rowerowego w
cieczy.
- Zwracać uwagę, aby do wnętrza obudowy
nie przedostała się żadna ciecz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA! Nieprawidłowe czyszczenie może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących,
szczotek metalowych lub nylonowych, a także
żadnych ostrych lub metalowych przedmiotów
do czyszczenia, takich jak noże, twarde szpachelki
itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię.
- W żadnym wypadku nie wkładać licznika do
zmywarki. Spowodowałoby to jego zniszczenie.

16. Przechowywanie

Wszystkie elementy muszą być przed przechowaniem całkowicie suche.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w
suchym miejscu.
- Licznik należy chronić przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym.
- Licznik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i bezpiecznie zamkniętym w warunkach temperatury w zakresie od
-10° C do +50° C.

17. Opis usterek
UWAGA!
Przed każdą jazdą należy skontrolować zamocowanie urządzenia, czujnika i magnesu.
- Brak wskazania prędkości:

Sprawdzić ustawienie czujnika i magnesów.
Sprawdzić odstęp pomiędzy magnesem i czujnikiem (maks. 2 mm) oraz odległość i kąt pomiędzy
urządzeniem i czujnikiem (90° / maks. 60 cm).
Skontrolować baterię guzikową licznika i
czujnika. Wymienić baterię guzikową.

osobnego gromadzenia surowców wtórnych)
Zużyty sprzęt to nie domowe
śmieci czy odpadki!
W przypadku gdy licznik rowerowy
nie może być już użytkowany, każdy
konsument jest ustawowo zobowiązany do
przekazania zużytego sprzętu (nie razem z
odpadami domowymi!) np. w punkcie zbiórki
odpadów w swojej gminie / dzielnicy. W ten
sposób zagwarantowane jest prawidłowe ponowne wykorzystanie zużytego sprzętu i uniknięcie negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Dlatego sprzęt elektryczny jest
oznaczony przedstawionym obok symbolem.

Utylizacja baterii guzikowych

Nie wolno wyrzucać baterii guzikowych i akumulatorów razem z odpadami domowymi. Zawierają one
szkodliwe metale ciężkie. Oznakowanie: Pb (=
ołów), Hg (= rtęć), Cd (= kadm). Konsument
jest ustawowo zobowiązany do zwrotu zużytych baterii guzikowych i akumulatorów. Baterie guzikowe można po zużyciu zwrócić bezpłatnie w naszym punkcie sprzedaży lub w
punktach znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie (np. w sklepie lub w miejscowych
punktach zajmujących się ich zbiórką). Baterie
guzikowe i akumulatory są oznaczone przekreślonym na krzyż pojemnikiem na śmieci.

20. Podmiot wprowadzający
do obrotu:

MONZ Handelsgesellschaft
International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier / Germany/Niemcy

21. Adres serwisu: 

Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany/Niemcy
SIPL
00404

