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Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.
IZDELEK:
22970 / PO30000529
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Računalnik za kolo
Držalo za računalnik za kolo
Gumijasta podloga držala
Senzor
Gumijasta podloga senzorja
Magnet z magnetnim držalom
2 gumbni celici (2 x tip CR 2032)
6 kabelskih vezic

(h-2)

Računalnik za kolo, brez kabla, na sončno
energijo
Št. izdelka: 90305
Šarža: PO30000529
Številka modela: 22970
Napajanje s tokom:
Obratovalna napetost: 3 V
/ tip: CR2032
Gumbna celica senzorja: 3 V
/ tip:
Gumbna celica računalnika za kolo: 3 V
CR2032
Vrsta zaščite: IP44 (zaščiten pred brizgi vode)
Frekvenca prenosa in moč oddajanja:
Računalnik za kolo: Frekvenčni pas: 125 kHz ± 10 kHz
Senzor: Frekvenčni pas: 125 kHz ± 10 kHz
Največja prenosljiva jakost: < 5 dBm
Teža: pribl. 72 g (z opremo)
Mere računalnika za kolo:
pribl. 6,3 x 4 x 1,5 cm (D x Š x G)
Datum proizvodnje: 2019
Garancija: 3 leta

1. Uvod
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Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na računalniku za kolo
ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in
signalne besede.

90°

B

OPOZORILO!
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Ta signalna beseda svari zoper mogočo gmotno
škodo.
Ta simbol daje koristne dodatne informacije za uporabo.
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Ta simbol opozarja na možne nevarnosti,
ki se nanašajo na otroke.

C

H

Kovanec

(e)

D

Pokrov gumbne baterija
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3 V (CR2032)

(l)
A

Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje z
manjšo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico
manjšo ali zmerno poškodbo, če ju ne upoštevate.

NAPOTEK!

najv. 60 cm

(d)

Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje s
srednjo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico
smrt ali hudo poškodbo, če ju ne upoštevate.

Pokrov gumbne baterija
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Kovanec

3 V (CR2032)
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5. Varnostna navodila za gumbno
baterijo:

OPOZORILO!

LETA
GARANCIJE

Ta znak kaže, kako je vstavljena celica
gumba:
Ta znak opozarja, da so potrebne baterije priložene.

OBSTAJA NEVARNOST POŠKODB!

- Gumbne baterije shranite tako, da bodo nedosegljive otrokom. Ob zaužitju so lahko gumbne baterije smrtno nevarne, zato je treba računalnik za
kolo in pripadajoče gumbne baterije hraniti tako,
da nista dosegljiva otrokom.

Ta simbol opozarja na možne nevarnosti
glede možnosti eksplozije.
Ta simbol opozarja na možne nevarnosti
ob rokovanju z baterijami/akumulatorjem.
Ti znaki informirajo o odstranjevanju
embalaže in izdelka med odpadke.

OPOZORILO!

NEVARNOST EKSPLOZIJE: Ob

nepravilni zamenjavi gumbnih baterij.
- Gumbno baterijo je dovoljeno zamenjati le z
gumbnimi baterijami enakega tipa. Ob zamenjavi
gumbne baterije pazite na usmerjenost polov. Če
je treba, očistite pred vstavljanjem gumbno baterijo in stike.

2. Predvidena uporaba

Računalnik za kolo je zasnovan izključno za prikazovanje in zbiranje informacij (npr. povprečna
hitrost, ura itd.) med uporabo kolesa. Namenjena je
izključno v zasebno rabo in ni primerna za področje
obrti. Računalnik za kolo uporabljajte le tako, kot je
opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna
uporaba velja kot uporaba, ki ni predvidena in lahko povzroči materialno škodo ali poškoduje ljudi.
Ne prevzemamo jamstva za škodo ali poškodbe, ki
nastanejo zaradi neupoštevanja pričujočih navodil za
uporabo ali nepravilne uporabe.

3. Varnostna navodila
Temeljito preberite varnostna navodila.
Ta računalnik za kolo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti in
osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi
ali ki nimajo zadostnih izkušenj
in znanja, če so pod nadzorom
ali so bili poučeni o varni uporabi
računalnika za kolo in razumejo
nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe
njegove naprave. Otroci se ne smejo igrati z računalnikom za kolo.
Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati
naprave brez nadzora.

OPOZORILO!

NEVARNOST EKSPLOZIJE:

Ne
polnite gumbnih baterij, ki jih ni mogoče
polniti; baterij ne staknite na kratko in /
ali jih ne odpirajte. Posledica so lahko pregretje,
nevarnost požara ali eksplozija.

POZOR! Iztekle ali poškodovane gumb-

-

ne baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjedenine. Izteklih gumbnih baterij
se ne dotikajte z golimi rokami: v tem primeru
obvezno nosite primerne zaščitne rokavice!
Če ste pomotoma pogoltnili gumbno baterijo, takoj obiščite zdravnika.
Za senzor in računalnik za kolo uporabljajte le
gumbne baterije tipa CR 2032 istega proizvajalca.
Suhe baterije shranite na hladnem mestu, ki ne
sme biti vlažno.
Baterij nikoli ne vrzite v ogenj. Obstaja nevarnost
eksplozije
Gumbnih baterij ne izpostavite preveliki toploti.
Povečana nevarnost, da iztečejo!
Gumbnih baterij ne deformirajte. Grozi, da bo eksplodirala in poškodovala ljudi.
Gumbne baterije za enkratno uporabo izgubijo
tudi med shranjevanjem del svoje energije.
Odstranite gumbne baterije, če računalnika za kolo
ne uporabljate.
Izrabljene gumbne baterije odstranite takoj iz
računalnika za kolo in jih pravilno odstranite med
odpadke na svojem krajevnem zbirnem mestu.
Gumbne baterije za enkratno uporabo shranite
ločeno od izpraznjenih gumbnih baterij; s tem
preprečite zamenjavo.

NEVARNOST! OBSTAJA SMRTNA NEVARNOST IN NEVARNOST POŠKODB.
6. Informacije o sončnih celicah

Otrokom ne dovolite v bližino embalaže! Med drugim obstaja nevarnost zadušitve!
Računalnik za kolo vsebuje majhne sestavne dele.
Otroci jih lahko med igro pogoltnejo in se zadušijo.
Otrokom ne dovolite v bližino malih sestavnih delov.

Ta računalnik za kolo ima sončne celice, ki svetlobno
energijo pretvarjajo v električni tok. S tem se podaljša življenjska doba gumbne baterije. Kljub temu pa
boste morali uporabiti gumbne baterije za napajanje
z energijo v temi in napajanje senzorja.

NEVARNOST ZARADI GUMBNIH 7. Preverjanje računalnika za kolo
BATERIJ!
Pred prvo uporabo preverite, ali je računalnik za kolo

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava
o skladnosti"): Izdelki, označeni s tem
simbolom, izpolnjujejo vse predpise
skupnosti Evropskega gospodarskega
prostora, ki se morajo uporabljati.

Računalnik za kolo deluje z gumbnimi baterijami
tipa CR 2032.

Ta znak pomeni enosmerni tok.

- Nepravilno ravnanje z računalnikom za kolo lahko
povzroči poškodbe.
- Računalnik za kolo uporabljajte le pri temperaturi
okolice med -10 °C in +50 °C.

Ta znak označuje vrsto zaščite IP44 (zaščita proti vsestranskim brizgom vode).

- Računalnika za kolo ne izpostavljajte trajni mokroti.
- Preprečite vdor prahu, vročino in trajno sevanje
sonca
- Računalnika za kolo nikoli ne popravljajte sami.
Če imate tehnične težave, se obrnite na enega od
servisov, katerih naslovi so navedeni na garancijski
kartici.
- Če se predal za gumbno baterijo ne more več varno
zapreti s pokrovom ohišja, odstranite računalnik za
kolo med odpadke tako, kot je opisano v poglavju
„Odstranjevanje med odpadke“.
- Da bi preprečili predčasno izčrpanje gumbne baterije, ne sme biti magnet med daljšim mirovanjem
kolesa neposredno ob senzorju. Gumbno baterijo
odstranite, če računalnika za kolo ne boste uporabljali daljši čas.

NAPOTEK!

4. Nevarnost poškodb!

popoln in nepoškodovan.

8. Montaža
8.1 Montažne točke na kolesu

/
Na kolesu sta 2 montažni točki za računalnik in 1
montažna točka za senzor/magnet, glejte sl. (a).

8.2 Montaža držala in računalnika
za kolo
Montaža na sprednjem delu / sl. (b-c)

Gumijasto podlogo C položite pod držalo računalnika za kolo B .
Držalo B in gumijasto podlogo C položite na
sprednji del (montažna točka (1)) in speljite dve
kabelski vezici H skozi predvideni odprtini na
držalu B . Trdno zategnite kabelski vezici H tako,
da se bo celotno držalo trdno prilegalo. Oba odvečna konca kabelskih vezic H odrežite s škarjami.
Držalo je zdaj montirano.
Montaža na krmilnem drogu / sl. (d).
Držalo B in gumijasto podlogo C položite na krmilni drog (montažna točka (2)) in speljite dve kabelski vezici H skozi predvideni odprtini na držalu
B . Trdno zategnite kabelski vezici H tako, da se bo
celotno držalo trdno prilegalo. Oba odvečna konca
kabelskih vezic H odrežite s škarjami. Držalo je
zdaj montirano.
Montaža računalnika za kolo / sl. (e)
Računalnik za kolo A potisnite na držalo B .tako,
da se bo glasno zaskočil. Računalnik za kolo odstranite z držala tako, da pritisnete kavelj za odpahnitev navzdol in snamete računalnik za kolo z
držala.

8.3. Montaža senzorja in magneta
Montaža senzorja / sl. (f-g)
Gumijasto podlogo E položite na senzor D .

NAPOTEK!
Pokrov baterije senzorja mora biti ob montaži obrnjen vstran od naper.
Senzor D in gumijasto podlogo E položite na
vilice (montažna točka (3)) in speljite dve kabelski
vezici H skozi predvideni odprtini na senzorju D
. Trdno zategnite kabelski vezici H tako, so se da
bosta gumijasta podloga E in senzor D trdno
prilegala. Oba odvečna konca kabelskih vezic H
odrežite s škarjami. Senzor je montiran.
Montaža magneta / sl. (h)
Odvijte magnet z magnetnim držalom F narazen
in ga pritrdite tako, kot je prikazano, na eno od napet sprednjega kolesa v višini senzorja D . Pazite,
da razdalja med senzorjem D in držalom magneta F ne bo večja od 2 mm. V ta namen zasukajte
ustrezno senzor D na vilicah (glejte sl. h-1).
Pazite, da bo magnet F šel mimo senzorja D na
puščični oznaki na senzorju (glejte sl. h-2).

NAPOTEK!
8.4. Fina nastavitev / sl. (i)
Pazite, da bosta računalnik za kolo A in senzor D
postavljena med seboj v kotu 90°. Medsebojna
razdalja med računalnikom kolesa A in senzorjem
D sme biti najv. 60 cm.
Pred montažo senzorja si na vilicah označite največjo razdaljo!
Pazite, da bo računalnik montiran v označenem
območju oddajanja senzorja, sl. ( j)

9. Začete uporabe

Pred prvo uporabo računalnika za kolo in senzorja
morate vstaviti gumbne baterije.
Vstavljanje gumbne baterije v senzor (sl. K)
in računalnik za kolo / sl. (I)
S kovancem odprite pokrov predala za gumbno
baterijo na senzorju D tako, da ga zavrtite v smeri
gibanja urinega kazalca. Pokrov morate s kovancem pritisniti na rahlo navzdol.
Izognite se neposrednemu stiku kože s površinami
gumbne baterije. Zaradi tega se lahko izpraznijo.
Gumbno baterijo G vložite tako, da bo pol + viden. Ko ste vložili gumbno baterijo znova zaprite
pokrov s kovancem.
Enako poteka postopek pri računalniku za kolo A
. Morda bo treba računalnik za kolo pri vstavljanju
gumbne baterije sneti z držala, sl. (e).
Gumbne baterije ne vložite tako, da ne bo trdno
vstavljena, sicer ne bo mogoče prikazati nobene
funkcije.

9.1 Jeziki menija

Pred nastavljanjem računalnika snemite z zaslona
zaščitno folijo.
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Ko ste vstavili gumbne baterije, zasveti nastavitev za izbiro jezika menija.
Izbirate lahko med nemščino, angleščino in francoščino. Za menjavo med
jeziki pritisnite tipko MODE. Svojo izbiro potrdite s tipko SET.

9.2 Nastavitev km/h oz. mp/h

Ta funkcija je namenjena izračuni
zmanjšanja emisije CO₂. Tako se ugotavlja, koliko CO₂ bi bilo ustvarjenega, če bi
neko pot opravili z avtomobilom namesto s kolesom. Vrednosti emisije v g/km
preverite v tehnični dokumentaciji svojega avtomobila. Ali pa uporabite osnovno nastavitev „160“ (g/
km). S pritiskom na tipko MODE začne utripati stotica. Pritisnite tipko MODE, da bi po korakih za vrednost ena povečali enice, desetice ali stotice. S pritiskom tipke SET- potrdite izbiro.

9.8 Nastavitev 12 / 24-urnega
prikaza
Tu lahko izbirate med km/h (kilometri) in mp/h (milje). Kot prikaz na zaslon utripa „SET KM“. S tipko MODE
menjujete med merskima enotama.
Svojo izbiro potrdite s tipko SET.

9.3 Nastavitev obsega pnevmatike

Kot prikaz utripa na zaslonu „24“ (24urni format ur). S pritiskom na tipko
MODE zamenjate to enoto na „12“. S
tipko SET potrdite nastavitev.

9.9 Nastavitev ure

Na zaslonu utripa prikaz ure. Tipko MODE
pritisnite toliko krat, dokler ni nastavljena prava številka. Potrdite s tipko SET in
nato pridete samodejno v prikaz minut.
Tu ravnajte ustrezno. Če zadržite tipko
SET pritisnjeno 3 sekunde, pridete znova k točki 9.8.
Tu ravnajte tako, kot je že opisano. Nato lahko znova
nastavite uro in osvetlitev ozadja.

9.10 Nastavitev osvetlitve ozadja

b

a

Obseg pnevmatike ugotovite na naslednji način:
1. Pazite na pravilno napihnjeno zračnico.
2. Ventil sprednje pnevmatike obrnite
na najnižjo točko in označite mesto ventila na
tleh (a).
3. Premaknite kolo naprej za poln obrat sprednjega kolesa, dokler ni ventil znova na najnižjem
položaju (b).
4. Opravljeno pot izmerite v mm. Ugotovili ste
obseg pnevmatike.
Kot prikaz na zaslonu se pokaže osnovna nastavitev za obseg pnevmatike „2155“ (v mm). Tisočico
lahko zdaj nastavite od 1 do 2. S pritiskom na tipko MODE začne utripati tisočica. S pritiskom tipke
MODE se bo to število po korakih povečevalo za
vrednost ena. S pritiskom tipke SET- potrdite izbiro. Ustrezno temu nastavite nadaljnje številke.
Enice, desetice in stotice nastavite na število med
0 in 9.

9.4 Nastavitev celotne poti

Kot prikaz na zaslonu se pokaže
osnovna nastavitev „00000“. S pritiskom tipke SET- potrdite osnovno nastavitev. S pritiskom na tipko MODE
začne utripati desettisočica. S ponovnim pritiskom tipke MODE lahko to število po korakih povečate za vrednost ena. S pritiskom tipke
SET- potrdite izbiro. Enice, desetice in stotice, tisočice in desettisočice lahko nastavite na vrednost
med 0-9.

9.5 Nastavitev intervala kontrolnega pregleda

Kot prikaz na zaslonu se pokaže
osnovna nastavitev „000“. To ustreza
razdalji v km do naslednjega kontrolnega pregleda kolesa. S pritiskom na
tipko MODE začne utripati stotica.
Pritisnite tipko MODE, da bi po korakih za vrednost
ena povečali enice, desetice ali stotice. S pritiskom
tipke SET- potrdite izbiro.
Za prikaz zapadlega kontrolnega pregleda se na
zaslonu pokaže izvijač, ko je doseženo nastavljeno
število kilometrov.

9.6 Nastavitev teže

Kot prikaz na zaslon utripa „KG“ (kilogram). S pritiskom na tipko MODE
zamenjate to enoto z „LB“ (funt). S
tipko SET potrdite nastavitev. Nato se
na zaslonu se pokaže osnovna nastavitev „065“. Najprej utripa stotica. To vrednost povečate s tipko MODE in jo potrdite nato s tipko SET.
Enako postopajte pri enicah in deseticah.

MAXSPD (največja hitrost)
Shrani se največja dosežena hitrost.
Največje območje merjenja: 99,9 km/h
oz. mp/h.

simbol stolpca
Ob pospešku se poveča število stolpcev (največ 5)
in po pojemanju hitrosti se zmanjša število stolpcev
(najmanj 1).

20. Odstranjevanje med odpadke
Embalažo odstranite med odpadke
ločeno po vrstah materiala.

ODO (skupna pot)
Shranijo se skupni prevoženi
kilometri (milje). Največje območje
merjenja: 99999. Če zadržite tipko SET
pritisnjeno 3 sekunde, pridete znova
Osnovne nastavitve. Tu postopate tako, kot je razloženo v točkah 9.1 do 9.6.

Ponastavitev podatkov (TRIP, RIDE
TM, AV SPEED, MAX-KMH, KCAL,
FETTV) tipko MODE pritiskajte tako dolgo, dokler ni prikazana ustrezna funkcija. Tipko
SET držite pritisnjeno za pribl. 3 sekunde, da bi lahko
ponastavili vse vrednosti (razen temperature in ure).

Odstranjevanje starih naprav med
odpadke

TMP°C (temperatura)
Temperatura se izmeri in posodobi vsakih 5 minut. Tipko SET držite pritisnjeno
za pribl. 3 sekunde, da bi lahko spremenili na °F (Fahrenheite). Po prib. 2 sekundah se preračuna ustrezna vrednost.

16. Čiščenje in nega

9.7 Prikaz zmanjšanja emisije
CO²-KG

Na zaslonu utripa „ON“. Za menjavo med „ON“ in
„OFF“ pritisnite tipko MODE. Če izklopite osvetlitev
ozadja, pridete v prikaz glavnih funkcij.
Po potrditvi osvetlitve ozadja določite časovni odsek
(čas začetka in konca), v katerem naj bo vklopljena ta
funkcija. Utripa prikaz za uro. Tipko MODE pritisnite
toliko krat, dokler ni nastavljena prava številka. Potrdite s tipko SET (nato pridete samodejno v prikaz
minut). Tu ravnajte ustrezno. Osvetlitev ozadja se
vklopi za pribl. 3 sekunde če v nastavljenem časovnem obdobju pritisnete tipki MODE ali SET.

15. EXPERTENMODUS
(NAČIN STROKOVNJAKA)

Druge funkcije lahko sprostite v NAČIN
STROKOVNJAKA (EXPERT-MODUS). Za to
držite tipko MODE pritisnjen pribl. 5 sekund. Znova potrdite s tipko MODE. Zdaj ste v načinu
STROKOVNJAK.
Tu lahko s pritiskom tipke MODE menjate med OFF in
ON (IZKLOP in VKLOP). S pritiskom tipke SET- potrdite
izbiro.

STW (štoparica) Največje območje merjenja: 9:59:59. Za
zagon štoparice pritisnite tipko SET. Levo
na zaslonu se pokaže simbol štoparice
. S ponovnim pritiskom tipke SET- se
števec ustavi. Tipko SET držite pritisnjeno pribl. 3 sekunde, da bi štoparico znova postavili na 0.
MNTEMP & MXTEMP (najmanjša in
največja izmerjena temperatura) Na F (Fahrenheit) lahko spremenite le
trenutni prikaz temperature.

10. Preverjanje računalnika za
kolo

S tipkama SET ali MODE aktivirajte računalnik za
kolo. Zdaj obračajte sprednje kolo in meriti se začne
hitrost. Če na zaslonu ni prikazana hitrost, preverite
in morebiti ponovite montažo.

11. Novi zagon

Če bi radi ponastavili nastavitve, pritisnite za 4 sekunde sočasno tipko SET in
MODE. Nato počakajte pribl. 3 sekunde,
dokler ne začne utripati nastavitev za
jezik „DEUT.“. Po ponovnem zagonu/ponastavitvi je računalnik za kolo v osnovni nastavitvi
in vse nastavitve je treba vnesti znova.

CAL (števec kalorij) Prikazana bo trenutna poraba kalorij
(kcal). Največje območje merjenja:
999,9. Če zadržite tipko SET pritisnjeno
3 sekunde pridete znova k točki 9.6. Tu
lahko znova nastavite težo, če je treba. Podatek o
kalorijah je čista motivacijska navedba.
KCAL (števec porabljenih kalorij)
Prikazana bo poraba vseh kalorij (kcal)
od zadnjega ponovnega zagona. Največje območje merjenja: 99999.

12. Samodejni izklop prikaza

Po pribl. eni minuti mirovanja se računalnik za kolo
preklopi samodejno v stanje pripravljenosti, da bi se
s tem varčevala energija (še naprej bo prikazana ura).
S pritiskom na poljubno tipko ali močnejšim tresljajem boste znova aktivirali računalnik za kolo.

13. Funkcija samodejnega zagona in ustavitve

Po prvem zagonu iz stanja pripravljenosti kažejo vse
funkcije samodejno zagon in ustavitev (izjema: štoparica in ura). Ta se začne, ko gre magnet prvič mimo
senzorja. Če kolo miruje, ostane še pribl. 3 sekunde
za ponovni signal. Če ni dodatnega signala, se meritev samodejno ustavi.

14. Funkcije

FAT (merilnik zgorevanja maščob)
prikazana bo nabrana zgorela količina
maščob (v gramih). Največje območje
merjenja: 999,9.
SPD.CO - primerjava hitrosti
razlika med trenutno hitrostjo in povprečno hitrostjo, izračunana v sekundnem taktu. Če peljete počasneje od
povprečja, se pokaže znak „-“ IN puščica pod stolpcem tendence hitrosti kaže navzdol. Če peljete hitreje
od povprečja, kaže puščica navzgor. Znak „-“ izgine.
Zmanjšanje emisije CO²-KG

Po zagonu računalnika za kolo se pokaže
prikaz hitrosti in ura. Hitrost se sproti
posodablja in je prikazana na sredini zaslona. Območje meritev je 0,1-99,9.

Če držite tipko SET pritisnjeno 3 sekunde, pridete v osnovne nastavitve pri točki
9.7, da bi spremenili vhodno vrednost.

TRIP (dnevni kilometri)
Samodejni zagon ob začetku vožnje.
Največje območje merjenja: 999.99.
RIDE TM (čas vožnje)
Prikazan je skupni čas vožnje od zadnjega ponovnega zagona. Največje območje merjenja: 9:59:59.
AV SPEED (povprečna hitrost)
Največje območje merjenja: 99,9 km/h
oz. mp/h.

funkcijo.

SCAN V tem načinu se funkcije TRIP, RIDE TM
in AV SPEED samodejno prikazujejo
zapored v 2-sekundnem intervalu. S pritiskom tipko MODE pridete v naslednjo

Indikator nizke napolnjenosti baterije: simbol Indikator nizke napolnjenosti baterije se pokaže
zgoraj desno na zaslonu
, če pade napetost
gumbne baterije pod 2,7 V (vhodna vrednost 3 V).
Tendenca hitrosti
Trajni prikaz razvoja hitrosti. Levo v prikazu se pokaže

PREVIDNOST!

NEVARNOST KRATKEGA STIKA! Te-

kočin, ki je vdrla v ohišje, lahko povzroči kratki stik.

NAPOTEK!
- Računalnika za kolo nikoli ne potopite v vodo.
- Pazite, da v ohišje ne vdre nobena tekočina.

Embalaža in navodila za uporabo sta iz 100 %
okolju prijaznih materialov, ki jih lahko reciklirate v krajevnih mestih za reciklažo.

(Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih
državah s sistemom za ločeno zbiranje sekundarnih
surovin)
Stare naprave ne sodijo med gospodinjske
smeti!
Če računalnika za kolo vrat nekoč ne boste
več uporabljali, je vsak uporabnik zakonsko
zavezan, da stare naprave loči od gospodinjskih smeti in jih npr. odda na zbirnem
mestu svoje občine/krajevne skupnosti. Tako je zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno predelane in bo preprečen negativni učinek na okolje. Zato
so električne naprave označene s sosednjim simbolom.

NEVARNOST POŠKODB! Nepravilno Gumbna baterija
čiščenje lahko poškoduje računalGumbnih baterij in akumulatorjev ni dovonik za kolo.
ljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi
ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice
ipd. Ti lahko poškodujejo površine.
- Računalnika za kolo nikoli ne dajte v pomivalni
stroj. Tako bi ga uničili.
Računalnik za kolo obrišite s suho krpo, ki ne pušča
kosmičev.

17. Shranjevanje

Vsi deli računalnika za kolo morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.
- Računalnik za kolo shranite vedno na suhem mestu.
- Računalnik za kolo zaščitite proti neposrednim
sončnim žarkom.
- Računalnik za kolo shranite na mestu, ki ni dosegljivo otrokom in temperaturi med -10 °C in +50 °C.

18. Opis napak

NAPOTEK!
Pred vsako vožnjo preverite pritrditev računalnika za
kolo, senzorja in magneta.
- Ni prikaza hitrosti:
Preverite poravnanost senzorja in magneta.
Preverite razdaljo med magnetom in senzorjem
(najv. 2 mm) ter razdaljo in kot med računalnikom za kolo in senzorjem (90°/ najv. 60 cm).
Ali je računalnik v območju oddajanja senzorja,
sl. (j).
Preverite gumbno baterijo računalnika za kolo in
senzorja.
Zamenjajte gumbno baterijo.
- Napačna meritev hitrosti:
Preverite nastavitev obsega pnevmatike.
Preverite nastavitev kilometri/milje.
Preverite poravnanost senzorja in magneta.
- Črni zaslon:
Preverite, ali se je zaslon preveč segrel. Počakajte, da se ohladi.
- Zaslon kaže napačne številke:
odstranite gumbno baterijo in jo ponovno
vstavite. Upoštevajte pravilno usmerjenost
polov.
- Slab ali nikakršen prikaz na zaslonu:
Preverite, ali je gumbna baterija vstavljena
trdno.
Zamenjajte gumbno baterijo.

19. Izjava o skladnosti

Podjetje Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer
Straße 60-62 | 54292 Trier | Nemčija, izjavlja, da je izdelek: računalnik za kolo, št.
modela: 22970, na katerega se nanaša ta izjava,
skladen s temeljnimi zahtevami direktive 2011/65/
ES in 2014/53/EU.
Znak CE potrjuje skladnost z direktivami EU. Celotno
izjavo o skladnosti boste našli na spletnem naslovu:
https://www.monz-international.de/index.php/
kundenservice/downloads/category/37-2020

Vsebujejo težke kovine. Označevanje: Pb
(= svinec), Hg (= živo srebro), Cd (= kadmij). Zakon vas zavezuje, da vrnete izrabljene gumbne baterije in akumulatorje. Gumbne baterije lahko
po uporabi brezplačno vrnete na našem prodajnem
mestu ali v neposredni bližini (npr. v trgovini ali komunalnih zbiralnicah). Gumbne baterije in akumulatorji so označeni s prekrižano posodo za smeti.

