możliwymi szkodami rzeczowymi.

Bezprzewodowy licznik
rowerowy
z panelem solarnym

Powyższy symbol oznacza dodatkowe, praktyczne informacje dotyczące użytkowania.
Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach dla dzieci.
Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty opatrzone przedstawionym symbolem spełniają wszystkie
obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

INHA LTSERWIS

00800 / 68546854

(Koszt połączenia zgodny z taryfą
operatora)

monz-pl@teknihall.com
Nr art. 8367

-

-

Ten symbol oznacza prąd stały.
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Ten znak wskazuje, w jaki sposób wstawiana jest komórka przycisku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

28083672
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Nr art.: 8367 / PO30000538

Zawartość opakowania
A
B
C
D
E
F
G
H

-

A

Ten symbol informuje o możliwych
zagrożeniach związanych z wybuchami.
Ten symbol informuje o możliwych zagroże
Ten znak oznacza stopień ochrony IP44
(ochrona przed wodą rozpryskową ze
wszystkich stron).

Licznik rowerowy
Uchwyt licznika rowerowego
Podkładka gumowa uchwytu
Czujnik:
Podkładka gumowa czujnika
Magnes z uchwytem magnetycznym
2 x ogniwo guzikowe (2 x typ CR 2032)
6 x opaska kablowa

Ten symbol informuje o tym, że zakres
dostawy obejmuje wymagane baterie.
Ten symbol informuje o utylizacji opakowania i produktu.

D

-

Nienależyte obchodzenie się z komputerem rowerowym może prowadzić do jego uszkodzenia.
Licznik rowerowy należy użytkować w temperaturze otoczenia od -10°C do +50°C.
Nie należy narażać Licznika rowerowego na długotrwałe oddziaływanie wilgoci.
Należy unikać wpływu pyłu, gorąca oraz długotrwałego, bezpośredniego nasłonecznienia.
Nie należy naprawiać licznika rowerowego samodzielnie. W razie problemów technicznych należy
skontaktować się z producentem pod adresem
serwisu podanym na karcie gwarancyjnej.
Jeżeli zamknięcie komory ogniwa guzikowego
pokrywą obudowy nie jest możliwe, należy poddać komputer rowerowy utylizacji, jak opisano w
rozdziale „Utylizacja”.
W celu uniknięcia przedwczesnego wyczerpania
ogniwa guzikowego magnes podczas postoju nie
powinien znajdować się blisko czujnika. W razie
dłuższego nieużywania komputera rowerowego
należy wyjąć ogniwa guzikowe.

5. Zasady bezpieczeństwa podczas
korzystania z ogniw guzikowych:

E
B

C

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

G
F

H

Dane techniczne

Bezprzewodowy licznik rowerowy z panelem solarnym
Nr art.: 8367
PO30000538
Numer modelu: 22970
Zasilanie prądem:
Napięcie robocze: 3 V
/ typ: CR2032
Ogniwo guzikowe: 3 V
Ogniwo guzikowe licznika rowerowego: 3 V
/ typ: CR2032
Stopień ochrony: IP44 (chroniony przed spryskaniem wodą)
Częstotliwość transmisji i moc nadawcza:
Licznik rowerowy: Pasmo częstotliwości: 125 kHz ± 10 kHz
Czujnik: Pasmo częstotliwości: 125 kHz ± 10 kHz
Maksymalna przekazywana moc: < 5 dBm
Masa: około 72 g (wraz z osprzętem)
Wymiary licznika rowerowego:
ok. 6,3 x 4 x 1,5 cm (dł. x szer. x gł.)
Data produkcji: 2019
Gwarancja: 3 lata

1. Wstęp

Objaśnienie rysunków
W niniejszej instrukcji obsługi, na komputerze
rowerowym lub na opakowaniu znajdują się następujące symbole i hasła sygnalizacyjne.

OSTRZEŻENIE!
Powyższy symbol sygnalizacyjny / hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o średnim poziomie
ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować
śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

UWAGA!
Powyższy symbol sygnalizacyjny / hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.

INFORMACJA!
Powyższe hasło sygnalizacyjne ostrzega przed

Licznik rowerowy zaprojektowany jest wyłącznie do
gromadzenia i wyświetlania informacji (np. średnia
prędkość, godzina itp.) podczas korzystania z roweru.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
Licznik rowerowy należy użytkować wyłącznie według
opisu w niniejszej instrukcji. Użytkowanie w inny sposób
jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód materialnych a nawet osobowych.
Nie przejmuje się odpowiedzialności za szkody lub urazy, wynikające z niestosowania się do niniejszej instrukcji
obsługi lub niewłaściwego użytkowania.

3. Zasady bezpieczeństwa
Dokładnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa.
Ten licznik rowerowy może być używany przez dzieci w wieku od ośmiu
lat wzwyż i przez osoby z ograniczoną
sprawnością fizyczną, sensoryczną lub
umysłową albo z brakiem wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem
lub po przekazaniu zasad bezpiecznego
użytkowania komputera rowerowego
i zrozumieniu wiążących się z tym zagrożeń. Nie należy zezwalać dzieciom
na zabawę komputerem rowerowym.
Konserwacji i/lub czyszczenia nie mogą
wykonywać dzieci bez nadzoru.

6. Informacje o ogniwach solarnych

Licznik rowerowy jest wyposażony w ogniwa solarne, przekształcające energię świetlną w prąd elektryczny. Wydłuży to czas żywotności ogniw guzikowych. Ogniwa guzikowe potrzebne są do zasilania w
ciemności oraz do zasilania czujnika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU: W przypadku wymiany ogni-

wa guzikowego w niewłaściwy sposób.
- Ogniwa guzikowe należy zawsze zastępować
bateryjkami tego samego typu. Podczas wymiany ogniwa należy uważać na układ biegunów. W
razie potrzeby oczyścić ogniwa i styki komputera
rowerowego przed włożeniem.

-

wysokości czujnika w sposób przedstawiony na
rysunku D . Należy dopilnować, aby odległość
między czujnikiem D i uchwytem magnetycznym
F nie była większa niż 2 mm. W rym celu należy
odpowiednio obrócić czujnik D na rurze widelca
(patrz rys. h-1).
Należy dopilnować, aby magnes mijał F czujnik
D w okolicy strzałki na czujniku (patrz rys. h-2).
(h)

B

(h-1)

F

D
C

H
B

F
D

(h-2)

C

H

8. Montaż
8.1 Punkty montażowe na rowerze /
Rys. (a)

(1)

(a)

(2)
3.

Montaż licznika rowerowego / Rys. (e)
Licznik rowerowy należy przesunąć A do słyszalnego zakleszczenia się B . W celu zdjęcia komputera
rowerowego z uchwytu należy pociągnąć hak blokujący w dół i wyjąć komputer z uchwytu.
A

(e)

A

B

8.2 Montaż uchwytu i licznika
rowerowego

Montaż przy elemencie zabudowy / Rys. (b-c)
Podkładkę gumową C należy umieścić pod uchwytem komputera pokładowego B .
(b)

B

8.3. Zamontować czujnik i magnes

Montaż czujnika / Rys. (f–g)
Podkładkę gumową należy umieścić
niku D .

E

INFORMACJA!
8.4. Dokładna regulacja / Rys. (i)

Należy dopilnować, aby licznik rowerowy A i
czujnik D tworzyły względem siebie kąt 90°.
Odległość pomiędzy komputerem rowerowym A
a czujnikiem D powinna wynosić maks. 60 cm.
Przed montażem czujnika należy zaznaczyć
maksymalną odległość na rurze widelca!
(i)

A

90°

przy czuj-

INFORMACJA!

maks. 60 cm

Pokrywa baterii czujnika powinna być podczas montażu szprych odwrócona.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU: Ogniw guzikowych nieprze-

znaczonych do wielokrotnego ładowania
nie wolno ładować, zwierać i/lub otwierać. Może to
doprowadzić do przegrzania, pożaru i rozerwania.
UWAGA! Dotknięcie ogniw guzikowych
z wyciekającym elektrolitem lub uszkodzeniami może spowodować poparzenie
skóry. Nie należy dotykać ogniw guzikowych, z
których wyciekł elektrolit, gołymi rękami ale koniecznie należy założyć rękawice ochronne!
W przypadku połknięcia ogniwa guzikowego należy natychmiast poradzić się lekarza.
Licznik rowerowy i czujnik wymagają zastosowania ogniw guzikowych typu CR 2032 tego samego
producenta.
Ogniwa guzikowe należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, bez wilgoci.
W żadnym razie nie należy wrzucać ogniw guzikowych do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nie należy narażać ogniw guzikowych na zbyt wysoką temperaturę. Podwyższone ryzyko wycieku!
Ne należy deformować ogniw guzikowych. Istnieje
zagrożenie wybuchem i stąd ryzyko obrażeń osób.
Jednorazowe ogniwa guzikowe tracą częściowo
energię także w trakcie składowania.
W przypadku nieużywania urządzenia należy wyjąć z niego ogniwa guzikowe.

(d)

Przed rozruchem należy sprawdzić, czy licznik rowerowy jest kompletny i nieuszkodzony.

OSTRZEŻENIE!

- Ogniwa guzikowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie ogniwa
grozi śmiercią, dlatego licznik rowerowy i dołączone do niego bateryjki należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Montaż przy kierownicy / Rys. (d)
Należy umieścić uchwyt B z podkładką gumową
C na kierownicy (punkt montażu (2)) i wprowadzić
dwie opaski kablowe H przed przewidziane do tego
celu prowadnice przy uchwycie B . Opaski kablowe
należy zaciągnąć na tyle mocno H , aby uchwyt
dobrze przylegał. Zbyt długie końce obu opasek kablowych H należy odciąć nożyczkami. Teraz uchwyt
jest zamontowany.

7. Kontrola licznika rowerowego

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ
CIAŁA!

OSTRZEŻENIE!
Te symbole oznaczają szczególne cechy produktu:
bezprzewodowy, zużycie kalorii, trasa, dopasowany do wszystkich rozmiarów, temperatura, stoper,
podświetlenie.

- Zużyte ogniwa guzikowe należy niezwłocznie
usunąć z komputera rowerowego i poddać utylizacji w lokalnym punkcie.
- Nie należy przechowywać jednorazowych ogniw
guzikowych razem z ogniwami rozładowanymi,
aby uniknąć pomyłki.

(f)

E

D

D

C

Należy umieścić uchwyt B z podkładką gumową
C na elemencie zabudowy (punkt montażu (1)) i
wprowadzić dwie opaski kablowe H przed przewidziane do tego celu prowadnice przy uchwycie B .
Opaski kablowe należy zaciągnąć na tyle mocno H ,
aby uchwyt dobrze przylegał. Zbyt długie końce obu
opasek kablowych H należy odciąć nożyczkami. Teraz uchwyt jest zamontowany.

(c)

B

Należy umieścić czujnik D z podkładką gumową E
na rurze widelca (punkt montażu (3)) i wprowadzić
dwie opaski kablowe H przed przewidziane do tego
celu prowadnice przy czujniku D . Opaski kablowe
należy zaciągnąć na tyle mocno H , aby podkładka
gumowa E i czujnik D dobrze przylegały. Zbyt długie końce obu opasek kablowych H należy odciąć
nożyczkami. Teraz czujnik jest zamontowany.
(g)

E

E

Należy dopilnować, aby komputer był zamontowany w oznaczonym zakresie wysyłania fal przez
czujnik, rys. ( j)
(j) maks. 30 cm

maks. 30 cm

maks. 60 cm
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obracając ją w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara. Pokrywę należy lekko
docisnąć monetą.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu ogniw
guzikowych ze skórą. W ten sposób możliwe jest
ich rozładowanie.
Ogniwa guzikowe należy tak włożyć G aby
biegun + był widoczny. Po włożeniu ogniw guzikowych należy zamknąć pokrywę monetą w
odpowiednim kierunku.
W przypadku licznika rowerowego proces ten
odbywa się A odpowiednio. Ewentualnie należy
zdjąć licznik rowerowy z uchwytu, rys. (e).
Nie należy wkładać ogniw guzikowych luzem,
ponieważ w takim przypadku funkcje nie będą
wyświetlane.
(k)

G

D

Pokrywa ogniwa
guzikowego

Obwód opony można określić w następujący sposób:
1. Opony należy napompować w prawidłowy sposób.
2. Zawór przedniej opony należy obrócić
do najniższej pozycji i zaznaczyć lokalizację zaworu na podłodze (a).
3. Rower należy przestawić o jeden obrót przedniego koła do przodu, aż zawór ponownie osiągnie
najniższe położenie (b).
4. Należy zmierzyć pokonany odcinek. Obwód opony został określony.
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie obwodu opony „2155” (w mm). Tysiące można zmieniać tylko od 1
do 2. Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce tysięcy
zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku MODE powoduje
stopniowe zwiększanie liczby o wartość jeden. Wybór
można potwierdzić przyciskiem SET. Następne cyfry
należy ustawić w podobny sposób. Miejsce jedynek,
dziesiątek i setek można ustawić na cyfrę od 0 do 9.

9.4 Ustawianie łącznej trasy

Moneta
(l)

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie
ustawienia podstawowego „00000”.
Ustawienie podstawowe można potwierdzić przyciskiem SET. Po naciśnięciu przycisku MODE miejsce dziesiątek
tysięcy zaczyna migać. Naciśnięcie przycisku MODE
kolejny raz powoduje stopniowe zwiększanie liczby
o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET. Miejsce jedynek, dziesiątek, setek, tysięcy
i dziesiątek tysięcy może mieć wartość z zakresu 0-9.

3V (CR2032)

Pokrywa ogniwa
guzikowego

Moneta

G

A

3V (CR2032)

9.5 Ustawianie cyklu przeglądów

9.1 Menu Języki

Przed wprowadzeniem ustawień do komputera
należy zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.
Po włożeniu ogniw guzikowych pojawia się ustawienie wyboru menu Języki. Dostępne języki to niemiecki,
angielski i francuski. Należy przycisnąć przycisk MODE, aby przechodzić
między językami. Wybór języka należy potwierdzić przyciskiem SET.

9.2 Ustawienie km/h lub mp/h

W tym miejscu można wybierać między km/h (kilometry) a mp/h (mile).
Na wyświetlaczu ukaże się wskazanie
„SET KM”. Przy użyciu przycisku MODE
można zmieniać jednostki miary. Wybór języka należy potwierdzić przyciskiem SET.

9.3 Ustawianie obwodu opony

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie
ustawienia podstawowego„000”. Ta liczba odpowiada odległości w kilometrach
do następnego przeglądu roweru. Po
naciśnięciu przycisku MODE miejsce setek zaczyna migać. Należy nacisnąć przycisk MODE,
aby stopniowo zwiększać wartość miejsca jedynek,
dziesiątek lub setek o wartość jeden. Wybór można
potwierdzić przyciskiem SET.
Termin serwisu jest wskazywany po osiągnięciu
ustawionej liczby kilometrów przez symbol klucza
płaskiego na wyświetlaczu.

9.6 Ustawianie wagi

Na wyświetlaczu ukaże się wskazanie
„KG” (kilogramy). Po naciśnięciu przycisku MODE następuje przejście na „LB”
(funty). Należy potwierdzić przyciskiem
SET. Na wyświetlaczu pojawia się ustawienie podstawowe „065”. Najpierw pulsuje miejsce
setek. Tą wartość można zwiększać przyciskiem
MODE i potwierdzić przyciskiem SET. Należy postępować podobnie dla miejsca jedynek i dziesiątek.

9.7 Wskazanie redukcji emisji CO₂

Ta funkcja służy do obliczania redukcji
emisji CO₂. W ten sposób można określić
ilość CO₂ , która zostałaby wyprodukowana w przypadku jazdy samochodem
zamiast rowerem. Wartość emisji w g/
km jest podana w dokumentacji technicznej samochodu. Można również wprowadzić ustawienie podstawowe „160” (g/km). Po naciśnięciu przycisku
MODE miejsce setek zaczyna migać. Należy nacisnąć
przycisk MODE, aby stopniowo zwiększać wartość
miejsca jedynek, dziesiątek lub setek o wartość jeden. Wybór można potwierdzić przyciskiem SET.

9.8 Ustawienie wskazania czasu
12/24-godzinnego
b

a

Jako wskaźnik na wyświetlaczu pulsuje
„24” (24-godzinny format odczytu). Po
naciśnięciu przycisku MODE następuje
przejście na „12”. Należy potwierdzić
przyciskiem SET.

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 nasza linia serwisowa, której 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

9.9 Ustawianie godziny

Na wyświetlaczu pulsuje wskazanie godziny. Przycisk MODE należy wciskać
tyle razy, aż pojawi się prawidłowa cyfra.
Należy potwierdzić przyciskiem SET, a
wyświetlacz przejdzie automatycznie do
wskazania minut. W tym przypadku należy odpowiednio postępować. Wciśnięcie i przytrzymanie
przycisku SET przez 3 sekundy powoduje przejście
do punktu 9.8. Należy odpowiednio postępować, jak
opisano poniżej. Następnie ponownie możliwe jest
ustawienie godziny i podświetlania tła.

9.10 Ustawienie oświetlenie tła

Na wyświetlaczu pulsuje „ON”. Należy przycisnąć
przycisk MODE aby przełączać pomiędzy„ON” i„OFF”.
Po wyłączeniu podświetlania tła nastąpi przejście do
głównego menu funkcji.
Po potwierdzeniu podświetlania tła należy ustalić
przedział czasowy (czas początkowy i końcowy), w
którym funkcja ta powinna być włączona. Wskazanie godziny pulsuje. Przycisk MODE należy wciskać
tyle razy, aż pojawi się prawidłowa cyfra. Należy
potwierdzić przyciskiem SET (wyświetlacz przejdzie automatycznie do wskazania minut). W tym
przypadku należy odpowiednio postępować. Oświetlenia tła włącza się zawsze na około 3 sekundy, o
ile w czasie włączenia nastąpi wciśnięcie przycisku
MODE lub SET.

F-ZEIT (czas jazdy)
Wskazuje łączny czas jazdy od ostatniego ponownego uruchomienia. Maksymalny zakres pomiarowy: 9:59:59.
DU-KMH (średnia prędkość)
Maksymalny zakres pomiarowy: 99,9
km/h
lub mp/h.
MAXKMH (maksymalna prędkość)
Maksymalna osiągnięta prędkość jest
zapisana. Maksymalny zakres pomiarowy: 99,9 km/h lub mp/h.
GES-KM (łączna trasa)
Wszystkie przejechane kilometry
(mile) są zapisane. Maksymalny zakres
pomiarowy: 99999. Wciśnięcie przycisku
SET na 3 sekundy powoduje powrót do
ustawień podstawowych. W tym przypadku należy postępować w sposób opisany w punktach od 9.1 do 9.6.
TMP (temperatura)
Temperatura jest mierzona i aktualizowana co 5 minut. Należy przycisnąć przycisk
SET i przytrzymać przez ok. 3 sekundy,
aby przejść na °F (Fahrenheit). Po ok. 2
sekundach odpowiednia wartość zostanie przeliczona.

GES.VC (porównanie prędkości)
Co sekundę oblicza różnicę między aktualną prędkością a średnią prędkością.
Podczas jazdy z prędkością niższą niż
średnia, pojawia się znak „-”A strzałka pod paskiem
tendencji prędkości wskazuje w dół. W przypadku
jazdy z prędkością wyższą niż średnia, strzałka skierowana jest w górę. Znak „-” znika.
Redukcja emisji CO₂
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
SET przez 3 sekundy powoduje powrót
do ustawień podstawowych w punkcie
9.7 w celu zmiany wartości wejściowej.
SCAN W tym trybie funkcje TAGKM, F-ZEIT i
DU-KMH są wyświetlane automatycznie jedna po drugiej w cyklu 2-sekundowym. Naciśnięcie przycisku MODE
powoduje przejście do następnej funkcji.
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Symbol
niskiego poziomu baterii pojawia się u góry po lewej
stronie wyświetlacza
, kiedy napięcie ogniwa
guzikowego spadnie poniżej 2,7 V (wartość wejściowa 3 V).

10. Kontrola licznika rowerowego 15. TRYB EKSPERT

Tendencja prędkości
Ciągłe wskazywanie zmian prędkości. Po lewej stronie wyświetlacza pojawia się symbol paska
Podczas przyspieszania podwyższa się liczba pasków (maksymalnie 5) a po zmniejszeniu prędkości
zmniejsza się liczba pasków (minimalnie 1).

11. Ponowne uruchamianie

Resetowanie danych (TAGKM,
F-ZEIT, DU-KMH, MAX-KMH, KCAL,
FETTV) Należy przycisnąć przycisk MODE i
przytrzymać do czasu pojawienia się
odpowiedniej funkcji. Należy przycisnąć przycisk
SET i przytrzymać ok. 3 sekundy, aby zresetować
WSZYSTKIE wartości (poza temperaturą i godziną).

Licznik rowerowy należy aktywować przyciskiem
SET lub MODE. Należy obrócić przednie koło roweru,
pomiar prędkości zostanie aktywowany. Jeżeli na
wyświetlaczu nie widać wskazywanej prędkości, należy sprawdzić i w razie potrzeby powtórzyć montaż.

Aby zresetować ustawienia, należy jednocześnie wcisnąć przycisk SET i MODE
na ok. 4 sekundy. Następnie należy zaczekać ok. 3 sekundy, aż ustawienie języka „DEUT” zacznie migać. Po ponownym uruchomieniu/resecie komputer rowerowy
znajduje się w ustawieniu podstawowym, a wszystkie ustawienia należy wprowadzić od nowa.

12. Automatyczne wyłączanie
wyświetlacza

Po ok. minucie postoju komputer rowerowy przechodzi automatycznie do trybu stand-by w celu
oszczędzania energii (godzina jest w dalszym ciągu
wyświetlana). Naciśnięcie dowolnego przycisku lub
silniejsza wibracja reaktywują komputer rowerowy.

13. Funkcja automatycznego
uruchamiania i zatrzymywania

Po pierwszej aktywacji z trybu stand-by wszystkie
funkcje mają aktywną funkcję automatycznego uruchamiania i zatrzymywania (wyjątek: stoper i godzina). Funkcja zaczyna działać od pierwszego minięcia
czujnika przez magnes. Gdy rower stoi, na ponowny
sygnał pozostają jeszcze ok. 3 sekundy. Jeżeli nie nastąpi kolejny sygnał, pomiar zostaje automatycznie
zatrzymany.

14. Funkcje

Po uruchomieniu komputera rowerowego pojawia się wskazanie prędkości i
godziny. Prędkość jest na bieżąco aktualizowana i jest wskazywana w centralnej części
wyświetlacza. Zakres pomiarów wynosi 0,1-99,9.
TAGKM (dzienna liczba kilometrów)
Automatyczne uruchomienie w momencie rozpoczęcia jazdy. Maksymalny
zakres pomiarowy: 999.99.

Dalsze funkcje można aktywować w
TRYBIE EKSPERT. W tym celu należy
przycisnąć przycisk MODE i przytrzymać
ok. 5 sekund. Należy potwierdzić ponownie przyciskiem MODE. Został włączony tryb EKSPERT.
W tym miejscu można przełączać się między OFF i
ON przez wciskanie przycisku MODE. Wybór można
potwierdzić przyciskiem SET.

STPUHR (stoper) Maksymalny zakres pomiarowy:
9:59:59. Należy nacisnąć przycisk SET,
aby uruchomić stoper. Symbol stopera
pojawia się po lewej stronie ekranu.
Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje zatrzymanie licznika. Należy przycisnąć przycisk SET i
przytrzymać ok. 3 sekundy, aby ustawić stoper na 0.
MNTEMP i MXTEMP (minimalna i
maksymalna zmierzona temperatura) Jednostki można zmienić na F° (Fahrenheit) tylko w aktualnym wskazaniu
temperatury.

CAL (licznik kalorii) Wskazuje aktualne zużycie kalorii (kcal).
Maksymalny zakres pomiarowy: 999,9.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
SET przez 3 sekundy powoduje przejście do punktu 9.6. W tym miejscu można w razie
potrzeby ustawić ponownie masę. Dane dotyczące
kalorii to typowe dane motywacyjne.
KCAL (łączny licznik kalorii)
Wskazuje łączne zużycie kalorii (kcal) od
ostatniego ponownego uruchomienia.
Maksymalny zakres pomiarowy: 99999.
FETTV. (miernik spalania tkanki
tłuszczowej) Wskazuje całkowitą ilość spalonej tkanki
tłuszczowej w gramach. Maksymalny
zakres pomiarowy: 999,9.

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.
INHA LTSERWIS

00800 / 68546854

(Koszt połączenia zgodny z taryfą
operatora)

monz-pl@teknihall.com

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

16. Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWARCIA!

Ciecz, która przedostała się do obudowy może spowodować zwarcie.

INFORMACJA!
- Nie należy zanurzać licznika rowerowego w cieczy.
- Należy dopilnować, aby do wnętrza obudowy nie
przedostała się ciecz.

RYZYKO USZKODZENIA!
Czyszczenie komputera rowerowego w nieprawidłowy sposób może
spowodować uszkodzenie.

- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem
ani ostrych lub metalowych przedmiotów do czyszczenia takich, jak noże, twarde szpatułki lub podobne.
To może spowodować uszkodzenia powierzchni.
- W żadnym wypadku nie należy umieszczać komputera rowerowego w zmywarce. Możliwe jest
jego zniszczenie.
Należy przetrzeć komputer rowerowy niestrzępiącą
się, suchą szmatką.

17. Przechowywanie

Przed schowaniem urządzenia w celu przechowywania wszystkie części powinny być zupełnie suche.
- Licznik rowerowy należy przechowywać w suchym miejscu.
- Licznik rowerowy należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Licznik rowerowy należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, w zamknięciu, w
temperaturze otoczenia od -10°C do +50°C.

18. Opis błędu

INFORMACJA!
Przed każdą jazdą należy sprawdzić zamocowanie
komputera, czujnika i magnesu.
- Brak wskazania prędkości:
Sprawdzić pozycję czujnika i magnesu względem siebie.
Należy sprawdzić odległość między magnesem
a czujnikiem (maks. 2 mm) oraz odległość i
kąt pomiędzy komputerem a czujnikiem (90°/

maks. 60 cm).
Czy komputer znajduje się w oznaczonym
zakresie wysyłania fal przez czujnik, rys. (j).
Kontrola ogniwa guzikowego czujnika i komputera rowerowego.
Wymiana ogniwa guzikowego.
- Wadliwy pomiar prędkości:
Sprawdzić ustawienie obwodu opony.
Sprawdzić ustawienie kilometrów/mil.
Sprawdzić pozycję czujnika i magnesu względem siebie.
- Czarny obraz:
Sprawdzić, czy wyświetlacz nie uległ nagrzaniu. Schłodzić.
- Na wyświetlaczu widoczne są nieregularne liczby:
Wyjmowanie i wkładanie ogniwa guzikowego. Należy dopilnować właściwego
układu biegunów.
- Słaby obraz lub brak obrazu na wyświetlaczu:
Sprawdzić komorę ogniwa guzikowego
Wymiana ogniwa guzikowego.

19. 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: 22970, 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
pod adresem:
https://www.monz-international.de/index.php/
kundenservice/downloads/category/37-2020

20. Utylizacja
Opakowanie należy zutylizować
odpowiednio do jego rodzaju.

Opakowanie i instrukcja obsługi składają się
w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu.

Stare urządzenie należy poddać
utylizacji

(Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach
europejskich z systemami do oddzielnej zbiórki
surowców wtórnych)

Stare urządzenia nie powinny trafić do odpadów komunalnych!
W przypadku rezygnacji z dalszego użytkowania komputera rowerowego użytkownik
jest ustawowo zobowiązany do gromadzenia zużytego sprzętu z dala od odpadów komunalnych,, np. przekazania go do punktu zbiórki w
gminie / dzielnicy miasta. W ten sposób zapewnia się
odpowiednią utylizację zużytych urządzeń oraz zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne oznaczono poniższym symbolem.

Utylizacja ogniw guzikowych

Ogniw guzikowych i akumulatorów nie
wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zawierają one szkodliwe metale ciężkie. Oznaczenia: Pb (= ołów), Hg
(= rtęć), Cd (= kadm). Użytkownik jest zobowiązany ustawowo do zwrotu zużytych ogniw guzikowych i akumulatorków. Możliwe jest bezpłatne oddanie zużytych ogniw guzikowych w naszym
punkcie sprzedaży lub w pobliżu (np. w sklepach
lub komunalnych punktach zbiorczych). Ogniwa
guzikowe i akumulatory są oznakowane przekreślonym śmietnikiem.

21. Dystrybutor:

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

22. Adres serwisu: 

Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster, NIEMCY
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