
reached. To reset MXS, press and hold the 
SET button in the MXS mode. Press the 
MODE button to enter AVS mode.
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SET button to confirm. 
Press MODE button to enter the Calories 
counter mode.
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EL BACKLIGHT (OPTIONAL)
The EL backlight can be turned on by press the 
SET(RIGHT) button.

CALORIES COUNTER
Calorie counter is indicated by CAL and is 
displayed on the bottom line. Calories 
counter is activated automatically with 
speedometer input. It records the calories 
consumption during riding.
Reset CAL to zero by pressing the SET 
button for 2 seconds. Press the MODE 
button to enter Carbon Dioxide reduction 
mode.

AGE & WEIGHT INPUT
Right after KM/ MILE selection, the preset age of 23 will flash, 
press the MODE button to adjust the digit to the desired 
number and press SET button to confirm.

SETTING the CO2 saving 
in comparison with a car
This function is used to calculate the CO2 
saving in comparison with a car. It allows you 
to see how much CO2 you would have 
produced if you had travelled the same route 
by car rather than by bicycle.
To use this function you will need to enter the 
CO2 emissions produced by your car in g/km. 
This information can be obtained from your 
car's technical documentation (e.g. approval 
certificate, manufacturer's website, etc.). If 
you do not have a car, we recommend leaving 
the initial setting of 159 g/km unchanged.
The preset value 159 is displayed. 
To enter your own value adjust the units, tens 
and hundreds digits by using the MODE 
button and confirm your entry by pressing the 
SET button. You will then be transferred to the 
normal function mode and the time is 
displayed.

CARBON DIOXIDE (CO2) 
REDUCTION (OPTIONAL)
Carbon Dioxide reduction is indicated by 
CO2 kg and is displayed on the bottom line. 
The amount of CO2 saved from all previous 
journeys in comparison with a car is 
determined here. The CO2 saving is 
displayed in kg/km
Press the MODE button to enter Scan 
mode.
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Kohlendioxid (CO2) - Ersparnis 
Die Ersparnis wird in kg CO2 in der untersten Zeile des 
Displays angezeigt. Die CO2 Menge, die von den vorher 
gefahrenen Strecken gespeichert wurde, wird im Vergleich zu 
einem Auto angezeigt. Die CO2-Ersparnis wird in kg pro 
Kilometer angezeigt. Drücken Sie den MODE Knopf um in den 
Scan-Modus zu kommen.

Alter und Gewicht eingeben
Direkt nach der KM/MLS-Auswahl wird das voreingestellte Alter 
“23” blinkend angezeigt. Drücken Sie den MODE Knopf um die 
gewünschte Zahl einzustellen und SET drücken zum 
bestätigen.

Einstellung der CO2 Ersparnis 
im Vergleich zum Auto
Diese Funktion wird benutzt um die CO2 Ersparnis im 
Vergleich zu einem Auto zu errechnen. Sie ermöglicht es Ihnen 
zu errechnen wieviel CO2 Sie auf der gleichen Strecke erzeugt 
hätten, wenn Sie statt des Fahrrads das Auto verwendet 
hätten. 
Um diese Funktion zu benutzen müssen Sie den CO2 Ausstoß 
Ihres Autos in g/km eingeben. Diese Information können Sie 
von den technischen Unterlagen Ihres Autos bekommen (z.B. 
Webseite des Herstellers). Wenn Sie kein Auto haben, 
empfehlen wir den voreingestellten Wert von 159 g/km nicht zu 
verändern. 
Es wird der voreingestellte Wert von 159 angezeigt. 
Um ihren eigenen Wert einzustellen passen sie die Werte auf 
den drei Stellen durch drücken der MODE Taste an und 
bestätigen Sie durch den SET Knopf. So kehren Sie in den 
normalen Funktionsmodus zurück und die Zeit wird angezeigt. 

CO²
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REDUCTION DE DIOXIDE DE CARBONE 
La réduction du dioxide de carbone est indiquée en 
Kilogramme CO2 et visible en dernière ligne de l’écran. La 
quantité de CO2 enregistrée antérieurement est affichée en 
comparaison avec l’automobile. L’économie en CO2 est 
affichée en kg / kilomètre. Presser le bouton Mode pour entrer 
dans Scan-Modus.

COMMENT ENTRER AGE ET POIDS

Après avoir sélectionné  KM/MLS , l’âge “23”, préenregistré 
s’affiche en clignotant .. Presser le bouton MODE et entrer le 
chiffre désiré et presser SET pour valider.

ENREGISTREMENT DE L’ECONOMIE DE CO2 EN 
COMPARAISON AVEC L’AUTOMOBILE

Cette fonction sert à calculer l’économie de CO2 en 
comparaison avec l’automobile.
Elle permet de savoir combien vous économisez de CO2 sur la 
même distance en utilisant le vélo à la place de l’automobile.
Pour utiliser cette fonction il faut entrer l’émission de CO2 de 
votre voiture en g/km.
Vous trouvez cette information dans les données techniques de 
votre voiture ( par exemple Webside du fabricant ). Si vous ne 
possédez pas de voiture, nous vous conseillons de conserver 
la valeur affichée de 159 g/km.

La valeur préenregistrée de159 s’affiche.
Pour entrer vos valeurs  ajuster les unités,  en pressant le 
bouton MODE et validez en pressant le bouton SET.  Vous 
retournez dans le mode fonction normale et l’heure s’affiche. 

Compteur de calories
Le nombre de calories consommées pendant le 
cyclisme est seulement approximatif. Afin de 
remettre CAL, pressez et tenez le bouton SET pour 
deux secondes. Pressez le bouton MODE afin 
d’entrer dans le mode CO².

MODE

SET.
MODE

SET

MODE

MODE
SET

MODE

SET

SET
MODE

MODE

Fig. 2

distance en millimètres
pour un tour
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Kooldioxide (CO2) REDUCTIE
Kooldioxide reductie wordt aangegeven door CO2 kg en wordt 
weergegeven op de onderste regel.
De hoeveelheid CO2 bespaard van alle eerdere reizen in 
vergelijking met een auto is hier bepaald. De CO2 besparing 
wordt in kg / km. Druk op de MODE-knop om de scanmodus te 
activeren.

LEEFTIJD EN GEWICHT INPUT
Direct na KM / MILE selectie, zal de vooraf ingestelde leeftijd 
van 23 knipperen, drukt u op de MODE-knop om de cijfers aan 
te passen aan het gewenste nummer en druk op de SET-knop 
om te bevestigen.

INSTELLING de CO2-besparing in 
vergelijking met een auto
Deze functie wordt gebruikt om de CO2-besparing te 
berekenen in vergelijking met een auto. Het stelt u in staat om 
te zien hoeveel CO2 je zou hebben als je dezelfde route met de 
auto in plaats van met de fiets waren gereisd.
Om deze functie te gebruiken moet u de CO2-uitstoot van uw 
auto in g / km in te voeren.
Deze informatie kan worden verkregen bij uw auto technische 
documentatie (bijv. certificaat van goedkeuring, de website van 
de fabrikant enz.). Als u niet beschikt over een auto, raden wij 
het verlaten van de initiële instelling van 159 g / km 
ongewijzigd. De ingestelde waarde 159 wordt weergegeven.
Voor het invoeren van je eigen waarde aan te passen de 
eenheden, tientallen en honderden cijfers met behulp van de 
MODE-knop en bevestig de invoer door op de knop SET. Je zal 
dan worden overgebracht naar de normale functie-modus en 
de tijd wordt weergegeven.

MODE

MODE

SET

MODE

MODE

SET

SET
MODE

SET
MODE

SET

SET

MODE
SET

MODESET

MODE

MODE

SET

MODE

SET

MODE

SET

MODE
SET

SET
MODE

SET
MODE

MODE

SET
MODE

SET

MODE

SET

MODE



MODE

ANIDRIDE CARBONICA (CO2) - RISPARMIO 
Il risparmio viene indicato in kg CO2 nella riga più in basso del 
display. La quantità di CO2, immagazzinata dal tratto 
precedentemente percorso, viene confrontata con quella di 
un’auto. Il risparmio di CO2 viene visualizzato in kg/km. 
Premere il tasto MODE per arrivare alla modalità di scansione.

INTRODURRE ETÀ E PESO
Immediatamente dopo la selezione di KM/MLS si visualizza 
l‘età “23” predefinita lampeggiante. Premere il tasto MODE per 
impostare il numero desiderato e SET per confermare.

IMPOSTAZIONE del risparmio di 
CO2 rispetto all‘auto
Questa funzione viene utilizzata per calcolare il risparmio di 
CO2 rispetto a un’auto. Consente di calcolare quanti CO2 
sarebbero stati prodotti sullo stesso tratto, se si fosse utilizzata 
l’auto invece della bicicletta. 
Per utilizzare questa funzione, è necessario introdurre la 
produzione di CO2 della propria auto in g/km. Si può trovare 
questa informazione nei documenti tecnici della propria auto 
(ad es. sito web del fabbricante). Se non si ha un’auto, 
consigliamo di non modificare il valore predefinito di 159 g/km. 
Si visualizza il valore predefinito di 159. 
Per impostare il proprio valore, adattare i valori nei tre punti 
premendo il tasto MODE e confermare con SET. Così si ritorna 
nella modalità normale e si visualizza il tempo. 
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Nastawić oszczędzanie CO2 w 
zestawieniu z autem
Ta funkcja jest do wyliczenia oszczędzenia CO2 w zestawieniu 
z autem. Daje możliwość sprawdzenia ile CO2 by zostało 
produkowane jeżeli ta sama trasa została by podróżowana 
autem zamiast rowerem.
Aby użyć tą funkcje czeba podać emisje CO2 produkowaną 
przez auto w g/km. Tą informację można osiągnąć z 
dokumentów technicznych auta (np. dowód rejestracyjny, strona 
internetowa wytwórcy, etc.) Jeżeli nie ma sie auta polecamy 
zostawić początkowe nastawienie na 159 g/km które zostaje 
wyświetlone.
Aby podać własną wartość czeba nastawić cyfre pojedynczą, 
dziesiątą i setkę przy używaniu guzika MODE. Podaną liczbe 
potwierdzić guzikiem SET. Modus automatycznie przeskoczy na 
modus normalnej funkcji i czas się wyświetli.

Redukcja dwutlenka węgla (CO2) 
Redukcja dwutlenka węgla jest wskazywana przez CO2 kg i 
zostaje wyświetlona w ostatniej linijce. Ilość CO2 oszczędzona 
z wszystkich poprzednich jazd w zestawieniu z autem jest tu 
determinowana. Zapisanie CO2 jest wskazywane w kg/km. 
Przycisnąć guzik MODE aby wejść na modus Scan.

Podanie wieku i wagi
Zaras po wyborze KM/MILE ustawienie początkowe wieku 23 
lata będzie migać. Przycisnąć guzik MODE aby nastawić cyfry 
asz to życzonej liczby i przycisnąć guzik SET aby potwierdzić.
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A CO2 MEGTAKARÍTÁSÁNAK A BEÁLLÍTÁSA A 
GÉPKOCSIVAL SZEMBEN
Ezzel a funkcióval lehet a CO2 megtakarítást a gépkocsival 
szemben kiszámítani. Ez a funkció lehetővé teszi a CO2 
mennyiség kiszámítását arra az esetre ha kerékpár helyett 
gépkocsival lett volna úton.
Ez a funkció megköveteli hogy a gépkocsi CO2 kipufogógáz 
emisszió g/km beadási formában bekövetkezzen. Ez az 
információ a gépkocsi műszaki dokumentumok között található 
meg (pl. a gyártó világháló oldalán ). Ha nincs gépkocsija, akkor 
ajánlatos az előre beállított értéket 159 g/km nem változtatni.
Az előre beállított érték 159 mutatkozik az elején.
A MODE gomb által saját értéket is be lehet állíttani és a SET 
gombbal kell igazolni.Így lehet a normális móduszba visszatérni 
és az idö lesz a kijelzőn látható.

SZÉNDIOXID (CO2) – MEGTAKARÍTÁS 
A megtakarítás a kijelző legalsó sorjában kg CO2 található. A 
CO2 mennyisége, amely az előbbi útszakaszra vonatkozik, 
mint egy összehasonlítás a gépkocsihoz lesz kijelezve. A CO2 
megtakarítást kg/kilométerenként lehet leolvasni. Nyomja a 
MODE gombot hogy a Scan-móduszba jusson.

ÉLETKOR ÉS SÚLY BEADÁSA
Közvetlenül a km/mile ( kilométer/mérföld ) kiválasztása után az 
előre beállított életkor “23” fog villogva megjelenni.Tessék a 
MODE gombot nyomni a kívánt szám beállítása végett és a 
SET gomb nyomásával igazolni.
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CONTA CALORIE
Questo è solo un importo approssimativo delle 
calorie bruciate in bicicletta. Per reimpostare 
CAL, tenere premuto il bottone SET per 2 
secondi.
Premere il tasto MODE per inserire CO² mode
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Licznik Kaloryczny (CAL)
Wskazane dane spalonych kalorii w czasie 
jazdy na kole są tylko dane w przybliżeniu. Aby 
cofnąć CAL trzeba przycisnąć SET gużik i 
przyczymać przez dwie sekundy. Przycisnąć 
MODE gużik aby włączyć funkcje CO².
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Vlevo od rychlosti se objeví symbol 
cyklisty. Kolo se točí dopředu        a 
označuje tak zrychlení.  Kolo, otáčející se 
dozadu             označuje zpomalení. 

SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ

HODINY (12 H/24 H)

ČASOVAČ (POČITADLO DOBY JÍZDY)

TEPLOTA

FUNKCE ULOŽENÍ POČTU UJETÝCH 
KILOMETRŮ DO PAMĚTI

ZÁVADA PROBLÉM

SNÍMÁNÍ

POČÍTAČ UJETÝCH KILOMETRŮ (ODO)

SROVNÁNÍ RYCHLOSTI (Tempo)

TENDENCE RYCHLOSTI (Zrychlení & zpomalení)

OTÁČKOMĚR (MĚŘIČ RYCHLOSTI) (SPD)

NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL

VÝBĚR KM/MÍLE

Obr. 2

POČÍTAČ

Po nastavení velikosti kola je možné vybrat následující funkci 
měření vzdálenosti v kilometrech nebo mílích. Stisknout MODE 
tlačítko pro volbu mezi  kilometrem (km) a mílí (M), pro 
potvrzení stisknout SET tlačítko. 

Pro spuštění jednotky stisknout MODE tlačítko pro aktivaci 
displeje a bezdrátového systému. Pro zastavení jednotky ji 
nechat bez používání vice jak 5-6 minut a potom počítač 
provede automatické vypnutí (off) pro šetření baterií. 

Napravo od rychlosti se objeví znak “+” 
nebo “-”.
“+” znamená, že jedete rychleji než je vše 
průměrná rychlost (AVS). “-” označuje, že 
jedete pomaleji než je vaše průměrná 
rychlost.

Celková ujetá vzdálenost je označena jako 
ODO a je zobrazována na spodním řádku. 
Pro vynulování ODO stisknout a podržet po 
dobu 2 vteřin SET a MODE tlačítko nebo 
vyndat baterii. Pro vstup do DST režimu 
stisknout MODE tlačítko. 

Stisknout a podržet SET tlačítko po dobu 2 
vteřin. ” °C ” začne blikat. Stisknout MODE 
tlačítko pro výběr ” °C ” nebo “ °F” a 
stisknout SET tlačítko pro potvrzení. 
Stisknout MODE tlačítko pro vstup do 
režimu Snímání dat. 

Nepřesná hodnota 
maximální rychlosti

Žádná hodnota 
otáčkoměru

Pomalá reakce 
displeje

Černý displej

Žádná hodnota 
vzdálenosti 

Na displeji se objevují 
nesprávné číslice

Neznámá atmosférická nebo RF 
porucha

Nesprávné nastavení magnet/čidlo
Zkontrolovat baterii a správnost 
instalace

Teplota mimo provozní meze 
(0-55°C)

Teplota je příliš vysoká nebo je 
displej vystaven po příliš dlouhou 
dobu přímému slunečnímu záření

Zkontrolovat správné nastavení 
čidlo/magnet. Zkontrolovat baterii 
a správnost instalace

Vyndat baterii počítače a znovu ji 
vložit

Scan režim (snímání) umožňuje cyklické 
zobrazování DST, MXS, AVS a TM, aniž by 
bylo třeba stisknout jakékoliv tlačítko. 
Stisknout MODE  tlačítko pro vstup do 
Clock režimu (Hodiny).

Funkce ukládání do paměti Vám umožní 
uchovat důležité údaje o celkové 
vzdálenosti (ODO), dokonce i po výměně 
baterie.
Pro nastavení ODO po výměně baterie a 
nastavení rozměru kola, stisknout MODE 
tlačítko pro vstup do ODO režimu a potom 
stisknout a podržet po dobu dvou vteřin 
SET tlačítko dokud nebude blikat další 
číslice. Pro nastavení čísla stisknout 
MODE tlačítko. Pro potvrzení stisknout 
SET tlačítko. Opakovat výše uvedený 
postup pro dosažení požadované hodnoty 
počtu ujetých kilometrů. Potom znovu 
stisknout SET tlačítko pro návrat do 
normálního ODO režimu.

Časovač (počitadlo doby jízdy) je označen 
jako TM a zobrazuje se na spodním řádku. 
Počitadlo doby jízdy se aktivuje 
automaticky s měřičem rychlosti. (On při 
jízdě a off při zastavení). Zaznamenává 
pouze aktuální dobu, strávenou při jízdě. 
Resetování TM na nulu se provádí stisknutí 
SET tlačítka po dobu 2 vteřin v DST 
režimu. Pro vstup do režimu Teploty 
stisknout MODE tlačítko. 12  nebo 24 hodinový digitální čas je 

označen v blikajícím sloupci na spodním 
řádku. Pro přepnutí mezi formátem 12 a 24 
hod. nebo pro seřízení času, stisknout SET 
tlačítko a držet po dobu 2 vteřin.  “24H” 
začne blikat. Použít MODE tlačítko pro 
výběr  “12H” pro 12ti hodinový formát nebo 
“24H” pro 24-hodinový formát.Stisknout 
SET tlačítko pro potvrzení. Potom začnou 
blikat číslice hodin. Použít MODE tlačítko 
pro výběr hodiny. Pro provedení změny minut, stisknout znovu 
levé tlačítko. Minuty začnou blikat. Použít MODE tlačítko pro 
výběr minut. Stisknout znovu SET     tlačíko pro návrat do 
CLOCK režimu (režimu hodin). Stisknout pravé tlačítko pro 
vstup do ODO režimu. 

Momentální rychlost je označena na 
horním řádku. Rozsah měření je od 0 do 99 
km/h (0-99 m/h) a přesnost je ± 0.5 km/ h 
[m/ h].

Stisknout a podržet po dobu 2 vteřin SET a MODE  tlačítko  
nebo po výměně baterií  pro přepnutí do režimu nastavování 
(podle) velikosti kol. 
Vynásobit průměr kola d (obr.2) v milimetrech 3,1416 pro určení 
faktoru kola c.
Stisknout SET  tlačítko pro volbu číslice, která má být vložena a 
MODE tlačítko pro nastavení číslice na požadované číslo (pro 
rychlý postup podržet). Stisknout znovu SET tlačítko pro výběr 
KM/MÍLE. (Upozornění: výměna baterie vymaže zadání 
velikosti kola)

Pro usnadnění se můžete odvolat na diagram s informacemi o 
průměru  a koeficientu (faktoru) kola. 

Vzdálenost v mm 
na jednu otáčku

Průměr kola Koeficient (faktor) 
kola

Trubková kostra

pneumatika

NASTAVENÍ úspory CO2 v 
porovnání s automobilem
Tato funkce slouží k výpočtu úspory CO2 v porovnání s 
automobilem. Uživatel tak vidí, jaké množství CO2 by bylo 
vyprodukováno, kdyby stejnou trasu absolvoval automobilem 
místo na kole. 
Chcete-li tuto funkci používat, zadejte hodnotu emisí CO2 
produkovanou Vaším automobilem (v g/km). Tato informace je 
uvedena v technické dokumentaci Vašeho automobilu (např. 
osvědčení o způsobilosti vozidla, webové stránky výrobce 
apod.). Pokud nevlastníte automobil, doporučujeme neměnit 
původně nastavenou hodnotu 159 g/km. Na displeji bude 
zobrazena nastavená hodnota 159.
Vlastní hodnotu (tj. jednotky, desetiny a setiny) nastavíte 
tlačítkem MODE; nastavení potvrďte stisknutím tlačítka SET. 
Nyní dojde k přepnutí do běžného režimu funkcí a zobrazení 
času. 

REDUKCE EMISÍ OXIDU 
UHLIČITÉHO (CO2) 
Redukce emisí oxidu uhličitého je indikována jako CO2 kg a 
zobrazena na dolním řádku. Zde je stanovena úspora CO2 v 
porovnání s automobilem dosažená během předchozích jízd. 
Úspora CO2 je zobrazena v kg/km. Stisknutím tlačítka MODE 
vstoupíte do režimu Scan.

ZADÁNÍ VĚKU & HMOTNOSTI 
Ihned po výběru KM / MILE začne blikat přednastavený věk 23. 
Příslušnou hodnotu nastavíte stisknutím tlačítka MODE; 
nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka SET. 

MODE

SET SET

Počítač kalorií (CAL)
Toto je pouze přibližný počet kalorií, 
spálených během jízdy na kole. Pro 
resetování CAL, stisknout a držet SET
tlačítko po dobu 2 vteřin. Pro vstup 
do funkce CO² stisknout MODE tlačítko.

DENNÍ POČET UJETÝCH KILOMETRŮ (DST)
(Režim resetování (vynulování)  informací o 
počtu ujetých kilometrů)

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (MXS)

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST (AVS)

Měření vzdálenosti je označováno pomocí 
DST a zobrazováno na spodním řádku. 
Počitadlo kilometrů se aktivuje automaticky 
s tachometrem. Reset (vynulování) DST se 
provádí stisknutím SET tlačítka po dobu 2 
vteřin. TM (jízdní časovač) & AVS 
(průměrná rychlost), se ve stejné době také 
vynulují. Stisknout MODE tlačítko pro vstup 
do MXS režimu.

Měření maximální rychlosti je označeno 
jako MXS a zobrazuje se na spodním 
řádku. Maximální rychlost se ukládá do 
paměti a aktualizuje se pouze pokud se 
dosáhne vyšší rychlosti. Pro resetování 
MXS stisknout a držet MODE tlačítko pro 
vstup do AVS režimu.

Měření průměrné rychlosti je označeno 
jako AVS a zobrazuje se na spodním 
řádku.  AVS je spojeno s časovačem (TM) 
tak, že je ukládána do paměti pouze 
průměrná rychlost při jízdě. Pro vstup do 
TM režimu stisknout MODE tlačítko. 



Ilu. 2

Contador de calorías
Esta es sólo una cantidad aproximada de 
calorías quemadas durante el uso de su 
bicicleta.
Para resetear pulse el modo CAL y mantenga 
presionado el botón SET durante 2 segundos. 
Pulse el botón MODE para entrar en el modo 
CO².
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SET SET
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AHORRO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 
VEl ahorro de CO2 en kg aparece en la fila inferior de la 
pantalla. La cantidad de CO2 ahorrada en el último trayecto es 
mostrada comparándola con la que produciría un automóvil. El 
ahorro de CO2 se indica en kg. por kilómetro. Pulse el botón 
MODE para ir al modo escaneo.

INTRODUCCIÓN DE EDAD Y PESO
Inmediatamente después de seleccionar KM/MLS aparece 
parpadeando “23” como edad predeterminada. Pulse el botón 
MODO para introducir el número deseado y presione SET 
para confirmarlo.

AJUSTE del ahorro de CO2 en 
comparación con el automóvil
Esta función se usa para calcular el ahorro de CO2 en 
comparación con el automóvil. Así podrá calcular cuánto CO2 
habría producido al hacer el trayecto con el automóvil en vez 
de en bicicleta.
Para usar esta función tiene que introducir la emisión de CO2 
de su automóvil en gr/km. Este dato podrá encontrarlo en la 
documentación técnica de su automóvil (p. ej. en la página web 
del fabricante). Si no dispone de automóvil propio le 
recomendamos dejar el valor predeterminado de 159 gr/km.
Aparecerá el valor 159 predeterminado. Para introducir el valor 
propio pase los tres dígitos pulsando la tecla MODE y 
confirmando con el botón SET. Así volverá al modo función 
normal y se mostrará la hora.


