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1. Tachometr

2. Senzor

3. Magnet

FUNKCE

8 funkcí:
- rychlostní komparátor (A)
- zobrazení metrických či imperiálních jednotek (B)
- automatické skenování (C)
- upravený obvod (D)
- automatické měření
- automatické vypnutí po 8 minutách



- velký LCD displej se dvěma řádky
- voděodolná konstrukce (ne vodotěsná)

VÝMĚNA BATERIE

Jakmile obrazovka ztmavne, je potřeba vyměnit baterii za
novou.
1. Odejměte kryt baterie.
2. Vyjměte starou baterii CR2032.
3. Vložte do slotu novou 3V baterii CR2032.
4.Opět vložte kryt na baterii.

INSTALACE NOSIČE PRO TACHOMETR
1. Způsob – použitím nylonových pásků

2. Způsob – použitím gumového kroužku

INSTALACE TACHOMETRU
1. Nasuňte tachometr na držák tak, aby jste uslyšeli lehké zacvaknutí a tachometr tak 
pevně držel. 



INSTALACE SENZORU A MAGNETU
Přilepte na senzor lepivou podložku (viz obrázek níže).

Připevněte senzor dvěma nylonovými pásky na přední vidlici kola.

Poté rozložte magnet, přiložte jej k drátu kola a pevně utáhněte.

Upravte polohu senzoru a magnetu tak, aby délka mezi senzorem a magnetem byla v 
rozmezí 5mm.



Po nainstalování všech součástek zkontrolujte, zda tachometr správně funguje. V případě 
potřeby upravte pozici senzoru a magnetu. Použijte zbylé pásky pro upevnění kabelu k 
rámu kola.

JAK ZMĚŘIT OBVOD KOLA

Na obvodu kola závisí přesnost měření rychlosti atd. Před použitím tachometru si zjistěte 
přesný průměr Vašeho kola.

První metoda:
Použijte metr pro zjištění průměru předního kola.
Obvod = průměr x 3,1416

Druhá metoda:

Třetí metoda:
Postupujte dle obrázku níže.



NASTAVENÍ OBVODU KOLA, JEDNOTKY RYCHLOSTI, METRICKÉ SOUSTAVY, 
HODIN
1. Vyměňte baterii nebo stiskněte na 2 vteřiny dohromady tlačítka SET a MODE a všechna
data se vymažou. Objeví se M/H pro nastavení jednotky rychlosti.
2. Stisknutím tlačítka SET přepnete mezi jednotkami M/H na KM/H. Po vybrání jednotky 
stiskněte tlačítko MODE pro nastavení obvodu kola.
3. Zobrazí se „2233“ a poslední číslice začne blikat. Stisknutím tlačítka SET hodnotu 
zvýšíte, stisknutím tlačítka MODE přejdete do nastavení další číslice. Rozsah obvodu je 
1000 – 2999mm. Po nastavení všech číslic stiskněte MODE k ukončení nastavení obvodu 
a přejdete do režimu hodin.
4. Podržte tlačítko SET dokud v dolní řadě nezačne blikat hodnota hodin. Stisknutím 
tlačítka SET změníte hodnotu, stisknutím MODE vyberete nastavení hodin nebo minut. 
Znak „PM“ označuje odpoledne. Po nastavení hodin stiskněte tlačítko MODE pro vstup do 
nastavení obvodu kola, zobrazí se ikona Spodní řada zobrazuje hodnotu obvod kola. 
Stiskněte SET pro změnu hodnoty a stisknutím MODE změníte nastavení čísla.

NASTAVENÍ CELKOVÉ VZDÁLENOSTI (ODO)
Jakmile ukončíte jízdu, MXS (maximální rychlost) je na nule a spodní řádek zobrazuje 
celkovou vzdálenost.
Podržte tlačítko SET na dvě vteřiny pro nastavení celkové vzdálenosti. Poslední číslo 
ODO začne blikat, stiskněte SET pro změnu hodnoty a stisknutím tlačítka MODE přejdete 
na nastavení dalšího čísla.



AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
1. Tachometr se automaticky vypne, pokud nedojde během 8 minut k žádné činnosti. 
Nastavený čas uvnitř tachometru běží dále. Data cesty se uloží.
2. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka nebo po obdržení signálu se tachometr opět zapne.
3. Měření rychlosti, vzdálenosti, času jízdy, průměrné rychlosti, maximální rychlosti a 
celkové vzdálenosti začne, jakmile zahájíte jízdu. Jakmile ukončíte jízdu, měření se 
zastaví.

Pozn:
Před každým použitím může uživatel vymazat předešlá data v jakémkoliv režimu 
DST/RTM/AVS. Jakmile je rychlost na nule, podržte tlačítko SET na 2 vteřiny pro 
vymazání všech dat.

RYCHLOST JÍZDY A HODINY
Stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí obrazovky dle obrázku níže.

1. Horní řádek označuje rychlost a spodní řádek hodiny.
2. SPD znamená aktuální rychlost v daném okamžiku. Rozmezí této rychlosti
je 0.0 – 99.9KM/H nebo M/H.
3. Ikona ▲ nebo ▼ znázorňuje, zda-li je Vaše aktuální rychlost vyšší nebo nižší než 
průměrná rychlost.
4. Stisknutím tlačítka MODE přepnete do režimu vzdálenosti jízdy.

VZDÁLENOST JÍZDY
Stiskněte MODE pro přepnutí obrazovky dle obrázku níže.



1. Horní řádek označuje rychlost a spodní řádek ujetou vzdálenost.
2. DST znamená ujetou vzdálenost a její rozmezí je 0.0 – 9999.9KM nebo mil. Jakmile je 
rychlost na nule, podržením tlačítka SET na 2 vteřiny smažete data DST, RTM, AVS a 
MXS.
3. Stisknutím tlačítka MODE přepnete do režimu času jízdy.

ČAS JÍZDY
Stiskněte MODE pro přepnutí obrazovky dle obrázku níže.

1. Horní řádek označuje rychlost a spodní řádek čas jízdy.
2. RTM znamená čas jízdy a počítá až do hodnoty 9h 59min 59sek.
3. Jakmile je rychlost na nule, podržením tlačítka SET na 2 vteřiny smažete data DST, 
RTM, AVS a MXS.
4. Stisknutím tlačítka MODE přepnete do režimu průměrné rychlosti.

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST
Stiskněte MODE pro přepnutí obrazovky dle obrázku níže.

1. Horní řádek označuje rychlost a spodní řádek průměrná rychlost.
2. AVS znamená průměrnou rychlost, je vypočítána na základě ujeté vzdálenosti a času. 



Její rozmezí je 0.0 – 99.9Km/h nebo M/H.
3. Jakmile je rychlost na nule, podržením tlačítka SET na 2 vteřiny smažete data DST, 
RTM, AVS a MXS.
4. Stisknutím tlačítka MODE přepnete do režimu maximální rychlosti a celkové 
vzdálenosti.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A CELKOVÁ VZDÁLENOST (ODO)
Stiskněte MODE pro přepnutí obrazovky dle obrázku níže.

1. Horní řádek označuje maximální rychlost a spodní řádek celkovou vzdálenost.
2. MXS znamená maximální rychlost, její rozmezí je 0.0 – 99.9Km/h nebo M/H. ODO 
označuje celkovou vzdálenost. Její rozmezí je 0-99999Km nebo mil.
3. ODO ukazuje celkovou ujetou vzdálenost od výměny baterie.
4. Stiskněte MODE pro přepnutí do režimu SCAN. V horním levém rohu se zobrazí SCAN 
a displej bude zobrazovat postupně všechny funkce každé 4 vteřiny.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlií 10
370 01 České Budějovice
tel.: +420 603 452 982  
mail: obchod@e-sportshop.cz 
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