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I. Příslušenství

FUNKCE



II. Magnet

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. Pro vyjmutí tachometru lehce stiskněte páčku a tachometr vytáhněte.



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.

FUNKCE
Funkce Zobrazení
Rychlost SPD
Hodiny
Vzdálenost DST
Čas jízdy RTM
Teploměr TEMP
Průměrná rych. AVS
Relativní rych. RES
Maximální rych. MXS
Celková vzdálenost ODO
Celkový čas jízdy TTM

SCAN Automatické 
zapnutí/vypnutí

Nízká baterie Uzamčení kláves
Podsvícení

Pozn.:
Jakmile se ukáže ikona nízké baterie, není k dispozici měření rychlosti a podsvícení 
displeje.

POUZDRO
Kromě již nainstalovaného pouzdra je v krabičce navíc jedno pouzdro jiné barvy.

a) Odstranění pouzdra:
Nehtem palce odejměte kryt na určeném místě (dle obrázku níže).

b) Instalace 
pouzdra

Umístěte na 
příslušná 
místa barevné 



pouzdro a pevně je pomocí prstu zacvakněte (dle obrázku níže).

TLAČÍTKA

1. Mode
a) přepínání mezi funkcemi: rychlost / hodiny / vzdálenost / čas jízdy / průměrná rychlost / 
relativní rychlost / maximální rychlost / celková vzdálenost / celkový čas / scan

b) Potvrzení funkce: potvrzení nastavení metrického/imperiálního systému, obvodu kola, 
hodin, ODO a TTM.

c) Nastavení funkcí: stisknutím tlačítek MODE a SET vstoupíte do režimu nastavení. 
Pokud není tachometr v režimu SCAN a měřená rychlost je nula, podržte tlačítko MODE 
na 2 vteřiny pro nastavení.

2. Set
a) Resetování: vzdálenosti / času jízdy / průměrné rychlosti / maximální rychlosti

b) Pro nastavení hodnoty: v režimu nastavení stiskněte tlačítko pro nastavení hodnot.

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:
Dle tabulky

Třetí metoda:
Postupujte dle obrázku
níže.

NASTAVENÍ OBVODU KOLA, HODIN, CELKOVÉ VZDÁLENOSTI, CELKOVÉHO ČASU
1. Vyměňte baterii nebo stiskněte na 2 vteřiny dohromady tlačítka SET a MODE, začne 
blikat hodnota „KM/H“, stiskněte SET pro přepnutí mezi KM/H a M/H, stisknutím MODE 
potvrdíte výběr a postoupíte do nastavení obvodu kola. Poslední číslice přednastavené 
hodnoty „2074“ začne blikat, stiskněte SET pro úpravu a stisknutím MODE potvrdíte výběr 
hodnoty. Po nastavení všech číslic stiskněte MODE a přesunete se do nastavení hodin.
2. Postupujte stejně jako v předchozím nastavení.
3. Stejně nastavíte i hodnoty pro ODO a TTM.



Pozn.:
- Obvod kola je v milimetrech.
- Pokud zvolíte 12H formát, odpoledne se zobrazuje ikonou PM.
- Výměnou baterie nebo podržením tlačítek MODE a SET dohromady smažete data ODO 
a TTM.

NASTAVENÍ HODIN
Pokud tachometr není v režimu SCAN a měřená rychlost je na nule, podržením tlačítka 
MODE na 2 vteřiny vstoupíte do nastavení hodin. (obrázek)



JAK TACHOMETR POUŽÍVAT
Jakmile se po nainstalování tachometru objeví na displeji značka zámku, znamená to, že 
je tachometr uzamčený. Přejetím prstu z tlačítka MODE na SET (ve směru šipek) 
odemknete tachometr.

1. Před každým měřením resetujte předchozí hodnotu na nulu. Jakmile je rychlost na nule 
(kromě režimu SCAN) a spodní řada ukazuje vzdálenost / čas / relativní rychlost / 
celkovou vzdálenost, podržte na 2 vteřiny tlačítko SET pro resetování hodnoty DIS, RTM, 
AVS, RES, MXS zvlášť. Opětovným podržením tlačítka SET resetujete data DST, RTM, 
AVS, RES a MXS, poté vstoupíte do režimu SCAN.

2. Automatické zapnutí/vypnutí:

Měření se zapne při zahájení jízdy. Pokud tachometr během jízdy nemá žádný 
signál, ikona  nebude blikat. Zastavte a zkontrolujte, zda jste magnet a senzor 
nainstalovali správně. 
3. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu displeje nebo režimu SCAN. V režimu SCAN 
se každá funkce změní po 4 vteřinách.

4. Tachometr se sám uzamkne po jedné minutě nečinnosti. Pokud tachometr neobdrží 
signál déle než 5 minut, sám se vypne a zachová veškerá data. Pro opětovné zapnutí 
tachometru stačí stisknout jakékoliv tlačítko nebo opět zahájit jízdu.

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

1. Horní řádek zobrazuje aktuální rychlost 20,2 km/h. Dolní řádek
zobrazuje hodiny. Ikona „▲“ nebo „▼“ značí, zda je Vaše aktuální rychlost
větší nebo menší než průměrná rychlost. 

 - pokud se zobrazuje tato ikona, znamená to, že tachometr má signál.

2. Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení displeje dle obrázku. Horní řádek
zobrazuje aktuální rychlost 20,2 km/h, dolní řádek je ujetá vzdálenost
5,6km.

3. Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení displeje dle obrázku. Horní řádek
zobrazuje aktuální rychlost, dolní řádek pak čas jízdy. Pokud tachometr
neobdrží signál déle než 3 vteřiny, měření se zastaví.



4. Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení displeje dle obrázku.  Horní řádek zobrazuje 
aktuální rychlost, dolní řádek pak okolní teplotu. Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení 
teploty v °F.

5. Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení displeje dle obrázku. Horní řádek
AVS zobrazuje průměrnou rychlost od začátku jízdy. Dolní řádek RES
zobrazuje relativní rychlost mezi průměrnou rychlostí a okamžitou rychlostí.
V tomto případě je Vaše aktuální rychlost větší o 10.0km/h než průměrná
rychlost. Pokud je okamžitá rychlost menší než průměrná rychlost, RES
zobrazí hodnotu s mínusem.

6. Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení displeje dle obrázku. Horní řádek
MXS zobrazuje nejvyšší rychlost během jízdy. Dolní řádek ODO zobrazuje
celkovou vzdálenost od poslední výměny baterie. Hodnotu ODO resetujete
podržením obou tlačítek MODE a SET na dvě vteřiny.

7. Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení displeje dle obrázku. Horní řádek
SPD zobrazuje aktuální rychlost. Dolní řádek TTM zobrazuje celkový čas od
poslední výměny baterie. Hodnotu TTM resetujete podržením obou tlačítek
MODE a SET na dvě vteřiny.

TECHNICKÁ DATA

Pozn.:
1. Tachometr je voděodolný (ne vodotěsný), lze ho použít při dešti. Nepoužívejte ve vodě. 
Pokud při dešti tlačítko nereaguje, osušte kapky z displeje.
2. Baterie vydrží až 2 roky při používání tachometru 5 hodin denně. Když se objeví 
označení slabé baterie, není dostupné měření ani podsvícení displeje a je potřeba baterii 
vyměnit za novou.
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