
Pozornû si pfieãtûte tento návod a uschovejte jej, abyste do nûj mohli v pfií-
padû potfieby nahlédnout. Pokud by nûkteré informace byly nejasné nebo po-
kud byste mûli dotaz, kter˘ nelze zodpovûdût prostfiednictvím tohoto návodu,
obraÈte se na svého prodejce nebo na dovozce: Bretton s.r.o., KodaÀská 77,
101 00  Praha 10, tel.: 267 912 679, e-mail: kola@bretton.cz.

Bezpeãnost
Pfii jízdû na kole nesledujte údaje na displeji pfiíli‰ dlouho (F1). Mohli byste
najet do v˘molu nebo trefit pfiekáÏku, ztratit kontrolu a spadnout. Pfied jízdou
se vÏdy ujistûte, Ïe vedení od snímaãe na pfiední vidlici je v dostateãné vzdá-
lenosti od plá‰tû a drátÛ pfiedního kola (F2). Uvolnûné vedení by se mohlo za-
chytit a zpÛsobit ztrátu kontroly a pád.

Funkce
Chcete-li nastavit funkci, opakovanû stisknûte tlaãítko Mode (F4), dokud se
poÏadovaná funkce neobjeví na displeji:

Snadné nastavení (nové naprogramování)
Cyklocomputer umoÏÀuje snadné nastavení základních hodnot:

• jednotky • hodiny
• velikost kola • poãítaã kilometrÛ

Tlaãítka
Cyclocomputer má ãtyfii tlaãítka (F4):

A – Mode (reÏim)
B – Set (nastavení)
C – Scroll (posunutí, levé vzdad/pravé vpfied) 

Tlaãítka lze pouÏívat tfiemi zpÛsoby:
Stisknout – stisknutí tlaãítka jednou
Opakovanû stisknout – stisknutí tlaãítka nûkolikrát podle potfieby
PODRÎET – stisknutí a podrÏení tlaãítka na dvû nebo tfii vtefiiny

Nastavení velikosti kola
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji nezobrazí 

poÏadovaná hodnota (moÏnosti jsou v tabulce 2). 
2. Stisknutím tlaãítka Set vyber te zobrazenou hodnotu.

Na displeji se zobrazí KMH. Podle následujícího postupu nastavte
jednotky a ãas.

Nastavení jednotek a ãasu
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji nezobrazí 

poÏadovaná jednotka:
• MPH (míle za hodinu)
• KPH (kilometry za hodinu)

2. Stisknutím tlaãítka Set vyber te zobrazenou jednotku.
Na displeji se zobrazí „F“ (obr. 15).

3. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji nezobrazí 
poÏadovaná jednotka teploty:

• F – stupnû Fahrenheita
• C – stupnû Celsia

4. Stisknutím tlaãítka Set vyber te zobrazenou jednotku.
Na displeji bliká „12“.

5. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji nezobrazí 
poÏadovan˘ reÏim hodin:

• 12 – 12hod. reÏim hodin
• 24 – 24hod. reÏim hodin

6. Stisknutím tlaãítka Set vyber te zobrazen˘ reÏim.
Na displeji blikají hodiny:
• „12“ – 12hod. reÏim
• „0“ – 24hod. reÏim

7. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll nastavte hodiny:
• 1, 2, 3 atd. od 1A aÏ po 12P (u 12hod. reÏimu)
• 1, 2, 3 atd. po 24 (u 24hod. reÏimu)

8. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.
Na displeji bliká „00“:

9. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll nastavte minuty:
• 00, 01, 02, 03, atd. aÏ 59

10. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.
Na displeji se zobrazí jedna z následujících moÏností:
• SPD – mÛÏete se vydat cestu. Cyklocomputer má v‰ak fiadu dal‰ích

funkcí, viz oddíl Pokroãilé funkce na str. 22-37 
• SPÁROVAT? – viz následující oddíl.

Párování (pouze ACH Digital)
Cyklocomputery ACH Digital vyuÏívají bezdrátov˘ systém, kter ˘ pfiijímá 
rádiové signály vysílané senzor y r ychlosti, kadence (frekvence ‰lapání) 
a tepové frekvence. Aby cyclocomputer signály rozli‰il, musí se s pfiíslu‰n˘mi
senzory spárovat.

PÁROVÁNÍ cyklocomputeru
Aktivujte v jednu chvíli pouze jeden senzor. Dokud není dokonãeno párování
pfiíslu‰ného reÏimu (Rychlost, Kadence, Tepová frekvence), cyklocomputer
jednotlivé signály nerozezná.
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji nezobrazí 

SPEED. Na displeji se zobrazí PAIR?
2. Po‰lete signál ze senzoru r ychlosti (otoãte pfiedním kolem).
3. Umístûte cyklopoãítaã do vzdálenosti 1 metru od senzoru a PODRÎTE 

tlaãítko Set.
Na displeji se zobrazí PAIR…. *

4. Uvolnûte tlaãítko Set.
Cyklocomputer chvíli pracuje a pak se na displeji zobrazí SPEED.

ALTITUDE Nadmofiská v˘‰ka
CUR – okamÏitá
TRP – v˘let (max. od posledního vynulování)
TTL – celková zdolané pfiev˘‰ená od instalace nebo nového 

naprogramování
MAX – maximální od instalace nebo nového naprogramování
Efektivní rozsah:

FT -1250 aÏ +30180
M -381 aÏ +9200

CADENCE Frekvence ‰lapání = poãet otáãek klik za minutu
Zobrazení v cel˘ch ãíslech
Nejvy‰‰í frekvence: 240 ot./min.
Pouze ACH Digital
AVG – prÛmûrná frekvence ‰lapání od posledního vynulování
MAX – maximální frekvence ‰lapání od posledního vynulování

CLOCK âas udávan˘ v hodinách a minutách nebo stopky zobrazující vtefiiny.
CLK 12H reÏim AM/PM nebo 24H reÏim
TME Nejvy‰‰í zobrazená hodnota 23:59 (hodiny) nebo 23:59:59 (stopky)

GRADE Sklon svahu – percentuální pomûr zmûny nadmofiské v˘‰ky a ujeté
vzdálenosti.
CUR – okamÏit˘
+/- – stoupání (+) nebo klesání (-)
TRP AVG – prÛmûrná hodnota od posledního vynulování
TRP MAX – maximální hodnota od posledního vynulování

HEART Tepová frekvence (tepÛ/min.)
RATE CUR – okamÏitá
HR Pouze ACH Digital

AVG – prÛmûrná frekvence od instalace nebo nového 
naprogramování

MAX – maximální frekvence od posledního vynulování
ZONE – ·ipky indikují, zda je tepová frekvence v nastaveném 

rozmezí nebo je vy‰‰í/niÏ‰í

ODOMETER Ujetá vzdálenost v mílích nebo kilometrech
ODO TRP – v˘let (od posledního vynulování)

TTL – celková vzdálenost od instalace nebo nového naprogramování
Nejvy‰‰í zobrazená hodnota: 99.999

PACER Trojúhelník ukazuje, jestli je okamÏitá rychlost vy‰‰í (nahoru) 
nebo niÏ‰í (dolÛ) neÏ prÛmûrná r ychlost.

SPEED Ukazuje okamÏitou r ychlost kola v mílích za hod. (MH) 
nebo kilometrech za hodinu (KMH).
AVG (pouze 8i) – prÛmûrná r ychlost na jedno desetinné místo 
od posledního vynulování
MAX – nejvy‰‰í dosaÏená rychlost od posledního vynulování
Nejvy‰‰í zobrazené hodnoty: 80 m/h nebo 129,6 km/h

TEMPER- Ukazuje okamÏitou teplotu
ATURE Hodnoty jsou ve stupních Fahrenheita nebo Celsia v cel˘ch ãíslech

NejniÏ‰í zobrazené hodnoty: -2 °F +/- 2°, -19 °C +/- 1°
Nejvy‰‰í zobrazené hodnoty: 140 °F +/- 2°, 60 °C +/- 1°

WHEEL Ukazuje nastavení velikosti kola, které cyklocomputer pouÏívá
SELECTION

Kolo 1 Kolo 2

BACKLIGHT Pouze ACH Digital
Podsvícení displeje na 5 vtefiin. Zapíná se stisknutím tlaãítka Set.
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5. Kroky 1-4 opakujte v reÏimu CAD (frekvence ‰lapání) a otáãejte pfiitom
klikami.

6. Navléknûte si pásku pro mûfiení tepové frekvence a kroky 1-4 zopakujte
v reÏimu HR.

Vynulování – pfiíprava k jízdû
Pfii instalaci nebo novém naprogramování se vymaÏí (vynulují) V·ECHNY
údaje. Vynulování vymaÏe pouze následující denní údaje:

• ODOMETER TRP
• SPEED AVG, MAX
• SPEED AVG, MAX
• GRADE AVG
• CLOCK (stopky)

Vynulování (vymazání denních údajÛ)
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví

CLOCK.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví 

stopky (obr. 16).
3. PODRÎTE spoleãnû tlaãítka Set a Mode.

Dal‰í informace
Sejmutí cyklocomputeru z drÏáku
Tûlo cyklocomputer (ne drÏák) vysuneme z drÏáku smûrem dozadu. VÏdy ale
musíme pfiidrÏet drÏák tak, aby nedo‰lo k jeho ulomení (F3). 

OdstraÀování závad

V˘mûna baterie
Pokud údaje na displeji kolísají nebo jsou nesprávné, je moÏné, Ïe je slabá 
baterie. VymûÀte ji, jakmile cyklocomputer pfiestane správnû fungovat nebo
alespoÀ jednou za 6 mûsícÛ. Pfii koupi nové baterie je vhodné vzít si starou.

• V‰echny kromû senzoru kola ACH:
lithiová CR2032, 3 V

• Senzor kola ACH: 23 AE 12 V
Pfii vyjmutí baterie se v‰echny údaje cyklocomputeru zcela vynulují. 
Po vloÏení nové baterie mÛÏete údaje vloÏit ruãnû. NezapomeÀte si je 
proto pfied vyjmutím baterie poznamenat.

V˘mûna baterie
1. Sejmûte cyklocomputer z drÏáku.
2. Do dráÏky krytu na jeho spodní stranû zasuÀte minci.
3. Otoãte o 90° proti smûru hodinov˘ch ruãiãek (F6).
4. Vyjmûte kryt baterie.

Dbejte, abyste neztratili tûsnící gumov˘ krouÏek.
5. Vyjmûte starou baterii.
6. VloÏte novou baterii se znaãkou a znaménkem + nahoru (F7).
7. Nasaìte kryt baterie (vãetnû tûsnícího krouÏku) a otoãte jej o 90° 

po smûru hodinov˘ch ruãiãek.

Nastavení jednotek
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví 

ODOMETER.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví TRP. 
3. PODRÎTE tlaãítko Set.

Na displeji se objeví "KMH".
4. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll zvolte jednotky:

• MPH – míle
• KPH – kilometry

5. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.
Na displeji se objeví "F".

6. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll zvolte jednotku teploty:
• F – stupnû Fahrenheita
• C – stupnû Celsia

7. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.
Na displeji se znovu zobrazí TRP.

Nastavení hodin
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví

CLOCK.
2. PODRÎTE tlaãítko Set.

Na displeji bliká „12“ (obr. 14).
3. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll zvolte poÏadovan˘ reÏim hodin:

• 12 – 12hod. reÏim
• 24 – 24hod. reÏim

4. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.
Na displeji blikají hodiny: 
„12“ (12hod. reÏim) nebo „0“ (24hod. reÏim)

5. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll nastavte hodiny:
• 1, 2, 3 atd. od 1A aÏ po 12P (u 12hod. reÏimu)
• • 1, 2, 3 atd. po 24 (u 24hod. reÏimu)

6. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.
Na displeji bliká „00“.

7. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll nastavte minuty:
• 1, 2, 3 atd. aÏ 59

8. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.
Na displeji se znovu zobrazí ãas.

Zobrazení stopek
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví

CLOCK.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll.

Na displeji se namísto nuly zobrazí "00:00.00". Stopky 
se automaticky spustí, jakmile se zaãne otáãek kolo. Také se 
automaticky zastaví, jakmile se kolo 3 vtefiiny neotáãí.

Nastavení velikosti druhého kola
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji nezobrazí 

SPEED.
2. PODRÎTE tlaãítko Set.

Na displeji se zobrazí ikona nastavení kola (obr. 21). 
Pokud se zobrazí PAIR?, postupujte podle v˘‰e uveden˘ch krokÛ.

3. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Set zvolte kolo:
• Kolo 1 je kruh
• Kolo 2 je kruh v pÛlkruÏnici

4. Stisknutím tlaãítka Scroll potvrìte nastavení.
Na displeji se zobrazí velikost kola.

5. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll vyber te poÏadovanou velikost
(moÏnosti jsou uvedeny v tabulce 4).

6. Stisknutím tlaãítka Mode potvrìte nastavení.
Na displeji se znovu zobrazí SPD.

Nastavení vlastní velikosti kola
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji nezobrazí 

SPEED.
2. PODRÎTE tlaãítko Set.

Na displeji se zobrazí ikona nastavení kola.
3. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Set zvolte kolo:

• Kolo 1 je kruh
• Kolo 2 je kruh v pÛlkruÏnici

4. Stisknutím tlaãítka Scroll vyber te.
Na displeji se zobrazí velikost kola.

5. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji nezobrazí 
ãtyfimístné ãíslo (napfi. 2155).

Displej nic nezobrazuje Cyklocomputer je v reÏimu spánku. Stisknûte tlaãítko.

Baterie je vybitá nebo nesprávnû nasazená. VloÏte
správnû nabitou baterii.

Údaje na displeji kolísají Magnet je posunut˘ nebo je pfiíli‰ vzdálen. PosuÀte
magnet nebo senzor do správné polohy.

Baterie je uÏ slabá. VymûÀte ji.

Displej nezobrazuje rychlost Magnet je posunut˘ nebo je pfiíli‰ vzdálen. PosuÀte
magnet nebo senzor do správné polohy.

Displej zobrazuje Je zadána chybná velikost kola. Znovu nastavte 
nesprávnou rychlost cyclocomputer

Senzor nesprávnû snímá pohyb magnetu. 
Upravte vzájemnou polohu magnetu a senzoru.

Displej nezobrazuje Senzor nesprávnû snímá pohyb magnetu. 
frekvenci ‰lapání

Upravte vzájemnou polohu magnetu a senzoru.

Displej nezobrazuje Baterie snímaãe tepu je slabá. VymûÀte ji.
tepovou frekvenci

Snímaã tepu se nedot˘ká pokoÏky. Navlhãete jej
upravte polohu.

Návod k obsluze cyklocomputeru



6. Stisknûte tlaãítko Set.
První ãíslice bliká.

7. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll zvolte poÏadovanou ãíslici:
• 0, 1, nebo 2

8. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.
Druhá ãíslice bliká.

9. Stejn˘m zpÛsobem nastavte celé ãtyfimístné ãíslo.
10. Stisknutím tlaãítka Mode pfiejdûte zpût do reÏimu SPEED.

Na displeji se znovu zobrazí SPD.

Mûfiení obvodu kola
1. Pfiední kolo otoãte ventilkem k podlaze (F9). 
2. Na podlaze vyznaãte polohu ventilku.
3. Jeìte s kolem vpfied do vzdálenosti, kdy je ventilek opût nejblíÏe 

k podlaze (o jednu otáãku kola).
4. Na podlaze vyznaãte druhou polohu ventilku.
5. Zmûfite vzdálenost mezi znaãkami (v milimetrech).
6. Namûfienou hodnotu pouÏijte k nastavení cyklocomputeru.

Nastavení velikosti kola
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví

ODOMETER.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví TRP.
3. PODRÎTE spoleãnû pravé i levé tlaãítko Scroll a zmûÀte poÏadované 

nastavení (F8):
• Kolo 1
• Kolo 2
Na displeji se znovu zobrazí TRP.

Zobrazení rychlosti
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví 

SPEED (obr. 24).
Pokud se zobrazí PAIR?, postupujte podle v˘‰e uveden˘ch krokÛ.

2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví 
poÏadovan˘ údaj:

• AVG – prÛmûrná r ychlost
• MAX – maximální rychlost
• Trojúhelník ukazuje, zda je okamÏitá rychlost vy‰‰í nebo niÏ‰í neÏ

prÛmûrná (obr. 24).

Nastavení celkovû ujeté vzdálenosti (TTL)
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví

ODOMETER (obr. 25).
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji 

neobjeví TTL. 
3. PODRÎTE tlaãítko Set.

První ãíslice z pûti bliká.
4. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll zvolte poÏadovanou ãíslici.
5. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte.

Bliká dal‰í ãíslice.
6 . Opakujte kroky 4 a 5 pro v‰echny zb˘vající ãíslice.

Po potvrzení poslední ãíslice cyklocomputer pfiejde znovu do reÏimu
SPEED.
Pokud se zobrazí PAIR?, postupujte podle v˘‰e uveden˘ch krokÛ. 

Zobrazení frekvence ‰lapání
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví CAD

(obr. 26).
Pokud se zobrazí PAIR?, postupujte podle v˘‰e uveden˘ch krokÛ.

2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví 
poÏadovan˘ údaj:

• CUR – okamÏitá frekvence ‰lapání
• AVG – prÛmûrná frekvence ‰lapání
• MAX – maximální frekvence ‰lapání

Zobrazení nadmofiské v˘‰ky
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví 

ALTITUDE.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví 

poÏadovan˘ údaj:
• TTL – celková zdolané pfiev˘‰ení od instalace nebo nového 

naprogramování
• CUR – okamÏitá nadmofiská v˘‰ka
• TRP – celková zdolané pfiev˘‰ení od posledního vynulování
• MAX – maximální nadmofiská v˘‰ka

Nastavení okamÏité nadmofiské v˘‰ky (CUR)
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví 

ALTITUDE.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví

CUR.
3. PODRÎTE tlaãítko Set.

Na displeji bliká okamÏitá nadmofiská v˘‰ka a znaménko + nebo –
(nad nebo pod hladinou mofie).

4. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll zvolte první ãíslici.
5. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.

Dal‰í ãíslice bliká.
6. Opakujte kroky 4 a 5 pro v‰echny zb˘vající ãíslice.

Na displeji se znovu zobrazí CUR.

Ruãní nastavení celkovû zdolaného pfiev˘‰ení (TTL)
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví 

ALTITUDE.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji 

neobjeví TTL. 
3. PODRÎTE tlaãítko Set.

Na displeji se objeví celkovû zdolané pfiev˘‰ení, první ãíslice bliká.
4. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll zvolte poÏadovanou ãíslici.
5. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.

Bliká dal‰í ãíslice.
6. Opakujte kroky 4 a 5 pro v‰echny zb˘vající ãíslice.

Na displeji se znovu zobrazí údaj TTL nadmofiské v˘‰ky.

Zobrazení stoupání/klesání
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví 

GRADE.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví 

poÏadovan˘ údaj:
• CUR – okamÏité stoupání/klesání
• TRP AVG – prÛmûrné stoupání/klesání od posledního nulování
• TRP MAX – maximální stoupání/klesání od posledního nulování 
Údaje o stoupání/klesání se ukládají pouze pro jeden v˘let.

Zobrazení tepové frekvence
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví 

HEART RATE.
Pokud se zobrazí PAIR?, postupujte podle v˘‰e uveden˘ch krokÛ. 

2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví 
poÏadovan˘ údaj:

• CUR – okamÏitá tepová frekvence 
Pouze pro ACH Digital
• AVG – prÛmûrná tepová frekvence
• MAX – maximální tepová frekvence
• ZONE (viz následující postup)

Nastavení zón tepové frekvence
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko Mode, dokud se na displeji neobjeví 

HEART RATE.
2. Opakovanû stisknûte tlaãítko Scroll, dokud se na displeji neobjeví 

ZONE.
3. PODRÎTE tlaãítko Set.

Na displeji se zobrazí SET ZONE.
Poté se zobrazí ‰ipka nahoru s první blikající ãíslicí.

4. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka Scroll nastavte první ãíslici.
5. Stisknutím tlaãítka Set potvrìte nastavení.

Bliká dal‰í ãíslice.
6. Obdobnû nastavte celou hodnotu horní tepové hranice.

Poté se zobrazí ‰ipka dolÛ s první blikající ãíslicí.
7. Opakujte kroky 4-6 a nastavte dolní tepovou hranici.

Na displeji se znovu zobrazí ZONE.

Záruka
Na kaÏd˘ cyklocomputer Trek Incite je poskytovaná dvouletá záruka na vady
v˘roby a materiálu. Oprávnûné reklamace uplatÀujte s dokladem o koupi
v místû nákupu.
Tato záruka se nevztahuje: na bûÏné opotfiebení, Ïivotnost baterie, 
nesprávné nastavení a montáÏ, zmûnu nebo v˘mûnu ãástí, které byly 
souãástí balení cyklocomputeru, stejnû jako nevhodné pouÏívání 
a zanedbávání péãe o jednotlivé souãásti.

Návod k obsluze cyklocomputeru



Náfiadí Instalace na fiidítka

Tabulka se symboly – symbol a jeho v˘znam
‰ipka nahoru – zmáãknûte jednou toto tlaãítko
‰ipka s 2 a hodinami uvnitfi – podrÏte toto tlaãítko cca 2 vtefiiny
tfii ‰ipky nad sebou – zmáãknûte tlaãítko kolikrát je tfieba (aÏ se objeví 

poÏadovan˘ údaj)
ãervená 1 2 – nejprve proveìte operaci oznaãenou 1, pak úkon ãíslo 2
CLK – hodiny, lze nastavit 12 nebo 24 hodinov˘ cyklus
TME – ujet˘ ãas ve formátu – hodiny : minuty : vtefiiny
TRP – ujetá vzdálenost v km nebo mílích 
ODO – celková ujetá vzdálenost v km nebo mílích 
AVG – prÛmûrná r ychlost v km/h nebo mph
MAX – maximální dosaÏená rychlost v km/h nebo mph
CAD – frekvence ‰lapání / otáãky kliky za minutu/

SET UNITS – NASTAVENÍ VELIâIN A JEJICH JEDNOTEK 
(RYCHLOST A TEPLOTA)

SET ODOMETER – NASTAVENÍ CELKOVÉ UJETÉ VZDÁLENOSTI

SET CLOCK – NASTAVENÍ HODIN
SET WHEEL SIZE (WHEEL 1) – NASTAVENÍ OBVODU KOLA
SET WHEEL SIZE (WHEEL 2) – NASTAVENÍ OBVODU KOLA 

(P¤I POUÎÍVÁNÍ AKÉ NA DRUHÉM KOLE
SELECT WHEEL – V¯BùR ZE DVOU POUÎÍVAN¯CH KOL
RESTART TRP, AVG, MAX – VYNULOVÁNÍ DISPLEJE P¤I ZAâÁTKU JÍZDY
TOOLS – POUÎÍVANÉ NÁ¤ADÍ
INSTALL ON HANDLEBAR – INSTALACE NA ¤ÍDÍTKA
INSTAL ON STEM – INSTALACE NA P¤EDSTAVEC
ROUTE WIRE – VEDENÍ KE SNÍMAâI
ATTACH SENSOR AND MAGNET – UPEVNùNÍ SNÍMAâE A MAGNETU
ATTACH WIRELESS SENSOR – UPEVNùNÍ BEZDRÁTOVÉHO SNÍMAâE 

(pouze Incite 8)
ATTACH CADENCE SENSOR + MAGNET – UPEVNùNÍ SNÍMAâE A MAGNETU

NA Mù¤ENÍ FREKVENCE ·LAPÁNÍ
REMOVE COMPUTER – SUNDÁNÍ CYKLOCOMPUTERU
CHANGE BATTERY – V¯MùNA BATERIE

Pfieklad nadpisÛ k jednotliv˘m obrázkÛm – pfiiloÏeno uvnitfi balení
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F1 F2 F3

F7 F9F8

F4 F5 F6

700 x 20 2086 26 x 1,5 2010

700 x 23 2096 26 x 1,9 2045

700 x 25 2105 26 x 1,95 2050

700 x 28 2136 26 x 2,0 2055

700 x 32 2155 26 x 2,1 2068

700 x 35 2168 26 x 2,2 2075

700 x 38 2180 Custom 0–2999

A
B

C

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

Vedení ke snímaãi

1 2 3 4

Upevnûní snímaãe a magnetu na mûfiení frekvence ‰lapáníUpevnûní snímaãe a magnetu

1 2 3 4 51 2 3 4 5 6

Upevnûní bezdrátového snímaãe

1 2 3 4

Instalace na pfiedstavec

1 2 3 4 5 6


