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1st2nd

Wiel circumferentie meting
Band grootte Circumferentie 

getal

POPULAIRE BAND CIRCUMFERENTIE 
REFERENTIE TABEL

  Precieze meting
          Rol het wiel totdat klep stem op het laagste punt op de grond staat.
          Markeer dan dit eerste punt op de ground. Stap op de fiets en laat een
          helper u duwen totdat de klep stem terugkeert naar zijn laagste punt.
          Markeer het tweede punt op de ground. Meet de afstand tussen de 
         merktekens. Geef deze waarde in om de wiel circumferentie in te stellen.
  Snel tabel: bekom een geschikte circumferentie waarde van de tabel.

                18 duim                
20x1.75
20 duim
22 duim

ATB 24x1.75
24 duim
24x 13/8

ATB 26x1.40
ATB 26x1.50
ATB 26x1.75

26 duim (650A)
ATB26x2.0(650B)
700C TUBULAR

700x20C
700x23C
700x25C
700x28C

27 duim(700x32c)
700x35C
700x38C
27.5 duim

28 duim (700B)
28.6 duim

1436 mm
1564
1596
1759
1888
1916
1942
1995
2030
2045
2073
2099
2117
2092
2112
2124
2136
2155
2164
2174
2193
2234
2281
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Knop functie beschrijving
ALLES VRIJMAKEN : A+B+C 3's ingedrukt houden (dan automatisch opwarmen)
Geef snel koppelen in : A+B+C (in opwarm modus)
Geef eeprom vrijmaken in : A+B+C 1's ingedrukt houden (in opwarm modus)

(3). Ronde modus:
A Knop : Druk om de Ronde functie te
               starten/stoppen
B Knop : Druk om naar de volgende Ronde te
               veranderen
C Knop : Druk om de Ronde herziening modus
               binnen te gaan

(4). Ronde herziening modus:
A Knop : Druk om Ronde No te veranderen.
B Knop : Druk om Ronde gegevens te veranderen
C Knop : Druk om naar algemene modus terug te keren
A + B Knop: Hold 3's ingedrukt om de ronde
                    gegevens opnieuw in te stellen

(5). Indien u zich in onderhoud modus bevindt:
A + B Knop: Houd 3's om de standaard waarde 
                    opnieuw herinneren in te stellen

D

C
A B

(1). Gegevens instelling mode:
A Knop : Druk om instelling digitaal te verhogen,
               houd 1's ingedrukt voor auto toename
B Knop : Druk om instelling digitaal te veranderen
C Knop : Druk om om volgende datum instelling
               modus in te geven
D Knop : Druk om datum instelling modus af te sluiten

(2). Algemene modus:
A Knop : Druk om functie te veranderen. Groep
               houdt 1’s ingedrukt om de scherm
               weergave te veranderen
B Knop : Druk om de functie modus te
               veranderen
C Knop : Druk om de Ronde en Ronde
                herzieningsmodus (enkel voor Ui35) in 
                te geven: Houd 3's ingedrukt om de
                RF stroom aan te schakelen (ophanghaak)
D Knop : Druk om gegevens instelling modus in
               te geven
A + B Knop: Houd 3's om gegevens opnieuw in
                    te stellen
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or
A

B

Gegevens instelling
ALLES 

VRIJMAKEN 
(opwarmen)

A

B

D

+

+

houd 
3 seconden

0. Unit instelling 1. Klok instelling 2. Datum instelling 3. RPM limiet instelling

ALGEMENE MODE

ALGEMENE MODE
ALGEMENE MODE

ALGEMENE MODE

C

A A

A

A A

C CC

A

A A

A

B

B

BB

D

B

B B BB

D

D

C
C

C C

B D

B
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5. Cmm1/2 instelling 6. Onderhoud fiets 1/2 instelling 7. ODO 1/2 instelling

ALGEMENE MODE ALGEMENE MODE ALGEMENE MODE

4. Fiets 1/fiets 2 
    instelling

ALGEMENE MODE

A

B

A

B

A

B

CCC

D D D

B BBBBB

C C C

A

B

C

C

A

A

D
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8. Totale rijtijd 1/2 instelling

ALGEMENE MODE

9. Totale pedaal revolutie 1/2 instelling 10. Totale CO2 besparing 
      1/2 instelling

ALGEMENE MODE ALGEMENE MODE

A

B

C

B

B

B

B

B

B

C

D

A A

B B

D D

B B B B

C

C C

C



NL 136

11. Sensor koppeling 12.  LCD helderheid 
       aanpassen

ALGEMENE MODEALGEMENE MODE

A

B

DD

A

C

A A

C

A A A

C

A

A A

C B

B
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LCD (pictogram) weergave

Fiets 1

Fiets 2

Snelheid 
tempo

aangever
Huidige snelheid

A/B/C knop

Functiescherm

Snelheid

RPM

KM/H

%

Lage batterij 
Indicator

BA
C

knopBknopA

knopC ( enkel voor Ui35 )
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Algemene functie weergave
A A A A A

GROEPGROEP GROEP GROEPGROEPGROEP

Knop 
schakelaar 
functie groep

Knop 
schakelaar 
functie mode

Knop 
schakelaar 
functie groep

A

B

A B

C

A

B

B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B B B B

B

C



Algemene functie weergave ( enkel voor Ui35 )

GROEP MODE BA
C

Knop schakelaar functie groepA B Knop schakelaar functie mode C Knop schakelaar functie groep

Het laatste 
stop scherm

A

    Knop functie 
groep

C

C C

Ronde 
Herziening 

MODUS

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

BB

B

B

B

B

A

A A

BB

01~30 01~07

A
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Haak Haak

Schakel uit

De weergave van algemene mode lijken verschillend in 
verschillende zinnen zoals hier beneden wordt getoond:

1. De hoofd unit zal automatisch slaap mode binnengaan in 15 
minuten eenmaal het geen signalen ontvangt van de fiets. 
Enkel de huidige tijd wordt weergegeven indien de computer 
in slaap mode (stroom-besparingsmode) is.

2. De computer zal automatisch starten en de snelheid, 
waterval en HRM opnemen door het op de haak te zetten, of 
door op de fiets te rijden indien het reeds was gepast op de 
haak, of door op de A (of B) knop te drukken om het op te 
wekken. 

3. Indien u de computer opstart en rijdt, dan zal het automatisch 
scannen voor zenders. S/R symbolen zullen oplichten totdat 
ze gecodeerd raken. 
(S: snelheid, R: RPM)
*Indien een van de S/R symbolen verdwijnt, houd dan de C 
knop 3 seconden ingedrukt. Het zal opnieuw automatisch 
scannen voor zenders.

4. Indien u de computer op de haak zet, dan zal de weergave 
zal naar een pictogram gaan, druk op A (of B) en het zal 
terugkeren naar een functie pictogram.

5. De computer zal enkel een merkteken plaatsen op de 
gecodeerde zender(s). Niet-gecodeerde zender(s) zullen 
resulteren in niet-instant gegevens weergave.

Opmerking:
● Alle computers en zenders in de verpakking werden reeds 

gekoppeld voor de verscheping. U moet ze misschien 
opnieuw koppelen:1. geen signaal ontvangt, 2. koopt of 
vervangt met nieuwe onderdelen.

● De computer kan de ID koppeling gegevens in het geheugen 
houden, zelfs indien u de batterij verandert.

Algemene mode weergave

Tijdens het 
rijden

SPEED+RPM LCD scherm 

1s

A

1s

A

24H

Vooraleer het 
wordt geïnstalleerd 

aan de haak
Op de haak

12H
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D

D

D

C

A

A

B

A

A

BB
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Sensor Koppeling

RPMSNELHEID 

Druk op de D knop 
om de ZOEK KOPPELING 
te vinden.

Signalen van sensors krijgen:

signaal ontvangend
RPM

signaal ontvangend
SNELHEID 

Indien u alle haken, zenders, en toebehoren heeft 
geïnstalleerd, dan moet u de koppeling en het 
gecodeerd signaal tussen computer en zenders 
testen.
1. Houd knop D 1 seconde ingedrukt, het zal de 

instelling loop binnengaan, druk op de D knop 
om de SENSOR KOPPELING te vinden, kies 
fiets1 of fiets 2 (door op A of B te drukken) en 
druk op C om het gecodeerde ID te tonen.
Indien de computer geen signaal van de zender 
heeft ontvangen na 30 seconden, dan zal het 
tonen TIJDSTOP; controleer de installatie, 
batterij power, en maak de koppeling opnieuw 
aan.

2. Deze computer is ontworpen voor 2 fietsen (u 
kunt de tweede set fietsonderdelen kopen), het 
zal automatisch schakelen naar fiets 1 of fiets 2 
nadat het apart werd gekoppeld.



1. Trip afstand verwijst naar de de geaccumuleerde afstand 
tijdens een trip.

2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij 
verandert, dan zal de opname van de trip afstand ook 
gewist worden.

1. Met deze functie, accumuleert de computer de totale 
afstand van de fiets, die u rijdt.

2. De odometer gegevens kunen niet worden gewist door 
de bediening opnieuw in te stellen.

1. Met deze functie, accumuleert de computer de totale 
afstand van de two fietsen, die u rijdt.

2. De som van ODO 1 en ODO 2 is gelijk aan ODO (1) (2). 
(i.e. totale afstand van fietsen 1 en 2)

3. De totale odometer gegevens kunnen niet worden gewist 
door de bediening opnieuw in te stellen.
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Gemiddelde Snelheid

Trip afstand          

Odometer

1. De huidige snelheid wordt altijd getoond op het 
middenste scherm tijdens het rijden.

2. De snelheid gegevens worden per seconde geupdated.

1. Met deze functie, zal de computer uw gemiddelde 
snelheid tijdens het rijden weergeven.

2. Wanneer u de computer opnieuw instelt of de batterij 
verandert, dan zal de gemiddelde snelheid opname 
gewist worden.

3. De computer zal de volgende gegevens automatisch 
opnieuw op nul instellen eenmaal de rijtijd meer dan 
100 uren is of de afstand meer dan 1000KM (of mijlen) 
is: rijtijd, trip afstand, gemiddelde snelheid.

1. Met deze functie, zal de computer de maximum 
snelheid, die u bereikt tijdens het rijden, opnemen.

2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij 
verandert, dan zal de opname van de max. snelheid 
ook gewist worden.

Functies
SNELHEID FUNCTIES

SNELHEID

Maximum Snelheid

Totale odometer (fiets 1 + 2)



1. Rijtijd verwijst naar de geaccumuleerde rijtijd van een 
trip.

2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij 
verandert, dan zal de trip afstand opname gewist 
worden.

3. De computer start automatisch met het opnemen van 
de rijtijd zodra het wiel signalen ontvangt.

1. Met deze functie, accumuleert de computer de totale 
rijtijd van een fiets.

2. De totale rijtijd gegevens kunnen niet worden gewist 
door de bediening opnieuw in te stellen. 

1. Met deze functie, de computer accumuleert de totale 
rijtijd van de twee fietsen, waarop u rijdt.

2. De som van                       fiets 1 en fiets 2 is gelijk aan
                      . (i.e. totale rijtijd van fietsen 1 plus 2)
3. De geaccumuleerde totale rijtijd van fiets 1 en fiets 2 

kunnen niet worden gewist door de bediening opnieuw 
in te stellen. 

NL 143

1. De functie is er om u er aan te herinneren dat u uw fiets 
onderhoudt, nadat u de gewenste afstand opnieuw instelt. 

2. Het geeft het pictogram (                    ) weer voor 
onderhoud herinnering instelling. (Onderhoud: fiets 1:300 
km of mijlen, fiets 2:990 km of mijlen.)

1. De tempo pijl toont de vergelijking tussen de huidige 
snelheid en gemiddelde snelheid.

2. Indien de huidige snelheid boven of gelijk aan de 
gemiddelde snelheid is, de naar boven pijl (       ) zal 
flikkeren op het scherm.

3. Daarentegen, indien de huidige snelheid onder de 
gemiddelde snelheid is, dan zal de naar beneden pijl (       ) 
flikkeren.Totale rijtijd (fiets 1 + 2)

Onderhoud

Tempo pijl

Trip rijtijd

Totale rijtijd

SNELHEID FUNCTIES



NL 144

           

Maximum RPM

Gemiddelde RPM

RPM limiet

1. De fiets 1, fiets 2 accumuleert de pedaal revoluties 
zolang als de fiets aan het rijden is.

2. De fiets 1, fiets 2 gegevens kunnen worden gewist naar 
nul door de gegevens opnieuw in te stellen bediening.

Stel de RPM waarde in, het tempo-aangever symbool zal 
tevoorschijn komen (biep zou moeten klinken) om u er 
aan te herinneren wanneer RPM boven zijn limiet gaat. 
Op deze manier kunt u naar een hogere versnelling 
schakelen en makkelijker rijden.

1. De computer accumuleert de totale pedaal revoluties 
zolang als de fiets aan het lopen is.

2. De fiets 1, fiets 2 gegevens kunnen niet worden 
vrijgemaakt naar nul door gegevens opnieuw instellen 
bediening, maar door de alles vrijmaken bediening.

3. De werkelijke waarde is tien keer het getal op het 
scherm. (vb. 38, betekent 380 draaien)

RPM FUNCTIES

1. RPM (Revoluties Per Minuut) is een meting van 
draaisnelheid. Het wordt elke seconde geupdated. 

2. De huidige RPM (waterval) wordt altijd getoond op het 
middenste scherm.

3. Voor fiets 1, indien u de krukas voor meer dan 4 
seconden niet ronddraait, dan zal de huidige RPM 
opnieuw worden ingesteld op nul.

    Voor Fiets 2, indien u de krukas voor meer dan 2 
seconden niet ronddraait, dan zal de huidige RPM 
opnieuw worden ingesteld op nul.

1. Met deze functie, zal de computer uw maximum waterval 
opnemen tijdens het rijden.

2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij 
verandert, dan zal de max. RPM opname voor een trip 
gewist worden.

1. Met deze functie, zal de computer zal de gemiddelde 
waterval weergeven tijdens het rijden. Het wordt 
geupdated per seconde.

2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij 
verandert, dan zal de gemiddelde waterval opname 
gewist worden.

RPM

Totale pedaal revolutie

Trip pedaal revolutie
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RPM Limiet Beperker

RPM FUNCTIES
Totale pedaal revolutie (fiets1+fiets2)

1. De A-revolutie accumuleert de totale pedaal revoluties 
zolang als de fiets aan het lopen is. Zowel fiets 1 als 2 
hebben dit voor zichzelf. A-revolutie is de som na fiets 1 
plus fiets 2 totale pedaal revoluties

2. De A-revolutie gegevens kunnen niet naar nul door 
gegevens opnieuw instellen bediening, maar door alles 
vrijmaken bediening.

3. De werkelijke waarde is een honderste tijd van het getal 
op het scherm. (vb. 188, betekent 18800 draaien)

Een tempo symbool zal tevoorschijn komen om u er aan te
herinneren dat enkel indien de RPM over zijn limiet is (biep
geluid zou moeten luiden). Op deze manier kunt u het 
veranderen naar een bovenstaande versnelling voor
makkelijker rij gemak.

TEMPERATUUR FUNCTIES

CO2 FUNCTIES

Huidige temperatuur

Maximum/Minimum temperatuur

De temperatuur zou automatisch moeten worden 
waargenomen onder deze modus. U kunt het kiezen in °C of 
in °F om de temperatuur weer te geven.

1. Met deze functie zal de computer de Maximum
    temperatuur/Minimum temperatuur tijdens het rijden
    weergeven.
2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij 
    verandert, dan zal de Maximum temperatuur/Minimum
    temperatuur opname worden vrijgemaakt.

De CO2 functie accumuleert het CO2 bespaarde hoeveelheid 
op van de vorige RESET bediening zolang er op de fiets 
wordt gereden.

De totale CO2 besparing zolang als de fiets blijft rijden, kan 
de CO2 besparing enkel worden vrijgemaakt door de Alles 
Vrijmaken bediening.

Trip CO2 besparen

Totale CO2 besparing

/
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CO2 FUNCTIES

1. Met deze functie accumuleert de computer de totale
    CO2 besparing van de twee fietsen waarop u rijdt.
2. De som van T.CO2 fiets1 en T.CO2 Fiets2 is gelijk aan
    T.CO2 Fiets1+Fiets2.
3. The totale CO2 besparing kan niet worden vrijgemaakt
    door de opnieuw instelling bediening.

Totale CO2 besparing (Fietsen 1+2) Klok tijd: 12U/24U alternatief

Kalender

OTHERS FUNCTIES

1. Indien de gebruiker de klok tijd instelt in gegevens
    instelling mode, dan zijn er twee optionele formaten – 12U
    en 24U.
2. 12U betekent 12 uren. In dit formaat, van AM of PM. 24H
    betekent 24 hours.
3. Indien u zich in de slaap mode bevindt, dan zal enkel de
    klok tijd worden weergegeven op het scherm.

1. Kalender per instelling maand/dag/jaar 
2. Auto weergave dag formaat 01.01.2013~12.31.2099.

Druk op de MODE knop  A  om te kiezen KM/H of M/H. Druk
daarna op de SET knop  D  om de selectie op te slaan.

Unit Selectie
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Circumferentie

OTHERS FUNCTIES

LCD helderheid aanpassen

Lage batterij indicator

Auto Detect (Fiets1/Fiets2)te vinden

Auto Starten/Stoppen

1. Indien het lage-batterij pictogram”      ” tevoorschijn komt 
op het scherm, moet u een nieuwe batterij gaan 
insteken.

2. Vervang de batterij dadelijk met een nieuwe, indien het 
pictogram op het scherm flikkert. Anders zullen de 
nieuwe gegevens van sommige functies niet worden 
opgeslagen in de computer.

   Deze computer werd ontworpen voor 2 fietsen (u zou de 
tweede fiets delen moeten aankopen), het zal automatisch 
overschakelen naar fiets 1 of fiets 2 nadat u het apart 
koppelt.

    Om batterij te besparen, zal de computer automatisch 
uitschakelen en enkel de CLK gegevens weergeven indien 
het niet werd gebruikt voor ongeveer 15 minuten.

    De stroom zal automatisch worden aangeschakeld door op 
de fiets te rijden of door op de knop te drukken.

1. Rol het wiel totdat de klep stam op zijn laagste punt met
    de grond sluit, markeer dan dit punt op de grond.
2. Meet de afstand tussen te merktekens in millimeters. 
    Geef deze waarde in om de wiel circumferentie in te
    stellen.
    Optie: neem een geschikte circumferentie waarde van
                de tabel.
3. Pas de wiel circumferentie aan zoals het gegevens
    instelling proces.
4. Unit zal veranderen tot de normale bediening na deze
    circumferentie instelling.

4 graden passen de helderheid aan.
Om het opnieuw in te stellen moet u de computer van de 
haak trekken. 
Houd de C knop ingedrukt om de instellingen modus binnen
te gaan. Houd de A knop ingedrukt om de optie te vinden.
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Over Revolutie Over RPM Limiet

C

ADe REVOLUTIE functie stapelt de pedaal rotatie
gegevens op van de laatste OPNIEUW INSTELLEN
bediening zoals als de fiets bereden wordt. 

 
1. De computer stapelt de totale pedaal revoluties op 

zolang als de fiets aan het rijden is. 
2. De werkelijke waarde is 100 keren die van het getal op 

het scherm. (vb. 38, betekent 3800 draaien)
3. De computer zal deze gegevens bijhouden, zelfs 

indien u de batterij verandert.
 
1.                           is de som van fiets 1 en fiets 2 van zijn 

totale pedaal revolutie.
2.  De werkelijke waarde is 100 keren die van het getal 

op het scherm. (vb. 38, betekent 3800 draaien)
3.  De computer zal deze gegevens bijhouden, zelfs 

indien u de batterij verandert.

1. Een tempo-aangever symbool 
zal tevoorschijn komen om u er 
enkel aan te indien de RPM 
over de limiet (U zou een biep 
geluid moeten horen). Op deze 
manier kunt u naar een hogere 
versnelling schakelen om 
makkelijker te rijden.

2. Om het te laten pauzeren, moet 
u de computer van de haak 
trekken. Vind het “RPM limiet” 
pictogram (waterval groep), 
houd 1 seconde de D knop 
ingedrukt om de (afsluiten) 
instelling mode binnen te gaan.

Onderhoud Herinnering
1. De gebruiker vriendelijke functie is er om u er 

aan te herinneren dat u uw geliefde fiets 
onderhoudt nadat u opnieuw de gewenste 
afstand heeft ingesteld.

2. Het geeft het pictogram weer voor onderhoud 
erinnering instelling.

Onderhoud Herinnering

Herinner opnieuw 
de standaard 

waarde in te stellen.

Onderhoud 
standaard waarde

A

B
+

houd 3 
seconden

Na het rijden van 
312.37km, tellend 

over 12.37km.
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Maximum Snelheid
Gemiddelde Snelheid
Trip Afstand
Trip Rijtijd

Maximum RPM
Gemiddelde RPM
Trip pedaal revolutie

Ronde 30 sets met 
gegevens:

Over RONDE ( enkel voor Ui35 )

Met RONDE functie, kunt u de training trip verdelen in verschillende 
(tot 30) opnames.
1. Druk op C om het RONDE pictogram te vinden, druk op start om een 

nieuwe ronde op te nemen. 
2. Ronde herziening is enkel toegelaten indien u stopt met rijden.
3. In de ronde gegevens groep

Snelheid (GEMIDDELDE/MAXIMUM/AFSTAND/RIJTIJD)
RPM (GEMIDDELDE/MAXIMUM/REVOLUTIE)

4. 31ste ronde record zal automatisch de 1ste ronde opname bevatten.
5. Om de RONDE gegevens te wissen, RONDE functie groep 

pictogram, houd 3 seconden A en B knop ingedrukt.

+ BA

3esc

RONDE GEGEVENS OPNIEUW INSTELLEN
Ronde gegevens kunnen enkel worden vrijgemaakt 
in het RONDE pictogram (RONDE mode.)

Ronde gegevens groep

Any Key

A

B



C A

1~4
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LCD helderheid aanpassen 
4 graden passen de helderheid aan.
Om het opnieuw in te stellen moet u de computer van de 
haak trekken. 
Houd 1 seconde de D knop ingedrukt om de instelling 
mode binnen te gaan, vind de HELDERHEID 
INSTELLING.

Lage batterij indicator

 LCD helderheid aanpassen instelling

LCD 4 graden helderheid

Batterij status neemt waar (batterijen in 
computer en in zenders):
Indien u de batterij niet verandert binnen enkele uren, dan kan de
computer misschien maar werken voor enkele dagen. De gegevens
zullen zoals gewoonlijk worden weergegeven, maar de nieuwe gegevens
zullen niet worden opgeslagen vooraleer de batterij wordt veranderd. 

B

B
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Lage batterij indicator

Munt

3V Batterij
CR2032

3V Batterij
CR2032

Snelheid (RPM ) Zender batterij veranderen   

Hoofd unit batterij veranderen
1. Vervang de batterij met een nieuwe batterij binnen enkele 

dagen, indien het symbool ”      ” tevoorschijn komt.
2. Vervang het met een nieuwe CR2032 batterij en schakel de de 

hoofd unit aan.

Snelheid (RPM ) Zender batterij veranderen 
1. Het patent-hangende zender circuit werd 

ontworpen om stroomverbruik te verminderen, 
gebruik een 3V batterij voor de zender (gewoonlijk 
een CR2032).

2. Vervang een nieuwe batterij, indien de batterij 
stroom van de zender bijna is uitgeput, anders zal 
de transmissie kracht heel zwak zijn en de 
gegevens worden misschien onstabiel 
weergegeven. 

3. Vervang een nieuwe CR2032 batterij met de 
positive (+) pool naar de sensor kap.

Controleer de batterij status status in het 
BATT pictogram.
Verander de batterij indien het lege 
batterij symbool tevoorschijn komt, laag 
stroomgehalte zal resulteren in het 
stoppen van de gegevensopname.



Minimum temperatuur
Trip CO2 besparing
Totale CO2 besparing
Totale CO2 besparing (Fiets1+Fiets2)
Ronde gegevens herziening
Stopwatch
snelheid(Gemiddelde/Maximum) 
Trip afstand
Rijtijd
RPM(Gemiddelde/Maximum)
Pedaal omwenteling
CO2 besparing
Temperatuur(Maximum/Minimum)
12/24 U klok
Kalender
Unit selectie
Circumferentie
LCD helderheid aanpassen
Lage batterij indicator
Auto waarnemen (Fiets1+Fiets2)
Auto Starten/Stoppen

0-199.9 KM/H   0-120.0 M/H
0-199.9 KM/H   0-120.0 M/H
0-199.9 KM/H   0-120.0 M/H
0-999.99 KM/Mijl
0-999999 KM/Mijl
0-1999999 KM/Mijl
00H00M00S-99H59M59S
00H00M-9999H59M
0-19999H59M
0-999 KM/Mijl

0-199 RPM
0-199 RPM
0-199 RPM
0-999999 RPM
10-199 RPM
0-999999*100 RPM
0-1999999*100 RPM
Vergelijken met RPM limiet
-10 ~ 60℃   14~140℉
-10 ~ 60℃   14~140℉

Functies Specificaties Functies Specificaties
Specificaties

Vergelijk met gemiddelde snelheid

Huidige snelheid
Gemiddelde snelheid
Maximum snelheid
Trip afstand
Odometer
Totale ODO (fiets1+fiets2)
trip rijtijd
Totale rijtijd
Totale rijtijd (fiets 1+fiets 2)
Onderhoud
Snelheid tempo-aangever
Huidige RPM
Gemiddelde RPM
Maximum RPM
Trip pedaal revolutie
RPM limiet
Totale pedaal revolutie
Totale pedaal revolutie (fiets1+fiets2)
RPM Limiet Beperker
Huidige temperatuur
Maximum temperatuur

-10 ~ 60℃   14~140℉
0-999.99 KG/LB
0-999.99 KG/LB
0-999.99 KG/LB

0H00M00S-99H59M59S
0-199.9 KM/H  0-120.0 M/H
0-999.99 KM/Mijl
0H00M00S-99H59M59S
0-199 RPM
999999 RPM
0-999.99 KG/LB
-10 ~ 60℃  14~140℉ 
0H00M00S-23H59M59S/1H00M00S-12H59M59S
2013-2099
Km , Mijl
0-3999 mm
L1~L4
<2.6V

1's aan , 119's uit
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Problemen Oplossen
PROBLEEM      CONTROLEER ITEMS                                     OPLOSSING

1. Is de batterij dood?
2. Is er een incorrecte batterij installatie?

1. Verdwijnt het snelheidssymbool?
2. Is het op de hoofd unit gegevens instelling 

scherm?
3. Zijn de contacten tussen de hoofd unit en 

de haak arm?
4. Zijn de relatieve posities en de scheiding 

tussen snelheid zender en magneet correct?
5. Is de circumferentie correct?

1. Verdwijnt het RPM symbool?
2. Zijn de relatieve posities en scheiding 

tussen RPM zender en magneet correct?
3. Is de voel afstand te lang of de installatie 

hoek van de RPM zender incorrect?
4. Is de RPM zender batterij bijna uitgeput?
5. Is er enige sterke interferentie bron in de 

buurt?

Geen 
scherm

Geen 
huidige 
snelheid of 
incorrecte 
gegevens

Geen 
huidige 
RPM of 
incorrecte 
gegevens

1. Vervang de batterij.
2. Zorg ervoor dat de positive pool van de batterij naar de 

batterijhoes is gericht.
1. Houd C knop 3 seconden ingedrukt; het zal opnieuw 

automatisch scannen voor zenders. Of verwijs naar 
sensor koppeling p.141.

2. Verwijs naar de hoofd unit gegevens instelling 
procedure en vervolledig de gegevens instelling.

3. Veeg de contacten schoon.
4. Pas de positie en scheiding opnieuw correct aan.
5. Geef de correcte waarde in. 

1. Houd de C knop 3 seconden ingedrukt; het zal 
opnieuw automatisch scannen voor zenders. Of verwijs 
naar sensor koppeling p.141.

2. Pas de positie en de scheiding correct aan.
3. En pas dan de afstand van de angle tussen de hoofd 

unit en de RPM zender aan.
4. Herstel het met een nieuwe batterij.
5. Zet het uit de buurt van de interferentie bron.
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Voorzorgsmaatregel
1. Zorg ervoor dat u aandacht besteed aan de weg terwijl u rijdt. 
2. Haal de hoofdunit of zijn toebehoren niet uit elkaar.
3. Controleer de relatieve positie en de scheiding van de sensor, magneet en hoofd unit van tijd tot tijd.
4. Gebruik geen verdunner, alcohol of benzeen om de hoofd unit of toebehoren schoon te maken indien ze vuil zijn. 
5. Stel de hoofd unit niet bloot aan direct zonnelicht indien u niet op de fiets rijdt.
6. Zorg draag voor uw borstriem. Was de borstriem regelmatig en spoel het met water. Laat het natuurlijk drogen. Vermijd 

dat de borstriem in een omgeving met hoge temperaturen komt of roest en de materialen zoals sterke zuren of alkali’s 
aanraakt.

7. De fysieke conditie van een persoon kan afhangen van de intensiteit van het signaal.
8. Vermijd het gebruik van het harttempo in de buurt van een trolley car, tram stop, transformer, electrisch substation en 

een hoge spanningsverdeel lijn, etc. omdat het radio signaal kan worden aangetast door de omgeving met het hoge 
voltage en het sterke magnetische veld. 

9. Om uw veiligheid te verzekeren, gebruik de harttempo zender onder de begeleiding van een doctor of een sporttrainer 
indien u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
a. Cardiopulmonaire ziekte 
b. Obesiteit.
c. Geen oefening voor een langere periode van tijd.

Onregelmatig 
e weergave

LCD is 
zwart.

Weergave 
is traag

Heeft u de hoofdunit onder direct zonnelicht 
gelaten indien u voor een langere periode van 
tijd niet op de fiets heeft gereden?

Is de temperatuur onder 0°C (32°F)? 

Verwijs naar de "Hoofd unit gegevens instelling" en 
schakel de hoofd unit opnieuw aan.

Plaats de hoofd unit in de schaduw om het terug te laten 
keren naar de normale staat. Geen tegenstrijdig effect op 
gegevens.

De unit zal terugkeren naar de normale staat indien de 
temperatuur omhoog gaat.
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Algemene specificaties

Opslag temperatuur:  0°C - 50°C (32°F - 122 °F)
Opslag Temperatuur:  -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Sensor & verstuurder:  Geen-contact magneet met draadloze vertuurder
Geschikte vorkgrootten:  12 mm - 50 mm (0.5" - 2.0")
Batterij:  CR2032
Afmetingen & gewicht:   Hoofdunit: 58.6 x 42.6 x 15.6mm / 29.0g
  Snelheidszender/RPM-zender:  39.4 x 37.6 x 14.85mm / 15.0g
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