
Cyclocomputer Ventura bezdrôtový, 11 funkcií  Cyklocomputer  VENTURA IV

Zadanie veľkosti kolesa Digitálny computer so 14 funkciami
Pri zadávaní obvodu kolesa v mm ukazuje display 2124. Štvorriadkový display
Aby ste si zvolili obvod musíte stlačiť tlačidlo počas prvých 4 sek. Príslušenstvo : Cyclocomputer 1ks, batéria LR44
Postupujte podľa pokynov v bode 2. (mod ODO) Držiak + senzor, skrutka, matičky
1. Ukazovateľ denne najazdených km (TRIP) magnet, príchytka kábla, gumová podložka
Na ukazovateli sa objaví vzdialenosť, ktorá je vyhodnotená Návod na obsluhu a nastavenie :
za jazdu spätne.Max.vzdialenosť 999,9km. na vynulovanie nastavených údajov vyberte batériu
Stlačte tlačidlo po dobu min. 3sek. aby ste ukazovateľ km vynulovali. Ukazovateľ aktuálnej rýchlosti (SPD) - nenastavuje sa
Znovustlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu ročne Nastavenie Míle/Km
najazdených km. Zadanie veľkosti kolesa
2. Ukazovateľ ročne najazdených km (ODO) Riaďte sa tabuľkou uvedenou v priloženom českom návode.
Stlačte tlačidlo po dobu min. 3sek. a nastavte: 1.km/h alebo M/h FUNKCIE

2. Nastavte veľkosť pneumatiky podľa tabuľky v angl.návode. 
Prepočet obvodu pneumatiky: Priemer pneumatiky x 3.14 = Obvod
D = veľkosť pneumatiky   L = obvod pneumatiky
Pre opakovanie je nutné vybrať a znovu  vložiť batériu.
Na ukazovateli sa objaví počet najazdených km od prvej jazdy.
Max. vzdialenosť je 999km. 
3. Základné nastavenie času (CLK)
Stlačte tlačidlo ukazovateľa času na min. 3sek.
Ukazovateľ ukazuje striedavo 12/24hod. Cyklus.
Ak ste si vybrali 12 al. 24cyklus, stlačte tlačidlo.
Aby ste nastavili správnu hodinu musíte stlačiť
tlačidlo.Postup opakujte aj pri minútach.

4. Stopky (LAP)
Stlačte tlačidlo START/STOP na spustenie. Opätovným stlačením Osadenie computra
stopky zastavíte. Stlačením modu TASTE ich vynulujete. Computer osaďte podľa priloženého nákresu.
5. Maximálna rýchlosť (MX) Dovozca: SLOGER s.r.o. Levice
Ukazuje maximálnu dosiahnutú rýchlosť od spustenia (max.199.9) Krajina pôvodu: Čína
6. Priemerná rýchlosť (AV)
7. Automatický ukazovateľ zmeny funkcií (SCAN)
Ak sa nachádzate v tomto moduse, ukazuje ukazovateľ striedavo 
rýchlosť, počet ubehnutých km ročne a denne a čas 
automaticky každé 4sek.
Stlačte ešte raz tlačidlo aby ste vypli tento modus.
Budete tak znova pri ukazovateli rýchlosti.
Ukazovateľ rýchlosti (SP)
Najvyššiu rýchosť ukáže 99,9km/h.
Stlačením tlačidla sa dostanete k ukazovateľu denne
najazdených km.
Osadenie computra
Computer osaďte podľa priloženého nákresu.
Dovozca: SLOGER s.r.o. Levice
Krajina pôvodu: Čína

 - rýchlosť  - SPD
- maximálna rýchlosť  - MAS
- priemerná rýchlosť  - AVS
- celkový počet km  - ODO
- denný počet km - DST
- autom. striedanie údajov na displayi - SCAN
- hodinky - CLK
- najazdený čas - TM
- stopky - Stopwatch
- Auto Start/Stop 
- Stand by (automaticky zapne, vypne)
- frekvencia otáčok / min. - RPM
- teoret. spotreba kalórií  - KCAL
- voľba km / míle 
- nastaviteľný priemer kolesa


