
SIGMA 1106  a 1106 DTS (bezkáblový prenos) 
 
RESET: na reštartovanie funkcií KILOMETRE ZA DEŇ, ČAS CESTY, PRIEM. KMH, MAX. KMH.  
Stlačte na min.3 sekundy. 
 
Pripojenie 
Pri montáži Cyklo-počítača do oporného držiaku bliká na ukazovateli rýchlosti NULA. 
1. Jazdite, aspoň 20 sekúnd(max. 5min), prijímač sa prispôsobí vysielaču, dáta budú zobrazené 
2. Točte kolesom kým hodnota KHM neprestane blikať 
      - Po 5min bez používania, sa BC 1106 DTS zmení do Sleep módu (čas a názov  sú zobrazené na displeji) 
   Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre obnovenie počítača. A krátke spojenie nájde vysielač 
      - Odstránenie BC 1106 DTS z oporného držiaku preruši spojenie 
      - Pri zobrazení príliš veľa signálov předĺžte vzdialenosti všetkých prijímačov a stačte ľubovoľné tlačidlo. 
Spojenie pokračuje. 
 
   Zmena displeja 
   Zobrazenie funkcií: Stláčajte MODE kým sa nezobrazia všetky požadované funkcie  
   Pri pohybe niesú zobrazené funkcie abs. vzdiatelenosť a abs. čas  
    
   Základné nastavenia 
   Držte SET 3 sec pre nastavenie nasledujúcich zákl. funkcií: 
   Jazyk, výber medzi km/h a m/h, veľkosť kolesa 1 alebo 2, čas, abs. vzdialenosť, abs. čas a zobrazenie kontastu. 
   Menu ukončíte podržaním MODE 3 sec. Po zmene batérie musia byť iba čas a kontast zmenené. 
    
   Montáž druhého kolesa 
   Prepínanie medzi kolesom 1 a 2 je automatické. Je potrebné nainštalovať(dobrovoľne) vysielač bicykla 2 (červené 
tlačidlo) 
   Ďalej to nieje možné meniť. 
 
   Zmena jazyka 
   - stláčajte MODE kým sa nezobrazí jazyk 
   - stlačte krátko SET, displej blikne. Nastavte si požadovaný jazyk stláčaním MODE a potvrdením SET 
 
   Zmena Km/h a M/h 
   - stláčaním MODE sa dostaňte do nastavení Km/h a M/h 
   - stlačte SET 
   - Kmh alebo Mph sa zobrazí a začne blikať 
   - S MODE si vyberte jednu z možností 
   - potvrďte stlačením SET 
 
   Nastavenie veľkosti kolesa 
   Veľkosť BIKE 1 
- stlačte MODE pre zmenu na BIKE 1 
- stlačte SET a prvá číslica začne blikať 
- nastavte si hodnotu stláčaním RESET, změna na ďalšiu číslicu stlačením MODE 
- Bike 1 je vždy aktívne s BIKE 1 vysielačom 
 
   Zistenie veľkosti kolesa 
- presvedčte sa o svojej správnej hodnote pre vaše koleso z tabuľky C Tabuľka veľkosti kolesa (na druhej strane).  
Vložte túto hodnotu 
- prípadne vypočítajte/zistite WS(Tab. A alebo B) 
- po vložení poslednej číslice potvrďte stlačením SET 
 
   Veľkosť kolesa BIKE 2 
- stlačajte MODE kým nedostanete BIKE 2 
- stlačte SET a prvá číslica začne blikať 
- nastavte si hodnotu stláčaním RESET, změna na ďalšiu číslicu stlačením MODE 
- Bike 2 je vždy aktívne s BIKE 1 vysielačom 

 Nastavenie času 
   Čas 
- Stláčajte MODE kým sa nezobrazí čas 
- Stlačte SET a vstup začne blikať 
- Nastavte hodiny stáčaním RESET, do minút si prepnete stlačením MODE, minúty sa tiež nastavujú s RE
- Potvrďte stlačením SET 
 
   Nastavenie celkových dát 
- vstup jako při veľkosti kolies. Môžte si sem preniesť hodnotu Km z iného cyklo-počítača 
 
   Kontrast 
- stláčajte MODE kým sa nezobrazí KONTRAST 
- stlačte SET a vstup začne blikať 
- hodnotu si nastavte stláčaním RESET/MODE2(1=slabé,3=silné) 
- potvrďte stlačením SET 
 
   Porovnanie rýchlostí 
   Rýchlosť/priem.rýchlosť 
- ak je rýchlosť približne rovnaká, zobrazí sa . Ak je nižšia ⇑ a ak vyššia ⇓ . 
- platí to pre všetky funkcie okrem základných 
 
   Vymazanie displeja 
- stláčajte MODE kým sa nezobrazí požadovaná funkcia 
- podržaním RESET 2 sec sa funkcia vynuluje 
- podržaním RESET 4 sec sa vynulujú funkcie KM za deň, čas cesty, priem. km, mx km/h 
 
   Batéria 
   1 lítiový gombík cell(bunka) 2032, 3V 
   Výmena batérie 
- Veľkosti kolies 1+2, jazyk, kmh/mph, abs. vzdialenosť a abs. čas ostávajú uložené aj po výmene batérie 
- Pozorovanie smeru plus a mínus polov: keď je časť otvorená tak musíte vidieť PLUS stranu batérie 
- Keď je tesnenie narušené batériu vložte znova 
- Po výmene třeba nastaviť len čas a kontrast 
 
Možné problémy 
  Nezobrazuje sa MPH 
- používate starý RDS oporný držiak? 
- Skonrolujte či je počítač správne nasadený v držiaku 
- Skontrolujte či nie sú zhrdzavené kontakty 
- Skontrolujte vzdialenosť megnetu a senzoru(max 20mm při Sigmas power magnet) 
- Skontrolujte či je magnet zmagnetizovaný 
  Prázdny displej 
- skontrolujte batériu 
- skontrolujte póly 
- sedí batéria dobre?  
   Zlé zobrazenie MPH 
-    nie sú 2 magnety nainštalované? 
- Je magnet v správnej pozícií? 
- Je veľkosť kolesa nastavená správne? 
- Používate správny vysiač 
   Displej je čierny alebo slabý? 
- príliš vysoká(>60) alebo príliš nízka(<0) teplota 
   Nie je spojenie? 
- skontrolujte vzdialenosť medzi megnetom a vysielačom 
- batéria vysielača je poškodená 
- spusti počítač ľubovoľným tlačidlom 
- skontolujte vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom 
- při použití nábojového dynama zmeňte pozíciu  vysielača 


