
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SUREOHP
Hlavní 
jednotka
nic neukazuje

1. Baterie je vybitá?
2. IJe baterie správně nainstalována?

Nenechal jste hlavní jednotku stát pod přímým  
slunečním svitem po delší dobu? 

Umístětě hlavní jednotku do stínu, aby se vrátila 
do normálního stavu..
Žádné nepříznivé účinky na data.

Viz“Nastavení hlavní jednotky”a počítač 
znovu nastavte.

Jednotka se vrátí do normálního stavu, 
když teplota stoupne.

1. Není to v nastavení HLAVNÍ JEDNOTKY nebo
jiné nastavení displeje?

2. Jsou pozice a mezera mezi senzorem
 a magnetem správné?

3. Je správně nastaven obvod kola?
4. Není snímací vzdálenost příliš velká nebo

úhel instalace čidla není správný?
5.  Není baterie senzoru téměř vybitá?
6.  Není v blízkosti nějaký silný zdroj rušení?

1. Viz postup nastavení a proveďte nastavení. 

2. Viz (Fig.C-a) a nastavte znovu správně mezeru.

3. Viz“Nastavení obvodu”a zadejte správnou
hodnotu.

4. Viz (Fig.C-b) a nastavte vzdálenost nebo úhel
mezi hlavní jednotkou a senzorem.

5. .Vyměňte za novou baterii.
6. Přemístěte mimo vliv zdroje rušení.

1. Vyměňte baterii.
2. Ujistěte se, že je kladný pól směrem k víčku

schránky baterie.

Nesprávné 
zobrazení

LCD je černé

Neukazuje 
aktuální 
rychlost nebo 
nesprávná 
data 

ZKONTROLUJTE NÁPRAVA

Funkce a specifikace
:Aktuální rychlost

Aktuální rychlost je vždy zobrazena během jízdy na horní řádce. Zobrazuje 
se aktuální rychlost do 199,9 KM/h nebo 199,9 M/h. 
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1.Celkové nastavení 2.Výběr jednotek 3.Nastavení obvodu
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:Porovnávač rychlosti
Porovnává zrychlení nebo zpomalení s průměrnou rychlostí.

:Hodiny
Zobrazuje aktuální čas ve formátu 24 hodin.

:Auto-scanning display mode
Počítač mění DST(vzdálenost), TM(doba jízdy), AV SPD(průměrná rychlost) 
mode automaticky každé 2 sekundy.

:Stopn| 
PĚļì Čdv qd nudwńì y}gàohqrvwl mì}g|1 Nh vsxńwĚqì vwrshn vwlvnqĚwh wodČìwnr 51  
Sļl gdońìp vwlvnqxwì wodČìwnd 5 vh vwrsn| }dvwdyì. Ng|š wodČìwnr vwlvnqhwh d 
gušìwh gèoh mdn 5 vhnxqg|, stopky se vynulují.  

:Vzdálenost
DST funkce načítá vzdálenosti od posledního nulování tak dlouho, dokud se 
na kole jede.

:Celková vzdálenost
1. Počítač načítá celkovou vzdálenost, dokud se na kole jezdí.
2. Data mohou být nastavena během procesu inicializace. 

:Doba jízdy
TM načítá dobu jízdy od posledního nulování.

:Průměrná rychlost
1. Je počítána z ujeté vzdálenosti DST a doby jízdy TM. Průměrné hodnoty
jsou počítány od posledního nulování do aktuálního bodu. 
2.  Aktualizováno je každé 3 sekundy. 

:Maximální rychlost
Ukazuje nejvyšší dosaženou rychlost od posledního nulování. 

: Kalorie
Tato hodnota ukazuja aktuální hodnotu spotřeby kalorií.

3. Nastavení obvodu (Obr.3)
Změřte si hodnotu velikosti kola (Obr.21) nebo se podívejte do tabulky 
(Obr.22). Pro potvrzení přednastavené hodnoty 2155 mm stiskněte 
tlačítko Set 2  a pokračujte v dalším nastavování velikosti kola v rozsahu  
1000-2999mm.
Přesné měření (Obr.21)
Otáčejte kolem, dokud není ventilek v nejnižším bodě kola.Poté udělejte na 
zemi značku. Popojeďte kolem dopředu, dokud není ventilek opět v 
nejnižším bodě. Udělejte na zem druhou značku. Změřte vzdálenost mezi 
těmito dvěma body zadejte tuto hodnotu pro nastavení obvodu kola. 
Tabulka (Obr.22): zadejte příslušnou hodnotu obvodu z tabulky. 

4. Nastavení celkové vzdálenosti (Obr.4) 
Pro potvrzení přednastavené hodnoty "0" stiskněte tlačítko Set 2 a 
přeskočte k dalšímu nastavování.

5. Nastavení údržby (Obr.5) 
Pro potvrzení přednastavené hodnoty "0" stiskněte tlačítko Set 2 a 
přeskočte k dalšímu nastavování.

6. Nastavení hmotnosti (Obr.6) 

7. Nastavení hodin (Obr.8)
Počítač  zobrazuje  symbol   "   "  při nastavování hodin. Pro nastavení hodin 
stiskněte tlačítko Set 2 na 3 sekundy. 

8. Nastavení podsvícení (Obr.9)
Stiskněte tlačítko Mode 1 pro výběr podsvícení 1 nebo 2 a stiskněte tlačítko 
Set 2 pro potvrzení. Při výběru podsvícení 2, stiskněte Set 2 k ukončení 
inicializace a zadávejte hlavní funkce displeje. Když vyberete podsvícení 1, 
stiskněte Set 2 a pokračujte v nastavení času (počáteční a konečný čas). 

9. Reset (Obr.18) 
Stiskněte a držte tlačítko Set 2, dokud nezmizí na LCD displeji číslice, pak jej 
uvolněte. Počítač může resetovat STW, DST, TM, AVSPD, MXSPD,TOTCAL, 
FAT, HIGHEST TEP a LOWEST TEP. Při zobrazení hodin na displeji mohou být 
resetovány hodiny a podsvícení přidržením tlačítka Set 2 po dobu více než 3 
sekund. Při zobrazení celkové vzdálenosti může být podržením tlačítka Set 2 
po dobu delší než 3 sekundy resetována velikost kol, celková a údržbová 
vzdálenost. Při zobrazení kalorií na displeji může být podržením tlačítka 

Set 2 po dobu nejméně 3 sekund resetována hmotnost.

10. Automatický Start/Off (Obr.19) 
Počítač začne automaticky pracovat, jakmile se kolo rozjede  (Pouze 
kabelová verze) a z důvodu šetření energie se automaticky vypne a zobrazí 
údaje času, pokud není používán po dobu 1 minuty.

Nastavení jednotky 
1. Inicializace počítače (Obr.1)
Baterie CR2016 je již při nákupu součástí jednotky. K inicializaci počítače a 
vymazání všech dat stiskněte současně tlačítka Mode 1 a Set 2 na více než 5 
sekund. 

2. Výběr jednotek (Obr.2)
Pro výběr KM/H nebo MPH stiskněte tlačítko Mode 1 a potvrďte tlačítkem 
Set 2.

:Celkem kalorie
Tato hodnota ukazuje celkovou spotřebu kalorií od posledního nulování.

:Teplota
Pro změnu jednotek ze °C na °F a obráceně, stiskněte dlouze po dobu 
5 sekund tlačítko 2. 
TEP▲：Nejvyšší teplota
TEP▼：Nejnižší teplota 

Podsvícení: 
LT1 mode: podsvícení bude svítit po dobu 5 sekund po stisknutí 
libovolného tlačítka v jakémkoli režimu v nastaveném časovém období.
LT2 mode: podsvícení se rozsvítí nebo zhasne podržením "M" na 2 sekundy.

:Program údržby
Symbol údržby se zobrazí, aby vám připomněl výměnu dílů nebo namazání 
řetězu a kol po dosažení přednastavené vzdálenosti údržby. Symbol zmizí 
po vynulování údržbové vzdálenosti.

5.Nastavení termínu údržby4.Nastavení celkové vzdálenosti

6.Nastavení hmotnosti

SET

N=ČÍSLO TLAČÍTKA:

INDEX:

:Tlačítko Mode

:Tlačítko Set

znamená stiskni tlačítko N 
na více než 2 sekundy

MODE

8.Nastavení hodin7.Nastavení CO2 9.Nastavení podsvícení

18.Reset dat 19.Automatické vypnutí 20. Výměna baterie 21. Obvod pláště

10.Hodiny/Auto Scan 11.Stopky 12.Vzdálenost/Celk.vzdálenost 13.Doba jízdy 14.Průměrná/Maximální rychlost 15.Kalorie/celkové kalorie/spálené tuky 16.Teplota/nejvyšší teplota/nejnižší teplota 17.snížení CO2 emisí
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(DST=0) (TM=0) (AVSPD=0) (MXSPD=0) (TOTCAL=0) (FAT=0) (HI TEP=0) (LO TEP=0) 2. 1.
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22. Referenční tabulka oblíbených obvodů plášťů

JY-M33-GL
JY-M33-GW 

Series Computer 
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Nastavení dat
1. U dat se nastavuje každé číslo zvlášť. Nastavované číslo bliká.
2. Rychle mačkejte tlačítko 1 pro zvyšování hodnoty čísla po 1. 
3. Pro uložení dat stiskněte tlačítko 2 a přejděte na další nastavování. 

Vhodná velikost vidlice: 
12mm do 50mmØ (0.5”do 2.0”Ø) vidlice.

Bezdrátová snímací vzdálenost: 
60cm mezi snímačem a hlavní jednotkou.

Provozní teplota:
 0℃~50℃ (32℉~122℉)

Teplota skladování: 
 -10℃~60℃ (14℉~140℉)

Baterie hlavní jednotky: 
3V baterie x 1 (CR2016), životnost baterie se pohybuje okolo 2 let. 
(V případě průměrné doby 1,5 hodiny každodenního použití)

Baterie snímače (Bezdrátová verze):
3V baterie x 1 (CR2032). Okolo 24,000km/15,000 miles ujeté 
vzdálenosti nebo 2 roky životnosti baterie. (Původní z továrny-
přiložená baterie může mít životnost kratší s ohledem na dodací a 
skladovací doby.)

Rozměry a hmotnost:
Hlavní jednotka: 40 x 63 x 17mm / 28.7g

Pomalý displej     Není teplota pod 0 ℃ (32°F)?

OPATŘENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Pokud na kole nejedete, nenechávejte hlavní jednotku na přímém slunečním svitu.
2. Nerozebírejte hlavní jednotku, ani její příslušenství.
3. Pravidelně kontrolujte pozici a mezeru senzoru, magnetu a hlavní jednotku.
4. Pro čištění jednotky a příslušenství nepoužívejte ředidlo, alkohol a benzín, pokud se zašpiní. Přístroj 
by měl být čištěn zvnějšku pouze měkkým suchým hadříkem.
5. Při jízdě na kole věnujte řádnou pozornost cestě.
6. Toto zařízení může být používáno pouze dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými
 nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 

poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE
1. Vždy vyměňujte staré baterie za nové pouze stejného typu. 
2. Pokud není výrobek po delší dobu používán, vyjměte z něj baterie.
3. Pokud je baterie vybitá, vyjměte ji z přístroje. Jinak hrozí z baterie únik chemikálií.
4. Ujistěte se, že jste baterii správně vložili (polarita). 
5. Udržujte baterie mimo dosah dětí. Neházejte baterie do ohně. Nikdy je nezkratujte ani je nerozebírejte.
6. Pokud baterie unikají, ihned je z přístroje vyjměte, aby nedošlo k jeho poškození.
7. Nedopusťte, aby unikající kapalina z baterie přišla do kontaktu s Vaší pokožkou, očima a sluchovým bubínkem. V případě kontaktu s 
unikající kapalinou z baterie, důkladně vypláchněte zasažené místo a / nebo vyhledejte lékařskou pomoc!

LIKVIDACE BATERIE
Baterie nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a vyžadují tedy, aby se s nimi 
nakládalo jako se speciálním odpadem. Chemické značky těžkých kovů jsou: Cd=kadmium, Hg=rtuť, Pb=olovo. Z tohoto důvodu 
musíte tyto baterie likvidovat v určených sběrných dvorech.

CO2: snížení emisí CO2 
Metoda výpočtu: snížení emisí CO2=ujetá vzdálenost* motorové vozidlo s 
motorem o objemu 1,6L. Emisní koeficient CO2 / kilometr. 
Koeficient emisí CO2 lze resetovat přidržením tlačítka 2 po dobu delší než 
2 sekundy, Výchozí hodnota je 159.
Údaje o snížení emisí CO2 jsou synchrovány s údaji o vzdálenosti.  Data se 
tedy vynulují, jakmile se vynulují údaje o vzdálenosti. 
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Model: JY-M33-GW
Frekvence: 120kHz-125kHz
Výkon: 4.5mW
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Bezkabelová verze

NÁVOD K MONTÁŽI

A
B

C

C. Montáž senzoru a magnetu

90°

L < 60cm

A

A. Montáž držáku: na představec 

B

B. Montáž držáku: na řídítka 

Použitá elektrická zařízení a baterie nepatří do běžného domovního odpadu, likvidujte je na k tomu 
určených sběrných místech. Informace o provozovaných sběrných místech vám poskytnou místní 
úřady. Při likvidaci elektrických zařízení a baterií na skládkách hrozí únik nebezpečných látek do 
spodních vod a jejich následné proniknutí do potravního řetězce, což může ohrozit vaše zdraví.

C

C-a

C. Montáž senzoru a magnetu

A

A. Montáž držáku: na představec 

B

B. Montáž držáku: na řídítka 

Kabelová verze

Vzdálenost mezi senzorem a 
magnetem je lepší mít menší 
než 5mm.

Vzdálenost mezi senzorem a 
magnetem je lepší mít menší 
než 5mm.




