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Kerékkerület-táblázat
Kerék mérete L (mm)
12 x1�75 935
12 x1�95 940
14 x1�50 1020
14 x1�75 1055
16 x1�50 1185
16 x1�75 1195
16 x2�00 1245
16 x1-1/8 1290
16 x1-3/8 1300
17 x1-1/4 (369) 1340
18 x1�50 1340
18 x1�75 1350
20 x1�25 1450
20 x1�35 1460
20 x1�50 1490
20 x1�75 1515
20 x1�95 1565
20 x1-1/8 1545
20 x1-3/8 1615
22 x1-3/8 1770
22 x1-1/2 1785
24 x1 (520) 1753
24 x 3/4 Tubular 1785
24 x 1-1/8 1795
24 x 1-1/4 1905
24 x 1�75 1890
24 x 2�00 1925
24 x 2�125 1965
26 x 7/8 Tubular 1920
26 x 1 (571) 1952
26 x 1-1/8 1970
26 x 1-3/8 2068
26 x 1-1/2 2100
26 x 1�0 (559) 1913
26 x 1�25 1950
26 x 1�40 2005
26 x 1�50 2010
26 x 1�75 2023
26 x 1�95 2050
26 x 2�00 2055
26 x 2�1 2068
26 x 2�125 2070
26 x 2�35 2083
26 x 3�00 2170
27 x 1 (630) 2145
27 x 1-1/8 2155
27 x 1-1/4 2161
27 x 1-3/8 2169
650 x 20C 1938
650 x 23C 1944
650 x 35A 2090
650 x 38A 2125
650 x 38B 2105
700 x 18C 2070
700 x 19C 2080
700 x 20C 2086
700 x 23C 2096
700 x 25C 2105
700 x 28C 2136
700 x 30C 2146
700 x 32C 2155
700C Tubular 2130
700 x 35C 2168
700 x 38C 2180
700 x 40C 2200
700 x 44C 2224
29 x 2�1 2288
29 x 2�3 2326
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A kerékpárkomputer előkészítése

AC
MENU

MODE

1 Törölje az összes adatot! (indítás)
Nyomja meg a hátoldalon lévő AC-gombot�

2 Válassza ki a sebesség mértékegységét!
A „km/h” és az „mph” közül választhat�

3 Adja meg a kerék kerületét!
Adja meg a kerékpár kerekének méretét mm egységekben!

Lásd a kerékkerület-táblázatot�* 

4 Ellenőrizze az érzékelő azonosítóját
Helyezze a kerékpárkomputert az érzékelő közelébe! Az érzékelőn 
lévő RESET (Visszaállítás) gomb megnyomására megjelenik a kép-
ernyőn az azonosítószám, majd a kijelzés átvált az óra beállítására.

Az érzékelő azonosító kódjának beállításához helyezzük azt a * 
kilométerórától minimum 20 cm távolságra. Nyomjuk le és tartsuk 
lenyomva a RESET gombot, az érzékelő a gomb elengedésekor 
küldi az azonosító jelet.
Az azonosító ellenőrzésekor a kerékpárkomputer 5 percig készenléti módban van. Ha a * 
kerékpárkomputer semmiféle jelet nem kap az érzékelőről, vagy ha Ön megnyomja és 
lenyomva tartja a MODE gombot készenléti módban, akkor az „ERROR” (Hiba) kijelzés 
jelenik meg, és az azonosító ellenőrzésének folyamata leállításra kerül. Lehetősége van 
a beállítás folytatására, a mérésre azonban nincs. Mindenképpen az „Érzékelő azonosítójá-
nak ellenőrzése” rész leírásának megfelelően ellenőrizze az azonosítót a Menü képernyőn!
Ha az azonosító beállítása már megtörtént, akkor az azonosító ellenőrzésének * 
érvénytelenítése esetén az eredeti azonosító marad érvényben.

5 Állítsa be az órát!
A MODE hosszú megnyomására az „időkijelzés”, „óra” és 
„perc” jelenik meg, ebben a sorrendben.

Az egység kerékpárra való szerelése

A kerékpár mért kerekének kerülete (L)
Tegyen egy jelet az abroncsra, és forgassa egyszer teljesen körbe a kereket. Jelölje meg a fordulat 
kezdetét és végét a talajon, majd mérje meg a két jel közötti távolságot. Ez a tényleges kerület. Vagy 
az „Értékválasztási kereszthivatkozási táblázat” segítségével válassza ki a gumiabroncsnak megfele-
lő hozzávetőleges kerületértéket.

A kerékpárkomputer használatba vétele előtt olvassa alaposan át a jelen útmutatót,és 
tartsa meg, mert a jövőben is szüksége lehet rá!
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 Bilincs rögzítőpántja1
 Bilincs2
 3 Érzékelő (Sebesség/Lábfordulatszám)
 Csavaranya4
 Kerékmágnes5
 Lábfordulat mágnes6
 Érzékelő gumialátétje7
 Bilincs gumialátétje8
 Műanyag vezetékrögzítő (x3)9

 VIGYÁZAT/FIGYELEM
Kerékpározás közben ne a kerékpárkomputerre figyeljen! Ügyeljen a biztonságra!• 
Megfelelően szerelje fel, majd rendszeresen ellenőrizze a mágnest, az érzékelőt és a kengyelt!• 
Ha az elemet véletlenül lenyelné egy gyermek, azonnal forduljon orvoshoz!• 
Ügyeljen rá, hogy a kerékpárkomputert ne érje huzamosabb ideig közvetlen napfény!• 
Ne szerelje szét a kerékpárkomputert!• 
Ügyeljen rá, hogy a kerékpárkomputer ne essen le! Ellenkező esetben a kerékpárkomputer működése • 
rendellenessé válhat�
Amikor a kerékpárkomputert a kengyelre szerelve használja, nyomja meg a • MODE-ot a kijelző alatt található három 
ponthoz közel! Más részek erős megnyomása rendellenes működést vagy sérülést okozhat.
Kézzel húzza meg a bilincs FlexTight csavarját! Ne húzza meg túl erősen, mert a csavarmenet megsérülhet!• 
A kerékpárkomputer és a kiegészítők tisztításához ne használjon hígítót, benzint és alkoholt!• 
Az elhasznált elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dobja ki!• 
Az LCD-képernyő torzult lehet polarizált napszemüveg használata esetén.• 

Vezeték nélküli érzékelő
Az érzékelő jele zavarásának elkerülése érdekében a jelátviteli tartományt 20–100 cm-re tervezték, továbbá az 
azonosítókód használata is erre szolgál. (A fenti vételi tartomány hozzávetőleges.) Felhívjuk figyelmét az alábbiakra.

Az egység használatához ellenőrizni kell az érzékelő azonosítóját.• 
Két különböző azonosító, az • ID1 (1. azonosító) és az ID2 (2. azonosító) regisztrálható a jelen egységen; 
ezek azonosítása automatikusan történik�
A kerékpárkomputer nem képes venni a jelet olyankor, amikor az érzékelő és a kerékpárkomputer közti • 
távolság túl nagy. A hőmérséklet leesése és az elem lemerülése a jelátviteli tartományon belül is ronthat-
ja a vételi érzékenységet�

Interferencia léphet fel, amely hibás működést okozhat, ha:
A kerékpárkomputer túl közel van televízióhoz, PC-hez, rádióhoz, motorhoz, vagy autóban, vonaton van.• 
Vasúti útkereszteződés, vasúti sínek, tévéállomások és/vagy radarállomások vannak a közelben.• 
Más vezeték nélküli eszközök, illetve bizonyos elemes fényforrások egyidejű használata.• 

A
B
C

AC

km/h ↔ mph

Növelés Következő szám-
jegyre lépés (hosz-
szú megnyomás)

Rögzítse a beállítást!

Rögzítse a 
beállítást!

Rögzítse a 
beállítást! 
(befejezés)

Továbblépés az 
Óra beállítására, 
amennyiben 
nem lett beállítva 
azonosító.

Az azonosító 
ellenőrzésének 
indítása (lenyo-
más és nyomva 
tartás hatására)

24h ↔ 12h, 
illetve az ér-
ték növelése

Képernyő váltása 
vagy a következő 
számjegyre lépés 
(hosszú megnyomás)

Az azonosító ellenőr-
zése érvénytelenítése 
vagy ismételt ellenőrzés 
(lenyomás és nyomva 
tartás hatására)

MENUMENU

MENUMENUMODEMODE MODEMODE

MODEMODE MENUMENU

MENUMENU

MODEMODE

MODEMODE

MODEMODE

Elemtartó 
rekesz fedele Nyomni!

Amikor a kerékpárkomputer a 
bilincsre van szerelve

km/h mph : Sebesség mértékegysége
  : Kerékméret ikonja

 : Jel fogadása az érzékelőről ikon

Szerelje fel az érzékelőt és a mágnest :
Az érzékelő felülete és a mágnes közti rés 5 mm-
nél kevesebb a sebesség, és 3 mm-nél kevesebb 
a lábfordulatszám esetében�

A mágnes az érzékelő érzékelőzónájával szemben van.
A kerékpárkomputer és az érzékelő 
közti távolság a jelátviteli tartomány-
ba esik, és az érzékelő  jelzése a 
kerékpárkomputer irányába áll�

Szerelje ideiglenesen fel az érzékelőt / kerékmágnest / lábfordulatszám-mérő mágnest!

Igazítsa be és rögzítse a mágnes és az érzékelő közti rést!

Hátsó kerékküllő

Bal oldali láncvillaszárBal hajtókar

Rögzítse a bilincs a kormányrúdra vagy a kormányra!
A bilincs kormányrúdra való rögzítésekor

Kormányrúd

A bilincs kormányra való rögzítésekor
A vételi érzékenység miatt úgy rögzítse a kengyelt, * 
hogy a kerékpárkomputer vízszintesen maradjon! Kormány

Katt
A kezével tartsa meg,

Aero profi l kormány vagy túlméretes kor-* 
mányszár esetén a tartóbilincs a műanyag 
rögzítőpánttal szerelhető fel. (Opcionális)

és nyomja k i úgy , hogy az 
első rész felemelkedjen!

Cut
Figyelem:
A sérülések elkerülése érde-
kében kerekítse le a bilincs 
rögzítőpántjának levágott végét!

Szerelje ideiglenesen fel az érzékelőt és a 2 mágnest olyan helyekre, amelyek eleget tesznek a * B  követel-
ménynek. Amikor a feltétel nem elégíthető ki, mozdítsa el az érzékelőt előre vagy hátra a beigazításhoz!

Lazítsa meg az érzékelő csavarját, és állítsa be a sebességet! A beállítást követően a rögzítéshez * 
húzza jól meg az érzékelő csavarját és a műanyag vezetékrögzítőt!

Vegye le/szerelje fel a kerékpárkomputer!

A beszerelés után ellenőrizze, hogy a sebesség kijelzésre kerül a hátsó kerék megforgatásakor, és a lábfordulat-* 
szám (C) kijelzésre kerül a hajtókar megforgatásakor!
Ha az érzékelő azonosítója nem lett ellenőrizve, akkor hajtsa végre az azonosító ellenőrzését az „Érzékelő azono-* 
sítójának ellenőrzése” rész leírásának megfelelően a Menü képernyőn!

RESET

Érzékelőzóna

Érzékelő

Érzékelőzóna
A kerékmágnes a küllőn bárhová felszerelhető, amennyi-* 
ben a fenti beszerelési feltételek teljesülnek�

Lábfordulat 
mágnes

Kerékmágnes

Lábfordulat 
mágnes

Kerékmágnes

Érzékelő

Sebesség

Érzékelő csavarja
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MODEMODE
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*1
MODE

Standard Opcionális

Korlátozott Garanci
2 év csak a  kerékpárkomputer 
(Tartozékok/váz érzékelő és akkumulátor-meghibásodás kizárásával) 
Ha normál használat közben probléma merül fel, a  kerékpárkomputer alkatrészét meg kell javítani 
vagy ki kell cserélni (ingyenes). A szolgáltatást csak a CatEye Co., Ltd végezheti el. A terméket a 
visszajuttatáshoz gondosan csomagolja be, és mellékelje a garanciajegyet a javítási utasítással 
együtt. A garanciajegyre jegyezze fel a nevét és lakcímét. A biztosítás, a kezelés és a szállítás 
költségét a javítást igénylő személynek kell viselnie.

COIN

Kerék kiválasztása ���Váltás a megadott  és  kerékméretek (kerékkerületek) között. Ezt a 
funkciót akkor használja, ha a kerékpárkomputer felváltva használják két 
kerékpáron� Az  és  közti váltás a MODE megnyomásával lehetséges�

Kerékméret megadása ���A MODE megnyomása növeli az értéket, a MODE hosszú megnyomása pedig 
a következő számjegyre léptet.

A *  kerékméret megadásához a „Kerék kiválasztás” részben jelenítse meg a -t�
Érzékelő azonosítójának ellenőrzése
���������������������������������� Változtassa meg az ellenőrizendő azonosítószámot, majd ellenőrizze az azo-

nosítót! A MODE gomb megnyomására az azonosító ID1-re (1. azonosító) vagy 
ID2-re (2. azonosító) vált, a MODE gomb lenyomására és nyomva tartására 
pedig készenléti módba lép. Az azonosító ellenőrzésére vonatkozóan lásd „A 
kerékpárkomputer előkészítése-4”.

Az * ID2 (2. azonosító) akkor használatos, amikor a kerékpárkomputer meg van 
osztva a második érzékelővel. A kerékpárkomputer automatikusan azonosítja az 
ID1-et (1. azonosító) és az ID2-t (2. azonosító).

Óra beállítása ���������� Az óra beállítását vonatkozóan lásd „A kerékpárkomputer előkészítése -5” részben.
Össztávolság manuális megadása
������������������������������������ Mielőtt újraindítaná a kerékpárkomputert, jegyezze fel az össztávolságot! Ez alapján 

később manuálisan megadhatja az össztávolságot. A MODE megnyomása növeli az 
értéket, a MODE hosszú megnyomása pedig a következő számjegyre léptet.

Sebesség mértékegysége ��A MODE megnyomása a km/h és a mph között vált�
Karbantartás

A kerékpárkomputer és tartozékait semleges oldószerrel megnedvesített puha törlőruhával tisztítsa 
meg, majd száraz ruhával törölje szárazra!
Az elem cseréje

Kerékpárkomputer
Cseréljen elemet ha a választott Üzemmód villog! Helyezzen 
be új lítiumelemet (CR2032), (+) oldalával felfelé! A kerékpár-
komputer „A kerékpárkomputer előkészítése” résznek megfelelően 
indítsa újra!

Az elem cseréjekor ügyeljen hogy a TOP feliratú tömítés legyen felül.* 
Érzékelő
Cseréljen elemet ha a sebességet mutató szám villog! A csere után ellen-
őrizze az érzékelő és a mágnes helyzetét.

Az elem cseréje után az azonosító ellenőrzését ismét végre kell hajtani. A részleteket lásd az * 
„Érzékelő azonosítójának ellenőrzése” részben a Menü képernyőn!

TOP

TOP

Mérés indítása/leállítása
A kerékpár használata közben a mérések automati-
kusan történnek. Mérés közben a km/h vagy az mph 
villog�
A kerékpárkomputer funkciójának váltása
A funkció a MODE megnyomásával váltható, a bal 
oldalon látható sorrendben.
Az adatok nullázása
A mérési adatok nullázásához jelenítse meg a kijelzőn 
bármely ik adatot a Dst-2 k ivéte lével , majd nyomja 
hosszan a MODE-ot! Ha a Dst-2 megjelenítése mellett 
nyomja hosszan a MODE-ot, akkor csak a Dst-2 adat 
nullázódik. Az össztávolság nem nullázható.
Energiatakarékos funkció
Ha a kerékpárkomputer 10 percnél hosszabb ideig semmi-
féle jelet nem vesz, akkor energiatakarékos üzemmódba 
kapcsol, és csak az óra lesz látható. Amikor a kerékpár-
komputer ismét jelet kap az érzékelőről, újra megjelenik 
a mérési képernyő. 60 percnyi inakt iv i tást követően a 
készülék energiatakarékos üzemmódról SLEEP (Alvás) 
üzemmódra vált. A MODE gomb SLEEP (Alvás) üzemmód-
ban történő megnyomására feljön a mérési képernyő.

A kerékpárkomputer beállításainak módosítása [menü képernyő]
Ha a mérési képernyőn lenyomjuk a MENU, megjelenik a menüképernyő. Amikor a mérés 
fel van függesztve és nem érkezik jel az érzékelőtől, a menü beállítások módosításához 
nyomjuk meg a MODE�

A kerékpárkomputer működtetése [Mérési képernyő] Hibaelhárítás
A MODE gomb nem működik, amikor a kerékpárkomputer a kengyelre van szerelve.

Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés a bilincs és a kerékpárkomputer között!
A konzolról vízzel mossa le a szennyeződést, és győződjön meg róla, hogy a kerékpárkomputer simán csúszik rajta ki-be!

A „jel fogadása az érzékelőről” ikon nem villog (a sebesség vagy a lábfordulatszám nem kerül kijelzésre). 
Állítsa közelebb a kerékpárkomputert az érzékelőhöz, és forgassa meg a hátsó kereket vagy a hajtókart! Ha a 
„jel fogadása az érzékelőről” ikon villog, akkor lehetséges, hogy a probléma oka nem rendellenes működés, 
hanem az elem lemerülése.

Ellenőrizze az érzékelő azonosítóját
Ellenőrizze az azonosítót az „Érzékelő azonosítójának ellenőrzése” rész leírásának megfelelően a Menü képernyőn!
Ellenőrizze, hogy az egyes érzékelők és mágnesek között nem túl nagy a rés! (Rés mérete: 5 mm-nél kevesebb a 
sebesség, és 3 mm-nél kevesebb a lábfordulatszám esetében.)
Ellenőrizze, hogy a mágnes áthalad a megfelelő érzékelőzónán!
Állítsa be a mágnes és az érzékelő helyzetét!
Ellenőrizze, hogy a kerékpárkomputer és az érzékelő közti távolság megfelelő! (Távolság: 20 és 100 cm között.)
A megadott tartományban szerelje fel az érzékelőt!
Gyenge a kerékpárkomputer vagy az érzékelő elem? Télen az elem teljesítménye romlik.
Cserélje ki az elemeket újakra! A cseréhez kövesse „Az elem cseréje” részben ismertetett eljárást!

A kijelzőn semmi sem látszik.
Lemerült a kerékpárkomputer eleme?
Cserélje ki az elemet, majd indítsa újra a kerékpárkomputer „A kerékpárkomputer előkészítése” résznek megfelelően!

Hibás adatok jelennek meg.
Indítsa újra a kerékpárkomputer „A kerékpárkomputer előkészítése” résznek megfelelően!

Műszaki adatok
Elem ���������������������������� Kerékpárkomputer : Lítiumelem (CR2032) (1 db)
 Érzékelő : Lítiumelem (CR2032) (1 db)
Elem élettartama ���������� Kerékpárkomputer : Kb. 1 év (A kerékpárkomputer-használat 1 óra/nap; az elem élettartama a használat 

körülményeitől függően változik.)
 Érzékelő : Kb. 6 hónap (ha a kerékpárkomputer napi 1 órát van használatban; az elem élettar-

tama a használati körülményektől függ.)
Ez az átlagos adat 20 °C hőmérséklet esetén, és ha a kerékpárkomputer és az érzékelő között a távolság 100 cm.* 

Vezérlő ������������������������ 8 bit-es 1 chip-es mikro-kerékpárkomputer (kristályvezérelt oszcillátor)
Kijelző�������������������������� Folyadékkristályos kijelző (LCD)
Érzékelő ���������������������� Érintkezésmentes mágneses érzékelő
Jelátviteli távolság �������� 20 és 100 cm között
Kerékkerület-tartomány �� 0100 - 3999 mm (Alapérték: A: 2096 mm, B: 2096 mm)
Üzemi hőmérséklet-tartomány �� 0 - 40 °C (Ez a termék nem fog megfelelően működni az üzemi hőmérsékleti tartomány túllépése esetén. Lassú 

reakció, illetve alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél fekete kijelző fordulhat elő.)
Méretek/tömeg ������������� Kerékpárkomputer : 46,5 x 31 x 16 mm / 22 g
 Érzékelő : 50,5 x 72,5 x 17,7 mm (A kar kivételével) / 30 g

A gyárban beszerelt elem élettartama a fent megadottnál rövidebb lehet�* 
A konstrukció és a műszaki adatok külön értesítés nélkül változhatnak.* 

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com

Kerék kiválasztása

Kerékméret megadása

Érzékelő azonosítójának ellenőrzése

Óra beállítása

Össztávolság manuális megadása

Sebesség mértékegysége

CR2032
Plomba

Nyomni!

CR2032

Tempó nyíl
Azt jelzi, hogy a pillanatnyi sebesség nagyobb ( ) 
vagy kisebb ( ) az átlagos sebességnél�

Pillanatnyi sebesség
0�0(4�0) - 105�9 km /h
[0�0(3�0) - 65�9 mph]

Üzemmód-választás

Amikor a kerékpárkomputer a vázra van szerelve, *1 
nyomja meg a három kiemelkedő pontot a kerékpár-
komputer előlapján.
Ha *2 Tm értéke kb. 27 óra, vagy ha a Dst értéke 
több mint 999,99 km, akkor az átlagsebességnél .E 
látható. Törölje az adatokat.

Tm Eltelt idő
0:00’00” - 9:59’59”

Dst Úthossz
0�00 - 999�99 km [mile]

C Lábfordulatszám
0(20) - 299 rpm

Dst 2 Úthossz-2
0�00 - 999�99 /  
1000�0 - 9999�9 km [mile]

Av Átlagsebesség*2
0�0 - 105�9 km/h  
[0�0 - 65�9 mph]

Mx Maximális Sebességgel
0�0(4�0) - 105�9 km/h  
[0�0(3�0) - 65�9 mph]

Odo Össz. úthossz
0�0 - 9999�9 /  
10000 - 99999 km [mile]

 Óra
0:00 - 23:59 
vagy 1:00 - 12:59

MODEMODE

Beállítás megvál-
toztatása (hosz-
szú megnyomás)

A változtatás után nyomja meg a * MENU-t a beállítás rögzítéséhez!
Ha a menü képernyőn egy percig semmi nem történik, a mérési képernyő * 
jelenik meg újra�

#160-2790
Alkatrészek

#160-2780
Érzékelő

#160-0280N
Bilincs rögzítőpántja

#166-5150
Lítiumelem 
(CR2032)

#169-9691N
Kerékmágnes

#169-9766
Lábfordulat mágnes

#160-2193
Bilincs #160-2770

Tartó bilincs


