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Installation af computer

Fastgør holderen til styret med nylon strips (fig. A). Skub
computeren på holderen til den klikker på plads.

Monter hjulmagneten på et forhjulseger (fig. B), således
at magneten peger mod sensoren.

Fastgør sensoren til gaffelarm som vist (fig. C).
BEMÆRK: Afstanden mellem computer og sensor må
ikke overstige 70 cm. Hvis sensoren er for langt fra com-
puteren vil signalet ikke kunne registreres.
For det bedste resultat, monter sensoren så højt som
muligt på gaffelarmen, således at sensoren er indenfor
rækkevidde af computeren. Sensoren skal dog være tæt
nok på egerne for ikke at være for langt væk fra magne-
ten.

Test ved at dreje forhjulet rundt. Computeren bør vise
hastigheden. Hvis ikke, sørg for at 1) magneten er tæt
nok på sensoren (under 5mm); og 2) sensoren er tæt
nok på hovedenheden (under 70 cm) samt 3) intet er i
vejen direkte mellem sensor og hovedenhed.

VIGTIGT! LÆS INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT IGENNEM IN-
DEN DU INSTALLERER OG BRUGER DIN CAT EYE CORDLESS 7
COMPUTER.

Cordless 7

CAT EYE Cordless 7
CYCLOCOMPUTER
CC-FR7CL
De:Brugervejledning

U.S. Pat. Nos.4633216/4636769/4642606/5236759  Pat. and Design Pat. Pending
Copyright©  2002  CATEYE Co., Ltd.
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Tryk på SET knappen for at godkende dit valg
---ELLER---hvis du ønsker at indtaste tidligere kørt 
distance, hold MODE knappen inde  (inden der 
trykkes på SET knappen) i 2 sekunder..
• Blinkende Odometer tal vises
• MODE knappen øger antallet
• START/STOP knappen springer til næste ciffer.
• Tryk på SET når færdig.

Tryk på All-Clear knappen (AC)

Opsætning af computer (for brug første gange, eller efter skift af batteri)

Find din 
hjulomkreds

springer til næste ciffer

• Lagret data er slettet.
• Computeren starter op.
• Lagret samlet distance viser ”nul”.
• Alle tal vises, hvorefter de fader.
• ”km/t” blinker som det eneste på    

skærmen.

Vælg mellem ”mph” eller ”km/t” ved tryk på 
MODE knappen.

• Hjulomkreds er vist.
• Kig på tabellen for at finde dækstørrelse i ”mm”.
• For at øge dækstørrelse tryk på MODE knappen.
• For at mindske dækstørrelse tryk på START/STOP 

knappen.
• 10-2999 kan indtastes.
• Tryk på SET når færdig.

km/t mph

Setup færdiggjort (til Tm)

Dækstørrelse L(mm)
12 x1.75 935
14 x 1.50 1020
14 x 1.75 1055
16 x 1.50 1185
16 x 1.75 1195
18 x 1.50 1340
18 x 1.75 1350
20 x 1.75 1515
20 x 1-3/8 1615
22 x 1-3/8 1770
22 x 1-1/2 1785
24 x 1 1753
24 x 3/4Tubular 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 1920
26 x 1(59) 1913
26 x 1(65) 1952
26 x 1.25 1953
26 x 1-1/8 1970
26 x 1-3/8 2068
26 x 1-1/2 2100
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 2.10 2068
26 x 2.125 2070
26 x 2.35 2083
26 x 3.00 2170
27 x 1 2155
27 x 1-1/8 2161
27 x 1-1/4 2161
27 x 1-3/8 2169
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 2170
700 x 32C 2155
700C Tubular 2130
700 x 35C 2168
700 x 38C 2180
700 x 40C 2200
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øger antallet

øger antallet

AC knap

springer til næste ciffer

Brug nedenstående 
tabel som guide

Dækstørrelse står på siden 
af dækket

AC knapSET knap

START/STOP knap

MODE knap

L mm

In denne stand er Auto Tid TIL.

ST./STOP

ST./STOP

MODE

MODE

MODE

SET

SET

SET

MODE
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Forholdsregler
• Koncentrer dig ikke for meget om computeren mens du kører.
• Sørg for at kontrollere at magnet, sensor og holder er ordentligt fastgjort, og

kontroller disse med jævne mellemrum.
• Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med lokalt gældende

lovgivning.
• Udsæt ikke hovedenheden for direkte sollys i længere tid. Skil aldrig compute-

ren ad.
• For at rense computeren, brug mild sæbe og en blød klud. Tør af med en blød

klud. Fortynder, rensebenzin, alkohol eller andre kemikalier kan beskadige
computeren.

Om det trådløse system
Sensoren opfanger hjulets omdrejningssignal og sender dette til hovedenheden; hovedenheden
udregner og viser dataene på skærmen.
Bemærk :  For at undgå eksterne signalforstyrrelser, er signal rækkevidden begrænset. For det bedste
resultat, bør afstanden mellem sensor og hovedenhed ikke overskride 70 cm. Fastgør sensoren på
den øvre sektion af forgaflen, således at afstanden bliver mindre end 70 cm. Signal rækkevidden kan
blive formindsket som følge af lave temperaturer og forringet batteri-styrke.
Signalforstyrrelser kan forekomme, og resultere i fejl, under følgende omstændigheder :
• Ved jernbaneoverskæringer, i togvogne.
• Tæt ved andre trådløse enheder/fjernsyn/PC/High Power lyssystemer.
• Tæt ved steder med stærk elektromagnetisk aktivitet, tæt ved fjernsyns/radiostationer; ved radar-

stationer.
• Tæt ved en anden trådløs cykelcomputer.

Holder
Sensor (sender)

Magnet

Nylon-strips (L x 2)

Nylon-strips (K x 2)

Eger

Tap

Skub

Sensor signal indikator

Magnetens midte

Markeringslinie

Rotér

Klik!

(fig. A)

(fig. B)
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3
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Max.
Distance

70 cm

BEMÆRK: Når hjulet roterer, SKAL magneten flugte med markeringen på sensoren.
BEMÆRK OGSÅ: Magneten skal være indenfor 5mm af sensoren. Hvis ikke, vil sensoren
ikke registrere ar magneten passerer, og computeren vil ikke registrere hastighed. Det
kan være nødvendigt at justere sensoren position på gaflen for at opnå den fornødne
afstand til magneten.

Under 5mm

ForgaffelSpoke

Sensor skrue4

2Sensor Base

ForgaffelSpoke

(fig. C)
Sensor Base



Brug af Computeren
Hastighedsskala-indikator - ”mph” eller ”km/t” på hovedenheden
blinker når computeren måler hastighed.

Display Modes - Tryk på MODE knappen for at skifte nedre display
fra en mode til den næste. Display mode skifter fra Køretid (TM), til
gennemsnitshastighed (Av), til max. hastighed (Mx), til samlet di-
stance (ODO), til tur distance (Dst).

UR – Hold MODE knappen inden i 2 sekunder for at vise uret (dette
kan gøres i alle display modes).
[For at indstille uret, tryk på SET knappen når uret vises i nedre
display. Brug MODE knappen for at øge antallet, og tryk på SET for
at springe til næste ciffer. Tryk på SET når færdig].

AUTO TID   - Når dette er aktiveret, vil computeren automatisk
starte og stoppe måling og registrering af køretid (Tm), gennem-
snitshastighed (Av), og tur distance (Dst) så snart cyklen bevæger
sig. AUTO TID er aktiveret når  ikonet er vist i hoveddisplayet.
For slå denne funktion til eller fra, tryk på SET knappen mens
nedre display viser køretid (Tm), gennemsnitshastighed (Av), eller
tur distance (Dst) mode. For bedste resultat, aktiver AUTO TID.

MANUEL MODE – START/STOP knappen starter/stopper køretids-
(Tm), gennemsnitshastigheds- (Av) og tur distance (Dst) måling,
HVIS AUTO TID IKKE ER AKTIVERET.

Nulstilling - For at nulstille køredata (Køretid, tur distance, gen-
nemsnitshastighed og max. hastighed), tryk på MODE knappen og
START/STOP knappen samtidig. [Samlet distance Odometer nul-
stilles ikke].

Computer funktioner

Power Saving funktion:
• Power saving mode ------- Intet signal i 10 minutter.
• Sleep mode ----------------- Intet signal i 2 uger.
• Opvågning ------------------ Tryk på START/STOP knappen.

To dækstørrelser:
• To forskellige dækstørrelser kan programmeres ind.
• Tryk 2 sekunder for at skifte mellem størrelse  og .
• Dækstørrelse  er designet til racercykler. Dækstørrelse  er designet til langsommere

hastigheder der kan være typiske for mountainbikes.

Problemløsning
Intet display.

Er batteriet brugt op?
Udskift det med et nyt og udfør all clear operationen.

Forkert data vises.
Udfør all clear operationen. (Før dette gøres bør du skrive din samlede distance ned, så den kan
indtastes igen efter all clear operationen. På denne måde gemmer du det samlede antal kilometer du
har kørt).

Måling starter ikke ved tryk på START/STOP.
Lyser  ikonet?
For at skifte til manuel brug, slå Auto Tid fra.

Sensor symbolet blinker ikke. (Nuværende hastighed vises ikke).
[Hvis sensor signal symbolet ikke blinker, prøv først at dreje forhjulet rundt. Virker computeren vil indi-
katoren blinke. Hvis ikke, vil problemet være enten: 1. batteriet er dødt; 2. afstanden mellem sensor og
hovedenhed er over 70 cm.]

Er afstanden mellem magnet og sensor for stor?
Flugter magnetens midte med sensorens markeringslinie?
Justér magnetens og sensorens positioner.
Er afstanden mellem computeren og sensor for stor?
Justér sensorens position således af afstanden bliver 70 cm eller derunder.
Sensorens batteri er dødt?
Udskift det med et nyt. *om vinteren er batteriets ydeevne formindsket.
Computerens batteri er dødt?
Udskift det med et nyt, og udfør all clear operationen.

Specification
Battery ------------------------------ Computer: Lithium Battery CR2032 X 1

Sensor: Lithium Battery CR2032 X 1
Battery Life ------------------------- Computer: approx. 1 year (in the case of being used for 1 hour every day)

Sensor: until Total Distance reaches about 10,000km (6,250mile)
*This is the average figure of being used under 20°C temperature and the di
  stance between the computer and the sensor is 65cm.

Controller -------------------------- 4-bit 1-chip microcomputer (crystal controlled oscillator)
Display ----------------------------- Liquid crystal display
Sensor ------------------------------ No contact magnetic sensor
Wheel Circumference Range ---- 10mm-2999mm (default figure: A: 2095mm, B: 2050mm)
Working Temperature ------------ 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Dimension/Weight ---------------- 40 x 56.5 x 21mm / 30g
* The factory-loaded battery life might be shorter than the above-mentioned specification.
* The specifications and design are subject to change without notice.

Vedligeholdelse
• For at rengøre computeren eller tilbehør, brug fortyndet neutralt vaske-

middel på en blød klud, og tør derefter med en tør klud.
• Hvis sprækkerne mellem knapperne og hovedenheden bliver stoppet

med mudder eller sand, vask med vand.

Udskiftning af Batteri
computer
Hvis skærmen lyser med svagere intensitet, udskift batteriet. (Før dette
gøres bør du skrive din samlede distance ned, så den kan indtastes igen
efter all clear operationen. På denne måde gemmer du det samlede antal
kilometer du har kørt).
• Indsæt et nyt lithium batteri (CR2032) med + mærket opad.
• Efter udskiftning af batteri, udfør all clear operationen og sæt compute-

ren op igen.
Sensor
Hvis sensor puls symbolet på displayet mister intensitet, udskift da batte-
riet. Efter udskiftuing af batteriet, kontroller at sensorens og magnetens
positioner er korrekte.

REKLAMATIONSBETINGELSER
2års reklamationsret på computer/sensor (dette gælder ikke løsdele og batterier).
Hvis der opstår problemer under brug, vil den beskadigede del af hovedenheden blive repareret eller udskiftet,
gratis. Denne reparation skal udføres af Cat Eye Co., Ltd. For at returnere produktet, pak det forsigtigt sammen
med garanti-beviset, samt instruktioner om hvad der skal repareres.Sørg venligst for at dit navn og adresse
fremgår tydeligt af garanti-beviset. Forsikrings-, handling- og transportomkostninger af service vil blive betalt af
den person der

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn.: CAT EYE Customer Service Section
Service & Research Address for United States Consumers:
CAT EYE Service & Research Center
1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
Phone: 303-443-4595 Toll Free: 800-5CATEYE
Fax: 303-473-0006 e-mail: service@cateye.com

URL: http://www.cateye.com

SET

Tm
Av
Dst

ST./STOP

MODE

ST./STOP

MODE

Display funktioner

Hvordan Modes Skifter i Nedre Display

Hvordan dækstørrelse ændres

Power Saving Funktion
(Når computeren ikke modtager signal i 10 minutter 
går den i power saving mode)

Hold nede samtidig i 2 sekunder

Holde nede i 2 sekunder

Øger 
antallet

Mindsker 
antallet

Øger 
antallet

Mindsker 
antallet

Av
Gennemsnitshastighed
0.0-105.9 km/t
[0.0-65.9 mph]

Odo
Samlet Distance
0.0-99999 km [mile]

Mx
Maximum Hastighed
0.0(4.0)-105.9 km/t
[0.0(3.0)-65.9 mph]

Dst
Tur Distance
0.00-999.99 km [mile]

Tm
Køretid
0:00’00”-9:59’59”

Ur
0:00-23:59
[1:00-12.59]

Fabriksindstillet 
størrelse
Hjul A: 2096
Hjul B: 2050

Fra vilkårlig mode

Vender tilbage 
til øvre mode

2 uger
senere

Tryk
i 2

sekunder

Intet signal i 
10 minutter

I Odo

I en vilkårlig funktion 
anden end Odo

MTB

Sleep Mode
For at vække computeren, 
tryk på MODE knappen eller 
START/STOP knappen.

Power Saving Mode
Når hjulet drejer, vende 
computeren tilbage til 
normal mode.

Indstilling af ur
Hvis km/t er valgt som hastighedsskala, er uret 24-
timers ur. Hvis mph er valgt, bliver det 12-timers ur.

Racercykel MTB

Tryk samtidig

To dækstørrelse
Du kan sætte to 
forskellige 
dækstørrelser

Hvordan du skifter mellem dækstørrelse     og     .

Race-
rcykel

Hastighed (øvre display)
0.0(4.0)-105.9 km/t
[0.0(3.0-65.9 mph]

Sensor Signal Indikator
Blinker synkront med signal fra 
sensor.

Auto Tid Ikon
Starter/Stopper computeren 
automatisk.

Hjul Ikon
Viser hvilken dækstørrelse 
der er valgt.

Hvis køretid overstiger 27 timer eller tur 
distance overstiger 999.99 km, viser 
gennemsnitshastighed E, og stopper måling.

ST./STOP

MODE

MODE

MODE

ST./STOP

MODE

ST./STOP

MODE

MODE

SET

SET

SET

SET

ST./STOP

MODE

SET

Et tryk på MODE knappen og ST/STOP knappen 
samtidig i et par sekunder når computeren er i 
Mx mode, vil sætte computeren i "sleep" mode.

Hastighedsskala-indikator

Tryk på SET knappen i
Tm, Av eller Dst mode.

Start/Stop

Luk

Aben

Luk

Aben

CO.,LTD.

The following parts are available.

#169-6693 #169-6673
Sensor

#169-6663
Holder sæt

#169-6773
Nylon Strips sæt

#169-6667
Holdersæt for
center
opsætning

#169-6669
Holdersæt for
frempind

#169-9691
Magnet

#166-5150
Litium Batteri (CR3032)

#169-9760
Magnet for
egerfri hjul

#169-9690
Hi-Power hjul
magnet
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