
Instrukcja parowania liczników Kross z serii 
KRC400BT z telefonami z systemem 

Android. 
Połączenie z aplikacją: 

1. Licznik sparować z odpowiednimi czujnikami (czujnik pręd- kości znajduje się 
w komplecie). Aby sparować urządzenia należy wejść w tryb ustawień licznika, 
aby tego dokonać należy przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk SET 
KEY/RECORD KEY (lewy dolny). Następnie wciskając ten sam przycisk przejść 
do ustawień SET SENSOR. Dwukrotne wciśnięcie przycisku SET KEY spowoduje 
rozpoczęcie wyszukiwania czujnika. Po poprawnym sparowaniu licznika z 
sensorami , każdorazowo wyświetkili się ich numer ID, a na górze 
wyświetlacza wyświetli się ikonka BLE. 

2. Na telefonie komórkowym z zystemem Android należy w aplikacji Sklep Play 
odnaleźć i zainstalować “RIDE FOR LIFE”. Aplikacja po uruchomieniu 
automatycznie uruchomi panel połączeń. 

3. Licznik – w tym czasie w liczniku należy przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty 
przycisk Connect/Select, na wyświetlaczu zacznie migać ikona przedstawiająca 
zarys telefonu komórkowego. 

4. Aplikacja – automatycznie znajdzie licznik i połączy się z nim. Jeżeli nie można 
odnaleźć używanego licznika na liście, należy użyć znaku + aby odświeżyć 
wyszukiwanie 

5. Licznik – właściwe połączenie zasygnalizuje ikonka telefonu, która przestanie 
migać. Jeśli połączenie nie zostało ukończone, ikonka zniknie po upływie 60 
sekund. 

Informacja o nieodebranych połączeniach, SMS, e-mail 
Kiedy licznik połączony jest z aplikacją, nadchodzace połączenia oraz odbieranie 
wiadomości SMS i e-mail uruchomią powiadomienia. Aby powrócić do 
pierwotnej sekcji użytkownik może nacisąć dowolny przycisk, bądź po upłynięciu 
10 sekund, aplikacja powróci automatycznie. 

 
Zapisywanie danych 

Kiedy licznik połączony jest z aplikacją RIDE FOR LIFE, użytkownik może za 
pomocją licznika zapisywać dane z jazdy bądź treningu. W tym celu należy w 
liczniku przytrzymać wciśnięty przez 3 sekundy przycisk RECORD. Kolejne 
wciśnięcie przycisku spowoduje zakończenie zapisu. Zapisane dane mogą 



następnie być odczytywane w aplikacji.  
 
Automatyczne uruchamianie. 
    Kiedy licznik wykryje wibrację, automatycznie załączy się. 
 
Automatyczne połączenie z aplikacją: 

Po pierwszym udanym parowaniu licznika z aplikacją I ich ponownym urucho- 
mieniu połączenie Bluetooth zostanie ponownie nawiązane i licznik połączy się z 
aplikacją na urządzeniu użytkownika. 

 
Tryb Jazda na rowerze (cycling), trening (fitness) i dane (data) 

1. Rozpoczęcie trybu CYCLING lub FITNESS. 
 Przesunięcie ikonki z rowerem na prawo – dane zaczną być zapisywane. 
 Aby zatrzymać zapis lub odpocząć – wciśnij pauzę. 
 Ponowne przesunięcie ikony z rowerem na start spowoduje wznowienie 

nargywania. 
 Przesunięcie ikony w pozycję END spowoduje zatrzymanie i możliwość zapisu 

danych.  
 

  
 

2. Analiza zapisanych danych w aplikacji. 
Zapisane dane dotyczące jazdy można sprawdzić w trybie DATA. 
Na wyświetlanym kalendażu wybrać datę, która nas interesuje, po czym wcisnąc 
przycisk LIST. Po tej operacji na ekranie licznika wylistowane będą wszystkie 
treningi zapisane pod daną data. Po wyborze zapisanego treningu można na 
ekranie prześledzić zapisane dane.  

 
Dane dotyczące jazdy CYCLING i treningu FITNESS przechowywane są w innych 
zapisach. 



 
CX5-Manual 
 
How to pair APP 
1. First, you need to pair your Computer and Speed Sensor. 
Press SET KEY/RECORD KEY for 3 seconds, enter to Setting manual. 
Then, go in to SET SENSOR and pair your computer with speed sensor. 
If you connect successfully, the display will show “BLE” on the top. 
2. Download and turn on “Ride for Life” APP. It will automatically 

jump into the connect page. 
3. (Computer) In any mode, press and hold Select key for 3 second to 

pair APP. 
4. (APP) Find your Cycle Computer and pair with it (If you can’t find 

your device, press ‘+’ to search again.) The circle icon needs to 
turn green when Cycle Computer is being selected. 

5. (Computer) When it is paired with the APP, the smart phone icon 
on the display will stop flashing. If pairing is not complete, the icon 
will disappear in 60 seconds. 

 
INCOMING CALL, SMS, EMAIL 
When the computer link with APP, when there is incoming call, 
incoming SMS or incoming email, there would be a pop up text to 
notify users. Users can press any key to get back to the original page. 
Or after 10 seconds, it will disappear and goes back to the original 
page. 
RECORD DATA ON APP 
When the computer link with APP, users can press Record key for 3 
seconds to start or finish the record on “Ride for life” APP. Users can 
review their record data on the APP. 
AUTO LINK APP 
When the computer wakes up, the Bluetooth will restart and 
automatically paired with user’s smart phone. 
AUTO WAKE UP 
When the device has any vibration, it will wake up automatically. 
CYCLING, FITNESS, AND DATA 
1. Start “CYCLING” or “FITNESS” 

●Slide the bicycle icon from left to right, data will start recording. 



●Enjoy your riding. If you want to take a rest, just simply press 
pause. 

2. When you ended up your journey, you need to slide the bicycle icon 
to right. (END) 

 3. Back to Home (<<) and Return to DATA MODE 
●You can find your cycle record from this mode 
●Press LIST and find your record below. 
 Yellow is today’s date 
 When press CYCLING the date lights blue means there are 

cycling data recorded on that day.  
 When press FITNESS the date lights green means there are 

fitness data recorded on that day. 
 


