
 

ODBIORNIK      SENSORY CSC
Temp. pracy 
Temp. przechowywania  
Emitowane fale radiowe
Zasilanie
Waga

N/A

30.6 gram 20 gram

2,4 Ghz

0℃ ~ 40℃
-10℃ ~ 50℃

Baterie 3V model 2032 

Zakres stopera:
Zakres prędk. aktualnej :
Zakres prędk. średniej:
Zakres prędk. maksymalnej:
Dystans wycieczki:
Dystans całkowity TOTAL ODO:     

 

 

Polski

Instrukcja obsługi liczników
                           z serii KRC 414BT
Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się 
w opakowaniu.

         
 .

Lista elementów składowych

Jednostka główna

Uchwyt

Podkładka

Oba zęby muszą 
znajdować się po 
prawej i lewej stronie 
uchwytu.

Gumki mocujące 

Funkcje rowerowe

CLOCK TRIP TIME TOTAL ODO

KCAL

STOPWATCH

TRIP DIST

DAILY DIST

AVG. SPEED

MAX. SPEED

Aby przelączać pomiędzy funkcjami należy krótko naciskać
przycick SET

Naciśnij przycisk SELECT 
aby uruchomić/zatrzymać 
stoper. 
Aby zrestartować stoper przez 
3 sekundy przytrzymaj przycisk 
SELECT.

Tryb zmiany ustawień

Aby wejść w Tryb Ustawień należy przez 3 sekundy przytrzymać przycisk SET. 
Ponowne przytrzymanie przycisku SET lub nie podejmowanie żadnego działania spowoduje 
wyjście z Trybu Ustawień. W trybie ustawień przycisk SET służy do przełączania pomiedzy 
zmienianymi wartościami w danym trybie oraz do wyboru modyfikowanego trybu, 
natomiast przysk MODE do zmiany wartości oraz do przełączania pomiędzy modyfikowany-
mi trybami. 

Wciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET

Wciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET

SET CLOCK SET HR ZONE SET TEMP

SET SENSOR

SET LANGUAGE

SET Wheel

SET TOTAL ODO

SET UNIT

SET USER

Jeżeli użytkownik chce zmienić wartość konkretnej funkcji, powinien po wejściu w Tryb 
Ustawień przejść do żądanej używając przycisku MODE.

Ustawienia zegara

Aby zmienić ustawienia zegara należy w Trybie Ustawień przejść do SET LOCK, po czym 
przyciskami SET przejść do żądanego trybu, a MODE zmienić jego wartość

Aby zmienić ustawienia jednostek należy w Trybie Ustawień przejść do SET USER, po 
czym przyciskiem SET wejść do wyboru jednostki długości, a przyciskiem MODE wybrać
żądaną jednostkę.

Press Mode key
change 12h/24h

Przycisk MODE zmienia
jednostki km/h lub m/h

Press Mode key
change number

Press Mode key
change number

Ustawienie jednostek

Aby ustawić wielkość koła należy w Trybie Ustawień przejść do SET WHEEL, po czym 
przyciskiem MODE zmienić wartość zgodną z tabelą znajdującą się na końcu instrukcji.

Przycisk MODE zmienia wartość, przycisk SET ustala zmienną  

Ustawienie wielkości koła

Aby ustawić wartość TOTAL ODO należy w Trybie Ustawień przejść do SET TOTAL ODO, 
po czym przyciskiem MODE zmienić wartość zmiennych ustalanych przyciskiem SET.

Przycisk MODE zmienia wartość, przycisk SET ustala zmienną  

Ustawienie TOTAL ODO

Aby ustawić żądaną jednostkę należy w Trybie Ustawień przejść do SET TEMP, po czym 
wcisnąć SET, a przyciskiem MODE zmienić jednostkę na żądaną.

Aby sparować licznik z serii KRC 400BT z kompatybilnymi sensorami należy w Trybie 
Ustawień przejść do SET SENSOR, po czym przyciskiem SET wejść do ustawień,
przyciskiem MODE wybrać parowany sensor, a przyciskiem SET rozpocząć skanowanie.

Parowanie licznika należy przeprowadzać z dala od innych sensorów działających w 
systemach BT 4.0 / ANT+.

Press mode key change

Przycisk Mode przełącza 
     pomiędzy °C / °F

                                Licznik KRC 414BT można parować tylko z sensorem SPD BT 4.0/ANT+. 
Powyższy diagram przedstawia parowanie z sensorami Kadencji / Pulsu / Mocy, które jest 
możliwe do przeprowadzenia z licznikiem Kross KRC436BT.

success failure

Ustawienie jednostki temperatury

Parowanie sensorów SPD/CAD/HR/POWER

Ustawienie języka

W każdym trybie poza STOPWATCH przytrzymanie przez 1.5 sekundy przycisku CONNECT 
spowoduje zainicjowanie parowania licznika z telefonem wyposażonym w BT i wgraną 
odpowiednią aplikacją.

Przycisk Connect wciśnięty 
przez 1.5 sek

Sukces

Porażka

Parowanie z aplikacją w Smartfonach

Licznik automatycznie wchodzi w tryb wyszukiwania sparowanego smartphona 
w momencie wybudzenia, lub też, gdy otrzyma z sensora sygnał o ruchu.

Automatyczne połączenie LINK APP

Użytkownik naciskając przycisk BACKLIGHT każdorazowo aktywuje podświetlenie, które 
deaktywuje się automatycznie po 4 sekundach.

Ikona niskiego stanu baterii zostanie wyświetlona na ekranie licznika
gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 2.7V.

Start licznika nastąpi automatycznie, gdy licznik otrzyma od sensora informację o ruchu. 

AUTO START

Podświetlenie

Niski stan baterii

Specyfikacja

Licznik i sensor
Aby wymienić baterię należy: odkręcić osłonę baterii, bateria powinna znajdować się 
biegunem „+” do góry. Po czym ostrożnie wyjąć baterię i wymienić na nową CR2032. 
Należy pamiętać, by gumowa uszczelka znalaza się w gnieździe baterii przed dokręceniem 
pokrywy.

Licznik

Sensor

Jeśli kontrast wyświetlacza znacznie się zmniejszy, a wyświetlane liczby staną się coraz 
mniej wyraźne, należy wymienić baterie na nową. Rekomenduje się, by w tym samym 
czasie wymienić na nowe baterie sensorów. 

Uwaga: nie należy wystawiać licznika na ektremalne temperatury. Nie należy używać 
licznika przy znacznych wahaniach temperatury. Licznik jest odporny na działanie wody, 
nie należy wciskać przycisków podczas opadów. 

Konserwacja

Gwarancja nie obejmuje podzespołów takich jak baterie, a także uszkodzeń powstałych 
w wyniku niewłaściwego użytkowania, działania siły wyższej, niewłaściwej instalacji, 
nieautoryzowanych zmian w produkcie, czy też niewłaściwej konserwacji.

Gwarancja jest nieważna, jeśli naprawy dokonywane były przez nieautoryzowany serwis.
W okresie gwarancyjnym (2 lata  od zakupu) niesprawny produkt zostanie naprawiony 
lub wymieniony na nowy bez dodatkowych opłat.

Nie należy korzystać z licznika rowerowego w wypadku wszczepionego rozrusznika serca 
używania innych zewnętrznych, elektronicznych urządzeń medycznych jak: EKG 
serca, Holter, Elektrostymulator TENS i innych niewymienionych

Osoby często chorujące, kobiety w ciąży, powinnyc skonsultować się z lekarzem, czy 
w ich stanie mogą używać licznika.

Licznik należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ po rozłożeniu zawiera 
małe elementy, które mogą być przez nie połknięte. 

Większość urządzeń elektronicznych jest źródłem fal elektromagnetycznych, które 
mogą powodować zakłócenia w prawidłowym działaniu licznika lub jego niedokładne 
odczyty. Należy unikać używania licznika w pobliżu źródeł promieniowania. 
W szczególności należą do nich: linie wysokiego napięcia, klimatyzatory, zegarki, 
lampy fluoroscencyjne, telefony komórkowe, komputery i  inne niewymienione.

Warunki gwarancji

Ważne informacje zdrowotne dotyczące korzystania z licznika

Główne dane wyświetlane na liczniku i przyciski funkcyjne

Do montażu uchwytu należy użyć gumek mocujących lub pasków mocujących.

Montaż licznika w uchwycie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Podkładka
Uchwyt
Licznik

(1)

(3)

Montaż uchwytu mocującego

(2)

Gumki
mocujące

Podkładka
Uchwyt

Włącznik podświetlenia

Wskaźnik sparowania 
/stan baterii telefonu

Przycisk CONNECT / parowania

Wskaźnik poziomu baterii

Wskaźnik aktualnej prędkości
w stosunku do prędkości średniej

Prędkość aktualna
Jednostka prędkości
Jednostka czasu PM/AM

Przycisk MODEPrzycisk SET

Nadchodząca wiadomość
Temperatura

Aktualna funkcja

Aby zmienić język należy w Trybie Ustawień przejść do SET LANGUAGE po czym przycis-
kiem SET wejść w tryb wyboru, następnie przyciskiem MODE wybrać żądany język.

0~29 (h) : 59 (m) : 59 (s)
0~99.9 km / 0~62.4 mil
0~99.9 km / 0~62.4 mil
0~99.9 km / 0~62.4 mil
0~999.99 km / 0~624.99 mil
0~99999 km / 0~62499 mil

Wymiana baterii

Okresowo należy sprawdzać połozenie magnesu względem sensora. Do prawidłowego 
działania sensor musi być wolny od rdzy suchy i czysty.

Uchwyt / magnes / sensory
Powyższe komponenty powinny być czyszczone lekko wilgotną szmatką, po czym 
wysuszone. 



Tabela obwodów koła


