CICLO COMPUTADOR - Continuum 7 GIANT Wired Cycle Computer
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FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS
7 Funções
Relógio Digital 12/24 horas;
Velocímetro 0-99 milhas/h (km/h);
Distância Percorrida 0-99.9 milhas/h (km/h);
Tempo de uso 0-99:59;
Alarme Visual 0:00:00-23:59:59;
Contador 0-9999 milhas/h (km/h);
Calorias (0-9999 kcal).
Outras Características:
Seleção MPH/KPH;
Economia automática de energia;
Aviso de bateria fraca;
Introdução de tamanho de roda grande (100-3999 mm);
Tela grande de LCD de fácil leitura;
Estrutura de borracha;
Contador reajustável a zero;
Circunferência da roda;
Função automática de iniciar/parar;
Resistente à água;
Tela dupla de LCD;
Pilha de lítio de 3 V de medidor e transmissor;
Compatível com a maioria de tamanhos de quadros.
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ACESSÓRIOS E ACOMPANHAMENTOS
Fiação do medidor com 7 funções;
Sensor de velocidade com cabeamento (fixado no suporte);
Suporte (fixado no sensor de velocidade);
Almofada de borracha para o suporte;
Almofada de borracha para o sensor de velocidade.
Tampa da bateria de borracha x1 (adesivo no medidor);
Bateria de lítio 3 V x1 (medidor);
Flange irreversível x4 (medidor x2 e sensor de velocidade x2);
Estrutura de borracha de cor substituível (adesivo no medidor);
Conjunto de imagens (para raios redondos ou planos).
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PREPARAÇÃO
Instalação da bateria do medidor: Gire a cobertura da unidade, insira
a bateria de lítio como o indicado, coloque a bateria na estrutura e
feche a cobertura. Ajuste a cobertura usando uma moeda para girar
o orifício da mesma.

4)

FUNÇÃO DE MEDIÇÃO E VISUALIZAÇÃO
A velocidade atual se mostra na linha superior no relógio/tempo de
uso/contagem.
(ODO) alarme/modo de calorias
A velocidade atual se mostra 0-99 milhas/h (km/h). O tempo se
mostra no relógio de 12/24 horas
(DST) a distância da viagem é gravada automaticamente quando a
roda gira a 0-99.9 milhas/h (km/h)
RTM se mostra no tempo percorrido (0-99:59)
ALM se mostra intermitente por 30 minutos na tela LCD.
ODO se mostra na distância total (contador) 0-9999 milhas/h (km/h).
CAL calorias calculadas e mostradas no tempo de uso 0-9999 Kcal
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CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL
Pressione qualquer tecla para começar a programação. (Tela
Completa – All Clear).
(U) Seleção de unidade: KM/KG ou Mile/LB
KG: valor predeterminado 45 KG
LB: valor predeterminado 100 Lbs
1. Pressione (M) para selecionar KM/H ou unidade de peso: KG
2. Pressione (ADJUST/LIGHT) para selecionar M/H ou LB,
predeterminado a KM/H e KG.
3. Pressione (S) para o seguinte ajuste ou sair.

NOTA: Quando estiver na tela completa pressione qualquer
botão para entrar.
(C) Ajustando de Circunferência da roda
Ajuste a circunferência da roda segundo o seguinte processo de
ajuste de dados:
1. Coloque uma cinta medidora perpendicular para baixo.
2. Alinhe o valor do pneu a 0 (Zero) cm na cinta medidora (o peso
do condutor pode afetar a circunferência da roda, com o
condutor na bicicleta pode oferecer medições mais precisas).
3. Gire a roda em linha reta e marque a medida quando o valor
marcado estiver perpendicular para baixo novamente.
4. Registre e introduza o valor.
5. A circunferência da roda predeterminada a 2155 m/m, consulte
também a tabela de circunferência da roda e o valor de
medição de entrada.
6. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
7. Pressione a tecla de modo para ajustar o valor.
8. Pressione a tecla SET para o seguinte ajuste ou sair.
NOTA: A circunferência da roda pode afetar
(O) Ajuste do Contador
Todos os dados serão apagados quando você houver a mudança de
bateria.
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Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
Pressione a tecla modo para ajustar o valor.
Pressione a tecla SET para o seguinte ajuste ou sair.
NOTA: Registre os dados ODO (do contador) antes de trocar a
bateria usada. O modo DST pressione a tecla SET para verificar
novamente o valor de circunferência da roda.

(W) Ajuste de Peso
Seleção da unidade de peso (LB), unidade de velocidade (M/H), peso
predeterminado em 100 LB. Seleção de unidade de peso (KG),
unidade de velocidade (KM/H), peso predeterminado em 45 KG.
1. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
2. Pressione a tecla de modo para ajustar o valor.
3. Pressione a tecla SET para o seguinte ajuste ou sair.
Ajuste de Alarme
Pressione a tecla modo até a ALM, pressione a tecla SET durante 3
segundos para ajustar. Em modo de relógio, se a visualização de
tempo está em formato 12h e para ajustar AM/PM.
1. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
2. Pressione a tecla modo para ajustar o valor.
3. Pressione SET para finalizar o ajuste.
4. Pressione SET para ativar o alarme. O símbolo do alarme se
mostrará na parte superior da tela do medidor.
5. Pressione a tecla MODE para a seguinte função.
NOTA: Quando alcançar o tempo predeterminado, o display
pisca 2 vezes por segundo na tela completa. A luz para de piscar
automaticamente depois de 30 minutos. Pressione qualquer
tecla para desativar. Quando aparecer o símbolo de alarme, o
tempo predeterminado se define no medidor. O alarme para de
piscar depois do uso. Para desativar, pressione a tecla SET. O
símbolo do alarme desaparece do display de medição.
Ajuste do Relógio
Pressione a tecla de modo para ir ao modo relógio, mantenha a tecla
SET pressionada Poe 3 segundos para introduzir o ajuste. No modo
relógio, se a visualização de tempo está em formato de 12h.
1. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para mudar entre 12h/24h.
Pressione a tecla de modo para ajustar o valor.
2. Pressione a tecla ADJUST/LIGHT para definir o valor.
3. Pressione a tecla modo para ajustar o valor.
4. Pressione a tecla SET para sair.
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MONTAGEM DO SENSOR/IMÃ
1. Fixe o imã em um dos raios da roda dianteira, como indicado (o
mais alto possível).
2. Meça a posição para a zona do sensor, quanto mais adequada
possível, melhor. Para cruzar com o imã.
3. Fixe o sensor e a almofada de borracha do lado direito da roda
dianteira e aperte ligeiramente os flanges do sensor de
velocidade com 2 orifícios para permitir o melhor ajuste e
posição do sensor de velocidade.
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Meça a posição mais adequada, prenda com as flanges. Alinhe
o imã e o sensor de velocidade na posição do sensor. Mantenha
uma distância inferior a 5mm.
Gire a roda dianteira, no movimento do transmissor. O
transmissor irá piscar enquanto o mesmo funciona
normalmente. Se não for o caso, verifique o alinhamento do
imã/sensor.
NOTA: Alinhe o imã e o sensor de velocidade mediante a linha
marcada superior ou inferior. Após apertar e fixar a flange do
sensor, corte a parte que sobra e tire a borda para evitar
acidentes.
ATENÇÃO: Não foque a atenção no medidor quando estiver
montado na bicicleta. Verifique periodicamente se o sensor e o
imã estão bem colocados. Verifique também o suporte.

APOIO DO CICLO COMPUTADOR
Monte o medidor no suporte e prenda-o no guidão. Coloque o
sensor e o imã na posição mais alta possível, pode estar instalado na
potência ou no guidão mediante uma variação de 90° no suporte do
medidor.
NOTA: Depois aperte e fixe a flange do sensor, corte a parte em
excesso para evitar acidentes.
Restaurar e Apagar Dados
Em qualquer modo, pressione e mantenha SET e MODE apertados
simultaneamente durante 8 segundos para restaurar/apagar todos
os dados. No modo DST/RTM/CAL, pressione e mantenha as teclas
SET e MODE apertadas simultaneamente (menos de 3 segundos).
Enquanto a tela piscar, pressione a tecla MODE para confirmar a
função deletar. Os dados DST/RTM/CAL serão deletados. Pressione a
tecla SET para cancelar a função deletar. Em ambos os casos,
ODO/TIME/ALM não são restaurados.
ATENÇÃO: Ao remover a bateria todos os dados e valores
predeterminados serão apagados.
Verificar a Circunferência da Roda
No modo DST, pressione a tecla SET para ver a circunferência da
roda. Pressione a tecla MODE e espere durante 5 segundos para
mudar para o seguinte ajuste.
Economia de Energia
Para conservar a bateria, o medidor muda automaticamente ao
modo de espera e só mostra os dados do relógio se não estiver
usando o mesmo por aproximadamente 5 minutos. O medidor se
acenderá automaticamente ao montar na bicicleta e pressionar o
botão.
Colocar a marcha/Parada Automática
Para iniciar
Troca de Bateria
1. Todos os dados serão excluídos ao trocar a bateria.
2. O medidor permite introduzir novamente os dados ODO (do
contador) que estava acumulado antes da substituição.
3. Registre os dados ODO (do contador) antes de trocar a bateria
usada.
4. Utilize uma bateria CR2032. Consulte a instalação no gráfico 3.
5. Uma vez colocada a bateria e com a tela completam pressione
qualquer tecla para finalizar o ajuste.
Funções dos Botões
Tecla de MODO: Pressione a tecla MODO para viagem pelos modos
que marcam mudanças na sequencia do medidor e os dados
registrados se mostram simultaneamente.
Tecla SET: Botão de ajuste.
Tecla ADJUST/LIGHT: põe em marcha backlight LED durante o
funcionamento.
Fase de Ajuste
Tecla ADJUST/LIGHT: mudar entre valores
Tecla de MODO: evitar valor
Tecla SET: mudar o seguinte ajuste ou sair (no lado posterior do
medidor)
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
- Tela preta: Temperatura muito quente ou fria, muita exposição à
luz solar direta.

- Não se vê nada na tela: Bateria mal instalada ou instalada
incorretamente. Bateria esgotada.
- A tela apaga: Bateria quase esgotada.
- Os dados aparecem irregulares: Execute a função ALL CLEAR.
- Não aparece velocidade atual: Ajuste incompleto / folga e distancia
entre o sensor e o medidor estão incorretos circunferência da roda /
ruptura do cabo / ponta metálica do conector do suporte instalado
incorretamente.
- Não é possível colocar em ir/parar: Em modo ODO (contador) ou
fase de ajuste na lista.
- Medidor frouxo: Suporte ou medidor montados incorretamente /
apoio danificado ou mal fixado.
- Atraso da tela: Temperatura muito fria (inferior a 0°C) ou muito
quente (superior a 50°C).
- Valor incorreto de calorias: Ajuste de peso ou unidade incorretos.
ESPECIFICAÇÕES
1. Bateria: de lítio CR2032 / contador: Bateria de lítio CR2032
2. Duração da bateria: aproximadamente 1 ano (referente ao uso
de 1hora/dia). Media de uso em uma temperatura inferior a
20°C
3. Controlador: microcontrolador de 1 chip e 4 bits (oscilador de
controle de cristal)
4. Tela: de cristal líquido HTN
5. Sensor: magnético
6. Intervalo de circunferência da roda: 100 mm-3999 mm (valor
predeterminado 2155 mm)
7. Peso corporal: 0-350 LBS e 0-160 KG (valor predeterminado em
45 KGS/valor predeterminado em libras 100 LBS)
8. Temperatura de funcionamento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
9. Dimensões / Peso: 48x48x17 mm / 25 – 30 gs
10. A duração da bateria varia em função das condições de uso
como ambientais, a temperatura, a aplicação, o tempo de uso,
etc. Siga este manual de instruções para manter o melhor uso e
rendimento.
11. As especificações e design estão sujeitos a mudanças sem aviso
prévio
PRECAUÇÕES
1. Este medidor pode ser utilizado embaixo de chuva, porém NÃO
deve pressionar o botão no começo da viagem. NÃO se deve
mergulhar na água.
2. Não expor a unidade principal a luz solar direta quando estiver
montado na bicicleta.
3. Verifique a posição relativa ao espaço do sensor e do imã
periodicamente.
4. Verifique a posição relativa do medidor e a ponta metálica do
conector do suporte periodicamente.
5. Não utilize solventes, álcool ou benzina para limpar a unidade
principal e seus acessórios quando escurecerem.
6. Siga as indicações locais adequadas para o descarte correto das
baterias. Cuide do meio ambiente, recicle as baterias usadas.
7. Consulte imediatamente um médico em caso de ingestão oral
da bateria.
8. Não concentre a sua atenção no ciclo computador quando
estiver em movimento. Segurança em primeiro lugar.
9. Depois de ajustar o ciclo computador verifique novamente o
sinal do sensor.
MANUTENÇÃO
Para limpar o ciclo computador e seus acessórios, umedeça um pano
limpo com água e limpe suavemente. Seque com um pano macio e
seco. Verifique a instalação e a posição do imã para um sinal
adequado.
GARANTIA
1. Garantia de 3 meses direto com o distribuidor.
2. Esta garantia não se aplica a falhas do produto provocadas por
acidentes, mal uso, manipulação incorreta, instalação
inadequada, modificações, uso incorreto ou problemas com
fornecimento elétrico. Também invalidará a garantia caso haja
a abertura ou manipulação da estrutura do produto, ou
qualquer dano físico, abuso ou alteração da superfície do
produto.

