
NÁVOD

1.Obsah balenia
Navic20 GPS cyklo komputer 1x, držiak na riadidlá/predstavec 1x, montážne gumené O-krúžky 4x, kábel Micro USB 1x.

2.Popis produktu
(1(Displej
(2)Hlavné tlačidlo:
stlačte a pridržte pre zap./vyp. zariadenia
(3)Tlačidlo funkcií/bluetooth: 
Krátke stlačenie – zmena zobrazovanej funkcie
Stlačiť a prodržať – zap./vyp.Bluetooth 
(SSID:CamileR20_XXXXXXXX)
(4) Micro USB konector – nabíjanie zariadenia
(5) Resetovacie tlačidlo

3.O zariadení:
Navic 20 je možné používať na bicykli alebo skútri. Pomocou GPS, Navic 20 zaznamenáva vašu trasu , zobrazuje údaje a 
zaznamenáva celkové údaje. Je ho možné spojiť s vašim smartfonom pomocou Bluetooth a všetky údaje sledovať pomocou 
aplikácie Camile.

4.Inštalácia
Ako je zobrazené na obrázku, pomocou dvoch gumených O-krúžkov uchyťte držiak na riadidlá/predstavec tak že ich zakvačíte 
o držiak diagonálne. 
Vložte zariadenie do držiaka a pootočte o 90° v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť cvaknutie poistky a prístroj 
nie je korektne usadený v držiaku. Šípka na držiaku určuje smer ktorým bude prístroj smerovať po usadení do držiaka. 

5.Funkcie
Zapnutie / vypnutie zariadenia – ON/OFF
Stlačte a pridržte hlavné tlačidlo

GPS pozícia
Ihneď ako zapnete zariadenie začne na displeji blikať GPS ikona, 
ktorá indikuje, že zariadenia vyhľadáva GPS satelity. Keď ikona 
prestane blikať, zariadenie je pripojené na satelity a môžete 
začať jazdu.

Zobrazenie funkcií
Krátkym stlačením tlačidla funkcií, prepínate medzi zobrazením 
jednotlivých funkcií na spodnom riadku displeja. Funkcie: ODO-
celková prejdená vzdialenosť, DST - vzdialenosť aktuálnej jazdy, 
MXS - maximálna dosiahnutá rýchlosť, AVS - priemerná rýchlosť, 
PTM - časový plán, PDST - plán vzdialenosti. (Funkcia PTM a PDST
sa zobrazia na displeji len za podmienky, ak si v aplikácii nastavíte
tréningový plán)



Automatický Stand-by režim
Ak zariadenia Navic 20 nie je v pohybe viac ako 10sekún automaticky pozastaví záznam údajov. Ak je záznam pozastavený viac 
ako 15 minút, automaticky sa zariadenie prepne do Stand-by režimu (zobrazený je len čas). Akákoľvek akcia prebudí zariadenie
z tohto režimu. Po jednej hodine v Stand-by režime sa prístroj automaticky vypne.

Resetovanie zariadenia
Ak potrebujete zariadenie resetovať, stlačte resetovacie tlačidlo, ktoré sa nachádza 
vedľa Micro USB konektora. Zariadenie sa zresetuje ihneď po stlačení tlačidla. Vaše 
zaznamenané údaje budú stále v pamäti zariadenia zaznamenané.

Reset zariadenia – základné nastavenie
Ak chcete zariadenie resetovať, tak aby sa všetky zaznamenané údaje vymazali z pamäte, stlačte a pridržte obe tlačidlá počas 
5 sekúnd. Samozrejme predtým musí byť zariadenie zapnuté.

Zapnutie/vypnutie Bluetooth
Stlačte a pridržte pravé tlačidlo. Ikona Bluetooth na displeji 
začne blikať čo indikuje, že Bluetooth je zapnutý. Keď ikona 
prestane blikať, zariadenie je pripojené k aplikácii vo vašom 
smartfóne. 

Kalibrácia času
Pripojete Navic 20 k vášmu smartfónu pomocou Bluetooth a 
čas v zariadení sa automaticky nastaví podľa lokálneho 
nastavenia času vo vašom smartfóne. 

Pripojenie sa k aplikácii Camile
Najpr si zapnite Bluetooth na Navic 20 a vašom smartfóne. V 
aplikácii Camile si zvoľte zariadenie Navic 20 a stlačte tlačidlo 
pripojiť „Connect“ aby sa zariadenia spojili.

Vlastnosti aplikácie Camile
1.Synchronizácia trás: Po jazde so zariadením Ciclo Navic 20 
si môžete prejdenú trasu pozrieť na vašom smartfóne, 
pomocou aplikácie Camile. Môžete vašu trasu zdieľať so 
svojimi priateľmi cez sociálne siete. (Navic 20 má kruhovú 
pamäť, čo znamená, že po dosiahnutí plnej kapacity sa staré 
dáta automaticky prepisujú novými. Preto doporučujeme 
synchronizáciu robiť po každej jazde.)

2.Nastavenie jednotiek merania
Prostredníctvom aplikácie si môžete zvoliť jednotky merania 
vzdialenosti KM, alebo Míle.

3.Tréningový plán
Pomocou aplikácie si môžete zadať buď plánovaný čas, alebo 
vzdialenosť plánovanej trasy.



4.Automatické podsvietenie displeja
Prostredníctvom aplikácie si môžete aktivovať/deaktivovať 
automatické podsvietenie displeja (základné nastavenie je 
„deaktivované“).  Ak je podsvietenie aktívne, aktivuje sa so 
západom slnka (len ak je zariadenie v pohybe). Ak je 
automatické podsvietenie neaktívne, stlačte 

hociktoré tlačidlo a podsvietenie sa aktivuje na 30s. Ak 
cestujete v rámci časových zón, doporučujeme po takejto 
zmene rekalibrovať čas v zariadení.

5.Nový Firmware
Prostredníctvom aplikácie Camile a nastavení v nej si môžete 
do vášho zariadenia nahrať najnovší firmware pre vaše 
zariadenie a to prostredníctvom Bluetooth pripojenia. 
Zariadenie je potrebné reštartovať po nahraní nového 
firmware. 

6.Aplikácia Camile – download
Túto aplikáciu nájdete na App Store pre zariadenia s iOS, alebo Google Play Store pre Android. Vyhľadávaný výraz je „Camile“. 
Viac informácii i aplikáciu pre Android nájdete aj na http://navic.ciclosport.de.
Pre technickú podporu, prípadné riešenie problémov so zariadením Ciclo Navic 20 môžete kontaktovať : ciclo-
service@ciclosport.de

7.UPOZORNENIA
 nevystavujete zariadenie ohňu, alebo vysokej teplote
 zamedzte kontaktu zariadenia s vodou
 zabráňte kontaktu displeja s ostrými predmetmi, aby sa nepoškriabal
 nerozoberajte zariadenie
 počas nabíjania dodržujte štandardné bezpečnostné pokyny
 operačná teplota pre zariadenie je -10 – 40°C
 pre vlastnú bezpečnosť, vyhýbajte sa ovládaniu prístroja počas jazdy

Poznámka: Ak používate nabíjačku tretích strán uistite sa, že výstup prúdu a napätia je 5Vdc/1A a nabíjačka má CE certifikát.

Záručná doba je 24 mesiacov a vzťahuje sa na výrobné a materiálové vady, nevzťahuje sa však na batériu a závady 
spôsobené nesprávnym používaním. Vždy používajte zariadenie podľa tohto návodu. V prípade akejkoľvek reklamácie sa 
obráťte na predajcu, alebo priamo kontaktujte dovozcu pre Slovensko. Prístroj a kompletné príslušenstvo, spolu s dokladom 
o zakúpení a kompletným kontaktom pošlite na adresu : SK-Profi Bike s.r.o., ktorú nájdete na www.skprofibike.sk . V prípade, 
že vaša reklamácia bude uznaná, prístroj vám bude vymenený, alebo opravený bezodplatne. V prípade zistenia chyby 
spôsobenej užívateľom, vám bude oprava účtovaná spolu s poštovným. V prípade drahšej opravy, budete najskôr 
kontaktovaný a o tejto veci upovedomený.

Distributér pre Slovensko : SK-PROFI BIKE s.r.o , B. Bystrica , info@skprofibike.sk , www.skprofibike.sk
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