
 

 

Návod na použitie prístroja CicloMaster CM 2.11. 
 

Gratulujeme Vám k nákupu prístroja CicloMaster CM 2.11, získali ste prístroj s najmodernejšími elektronickými odvodmi a novým moderným 
dizajnom a to všetko vo vodeodolnom prevedení. 
Špeciálne vlastnosti: po základnom nastavení pristroja, už nikdy viac nebude potrebné stláčať akékoľvek tlačidlo. Všetky funkcie – rýchlosť 
aktuálna a priemerná, prejdená vzdialenosť sa zobrazia automaticky po prvej rotácii kolesa.  
 
OBSAH : CM 2.11, batéria CR2032, kryt batérie, držiak s káblom a senzorom na vidlicu, magnet. 
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod. 
 
1. Montáž: držiak cyklo komputra, môže byť namontovaný na riadidlá, alebo predstavec. 
Obrázok 1. - držiak namontovaný na riadidlá (pozícia A), držiak namontovaný na predstavec (pozícia B). 
Obrázok 2. - úprava držiaka z pozície A na pozíciu B. Odskrutkujte vrchnú časť a pootočte do pozície B (o 90°). 
Obrázok 3. - montáž kábla. Oviňte kábel okolo boudenu a prednej vidlice. 
Obrázok 4. - montáž senzoru na vidlicu. Upevnite senzor na vidlicu pomocou priložených sťahovacích pások na prednú stranu vidlice. 
Obrázok 5. - montáž magnetu. Namontujte magnet na špicu smerom k senzoru. Nastavte vzdialenosť medzi senzorom a magnetom – cca. 3mm. 
a vzájomnú pozíciu s riskou na senzore. 
Obrázok 6. -  nasadenie CM 2.11 do držiaka. Nasaďte CM 2.11 do držiaka v pozícii pootočenej o 45°doľava a prístroj pootočte vpravo, kým 
nezacvakne poistka. Pre demontáž postupujte obrátene.   
  
2. Nastavenie: Tento prístroj nemá klasické tlačidlá, na nastavenie prístroja sa používajú dve tlačidlá na jeho zadnej strane. Tieto tlačidlá sa 
ovládajú pomocou napr. hrotu pera (pozrite obrázok č.7.), SET – nastavenie, STORE – uloženie nastavenej hodnoty. 
 
Vloženie batérie: Vložte 3V batériu typu CR 2032, + pólom smerom k vám. (doporučenie – používajte kvalitné alkalické batérie, zabezpečíte si 
tým dlhý a bezproblémový chod vášho prístroja). Nasaďte kryt batérie a opatrne ho pritiahnite mincou v smere hodinových ručičiek. Použite 
primeranú silu, aby nedošlo k poškodeniu závitu. Tesnenie na kryte, pri výmene novej batérie doporučujeme ľahko premazať. Po vložení batérie 
sa na displeji zobrazí nastavenie obvodu kolesa – prvá číslica bliká. (Pokiaľ chcete vstúpiť do nastavovacieho režimu, keď CM 2.11 je klasickom 
operačnom móde, pridržte tlačidlo SET na 3 sekundy.  
Nasledujúce platí pre všetky nastavenia : Tlačidlo SET mení hodnotu blikajúceho čísla, tlačidlom STORE nastavenú hodnotu uložíte 
a prepnete na ďalšiu, alebo ďalšie nastavenie. 
 
Nastavenie obvodu kolesa:                            Rozmer                                   Obvod           Rozmer                                    Obvod 

Použite tabuľku obvodov kolesa, alebo si ho presne 
odmerajte podľa návodu. 

 
 

Základné nastavenie - 2155mm.  
Nastavovací rozsah: 0000 – 3999mm.  

 

 

Meranie obvodu: Naznačte si odpovedajúcu značku na plášť predného kolesa bicykla a taktiež  na zem. Posuňte bicykel presne o jednu otočku 
kolesa dopredu a naznačte opäť značku na zem. Zmerajte metrom danú vzdialenosť a údaj v mm nastavte ako obvod kolesa. Obrázok č.8. 
 

 

 

Na displeji je teraz 
zobrazený údaj km/h. 
Ak ho potrebujete  
zmeniť, stlačte SET. 

 

 

Následne sa zobrazí 
nastavenie celkových 
kilometrov. Rozsah: 
0-99999 km, alebo 
míľ.   

Nasleduje nastavenie 
formátu času. Na 
displeji bliká „24“, je 
možné nastaviť aj 12 h  
formát, vtedy sa na 
displeji zobrazuje A/P.  

 

 

Nastavte hodnotu pre 
minúty tlačidlom SET 
a potvrďte tlačidlom 
STORE. 

 

Nastavte hodnotu pre 
hodiny tlačidlom SET 
a potvrďte tlačidlom 
STORE. 

 

Po stlačení tlačidla 
STORE sa na stavenie 
ukončí a CM 2.11 je 
pripravený na 
prevádzku. 

 
 

3. Funkcie: CM 2.11 je vybavený funkciou automatický štart / stop, čo znamená, že 4 sekundy po prvom otočení kolesa sa prístroj spustí a na 
displeji sa zobrazia nasledujúce údaje. 
 

 

Vrchný riadok : Priemerná 
rýchlosť 0 – 299,9 km/h 
Stredný riadok : Aktuálna 
rýchlosť 0 – 299,9 km/h 
Spodný riadok : Denná 
vzdialenosť DST 0 – 999,99 km 

 

1 min. po poslednom otočení 
kolesa sa CM 2.1 prepne do 
šetriaceho režimu a na displeji 
sa zobrazí čas a údaj 
o celkovej vzdialenosti  
ODO - 0 – 99999km. 

Po prijatí signálu zo senzora sa CM 
2.1 opäť prepne do režimu merania 
a pokračuje v zázname údajov.  
Po 12 hodinách, ak CM 2.11 neprijme 
žiadny signál zo senzora automaticky 
vymaže údaje o dennej vzdialenosti 
a priemernej rýchlosti.   

 

Celkové prejdené kilometre je možné vymazať stlačením tlačidla AC na zadnej strane prístroja, alebo vybraním batérie, avšak pri tomto majte na 
zreteli, že tým vynulujete, aj všetky nastavené údaje. Stlačením tlačidla SET alebo STORE je možné CM 2.11 prepnúť z šetriaceho režimu.  
 
4. Výmena batérie: Otvorte kryt batérie pomocou mince v proti smere hodinových ručičiek. Vyberte starú batériu a založte novú batériu lítiovú 
3V typ CR2032 plus pólom smerom hore a zatvorte kryt a pritiahnite v smere hodinových ručičiek. 
Použitú batériu nevyhadzujte do domového odpadu, ale ju odovzdajte do zberne v súlade zo zákonom o odpadoch.  
 
5. Riešenie problémov:   
Chybné, alebo žiadne zobrazenie – skontrolujte či je batéria správne vložená, prípadne ju vymeňte ( pozor nastavené dáta sa vymažú). 
Rýchlosť nie je zobrazená – skontrolujte nastavenie senzora voči magnetu a ich vzájomnú vzdialenosť max. 3mm. Skontrolujte nasadenie CM 
2.1 v držiaku a prípadne prekontrolujte nastavenie obvodu kolesa. 
Zobrazená rýchlosť je príliš nízka, alebo vysoká – skontrolujte nastavenie obvodu kolesa a nastavenie jednotiek merania. 
 
6. Záruka: 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 CM 2.11 podľa tohto návodu. Pred zaslaní prístroja na reklamáciu si ešte raz starostlivo 
prečítajte návod a pokúste sa závadu odstrániť pomocou kapitoly 5. Riešenie problémov. 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., Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica, tel. 048 4151 001, info@skprofibike.sk, 
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 
 
 


