
2. FUNKCJE

1. Wprowadzenie
UWAGA

●

5. OPERATING THE COMPUTER

USTAWIENIE PARAMETRÓW

Program SERWIS

Current Altitude

Current Speed

Sub-Feature

3. PRZYGOTOWANIE

Release

Distance in millimeter 
in one revolution

Fig. 2

Fig. 1

Button B
Button A

Ustawienie współczynnika koła.

ATTENTION !! Refer to the appendix for installation reference.

Wprowadzenie
współczynnika 

koła rower 1

Wybór stopni
C lub F

Podstawowy
ekran

Wprowadzenie
współczynnika
koła rower 2

Wybór 
KM lub Mile

Wybór
jednostki wagi

KG lub LB

Wprowadzenie
wieku użytkownika

Wprowadzenie
wagi użytkownika

Wybór formatu
zegara 12h lub 24h

Ustawienie zegara Ustawienie
przebiegu Program

SERWIS dla roweru 2

Ustawienie
przebiegu Program

SERWIS dla roweru 1

TRYB ROWER

AUTO WYŁACZANIE / WŁĄCZANIE 
Gdy licznik nie otrzymuje żadnych sygnałów
przez 5 min. automatycznie wyłącza się, na
ekranie pokazywany jest wyłącznie aktualny
czas. Przyciśnij dowolny przycisk – na ekranie
pojawią się ponownie ostatnie wskazania.

Uwaga TX LOBAT  pojawi się  w dolnej linii, gdy
bateria nadajnika w pasku lub sensorze jest
słaba. Przyciśnij przycisk A, aby zignorować
uwagę

Ikona       pojawi się pomiędzy KM/h i 
, gdy bateria licznika jest słaba

OSTRZEŻENIE:
SŁABA BATERIA w NADAJNIKU
(Paska lub Sensora)

Art No.: MCT232-P3-GB

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Brak
wskazań
prędkości

nieprawidłowe
położenie
magnesu i sensora

Słaba bateria
sensora

sprawdź ustawienie

wymień baterię

interferencje, źle
wprowadzony
współczynnik koła

Licznik używaj w oddali od
urządzeń bezprzewodowych

Zresetuj komputer i wprowadź
prawidłowo współczynniki koła

temperatura
otoczenia poza
zakresem pracy,
interferencje

zresetować licznikNieregularne
symbole
na ekranie

Nieprawidłowe
wskazania

FAT (FAT-BURN)
Pokazuje spalanie tłuszczów w gramach

ODO (TOTODO-1)

CLOCK Zegar 

SCAN
Automatyczny przegląd parametrów
(TM, DST, MXS, AVS)

 

Obwódka  ikony  wskazującej rower      lub
w lewym górnym rogu środkowego pola
ekranu, obraca się szybciej lub wolniej
kiedy przyspie  

Ikona                w dolnym prawym rogu 
środkowego pola  ekranu, wskazuje,
czy jedziemy z prędkością większą od
średniej czy mniejszą.

KOMPARATOR PRĘDKOŚCI       (     /     )

ODO (TOTALODO)

TENDENCJA PRĘDKOŚCI

       (     /     )

OSTRZEŻENIE: SŁABA BATERIA (      )
      /     

TRYB ALTIMETR

 Wysokość bieżąca (ALT)
 

Ustawienie alitimetra: 
W trybie ALTI przytrzymaj przycisk A, ukaże się SET ALTI, zwolnij
przycisk – wysokość zostanie wyzerowana i zacznie pulsować
prawa cyfra. Można ustawić właściwą wysokość wybierając
wartość przyciskiem B i potwierdzając przyciskiem A.

 

RESET pozostałych funkcji
Wejść w odpowiednią funkcję (MAX, TOTAL GAIN, AVG SLOPE,
MAX SLOPE)  i przytrzymać przycisk A do wyzerowania wartości

  
 

TEMP

AVS (AVGSPEED)

MXS (MAXSPEED) 

CAL (CALORIE)

Wszystkie dane trasy zostaną zresetowane

Nieprawidłowe
wskazania altimetra

1) Zresetuj altimetr
 ( zmiana ciśnienia)
2) Sprawdź/wymień baterie

Eg. Altitude Gain = H1+H2+H3

H

H1

H2

H3

WYBÓR ROWER 1 LUB 2

Przycisnąć
jednocześnie
przyciski A i B

na krótką chwilę.

Licznik bezprzewodowy
ATECH MCX-232

Instrukcja obsługi

● Zużyte baterie przekazać do odpowiednich punktów
   recyklingu
   Uniemożliwić dzieciom  dostęp do urządzenia i baterii              

● System dla 2 rowerów 
● Prędkość bieżąca (0-99.9 Km/h lub M/h
● Prędkość średnia 
● Maksymalna prędkość
● Dystans bieżący ( do 999.99 km)
● Czas jazdy ( do 9:59:59)
● Program SERWIS dla obu rowerów
● Komparator prędkości (+;-)
● Tendencja (przyspieszanie lub zwalnianie)
● Przebieg całkowity 
● Suma przebiegów całkowitych 2 rowerów
● Wpis przebiegu całkowitego 
● Wysokość bieżąca
● Maksymalna wysokość
● Całkowite przewyższenie
● Maksymalne nachylenie podjazdu / zjazdu
● Przegląd parametrów SCAN
● Alarm przekroczenia granicznych wartości pulsu
● Licznik kalorii
● Licznik spalania tłuszczów
● Zegar cyfrowy 12h/24h
● Temperatura C/F
● Auto start / stop
● Automatyczne włączanie / wyłączanie ekranu

Licznik ma 2 tryby pracy: Rower (BIKE), Altimetr (ALTI), 
Ekran ma 3 linie. W górnej linii pokazywana jest bieżąca 
wysokość. W środkowej linii pokazywana jest prędkość bieżąca, 
nr roweru, tendencja i komparator. W dolnej linii wyświetlane 
są podfunkcje dla poszczególnych trybów.
Przycisk B służy do zmiany trybu, przycisk A służy do wyboru 
funkcji z danego trybu.

Współczynnik koła to obwód koła w mm.  Współczynnik koła 
oblicza się mnożąc 3,1416 przez średnicę koła w mm 
( lub skorzystaj z załączonej tabeli). Inny sposób pomiaru 
współczynnika koła ( rys.2.) polega na pomiarze odległości jaką 
pokonuje punkt na kole podczas jednego obrotu.

Rozpoczęcie ustawienia parametrów następuje po:
1. Wymianie baterii
2. Po jednoczesnym przyciśnięciu i przytrzymaniu obu przycisków
Używaj przycisku B do ustawienia właściwej wartości, a przycisku A do zmiany funkcji i/lub potwierdzenia ustawienia

Po zresetowaniu lub wymianie baterii można 
ustawić program SERWIS przypominający nam 
o konieczności dokonania przeglądu roweru po 
200, 400, 600 lub 800 km - prawym przyciskiem 
zmieniasz, lewym potwierdzasz wybór. Gdy 
przebieg całkowity osiągnie ustawioną wartość 
– symbol klucza będzie migał w lewym górnym 
rogu.

1. USTAWIENIA 2. OBSŁUGA LICZNIKA
PRZEWIJANIE TRYBÓW I FUNKCJI
Tryb ROWER

Tryb ALTIMETR

Zegar

Dystans Maks prędkość

Przebieg
całkowity

Suma 
przebiegów całk. 

Wysokość
bieżąca

SLP (SLOPE) Nachylenie
bieżące mierzone jako
stosunek wzrostu wysokości
do przejechanego dystansu w %

MAX (MAX ALTI)
Maksymalna wysokość

AS+ (AVG SLP+)
Nachylenie średnie podjazdów

TOT (TOTGAIN)
Całkowite przewyższenie
jest sumą poszczególnych
różnic poziomów (jak na rys.)

Maksymalna
wysokość

Nachylenie
bieżące

Nachylenie
średnie podjazdów

Całkowite
przewyższenie

Pokazuje aktualny czas. Przytrzymaj 
przycisk A aby wejść w tryb ustawiania.

Pokazuje przebieg całkowity
dla roweru 1 lub 2

Pokazuje sumę przebiegów całkowitych 
roweru 1+2 

Pokazuje przejechany bieżący dystans

Pokazuje osiągniętą maksymalną  
prędkość 

Pokazuje  prędkość średnią

Czas jazdy

Temperatura. Przytrzymaj przycisk
A aby wejść w tryb wyboru stopni C lub F

Pokazuje spalone kalorie

DST (TRIPDIST)

TM (TRIPTIME)

Altimetr pozwala ci obserwować na jakiej wysokości jesteś. Działa 
na podstawie zmiany ciśnienia atmosferycznego. Dlatego możliwe 
są różne wskazania nawet jeśli licznik pozostaje na tej samej 
wysokości, a następuje zmiana warunków atmosferycznych.
Użyj przycisku A w celu zmiany funkcji:

Tryb ROWER

AS- (AVG SLP-)
Nachylenie średnie zjazdów

MS+ (MAX SLP+)
Maksymalne nachylenie podjazdów

MS- (MAX SLP-)
Maksymalne nachylenie zjazdów

SCAN
(ALT, MAX, TOT, SLP AS+, AS-, MS+, MS-)

Automatyczne wyłączenie
Gdy licznik nie otrzymuje żadnych sygnałów przez 5 min. 
Automatycznie wyłącza się, na ekranie pokazywany jest 
wyłącznie aktualny czas.

Ręczne włączenie
Przyciśnij dowolny przycisk – na ekranie pojawią się 
ponownie ostatnie wskazania.

Automatyczne włączenie
Licznik włączy się automatycznie w ciągu 10 sek. od 
momentu otrzymania sygnałów z nadajników, jeżeli jego 
wyłączenie nastąpiło nie później niż przed 2 godzinami lub w 
ciągu 1 minuty, jeżeli licznik wyłączył się ponad 2 godz. temu.

Uwagi:
Prawidłowe  działanie licznika może być rozstrojone poprzez 
zakłócenie Elektromagnetyczne. Wówczas należy zresetować 
licznik.

Podczas wymiany baterii zwrócić uwagę na prawidłowy typ 
baterii i biegunowość, Nieprawidłowe włożenie baterii może 
spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet wybuch 
baterii.  

Importer:
APG CO. Sp.j. Białystok, Ciołkowskiego 157
www.apg.pl tel. 85 6623100


