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Bezkáblový cyklopočítačSigma
Model 2008
V balení - snímač rýchlosti STS

- snímač frekvencie kľuku STS
- snímač tepovej frekvencie

Nastavenie dvoch obvodov kolies
DržiakTwist Lock 2450 - priemeru 31,5 mm

Základné funkcie, ktoré si môžete vložiť do obľúbených
funkciípre zobrazovanie na displeji
Viď. Menu Setting - FavouriteAalebo Favourite B
Position 1 až 10

01) denné kilometre
02) čas jazdy
03) e priemerná rýchlosť
04) maximálna rýchlosť
05) dĺžka stúpania
06) dĺžka klesania
07) priemerná frekvencia kľuky
08) maximálna frekvencia kľuky

09) graf. zobrazenia zón 1 - 2 - 3
10) priemerná tepová frekvencia
11) maximálna tepová frekvencia
12) 1. zóna tepovej frekvencie
13) 2. zóna tepovej frekvencie
14) 3. zóna tepovej frekvencie
15) spotrebovaná energia

16) aktuálna teplota
17) minimálna teplota
18) maximálna teplota

19) stúpanie (m)
20) max. nadmorská výška (m)
21) vzdialenosť pri stúpaní (km)
22) čas jazdy počasstúpania
23) priemerné stúpanie (%)
24) vertikálne stúpanie (m/min)
25) maximálne vert. stúpanie (m/min)
26) max. hodnota stúpania (%)
27) priemerná rýchlosťstúpania

28) klesanie (m)
29) vzdialenosť pri klesaní (km)
30) čas jazdy počasklesania
31) priemerné klesanie (%)
32) vertikálne klesanie (m/min)
33) maximálne vert.klesanie (m/min)
34) max. hodnota klesania (%)
35) priemerná rýchlosť pri klesaní

36) hodiny - výber režimu 12 a 24hod
37) aktuálny dátum
38) stopky
39) odpočítavanie času
40) budík

Počas jazdy môže byť súčasne zobrazovaných na
displeji 7 funkcií a informácie o bicykli 1 alebo 2.

V hornej časti displeja max. 4 funkcie, alebo len jedna z
nich - voliteľná tlačítkom Funkcie 2:
okamžitá tepová frekvencia
aktuálna nadmorská výška
prevýšenie
stúpanie/klesanie

V strednejčasti dipleja
okamžitá rýchlosť
porovnanie okamžiteja priemernej rýchlosti (šipky)
zobrazenie bicykla BIKE 1 alebo BIKE 2 - číslo v kruhu

V spodnej časti displeja jedna z nadefinovaných 20
funkcií v skupine Obľúbené A alebo Obľúbené B. Pod
zobrazovanou funkciou sa pohybuje kurzor na spodnej
lište v polohe 1 až 10 podľa jej pozície v obľúbených
funkciachAalebo B.
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Balenie obsahuje

Ďalšie parametre BC ROX 9.0 STS:

Nastaviteľné parametre

Prvá aktivácia

Princíp navigácie v programe ROX

- cyklopočítačROX 9.0 STS (chrom. lišty)
6-kontaktov SL+SP+4SS

- 3V líthiovú batériu doBC - typ CR2450

- bezkáblový držiak cyklopočítača Twist LOCK 2045
- snímač rýchlosti STSna prednú vidlicu
s batériou CR 2032

- magnet snímača rýchlosti Sigma Power Free
na všetky špice

- snímač frekvencie kľuky ROX STS(chrom. lišty)
s batériou CR 2032

- magnet snímača frekvencie kľuky

- hrudný snímač tepovej frekvencie STS
s batériou CR 2032

- elastický pás k hrudnému snímačutepovej frekvencie

- plastový kľúčna kryty batérií všetkých snímačov aBC
- upevňovacie gumičky
- sťahovacie plastové pásky pre trvalé upevnenie
na bicykel

- CD sprogramom Sigma Data Center 1.1.
s bezplatným upgrade cez web

- dokovaciu stanicu Sigma ROX
- orig. textový návod Sigma
- orig. obrázkový montážny návod Sigma
- orig. obrázkový návod výmeny batérií

Pre zobrazovanie vydanej energie počas jazdy je
dôležité nastaviť aj všetky požadované parametre v
základnom nastavení: vek, hmotnosť a pohlavie.
Podľa zadaných údajov následne prístroj prepočítava
podľa nameraných funkcií aj hodnotu energie v kcal.

Automatický štart a stop
Vodotesný pri jazde vdaždi
Podsvietený displej

Pripojenie BC cez dokovaciu stanicuROX 2045 k PC

Rýchlenastavenie a načítanie hodnôt pomocou
FSB - Fast Setting Box

Úsporný režim batériev cyklopočítači:
po 5 min. v kľude - displej zobrazuje len
- typ BCalebo napr. Vaše meno
- dátum
- čas
Aktivácia ľubovoľnýmtlačítkom.

jazyk menu
merná jednotka rýchlosti
počiatočná výška1
počiatočná výška241)
obvod kolesa Bike 1
obvod kolesa Bike 2
dátum narodenia
pohlavie
Male - mužské / Female - ženské
hmotnosť
celkové kilometre Bike 1
celkové kilometre Bike 2
celkový čas jazdyBike 1
celkový čas jazdyBike 2
celkové prevýšenie Bike 1
celkové prevýšenie Bike 2
akustická signalizácia zón TF

Cyklopčítač dostanete po zakúpenív režime hlbokého
spánku. Batéria CR 2045 je už vložená. tento režim
ukončíte stlačením ľubovoľného tlačítka na dobu 5
sekúnd. potom postupujte podľa zobrazovenej ponuky
menu na displeji - - verzia CZ.

Po zapnutí BC v nastavení LANGUAGE - jazyk menu -
si vyberte angličtinu -English, v ktorej je vysvetlenýcelý
návod.Slovenský a český jazyk v ponuke nenájdete.

- hlavné menu obslužného programu
cyklopočítača ROX obsahuje 6 základných skupín:
1. Favourites A- obľúbené funkcie vskupineA
2. Favourites B - obľúbené funkcie vskupine B
3. Trip Valves - denné hodnoty
4. Time- časové hodnoty
5. Data Memory - údaje v pamäti
6. Settings - nastavenie

Medzi jednotlivými skupinami hlavného menu sa
pohybujte spodnými pohybovými tlačítkami (-) a (+)
Do vybranej základnej skupiny na displeji vstúpite
dvojitým stlačením pravého horného funkčného
tlačítka2.
Základná skupina má svoje podskupiny, do ktorých sa
dostanete podobne - dvojitým stlačením pravého
horného funkčného tlačítka 2.

Z vybranej skupiny a podskupiny sa dostanete do
hlavného menu ľavým horným funkčným tlačítkom 1 -
vždy dve stlačenia o jednu úroveň vyššie.

LANGUAGE
SPEEDUNIT
HomeAltitude 1
HomeAltitude 2
WheelSize 1
WheelSize 2
Date of Birth
Gender

WEIGHT
TOTALODO 1
TOTALODO 2
TOTALTIME 1
TOTALTIME 2
TOTAL ALTI 1
TOTAL ALTI 2
ZONEALARM
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