
Tabuľka obvodu kolesa

NASTAVENIE 
POHYB V MENU

PROTOS 113 
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 
Gratulujeme!
Cyklo komputer PROTOS 113 je zariadenia najvyššej kvality a 
spracovania. Je vybavený najmodernejšou elektronikou a je odolný 
voči vode. Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu.
Váš CICLOSPORT tím.   

OBSAH BALENIA
 PROTOS 213
 Senzor na vidlicu s káblom
 Batéria typ CR 2032
 Magnet na špicu
 Držiak na riadidlá
 Montážny materiál

MONTÁŽ
Namontujte držiak cyklo komputra na riadidlá, alebo predstavec, 
pomocou sťahovacích pások (obr.1). Za týmto účelom pretiahnite 
sťahovacie pásky cez otvory v držiaku, buď v smere jazdy pre 
montáž na riadidlá, alebo priečne na smer jazdy v prípade montáže 
na predstavec. Držiak umiestnite na požadované miesto (obr.2) a 
sťahovacie pásky utiahnite. Prečnievajúce konce sťahovacích pások 
odstrihnite nožnicami.
Teraz sťahovacie pásky pretiahnite cez otvory v senzore a senzor 
umiestnite na vidlicu (obr.3) a pásky pritiahnite len voľne. 
Namontujte magnet na špicu (obr.4) na rovnakú stranu ako ste  
umiestnili senzor na vidlicu. Teraz senzor a magnet nastavte do 
vzájomnej pozície tak, aby ich vzdialenosť od seba nebola väčšia ako
3mm a magnet bol vo výške medzi ryskami na senzore. Teraz pevne 
utiahnite magnet na špici i sťahovacie pásky senzora. Prečnievajúce 
konce pások odstrihnite nožnicami.  

UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Vloženie batérie: Vložte batériu typ CR2032 plus pólom nahor. 
Uzáver batérie zatvorte pomocou mince, použite primeranú silu aby
ste nepoškodili závit a uistite sa, že kryt je správne usadený.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Tlačidlo MODE prepína zobrazenie na 4 riadku displeja medzi 
dennými funkciami, denná vzdialenosť (DS), celkový počet km (DS 
TOT), priemernou (SPD AVS) a maximálnou (SPD MAX) rýchlosťou. 
Tlačidlo SET prepína v 2. riadku displeja medzi funkciami denný čas 
jazdy (TM), celkový čas jazdy (TM TOT), aktuálna spotreba kalórií 
(kcal) a spotreba celkových kalórií (TOT kcal). Okrem toho pri 
každom stlačení tlačidla krátko aktivuje podsvietenie displeja. 
Súčasným stlačením oboch tlačidiel na približne 5 sekúnd sa 
aktivuje funkcia trvalého podsvietenia displeja, na displeji bliká 
„Light On“. Táto funkcia umožňuje trvalé používanie podsvietenia 
displeja.

Ak chcete vypnúť túto funkciu, stlačte obe tlačidlá na približne 5 
sekúnd, kým sa displeji neobjaví „Light OFF Mode“ a podsvietenie 
sa vypne. Po každej jazde sa komputer PROTOS vypne, aby sa šetrila
energia batérie a po určitej dobe sa automaticky prepne do 
pohotovostného režimu. Týmto vypnutím sa automaticky 
deaktivuje i funkcia trvalého podsvietenia displeja. Toto slúži pre 
dlhšiu výdrž batérie. Funkcia trvalého podsvietenia musí byť 
zapnutá pred každou jazdou.

Ak chcete vynulovať namerané denné hodnoty, musíte stlačiť tlačidlo MODE 
asi na 5 sekúnd (na displeji sa zobrazí Reset). Podržte stlačené tlačidlo, kým 
sa displej nevráti do normálneho zobrazenia. Ak však stlačíte tlačidlo MODE 
na 10 sekúnd, všetky hodnoty, tiež ročné hodnoty, sa vynulujú na „0“ (na 
displeji bliká Total Reset). Na vykonanie tejto funkcie musíte počkať, kým sa 
displej prepne späť na normálne zobrazenie. Stlačením tlačidla nastavenia 
SET na 5 sekúnd pre vstup do nastavení.

NASTAVENIE
Tlačidlo SET sa používa na nastavenie blikajúcich hodnôt na displeji. 
Stlačením tlačidla Mode tieto hodnoty uložíte a systém sa prepne na ďalší 
bod nastavenia.
Stlačte tlačidlo SET na približne 5 sekúnd a v hornom riadku displeja sa 
zobrazí 24H. Tu môžete pomocou tlačidla SET zvoliť, či chcete zobraziť čas v 
12 alebo 24 hodinovom formáte. Stlačením tlačidla MODE toto nastavenie 
uložíte a prepnete na nastavenie času.
Bliká hodnota pre nastavenie hodín, môžete ju teraz zmeniť pomocou 
tlačidla SET. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty stlačte tlačidlo MODE, 
hodnota sa uloží a bliká hodnota pre nastavenie minút. Teraz pomocou 
tlačidla SET nastavte požadovanú hodnotu. Pre uloženie stlačte tlačidlo 
MODE. Podľa tohto postupu je možné meniť všetky nastavenia krok za 
krokom.

Postupnosť nastavení je nasledovná:
• Formát času 24/12 hodín
• Čas - hodiny a minúty
• Km/h alebo míle/h
• Obvod kolesa v palcoch (pozri tabuľku) Predvoľby 18 "- 29" a 700
• Obvod kolesa individuálne nastaviteľný v mm
• Prenos celkového počtu kilometrov až do 999999 km bez desatinnej čiarky
• Prenos celkového času jázd v hodinách a minútach (max. 9999 hodín a 59 
minút)

Záruka: Uschovajte si doklad o kúpe tohto zariadenia počas záručnej doby, 
pretože je vyžadovaný v prípade možnej reklamácie. Konečný užívateľ 
dostáva záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na 
škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo spôsobené vonkajšími 
vplyvmi (voda, pád, slnko, náraz alebo prasknutie). Pokiaľ by sa počas 
záručnej doby vyskytli chyby, kontaktujte nás.
Servisný kontakt: info@skprofibike.sk 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Batéria: CR2032
Frekvencia: 125 kHz
Prevádzková teplota sa pohybuje od -10 ° C do + 50 ° C.
Skladovacia teplota počas prepravy je medzi -20 ° C a +70 stupňov.
Odolnosť voči vode: IPX7
Vyhradzujeme si právo na ďalšie technické zmeny a vývoj.

Zákaznícky servis / kontakt:
Ak má zariadenie poruchu alebo máte s ním problém, pošlite nám ho, s 
ohľadom na nasledujúce body na nasledujúcu adresu.
1. vždy nám pošlite svoje zariadenie v pôvodnej škatuli
2. priložiť sprievodný list s popisom chyby,
3. vašu úplnú adresa a telefonický kontakt
4. kópiu dokladu o kúpe
5. a toto všetko zašlite k nám na adresu:
SK-PROFI BIKE s.r.o., Zvolenská cesta 23, 97405 Banská Bystrica 
www.skprofibike.sk

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného 
zberu).Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho
sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu 

pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť inak spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s 
týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomôže chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho 
mestského úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Vyhlásenie o zhode: Týmto CicloSport K.W. Hochschorner GmbH, že zariadenie PROTOS 113 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami
súčasnej právnej situácie. Vyhlásenie o zhode sa nachádza na tejto adrese: www.ciclosport.com




