AS-8
Spinningcomputer
Art. nr. 555 044

Brukerveiledning
Computeren starter automatisk å telle når man trår rundt på pedalene.
Man kan velge mellom 6 ulike visningsalternativer, eller velge SCAN for å se alle
verdiene vekselvis.
 TM/SCAN - Viser alle informasjonsvinduer vekselvis, rotert i den rekkefølgen
som sees nedenfor, hvert 5. sekund.
 TM - Viser hvor lang tid treningen har vart. Starter og stopper automatisk, alt
ettersom pedalene er i bevegelse eller ikke.
 DST - Viser tilbakelagt distanse (kalkulert). Teller oppover til den blir nullstilt
manuelt.
 ODO - Viser totalt tilbakelagt distanse (kalkulert). Kan ikke nullstilles, annet
enn ved batteriskifte.
 MAX - Viser maksimal hastighet oppnådd (kalkulert) siden forrige nullstilling.
 AVS - Viser gjennomsnittlig hastighet (kalkulert) siden forrige nullstilling.

Viser gjeldende klokkeslett.
Gjeldende hastighet vises alltid i øverste del av displayet under trening og innstilling.

For å stille klokken; trykk på «MODE»-knappen gjentatte ganger til
-symbolet
vises til høyre i vinduet.
Trykk på «SET/RESET»-knappen, og minuttene begynner å blinke. Trykk på
«SET/RESET»-knappen for å stille inn riktig info. Trykk på «MODE»-knappen for å
skifte til innstilling av timer. Justèr info med «SET/RESET»-knappen, og vent 5
sekunder til tallene slutter å blinke. Klokken er nå innstilt på riktig klokkeslett.

For å slette treningsinfo; trykk på «MODE»-knappen gjentatte ganger til TM, DST
eller AVS vises i vinduet. Trykk på «SET/RESET»-knappen for å nullstille verdiene
hos alle disse parameterne
MAX må man nullstille ved å trykke «SET/RESET»-knappen når vinduet viser MAX.
Grunninnstillingene for computeren er at hastigheten angis i km/t, og at hjulet har en
omkrets på 27 tommer.
Ved å trykke på «SET/RESET»-knappen når vinduet viser ODO, kommer man inn i
innstillingene for hjul-omkrets og hastighetsvisning. Om man ønsker å endre disse,
velger man ønsket funksjon ved å trykke på «MODE»-knappen, og justerer de
verdien som blinker, med «SET/RESET»-knappen. Valgmulighetene for
hastighetsvisning er km/t eller mph, mens valgmulighetene for hjul-omkrets er fra 5 –
31 tommer.
Dersom computeren begynner å vise svært avvikende verdier etter en tids normal
bruk, kan det tyde på at batteriet er for svakt til å tolke signalene fra sensoren riktig.
Skift batteri (standard LR44 klokkebatteri) og ta evt. kontakt med vår serviceavdeling
dersom dette ikke gjenoppretter normale verdier.
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