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KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA 
 

                   

 

 
1.0 Funkcje 

1. Time / Czas 
2. Odometer / Licznik całościowy 
3. Clock / Zegar 
4. Maximum Speed / prędkość maksymalna 
5. Average Speed / Średnia prędkość 
6. Distance / Dystans 
7. Trip Counter / Licznik dzienny 
8. Stopwatch / Stoper 
9. Current Speed / Aktualna prędkość 
10. Total Time / Łączny czas 
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2.0 Wygląd oryginalny 

	  	   	  	   	  

	  

3.0 Montaż 

Uchwyt na licznik należy przymocować na kierownicy, magnes przymocować na kole 
za pomocą obejmy. Licznik umieścić w uchwycie zgodnie z poniższą prezentacją.	  

	  	   	  

 

4.0 Ustawienia 

Przyciskając jednocześnie guzik „SET“ oraz „MODE“ przez ok 5 sekund wejdą Państwo w 
menu instalacyjne, w którym można dokonać głównych ustawień. 

Kolejność w menu jest następująca: 

1. Km/h – Mph 
2. Obwód koła (patrz punkt 7.0) 
3. 24 godziny – 12 godzin 
4. Godzina 
 
W celu zmiany ustawień należy wcisnąć przycisk SET. 
Przycisk MODE pozwoli Państwu przejść do kolejnej funkcji, natomiast przyciskając 
guzik SET do kolejnego menu.  
Jeżeli przez 10 sekund nie będą Państwo wykonywali żadnych czynności, menu 
ustawień zostanie automatycznie wyłączone.  
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5.0  Wyświetlacz 
 
5.1 Automatyczne przełączanie wyświetlacza 
 
Należy przycisnąć guzik MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się słowo „SCAN”. W tym 
ustawieniu funkcje przełączają się automatycznie (co ok 2 sekundy) dopóki guzik 
MODE nie zostanie ponownie naciśnięty (patrz rys. 5.2.1). 
 
5.2 Przełączanie wyświetlacza 
Aby móc wybierać pomiędzy różnymi funkcjami wyświetlacza, należy przycisnąć 
guzik MODE i zaczekać aż pojawi się oczekiwany funkcja.  
Przyciskając guzik SET przez dłuższy czas możemy wyzerować poszczególne 
funkcje.  
Możliwe są następujące ustawienia: 
 
1. GODZINA / AKTUALNA PRĘDKOŚĆ TRYB SCAN 

 
 
2. GODZINA / AKTUALNA PRĘDKOŚĆ TRYB NORMALNY 

 
 
3. STOPER 

 
 
4. ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ (AV) 

 
 
5. PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (MX) 
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6. DYSTANS (DST) 

 
 
7. LICZNIK DZIENNY, SKALA 10M (CAL) 

 
 
8. LICZNIK CAŁOŚCIOWY (ODO) 

 
 
9. ŁĄCZNY CZAS JAZDY (TM) 
 
5.3 Guzik reset 
 
Z tyłu licznika znajduje się guzik RESET (patrz punkt 2.0). Po jego przyciśnięciu 
urządzenie wraca do ustawień fabrycznych. 
 
6.0 Baterie / rozwiązywanie problemów 
 
Wskazówki ogólne 
 
Baterie: 
Bateria litowa 2032. 3V 
Baterie należy wymienić po ok. 3 latach lub gdy wyświetlacz przyblaknie. 
W celu wymiany baterii należy otworzyć wieczko używając np. monetę. 
 
Wymiana baterii: 
- Przed wymianą baterii należy zanotować wartość licznika całościowego oraz obwód 
koła (WS). 
- Należy przestrzegać oznaczeń PLUS oraz MINUS na baterii. Gdy bateria znajduje 
się w środku urządzenia powinni Państwo widzieć znak PLUS.  
- Jeżeli pierścień uszczelniający poruszył się, należy go ponownie ułożyć. 
- Po wymianie baterii należy na nowo ustawić wartość licznika całościowego, obwód 
koła (WS) oraz godzinę. 
 
Zgodnie z prawem ręczymy za naszych obecnych partnerów handlowych w 
przypadku ewentualnych wad. Baterie są wyłączone z gwarancji. W przypadku 
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reklamacji należy zgłosić się do dystrybutora, u którego zakupili Państwo swój licznik. 
Mogą Państwo również wysłać licznik wraz z paragonem oraz wszystkimi 
elementami wyposażenia na podany adres. Należy przy tym zwrócić uwagę na 
odpowiednią opłatę za przesyłkę.  
Gdy Państwa reklamacja zostanie uznana otrzymają Państwo nowy sprzęt. 
Roszczenie może jednak dotyczyć jedynie aktualnego modelu. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian technicznych. 
 
Rozwiazywanie problemów 

Ø Gdy nie wyświetla się prędkość KM/H, sprawdź: 
- czy magnes się nie przesunął.  
- czy nie jest używany stary uchwyt z funkcją RDS 
- czy licznik jest właściwie umieszczony w uchwycie. 
- czy przewody nie są skorodowane lub utlenione. 
- czy przewody nie są uszkodzone. 
- odstęp pomiędzy magnesem i czujnikiem (max. 5mm) 
- czy magnes jest namagnesowany. 
 

Ø Gdy wyświetlacz jest pusty, sprawdź: 
- czy jest bateria 
- czy bateria jest poprawnie włożona do urządzenia (strony PLUS/MINUS) 
- czy styk baterii jest w porządku (W razie potrzeby delikatnie go odgiąć) 
 

Ø Gdy wyświetlacz pokazuje błędną prędkość KM/H, sprawdź: 
- czy są zamontowane 2 magnesy. 
- czy magnes jest właściwie umieszczony. 
- czy obwód koła (WS) nie jest błędnie podany. 
 

Ø Gdy wyświetlacz jest czarny 
- występuje zbyt wysoka (>60° C) lub zbyt niska (<0° C) temperatura 

 
 
7.0 Ustawienie obwodu koła 
W Przypadku skutera REVOLUZZER należy ustawić wartość obwodu koła na 
„1250” 


