
Cykeldator       CM 2.11

Cykeldatorn kan placeras på styret [1] eller på styrstammen [2].  
 
Om cykeldatorn ska placeras på styrstammen måste de fyra skruvarna  på fästet 
lossas [3]. Vrid fästets underdel 90o. Drag åt skruvarna. 

1:1 Förberedelser

Montering på styret

1) Förbered fästet genom att trä i buntbanden enligt bild. Sätt fast den  
självhäftande gummibiten [4]. 

2) Montera fästet på samma sida som magneten och sändaren.  
(Bästa placeringen är på höger sida på styret [5]. 

3) Sätt i cykeldatorn i fästet enligt bild. Vrid medsols för att låsa fast [6]. 

Sändaren ska placeras på högra framgaffelbenet (uppifrån sett). 

1) Montera sändaren på framgaffeln med hjälp av medföljande buntband. 

2) Montera magneten på en eker i framhjulet. Avståndet mellan magnet och 
sändare får inte vara mer än 3 mm. 

OBS! 
På sändaren finns en markering som visar var magneten ska passera  
sändaren. Justera höjdförhållandet så att magneten passerar markeringen. 

1:2 Förberedelser

Montera sändare på gaffel och magnet på hjul

Placera batteriet (CR 2032) med + polen vänd uppåt. Använd ett mynt och skruva 
medsols för att montera locket. 

1:3 Förberedelser

Sätta i batteriet

För att förenkla handhavandet har CM 2.11 inga vanliga knappar.  
 
Alla grundinställningar programmeras med hjälp av två knappar på baksidan 
av cykeldatorn. Använd en penna eller annat spetsigt föremål för att trycka på 
knapparna.  
 
Knapparnas funktioner vid grundingställningarna:
En blinkande siffra justeras genom att trycka på SET-knappen. Värdet sparas 
genom att trycka på den STORE- knappen. Samtidigt visas inställningarna för 
nästa funktion automatiskt.

1:4 Förberedelser

Använda knapparna

När batteriet sätts i cykeldatorn visas automatiskt grundinställningarna.  
(Dessa visas även när AC-knappen trycks in. )

Progammera hjulomkrets
1) Öka värdet med SET-knappen. 
2) Spara värdet med STORE-knappen. 

2:1 Grundinställning

Inställningar

Däckdimension Omkrets
40-559 26x1,5 2026
44-559 26x1,6 2051 
47-559 26x1,75 2070
50-559 26x1,9 2026
54-559 26x2,0 2089
57-559 26x2,125 2114
37-590 26x1 3/8 2133
37-590 26x1 3/8 2105
32-620 27x1 1/4 2199

Däckdimension Omkrets
40-622 28x1,5 2224
47-622 28x1,75 2268
40-635 28x1 1/2 2265
37-622 28x1 3/8 2205
20-622 700x20C 2114
23-622 700x23C 2133
25-622 700x25C 2146
28-622 700x28C 2149
32-622 700x32C 2174
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Mätning av hjuldimension:  
Det bästa sättet att få fram korrekt hjuldimension är att mäta:
Markera en startlinje på marken. Vrid hjulet så att ventilen är precis över  
startlinjen. Rulla cykeln rakt fram tills hjulet snurrat ett varv. Markera slutpunkten. 
Mät avverkad sträcka i mm. 

 ETT VARV

Om du inte har möjlighet att mäta hjulets dimension kan du läsa av däckets  
dimension och sedan fylla i motsvarande värde från tabellerna till nedan.

Måttenhet (km eller miles)
1) Välj km med SET-knappen. 
2) Spara värdet med STORE-knappen. 

Grattis till ditt köp av CicloSport CM 2.11 cykeldator ! 
 
För att du ska få ut största möjliga nytta av produkten, läs igenom hela manualen 
innan du börjar använda produkten.  
 
Lycka till!
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Totaldistansmätare 
1) Öka värdet med SET-knappen. 
2) Spara värdet med STORE-knappen. 

Klocka - 12 eller 24 timmars visning
1) Välj 24 med SET-knappen. 
2) Spara värdet med STORE-knappen. 
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Klocka - Minuter och timmar
1) Öka värdet för minuterna med SET-knappen. 
2) Spara värdet med STORE-knappen. 
3) Öka värdet för timmarna med SET-knappen. 
4) Spara värdet med STORE-knappen.

Cykeldatorn är nu klar att användas!

Cykeldatorns display har tre rader: 

På övre raden visas genomsnittshastigheten. (Klockan vid energisparläge) 
På mittenraden visas aktuell hastighet.  
På nedre raden visas trippmätaren. (Totaldistansmätaren vid energisparläge)

3:2 Användning
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Cykeldatorn har två (2) års garanti mot fabrikationsfel. Batterier omfattas inte 
av garantin.
Vid eventuell reklamation måste kvitto uppvisas.  
 
Kontakta ditt inköpsställe eller gå till www.maxpuls.se och fyll i en  
reklamationsrapport.  
 
Du kan även kontakta CicloSport direkt via e-mail: info@ciclosport.de

4:3 Garanti

Problem: Lösning:
Felaktig eller ingen  
information visas

- Tryck in AC-knappen på baksidan av cykeldatorn 
(All information kommer att raderas). 

- Prova att ta ur batteriet och sätt in det på nytt, alternativt 
byt batteri. 
(All information kommer att raderas). 

Hastigheten 
visas inte

- Kontrollera att avståndet mellan magnet och sändare är 
max 3 mm. 

- Kontrollera att cykeldatorn sitter korrekt i fästet. 

Hastigheten visar 
för snabbt eller för 
långsamt

- Kontrollera så att hjulomkretsen är rätt inställd. 
- Kontrollera om hastigheten visas i kilometer eller miles. 

Cykeldatorn: 
Använd ett mynt och skruva locket motsols för att lossa locket.  
 
Tag bort batteriet och placera ett nytt (3V CR 2032) med + polen vänd uppåt. 
Använd ett mynt och skruva medsols för att montera locket. 

Om inget händer i displayen, tryck lätt med en penna eller liknande föremål på  
AC-knappen på baksidan av cykeldatorn. 

4:1 Batteribyte

4:2 Felsökning

(SPD) - Aktuell hastighet
Displayen visar aktuell hastighet.  

Mätområde: 0 - 299,9 km/h  
(decimalen visas upphöjd)

3:4 Användning

Hastighet (mittenraden)

(Ø) - Genomsnittshastighet 
Visar aktuell genomsnittshastighet. 

Mätområde: 0 - 299,9 km/h  
(I energisparläge visas klockan på övre raden)

3:3 Användning

Genomsnittshastighet (övre raden)

(DST) - Trippdistansmätare
Visar träningens avverkade sträcka. 

Mätområde: 0 - 999,99 km

(I energisparläge visas totaldistansmätaren på 
nedre raden, mätområde: 0 - 99999 km)

3:5 Användning

Distansmätare (nedre raden)

mode

mode

SPD

392
km/h

DST

22.55

23.58

Ø

km/h

km

mode

mode

SPD

392
km/h

DST

22.55

23.58

Ø

km/h

km

Automatiskt start / stopp
Cykeldatorn har automatiskt start/stopp när den sitter i fästet. 

4 sekunder efter hjulets första rörelse visas hastigheten i displayen. 1 minut efter 
att hjulet slutat snurra återgår displayen till energisparläge. Då visas klockan och 
totaldistansmätaren i displayen. 

Nollställning av trippvärden
Trippdistansmätaren och genomsnittshastigheten nollställs automatiskt 12 
timmar efter att cykeldatorn har använts.  
 
Nollställning av totaldistans
Tryck på AC-knappen på baksidan av cykeldatorn för att nollställa  
totaldistansmätaren.

3:1 Användning

Generell information

Manual på svenska

Utgåva 1 - 2014-03-17

Svensk distributör: 
MaxPuls  -  Enebymovägen 61  -  602 12  Norrköping  
Internet: www.maxpuls.se  -  E-mail: info@maxpuls.se

( ● = Standard, ◊ = Tillbehör)
Teknik Trådbunden ●

Inga knappar (auto nollställning) ●
Auto start/stopp ●

Klocka Klocka 24 timmars ●
Hastighet Aktuell hastighet (upp till 199 km/h) ●

Genomsnittshastighet ●
Distansmätare Trippmätare KM ●

Totalmätare KM justerbar ●
Övrigt Energisparläge ●

Utbytbart batteri (av användaren) ●
Konfigurerbar via PC eller MAC ◊
Vattentät ●
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