
9267 LICZNIK ROWEROWY WODOODPORNY 
 
FUNKCJE 

 SPD – obecna prędkość 

 ODO – drogomierz  

 DST – przemierzony dystans 

 MXS – prędkość maksymalna 

 AVS – prędkość średnia 

 TM – czas przejażdżki 

 CLK–  zegar (12H/24H) 

 SCAN– wyświetlanie cykliczne 

 „+””-„ komparator 

 różne tryby pomiaru prędkości (km/h, m/h) 

 ustawienie obwodu opony (0mm-9999mm) 

 ustawienie ostatniej wartości drogomierza 

 zatrzymanie obecnych pomiarów 

 automatyczny włącznik/wyłącznik 

 ochrona przed zakłóceniami sygnału 

 podświetlenie 
 
MONTAŻ BATERII LICZNIKA 
Otwórz pokrywę baterii na spodzie licznika, odkręcając ją płaskim 
śrubokrętem. Włóż do środka 1 baterię CR2032 z „+” zwróconym w 
kierunku pokrywy i z powrotem przykręć pokrywę. Jeżeli na 
wyświetlaczu pojawiają się dziwne kształty, wyjmij i włóż baterię 
ponownie. 
 
WKŁADANIE BATERII CZUJNIKA 
Otwórz pokrywę baterii i włóż do 
środka 1 baterię 12V 23A 
zgodnie z obrazkiem 
znajdującym się wewnątrz. Jeżeli 
na wyświetlaczu pojawiają się 
dziwne kształty, wyjmij i włóż 
baterię ponownie. 
 
MONTAŻ CZUJNIKA 

Zamontuj czujnik na widelcu z lewej strony, odległość pomiędzy 
licznikiem, a czujnikiem nie może przekroczyć 60cm, im bliżej tym 
lepiej. Przyklej czujnik do widelca za 
pomocą podkładki samoprzylepnej i 
przytwierdź go na dobre przy użyciu 
opasek zaciskowych. Magnes przymocuj 
do jednej ze szprych przedniego koła 
tak, by znajdował się nad zaznaczonym 
sensorem w odległości 
nieprzekraczającej 1mm. 
 
MONTAŻ UCHWYTU 
Zamontuj uchwyt licznika na kierownicy za pomocą dołączonej 
gumki. Możesz go dodatkowo wykorzystać samoprzylepną podkładkę 
w celu uzyskania pewniejszego mocowania. 
 
 

LICZNIK 
Umieść licznik w otworze uchwytu i przekręć, pewnie go mocując.  
Wyjęcie go analogicznie polegać będzie na przekręceniu go w 
odwrotnym kierunku. Aby sprawdzić, czy czujnik i magnes zostały 
poprawnie zamontowane, włącz podgląd obecnej prędkości i zakręć 
kołem. W przypadku nieodpowiedniego odczytu, należy poprawić 
pozycję czujnika i magnesu. 
 
USTALENIE WIELKOŚCI KOŁA 
 
Po włożeniu baterii, na ekranie pojawi się „2060”, gdzie jedna cyfra 
będzie się migać. Wybierz odpowiedni obwód koła z poniższej tabeli. 
Wciskaj prawy przycisk, by zwiększyć migającą cyfrę i lewy, by 
zatwierdzić zmianę i przejść do następnej cyfry (można wybrać 
obwód od 0mm do 9999mm). Wciśnij lewy przycisk, by przejść do 
wyboru trybu pomiaru prędkości km/h i m/h. 
 
Wielkość opony Obwód Wielkość opony Obwód 

700c x 38mm 2180 26” x 2,25” 2115 

700c x 35mm 2168 26” x 2,1” 2095 

700c x 32mm 2155 26” x 2,0” 2074 

700c x 30mm 2145 26” x 1,9”/1,95” 2055 

700c x 28mm 2136 26” x 1,75” 2035 

700c x 25mm 2124 26” x 1,5” 1985 

700c x 23mm 2105 26” x 1,25” 1953 

700c x 20mm 2074 26” x 1,0” 1913 

700cTubulari 2130 24” x 1,9”/1,95” 1916 

650c x 23mm 1990 20” x 1-1/4” 1618 

650c x 20mm 1945 16” x 2,0” 1253 

27” x 1-1,4” 2161 16” x 1,95” 1257 

27” x 1-1,8” 2155 16” x 1,5” 1206 

26” x 2,3” 2135   

 
TRYBY POMIARU PRĘDKOŚCI (KM/H, M/H) 
Wciśnij prawy przycisk, by zmienić tryb 
pomiaru prędkości i lewy przycisk, by 
zatwierdzić wybór i przejść do ustawiania 
godziny. 
 
CLK - ZEGAR (12H/24H) 
Przy nastawianiu zegara,  wciśnięcie i 
przytrzymanie przez 3 sekundy lewego 
przycisku, pozwoli na wybór pomiędzy 
zegarem 12, a 24 godzinnym. Ponowne 
wciśnięcie lewego przycisku przełącza 
między dwoma trybami wyświetlania czasu, wciśnij prawy przycisk, 
by przejść do ustawiania godziny. Gdy zacznie migać jednostka 
godzin, ustaw ją wciskając lewy przycisk i zatwierdź wybór prawym. 
W analogiczny sposób ustaw minuty. Zatwierdź wybór prawym 
przyciskiem, by przejść do ustawień drogomierza. 
 
 USTAWIANIE OSTATNIEGO ODCZYTU DROGOMIERZA 
W trybie drogomierza wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy lewy 
przycisk, by ustawić ostatnią wartość. Wartość domyślna to 0000.0. 
Jedna z cyfr będzie migać, wciskaj prawy 
przycisk, b podnieść jej wartość i lewy, by 
zatwierdzić zmiany i przejść do następnej 
cyfry. (Drogomierz, jak i reszta ustawień 
powrócą do trybu domyślnego po wyjęciu 
baterii.) 
 
WYZEROWANIE USTAWIEŃ 
W trybie ODO wciśnij jednocześnie prawy i lewy przycisk i 
przytrzymaj je przez 3 sekundy, by wyzerować wielkość koła i tryb 
wyświetlania prędkości. Postępując w ten sposób nie wyzerujesz 
drogomierza i zegara. 
 
PRĘDKOŚĆ 
Obecna prędkość jest stale wyświetlana na ekranie licznika. 
Maksymalna prędkość to 99,9km/h(m/h) i jest ona mierzona z 
dokładnością +/- 0,1km/h(m/h). 



 
KOMPARATOR PRĘDKOŚCI 
Podczas jazdy znaki „+” i „-„ informują, czy obecna prędkość jest 
odpowiednio wyższa czy niższa od prędkości średniej (AVS). 
 
DROGOMIERZ 
W trybie ODO wyświetlany jest na ekranie całkowity dystans przebyty 
od chwili ostatniego wyzerowania 
drogomierza. Zakres to 0,001-9999 km(m). 
Gdy wartość przekroczy górny próg, licznik 
automatycznie się zresetuje. Wciśnij prawy 
przycisk, by przejść do trybu DST. 
 
PRZEMIERZONY DYSTANS (DST) 
W trybie DST wyświetlany jest dystans 
przebyty podczas tej konkretnej przejażdżki. 
Zakres to 0,001-9999 km(m). Gdy wartość 
przekroczy górny próg, licznik automatycznie 
się zresetuje. 
Wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku przez 5 sekund 
spowoduje wyzerowanie zapisów DST,MXS,AVS i TM. 
Wciśnij prawy przycisk, by przejść do trybu MXS. 
 
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (MXS) 
W trybie MXS wyświetlana jest prędkość maksymalna.  
Wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku 
przez 5 sekund spowoduje wyzerowanie 
zapisów DST,MXS,AVS i TM. 
Wciśnij prawy przycisk, by przejść do trybu 
AVS. 
 
PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA (AVS) 
 W trybie AVS wyświetlana jest średnia prędkość. 
Wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku 
przez 5 sekund spowoduje wyzerowanie 
zapisów DST,MXS,AVS i TM. 
Wciśnij prawy przycisk, by przejść do trybu 
TM. 
 
CZAS PRZEJAŻDŻKI (TM) 
W trybie TM wyświetlany jest czas przejażdżki. Zakres to 0:00:00 – 
99:59:59. Gdy wartość przekroczy górny próg, licznik automatycznie 
się zresetuje. 
Wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku 
przez 5 sekund spowoduje wyzerowanie 
zapisów DST,MXS,AVS i TM. 
Wciśnij prawy przycisk, by przejść do trybu 
wyświetlania cyklicznego. 
 
WYŚWIETLANIE CYKLICZNE (SCAN) 
W trybie SCAN, wyświetlacz przełącza się co 4 sekundy na kolejny 
tryb spomiędzy DST, MXS, AVS i TM. 
Wciśnięcie prawego przycisku włączy zegar. 
 
TRYB UŚPIENIA 
Jeżeli żadna akcja nie została wykonana przez ostatnie 300 sekund, 
licznik przejdzie w stan uśpienia. Jeżeli wciśnięty zostanie jakikolwiek 
przycisk, lub czujnik wychwyci ruch koła, licznik włączy się ponownie 
nie zerując zebranych danych. 
 
ZATRZYMANIE OBECNYCH POMIARÓW 
Wciśnięcie lewego przycisku w dowolnym momencie spowoduje 
zatrzymanie obecnych pomiarów. Migająca wartość z trybu TM 
znajdzie się na ekranie, wciskanie prawego przycisku przełączy na 
wyświetlanie kolejno DST, MXS, AVS i TM. 
Wciśnięcie lewego przycisku spowoduje opuszczenie trybu. 
 
FUNKCJE PRZYCISKÓW 
Wciśnięcie prawego przycisku pozwoli na wybranie dowolnego trybu 
spośród wymienionych: ODO, DST, MXS, AVS, TM, SCAN i CLK.  

Wciskanie lewego przycisku aktywuje zatrzymanie obecnych 
pomiarów. Migająca wartość z trybu TM znajdzie się na ekranie, 
wciskanie prawego przycisku przełączy na wyświetlanie kolejno DST, 
MXS, AVS i TM.  
Wciśnięcie lewego przycisku spowoduje opuszczenie trybu. 
 
PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 
Problem Przyczyna 

Brak pomiary prędkości Nieprawidłowe przymocowanie 
magnesu lub czujnika. Zbyt duża 
odległość pomiędzy licznikiem a 
czujnikiem (ponad 60cm). Niski poziom 
baterii licznika lub czujnika.  

Brak połączenia z czujnikiem Niski poziom baterii 

Nieprawidłowy odczyt Wprowadzony zły obwód koła 

Opóźniona reakcja Temperatura przekracza dopuszczalny 
limit (0-50ᵒC) 

Czarny wyświetlacz Zbyt wysoka temperatura lub zbyt długi 
czas na słońcu.  

Słabo widoczne informacje Rozładowana lub źle włożona bateria 

Dziwne znaki na wyświetlaczu Zakłócenia elektromagnetyczne w 
pobliżu 

Czujnik nie daje odczytu Usuń osłonę baterii 

Niepełne znaki na wyświetlaczu Wyjmij i włóż z powrotem baterię 

 
PODŚWIETLANIE 
Podświetlanie włącza się automatycznie po wciśnięciu przycisku 
pomiędzy godziną 6 wieczorem, a 8 rano. 
 
AKCESORIA 

 
 
Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, 

Konrad Zawistowski.  

Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok 

Gwarancja: Gwarancja ważna 12 miesięcy od daty zakupu. 

Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, bądź zagubienia 

jakichkolwiek elementów. Wszelkie używanie w celu 

niezgodnym z załączoną instrukcją nie będzie podlegało pod 

warunki gwarancyjne. 

Uwaga: Może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi 

poniżej 3 lat.  

 


