
Minibike magnetische display 

SPECIFICATIES： 

TIJD......................................................................................................... 00:00-99.59 

SNELHEID................................................................................................ 0:0-99.9 ML/H 

AFSTAND................................................................................................ 0:00-99.99 ML 

ODOMETER* (facultatief)....................................................................... 0-9999 ML 

PULSE* (optioneel)................................................................................. 40-240BPM 

CALORIEËN.........................................................,.................................... 0.0-999.9KCAL 

 

TOETSENFUNCTIES: 

 

MODE: Met deze toets kunt u een bepaalde functie selecteren en vastzetten. 

 

BEDIENINGSPROCEDURES: 

1. AUTO AAN/UIT 

- Het systeem wordt ingeschakeld wanneer een toets wordt ingedrukt of wanneer het een signaal 

ontvangt van de snelheidssensor. 

- Het systeem schakelt automatisch uit wanneer de sensor geen signaal geeft of wanneer geen toets 

wordt ingedrukt gedurende ongeveer 4 minuten. 

 

2. RESET 

 Het toestel kan gereset worden door de batterij te vervangen of door de mode toets gedurende 3 

seconden in te drukken. 

 

3. MODE 

Om SCAN of LOCK te kiezen indien u de scan mode niet wenst, drukt u op de MODE toets wanneer 

de wijzer op de gewenste functie begint te knipperen. 

 

4. FUNCTIES 

TIME Druk op de MODE toets totdat de wijzer vooruit gaat TIJD gaat. De totale beweeg tijd 

wordt getoond. 

SNELHEID  Druk op de MODE toets totdat de wijzer vooruit gaat naar SNELHEID. De huidige 

snelheid wordt weergegeven. 



DISTANCE  Druk op de MODE toets tot de wijzer vooruit gaat naar DISTANCE. De afstand wordt 

weergegeven. 

ODOMETER  *(optioneel) Druk op de MODE toets totdat de aanwijzer naar ODOMETER gaat. De 

totale geaccumuleerde afstand wordt getoond. 

PULSE *(optioneel) Druk op de MODE toets totdat de aanwijzer  naar PULSE gaat. De 

huidige hartslag van de gebruiker wordt weergegeven in slagen per minuut. Plaats 

uw handpalmen op de beide contactvlakken (of zet een oorclip tegen uw oor), en 

wacht gedurende 30 seconden voor de meest nauwkeurige meting. 

CALORIEËN  Druk op de MODE toets totdat de wijzer naar CALORIEËN gaat. Het aantal verbrande 

calorieën wordt weergegeven. 

SCAN  Automatische weergave van de volgende functies in de weergegeven volgorde: TIJD-

SPEED-DISTANTIE-PULS (optioneel)-CALORIEËN (herhalen). 

BATTERIJ  Deze monitor gebruikt één of twee (indien met PULSE functie) batterijen. Als de 

monitor niet correct weergeeft, moet u de batterijen opnieuw plaatsen om een goed 

resultaat te krijgen. 

 


