
  

GPS Navigace 

Cyklistický Komputer 

Návod k použití 

 



 

  

Přehled 

M1 je cyklistický komputer, který je vybaven obrazovkou o rozlišení 6,6 

centimetrů a Bluetooth pro bezdrátový přenos dat. Vnitřně zabudovaný GPS 

čip může zaznamenávat údaje o pohybu, které můžeme uploadovat a sdílet 

mezi svými přáteli. Může to být připojeno s aplikací, která může naplánovat 

trasu rychle krok za krokem. Podporuje kadenční systém, kontrolu srdečního 

tepu a měření výkonu, které dává cyklistům větší přehled o jejich výsledcích. 

 

Kadence 

Srdeční tep 
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Zařízení 

Zařízení 

  

Obsah balení a návod k instalaci 

Nabíjecí kabel 

Řemeny 

Držák  

Držák  

Šroub  

Návod k instalaci zařízení za řídítka. 

1. Nasadíme přední držák na řídítka a přišroubujeme ho. Vložíme do něj zařízení tak, jak je to ukázáno 

na obrázku a otočíme po směru hodinových ručiček o 90 stupňů. 

Návod k instalaci před řídítka 
2.Po vybrání vhodné pozice zajistěte držák pomocí řemenů a vložte zařízení tak,  jak je to ukázáno 

na obrázku. 
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Funkce zařízení 

Stiskněte dlouze – Zapnutí/Vypnutí 

Stiskněte krátce – Zjišťování stav

u signálu 

Stiskněte krátce – V Cyklistickém módů pro 

ruční počítání kol. 

Stiskněte dlouze – Přenesení do menu. Krátké 

stisknutí v menu = Zpět 

Stiskněte dlouze – Přenesení do menu. Krátké 

stisknutí v menu = Zpět 

Stiskněte krátce – V Cyklistickém módu, začne 

zaznamenávat. Pro konec, opět stiskněte. 

Stiskněte dlouze – Pro ukončení záznamu. 

Stiskněte krátce – Procházet další stránku. 

Stiskněte krátce – Přesunutí dolů 

Stiskněte krátce – Přesunutí nahoru 

 

. 
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Významy symbolů 

Hodiny 

Datum 

Baterie 

Úroveň 

světla 

 

 

GPS Aktivní

 
Bluetooth Aktivní 

 
Senzor rychlosti neaktivní 

 
Kadence neaktivní 

 
Srdeční tep neaktivní 

 
Měřič výkonu aktivní 

 

K dispozici jsou čtyři styly vzhledu. 

Start 
Údaje o rychlosti poskytuje GPS. Když ikona 

bliká, znamená to vyhledávání signálu 

Stop 
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Menu může být zjednodušeno za pomocí  

Třetí možnost je 

k dispozici pouze se 

zadaným cílem 

trasy. 

Čtvrtá možnost je 

k dispozici pouze 

se zadaným cílem 

trasy. 

Stiskněte pro vybrání jiné funkce menu 

Stiskněte pro vstup do jiného menu 

Stiskněte dlouze pro vstup do hlavního menu 

Nastavení 

Ovládání zařízení 

Po vstupu do hlavního menu. Stiskněte  pro vybrání 

nastavení, které potřebujete - .Můžete upravit různé 

zobrazení mřížek na hlavní stránce ve . 
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Tréninkový managment 

Soupeř: Můžete nastavit 

soupeře ke své trase 

s danou rychlostí. 

Poté se vám bude 

zobrazovat jako na obrázku. 

Cyklista 

Zbývající vzdálenost 
Zbývající čas 

Cyklista je před soupeřem 

Cyklista je za soupeřem 

Poznámka: Pokud není k dispozici automatické ukončení trasy a cyklista ji ručně 

neukončí. Soupeř bude nadále pokračovat po celou dobu. Poté může nastat velký rozdíl 

mezi vzdálenostmi. 

Připojení 

V této části můžete aktivovat nebo deaktivovat služby GPS nebo Bluetooth. Postupujte 

podle příslušných pokynů. 

Můžete vyhledat sensory Bluetooth, navigace APP a připojit se k přístroji, který jste vyhledali. 

Pokud se zobrazí   musíte zadat obvod kola. 
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• Níže je graf s uvedenými hodnotami. 

 

Pokyny APP. M1 je vybaven navigační schopností od 

společnosti Komoot. 

1. Otevřete Google Play nebo Apple Store, ke staženi aplikace KOMOOT. Poté si 

vytvořte váš soukromý účet. 

   2.         Přejděte k přepnutí na Bluetooth a GPS. 

V aplikaci KAMOOT stejně jako níže postupujte:     Bluetooth Connect . 
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M1 začne 

vyhledávat 

KAMOOT 

M1 

zobrazí 

úspěšné 

propojení 

Aplikace 

potvrdí 

spojení 

5. Nyní můžete naplánovat trasu a spustit aplikaci. 

Servisní poplatek za navigaci 

Služby aplikace KAMOOT jsou zcela zdarma 

v regionálních mapách. Ostatní se však musí 

přikoupit. 

Služby aplikace KAMOOT lze aktivovat přímo 

z aplikace. 

Lze je také zakoupit přímo na oficiálních stránkách 

aplikace: https://www.KOMOOT.com/account/Gift 
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  4.  V     , otevřete funkci Bluetooth a klikněte na Add Deivce. M1 Začne vyhledávat 

zařízení automaticky 



 

 

Poznámky 

1. Je-li funkce pro navigaci používána v telefonech s operačním systémem 

Android, může navigační funkce našeho zařízení fungovat v některých 

zemích nestabilně kvůli nedostupnosti. 

 

 

2. Některé z telefonů mohou být náchylnější k zamrzání nebo odpojování ze 

sítě kvůli špatnému signálu nebo zvýšené teploty. Dbejte prosím na 

používání aktuální verze operačního systému. 

 

Připojení přes iPhone 

Naše zařízení podporuje propojení i telefonů s operačním systémem IOS. Musíte vyhledat a 

spárovat vaše zařízení s M1. Po úspěšném propojení se vám budou zobrazovat: hovory, zprávy, 

Skype a další na obrazovce stejně jako na obrázku níže 

 
Nahrávání souborů 
Při vypnutém stavu, 

propojte zařízení s USB. 

Poté se vám zobrazí ikona 

jako na obrázku níže 

 

Otevřete váš disk a vyhledejte Meilan-M1 a poté ACTIVITY. 

Poté můžete soubory zkopírovat do vašeho počítače. 
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Můžete také navštívit Facebook stránky pro více detailů o instalaci a manipulací s naším 

zařízením: https://www.facebook.com/meilankj  

Vstup: DC 5 V, 500 mAh 

Baterie: 1200MAH, vydrží až 25 hodin v bez nabití 

Frekvenční pásmo: 2.4–2.485GHz 

Odolnost -10 °C do 40 °C 

Vodotěsné provedení: IPX5 

 

 

 

Parametry zařízení 

Dodateční informace. 

1. Nevyhazujte baterii do vody nebo přírodního prostředí. Nevystavujte 

zařízení ohni nebo vysokým teplotám. 

2. Dbejte na řádné nabíjení a stav baterie.  

3. Zařízení je odolné vůči mírnému nebo střednímu dešti. Nepoužívat ve vodě 

nebo za extrémních podmínek. Veškerou odpovědnost za škodu za těchto 

okolností přebírá zákazník. 

4. Tento výrobek zahrnuje vysokofrekvenční část, která je vyvinuta v souladu 

s normou Evropské unie EN 300328. Při používání v jiných zemích a 

regionech se řiďte místními předpisy pro správu frekvencí. 

5. V případě silného rušení rádiovými frekvencemi a extrémních 

povětrnostních podmínek nemusí tento výrobek fungovat správně nebo 

může být omezená přesnost. Zařízení nepodporuje velmi malý počet 

nekonvenčních operačních systémů pro čtení dat. 

O Prodeji 

Otázky ohledně kvality produktu prodávané oficiálními distributory autorizovanými        

budou zodpovězeny do jednoho roku. 

Záruka se nevztahuje na příslušenství a konektory. 

Záruka se nevztahuje na poškození, které vzniklo vinou nesprávného používání. 

Záruka se nevztahuje na opravy a modifikace. 
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