
GPS Navigace
Cyklistický komputer M2

Návod k použití



Srdeční tep

Přehled

M2 je cyklistický komputer, který je vybaven obrazovkou o velikosti 6,35 centimetrů a 
komunikačním protokolem ANT + pro bezdrátový přenos dat.  Zabudovaný GPS čip může 
zaznamenávat údaje o pohybu, které můžeme uploadovat a sdílet mezi svými přáteli. 
Podporuje měření kadence, kontrolu srdečního tepu a měření výkonu, které dává cyklistům 
větší přehled o jejich výsledcích. 

Kadence



-03-



Začne nahrávání

Nahrávání se pozastaví
Když procházíte záznam historie, současným zázname jsou
data posledního záznamu
Historie
Okruh

Baterie zařízení
Aktuální rychlost je vyšší než průměrná rychlost
Aktuální rychlost je nižší než průměrná rychlost 

Aktuální teplota
Aktuální čas, Hodina:Minuta

GPS Aktivní

Symboly a významové zkratky na displeji

Senzor rychlosti 
aktivní 

Kadence aktivní Srdeční tep aktivní Měřič výkonu 
aktivní

Když ikony blikají, znamená to že počítač stále hledá signál zařízení. Pokud ikony přestanou 
blikat znamená to že úspěšně spárovali. 

Průměrná

Maximální

Aktuální sklon

Časová zóna

Aktuální čas jízdy

Aktuální nadmořská výška

Celkový čas pohybu 
(včetně zastavení)

Souhrná výška stoupání

Hmotnost jezdce

Celková vzdálenost za tuto jízdu

Výpočet spotřeby kalorií během jízdy

Celkový počet najetých kilometrů 
(Tyto data uvidíte pouze pokud se 
obnoví tovární nastavení)
Nastavení velikosti kola 
(Pokud není použit senzor rychlosti, 
není za potřebí nastavovat) 



Stiskněte dlouze: Zapnutí/Vypnutí
Stiskněte krátce: Zjišťování stav 

Stiskněte krátce: v režimu procházení Nastavení / Historie: vyberte 
předchozí data nebo položku; V normálním jízdním režimu: ručně 
stiskněte tlačítko, zaznamená počet kol, například 1, 2, 3 ... 
Upozorňujeme, že funkce LAP segmentuje kruh a lze ji použít 
pouze ve stavu počátečního záznamu

Stiskněte dlouze: Vstupte do režimu nastavení; stiskněte a podržte 
pro otevření této funkce. Po vstoupení do fuknce: Pohybem levého 
a pravého tlačítka vyberte datovou položku, kterou chcete změnit; 
Stisknutím          změňte data, dokud nenajdete potřebná data 
která hledáte.

Stiskněte krátce:       začnete nahrávat nebo       pozastavíte 
nahrávání; Po spuštění záznamu má zařízení funkci automatického 
spuštění a zastavení a vždy bude fungovat v automatickém stavu 
před ručním ovládáním.

Stiskněte dlouze: Ukončíte jednorázový záznam a automaticky jej 
uložíte; potom stránka displeje automaticky přejde na stránku 
procházení historie , dlouhým stisknutím tlačítka        ukončíte 
procházení historie.

Stiskněte krátce: v režimu nastavení/procházení vyberte další data 
nebo další položku; V cyklistickém režimu vyberte zobrazení dat.

Stiskněte dlouze: vstoupíte do režimu prohlížení historie, stisknutím 
a podržením ukončíte režim prohlížení historie; po vstoupení, 
stisknutím pravého tlačítka vyberte další záznam; stiskněte levé 
tlačítko pro zobrazení okuhu časů v tomto záznamu; stiskněte 
prostřední tlačítko       přepnutí na zobrazení průměrných nebo 
maximálních dat. 

Klíčové funkce a rozhraní na zařízení



Obnovení továrního nastavení: Stiskněte tlačítko napájení společně s tlačítkem 
procházení historie;                   Zobrazí se následující výzva: 

L

Přijmout Odmítnout

Obnovení továrního nastavení

Položky, které lze nastavit: časové pásmo, metrický systém, obvod ráfku, hmotnost, ODO, párování atd. 
Zkontrolujte si své časové pásmo  na internetu samostatně. Po nastavení časového pásma zařízení 
automaticky aktualizuje čas a datum; displej je následující:

Nastavení produktu a jeho použití

Hmotnost

Metrický

Obvod kola

Nastavení
časového pásma

Imperiální

Nastavení ODO

Zapnuto
Zvuky

Vypnutí
Vymazat
párování

Párování úspěšné

Hledá párování



Nastavení obvodu kola

V níže uvedené tabulce mohou klienti zjistit obvod ráfku; nebo můžete měřit délku samostatně. Jak to 
vyzkoušet? Můžete si vyrobit jeden kruh pro válcování pneumatik, abyste získali přesnější míru. Ventil 
umístěte dolů s pneumatikou pod normálním tlakem. Udělejte si značku na silnici. Následně tlačte kolo, 
až bude ventilek opět dole. Udělejte si značku a změřte vzdálenost mezi značkami. Ty poté zadejte do 
přístroje.

Pokud máte možnost změření, použijte hodnotu z tabulky

Instrukce pro připojení externího snímače:

Můžete si zakoupit příslušenství, které podporuje bezdrátový protokol ANT + nebo senzory rychlosti 
MEILAN, senzory kadence, pásy srdeční frekvence; Speci�cké způsoby ovládání naleznete v příručce k 
příslušnému příslušenství;



Nahráváni dat

1. Ve vypnutém stavu se připojte k zařízení pomocí kabelu USB a zařízení se zobrazí jako následující obrázek:

2. Otevřete ve svém mobilu úložný disk v počítači: (MEILAN-M2) složka: ACTIVITY

3. Vyberte soubor, který chcete nahrát, a zkopírujte jej na plochu počítače; M2 podporuje čtení souboru 
formátu �t; Poté vyberte soubor který chcete a nahrajte soubor na web (např. Strava); můžete také vymazat záznam 
nebo přidat data z předchozího zařízení.

4. Data tohoto zařízení lze nahrát na následující stránky: STRAVA; KOMOOT; GARMIN atd .; 
Po nahrání můžete spravovat svá sportovní data a sdílet je se svými přáteli.



3. Vyberte soubor, který chcete nahrát, a zkopírujte jej na plochu počítače; M2 podporuje čtení souboru 
formátu �t; Poté vyberte soubor který chcete a nahrajte soubor na web (např. Strava); můžete také vymazat záznam 
nebo přidat data z předchozího zařízení.

Parametry zařízení 

Vstup: DC 5 V, 500 mAh 
Baterie: 900MAH, vydrží až 25 hodin v bez nabití (bez podsvícení) 
Frekvenční pásmo: 2.4–2.485GHz 
Odolnost: -10 °C do 40 °C 
Třída voděodolnosti: IPX5

1. Nevyhazujte baterii do vody nebo přírodního prostředí. Nevystavujte 
zařízení ohni nebo vysokým teplotám.
2. Dbejte na řádné nabíjení a stav baterie. Nenechávejte zcela vybíjet.
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

Záruka se nevztahuje na příslušenství a konektory. Záruka se nevztahuje 
na poškození, které vzniklo vinou nesprávného používání. Záruka se nevztahuje na opravy a modi�kace. 

Dodateční informace.


