NÁVOD NA POUŽITIE

Informácie

Informácia o požiadavkách na označovanie:

Pre viac informácií o produktoch Lezyne navštívte: http://lezyne.com

Tento výrobok je v súlade s časťou 15 Pravidiel Federálnej komisie pre komunikácie
(FCC) a licencie license-exempt RSS standard(s ) Ministerstva priemyslu Kanady
(Industry Canada, IC). Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) tento
výrobok nemôže spôsobovať zásahy, a (2) tento výrobok musí akceptovať akékoľvek
zásahy, vrátane zásahov, ktoré môžu spôsobiť neželané fungovanie výrobku. FCC:

WEEE Symbol & Zneškodňovanie Produktov:
Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, v súlade so Smernicou o Odpadových
Elektrických a Elektronických Zariadeniach 2002/96/EC (WEEE), že pokiaľ produkt dosiahne
koniec svojho životného cyklu, podlieha v Európskej Únii špeciálnemu procesu
zneškodňovania odpadov. Okrem tohto produktu sa toto nariadenie vzťahuje na všetky
predmety, ktoré sú nositeľmi tohoto symbol. Nezneškodňujte tieto produkty ako
nešpecifikovaný komunálny odpad, ale umiestnite ich do programu materiálovo
diferencovaného recyklovania.
Súlad s CE RF—Vyhovuje požiadavkám EÚ:
Vybavenie je v súlade Odporúčaním Rady Európy 1999/519/EC z 12. júla 1999 o limitoch
vystavovania verejnosti elektromagnetickým poliam (0–300 GHz). Zmeny či modifikácie
tohoto produktu, ktoré neboli autorizované výrobcom, môžu ukončiť súlad s EMC a
anulovať Vaše oprávnenie používať tento produkt. Tento produkt vykazoval súlad s ECM v
podmienkach, ktoré zahŕňali používanie zhodných periférnych prístrojov a zakrytých káblov
medzi systémovými komponentmi. Je dôležité, aby ste používali zhodné periférne prístroje
a zakryté káble medzi systémovými komponentmi, aby sa znížila možnosť rušenia s rádiami,
televíziami a inými elektronickými zariadeniami. My týmto deklarujeme, že toto celulárne,
Wi-Fi rádio je v súlade s hlavnými zásadami a inými relevantnými ustanoveniami Nariadenia
1999/5/EC. Produkty so známkou CE sú v súlade so Smernicou EMC (2004/108/EC) a
Smernicou o nízkom napätí (2006/95/EC) vydanými Európskou Komisiou. Súlad s týmito
nariadeniami a smernicami indikuje súlad s nasledovnými európskymi normami (v
zátvorkách sú ekvivalentné medzinárodné štandardy. Varovanie pre používateľa:
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vyslovene neschválené stranou zodpovednou za súlad
môžu anulovať Vaše oprávnenie používať toto vybavenie.

1. Tento vysielač sa nesmie nachádzať pri alebo fungovať v spojení s
akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.
2. Tento výrobok je v súlade s limitmi na vystavovanie radiácii FCC RF, získanými v
nekontrolovanom prostredí. Tento výrobok by mal byť nainštalovaný a používaný
vo vzdialenosti najmenej 20 centimetrov od tepelného telesa.
IC:
Tento výrobok je v súlade s kanadskými limitmi vystavovania RF, získanými v
nekontrolovanom prostredí a jeho používanie tak, ako je opísané v tomto návode, je
bezpečné.
Ďalšie zníženie vystavenia RF sa dá dosiahnuť ak je možné výrobok držať čo najďalej
od tela používateľa, alebo ak je možné výrobok nastaviť na nižší výkon, ak je táto
funkcia dostupná.
Lezyne je obchodnou značkou Lezyne USA, Inc. a je registrovaná v Spojených štátoch
a medzinárodne. Akékoľvek neautorizované použitie je vyslovene zakázané.
Bluetooth ® je obchodnou značkou Bluetooth SIG, Inc,
ANT+™ je obchodnou značkou Dynastream
Innovations, Inc.
Názov Strava, logá Strava a produkty a názvy služieb sú exkluzívnymi obchodnými značkami,
ktoré sú vlastnené Strava Inc
Shimano ™ je obchodnou značkou Shimano Inc

Poznámka:
Tento výrobok bol testovaný a je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenie Triedy B podľa
časti 15 Pravidiel Federálnej komisie pre komunikácie (FCC). Tieto limity boli vytvorené, aby
poskytli rozumnú ochranu pred škodlivými zásahmi do obytných inštalácií. Výrobok vytvára,
používa a dokáže vysielať rádiovú frekvenčnú energiu a, pri nesprávnej inštalácii a
nepoužívaní podľa návodu, môže škodlivo zasahovať do rádiového alebo televízneho
prijímania, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím výrobku, pričom požívateľ by sa mal pokúsiť
tento zásah ukončiť jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:
—Presmerovať alebo presunúť anténu prijímača.
—Zväčšiť vzdialenosť medzi výrobkom a prijímačom.
—Pripojiť výrobok do zásuvky okruhu, ktorý je iný od toho okruhu, do ktorého je
výrobok pripojený.
—Konzultovať a žiadať pomoc od predaju alebo skúseného rádio/TV technika.
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Záruka
Zariadenia GPS od Lezyne majú jedno (1) ročnú záruku od dátumu zakúpenia pôvodnému majiteľovi (je potrebný doklad o kúpe). Táto záruka pokrýva materiálové a výrobné poškodenia obalu
GPS, elektroniky a dodávaného držiaka. Problémy nepokryté zárukou zahŕňajú normálne poškodenia vplyvom používania, spotrebné časti ako sú batérie, pokiaľ sa poškodenie zariadenia nestalo
vplyvom poškodenia materiálu alebo výroby, nesprávnej inštalácie, snahe dostať sa k elektronike, modifikácie elektroniky, poškodenia či znefunkčnenia kvôli nehode, nesprávnemu použitiu,
zneužitiu alebo zanedbaniu.
Kvôli možnej chybe na uzávere USB portu zo strany používateľa nie je tento produkt zárukou chránený proti vode v tele zariadenia ako výsledku nesprávneho uzavretia alebo akémukoľvek
inému poškodeniu, z tohoto vyplývajúcemu. Prečítajte si, prosím, a dodržiavajte inštrukcie pri uzatváraní tela.
Tento produkt sa má používať len ako cyklistická pomôcka a nesmie byť používaný na akýkoľvek účel, vyžadujúci presné meranie vzdialenosti, smeru, lokality alebo topografie. Lezyne
nezodpovedá za presnosť alebo úplnosť mapových dát v tomto produkte.
Spoločnosť Lezyne nesmie v žiadnom prípade byť zodpovedná za náhodné alebo následné poškodenia vyplývajúce z porušenia cestných predpisov, ktoré sú následkom používania produktu
alebo akýchkoľvek jeho častí. Spoločnosť Lezyne nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia, smrť, stratu alebo iné nároky spojené s alebo pochádzajúce z používania tohoto
produktu.

Dôležité
Nenechajte zariadenie odviesť svoju pozornosť—vozidlá a prostriedky vždy používajte bezpečne.
Spoločnosť Lezyne USA, Inc. v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo iné škody spôsobené používaním tohto produktu.

NEPONÁRAJTE POD VODU
GPS zariadenia Lezyne sú v normálnych podmienkach vode odolné, ale nie sú vodotesné. Ak sa do tela zariadenia dostane vlhkosť, vyfúkajte ho, až kým nebude úplne suché.

NEPOKÚŠAJTE SA ODSTRÁNIŤ ELEKTRONIKU
Ukončí to platnosť záruky.
Nepoužívajte a neskladujte mimo teplotnej škály (-20–60° C). Životnosť batérie môže byť ovplyvnená pri teplotných extrémoch.
Lokalita a okolie môžu ovplyvňovať GPS signál. Pre najlepšie výsledky používajte zariadenia vonku, s voľným výhľadom na oblohu. Získanie GPS signálu môže trvať až 60 sekúnd.
Toto zariadenie GPS nie je kalibrovaný nástroj na meranie. Nemal by byť používanie na meranie. Merania výšky na základe dát GPS sa môžu líšiť.
Meranie kalórií je len odhadom a len pre vlastné použitie.

VAROVANIE PODĽA PROPOZÍCIE 65 CA:
Tento produkt môže obsahovať chemické látky, ktoré podľa štátu Kalifornia spôsobujú rakovinu a defekty pri narodení alebo iné
poškodenia reprodukcie (kalifornské zákony vyžadujú, aby toto varovanie bolo známe zákazníkom v štáte Kalifornia). Pre viac
informácií: www.lezyne.com/prop65.
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Stlačte na funkciu tlačidla Späť
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ENTER
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Stlačte na začatie jazdy
Podržte na ukončenie jazdy
Stlačte na pohyb dole v obrazovke Menu
Počas jazdy stlačte na označenie Okruhu

Funkcie tlačidiel obrazovky Jazda
Stlačte
Podržať
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Vypnúť/Zapnúť

Posuvné
koliesko vpravo
Menu

Podsvietenie

Štart/Okruh

Potvrdiť

Pauza
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Začíname
Funkcie tlačidiel na obrazovke Menu a Pauza
Stlačte
Podržať

Späť
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Vybrať
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Ikony obrazovky
Lezyne Track
Výkon
Pripojenie telefónu
Stav batérie telefónu

Stav GPS
Stav batérie
Stav senzorov

Srdcová činnosť
Kadencia
Rýchlosť
Prevod
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Začíname
Nabíjanie
Pred prvým použitím vášho GPS zariadenia Lezyne nabite batériu naplno a
tiež odporúčame navštíviť lezyne.com/gpsroot a aktualizovať si vaše GPS
zariadenie na najnovší softvér.
1. Odstráňte vonkajšiu vlhkosť.
2. Otvorte ochranu USB.
3. Pripojte mikro USB kábel a zariadenie do zapnutého USB
portu. Pre najlepšie výsledky použite pribalený kábel
Lezyne.
Ak zariadenie po pripojení nezobrazuje symbol nabíjania, zvolený USB
port možno nie je zapnutý – skúste iný USB port.

Pre nabíjanie otvorte ochranný obal USB

Pripevnenie
Na pripevnenie držiaka X-Lock:
1. Zarovnajte vložku so spodnou stranou držiaka.
2. Pripevnite držiak X-Lock použitím dvoch pások na čo
najpresnejšie pripevnenie.
Na pripevnenie zariadenia do držiaka X-Lock:
1. Zarovnajte plochy na zadnej strane zariadenia s držiakom.
2. Stlačte a otáčajte zariadenie dokým nezapadne na svoje miesto.
Pripevňovacie plochy
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Začíname
Zapnutie GPS
Zapnite vaše GPS podržaním ľavého tlačidla

Stlačte a držte

.

2 sekundy na zapnutie

GPS satelitný signál
Predtým, než môžete začať jazdu, je potrebné prijímať GPS signál. Toto môže trvať 30 až
90 sekúnd. Pre najlepšie výsledky:
1. Choďte von na otvorené priestranstvo.
2. Umiestnite zariadenie tak, aby malo voľný výhľad na oblohu.
3. Počkajte na vyplnenie bodiek v statuse GPS.
*keď sa pokúsite začať jazdu pred tým, než máte GPS signál, objaví sa upozornenie.

GPS signál
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Začíname
Začatie jazdy
1. Počkajte na GPS signál.
2. Začnite nahrávanie stlačením tlačidla
vpravo dole.
3. Dáta z jazdy sú zaznamenávané keď je
zapnutý časovač. Indikátor nahrávania
bude blikať v pravom hornom rohu.
4. Stlačte tlačidlo
vpravo hore alebo
vpravo hore aby ste sa mohli
presúvať medzi stránkami
ukazujúcimi dáta o jazde.

Stlačte na začatie nahrávania jazdy

Ukončenie jazdy
Vstúpte do menu pauza držaním tlačidla vpravo dole. Pre pokračovanie
záznamu zvoľte možnosť POKRAČOVAŤ alebo ULOŽTE alebo ZRUŠTE svoju jazdu.

Stlačte a podržte na ukončenie jazdy
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Začíname
Nahratie jazdy do počítača
1.
2.
3.
4.

Odstráňte tesnenie portu USB.
Pripojte svoj Power alebo Super GPS k počítaču cez mikro USB kábel.
GPS sa bude správať ako jednotka USB, aj so zložkami.
V zložke Lezyne GPS, Aktivity, nájdite súbory .Fit so svojimi jazdami. Môžete
ich nahrať a zdieľať na www.lezyne.com/gpsroot.

Tesnenie USB
Je dôležité správne namontovať tesnenie USB portu po každom odstránení,
docieli sa tak ochrana pred počasím.

Aktualizácie GPS zariadenia
Softvérové aktualizácie pre vaše GPS zariadenie môžete nájsť na
http://www.lezyne.com/support-downloads.php.
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Možnosti Menu

.

Obrazovka Menu
Držte pravé tlačidlo
Možnosti Menu sú:
•
•
•
•
•

Upozornenie
Auto
Bicykel
Osobné
Záznamy

na vstup do obrazovky MENU
•
•
•
•
•

Osobné
• Displej
Záznamy
• Čas
Telefón
• Info
Navigácia
• Strava*
Senzory
*zobrazuje sa iba ak sú segmenty uložené v zariadení

Nastavenie Obrazovky
Zariadenie GPS je možné nastaviť manuálne na zariadení alebo cez aplikáciu Ally APP v
telefóne.
Pozrite si pokyny na párovanie s telefónom a najskôr ich synchronizujte a potom môžete
pokračovať v nastavení zariadenia pomocou aplikácie Ally App

Displej

.

Je možné vytvoriť a upravovať až 5 dátových stránok, ktoré budú zobrazovať rôzne dáta.
Vstúpte do menu Displej
1. Keď ste na obrazovke Menu,
posuňte sa na Displej a stlačte ľavé
tlačidlo ENTER
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Nastavenie Obrazovky
Dátové stránky
Dátové stránky
1. Stlačte tlačidlo ENTER a môžete
si nastaviť koľko stránok chcete
vidieť

Nastavenie Stránky
Pre každú stránku existujú tri možnosti zobrazenia:
• 2 riadky dát
• 3 riadky dát
• 4 riadky dát
Na zmenu zobrazenia,
1. Posuňte sa hore alebo dole na stránku, ktorú chcete zmeniť a stlačte ľavé
tlačidlo ENTER.
2. V Počte polí vyberte posúvaním pravými tlačidlami vyberte požadovaný počet
zobrazovaných riadkov dát.
3. Pre výber stlačte ENTER.
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Nastavenie Obrazovky
Zobrazenie výberu dát
V Poliach si môžete vybrať, aké metriky chcete mať zobrazené na každom riadku dát.
Posúvajte sa Hore alebo Dole na riadok, ktorý chcete zmeniť a stlačte ENTER.
Posúvajte sa Hore alebo Dole, urobte zmeny a stlačte ENTER.
Nastaviteľné dáta
Vzdialenosť
Rýchlosť
Priem. rýchlosť
Max. rýchlosť
Jazda 1
Jazda 2
Odometer
Čas
Hodiny
Nadmorská výška
Sklon
Stúpanie
Klesanie
Teplota

Kalórie
*Tep srdca
*Priem. tep srdca
*Max. tep srdca
*Kadencia
*Priem. kadencia
*Výkon
*Priem. výkon
*3s výkon
*10s výkon
*Rovnováha výkonu
*Pravidelnosť ľavá/pravá
*Efekt. krútenia ľavá/pravá

Vzdialenosť okruhu
Rýchlosť okruhu
*Výkon v okruhu
*Tep.frekvencia v
okruhu
*Kadencia v okruhu
Čas okruhu
**Di2 radenie
* Radenie
GPS

Definície dát nájdete na str.62

*Len so zariadením ANT+™ alebo Bluetooth®
**Pre systém Di2 potrebný špeciálny adaptér Special Shimano™ Dfly
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Nastavenie Obrazovky
Zobrazenie Formátu Jednotiek
V Jednotkách si môžete zvoliť medzi formátom míle a formátom kilometre.
Stlačte ENTER a posúvajte sa hore alebo dole, na zvolenie nastavenia stlačte ENTER.

Pozadie Dispeja
V Pozadí si môžete zvoliť biele alebo čierne. Stlačte ENTER a použite pravé tlačidlá
na výber. Keď ste hotoví, stlačte tlačidlo Späť.
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Nastavenie Obrazovky
Rotácia obrazovky displeja **dostupné len pri MEGA XL**
V Otočení obrazovky si môžete zvoliť medzi formátom Portait (na výšku) a Lanscape (na šírku).
Stlačte ENTER a posúvajte sa hore alebo dole, na zvolenie nastavenia stlačte ENTER.
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Nastavenie Obrazovky
Podsvietenie Dispeja
V Podsvietení si môžete zvoliť koľko percent svetla je vydávaných na podsvietenie
pozadia. Stlačte ENTER a použite pravé tlačidlá na Zvýšenie alebo Zníženie. Stlačte
ENTER na uloženie zmien. Keď ste hotoví, stlačte tlačidlo Späť.

Kontrast Dispeja
V Kontraste si môžete zvoliť koľko percent kontrastu je použitých na obrazovke.
Stlačte ENTER a použite pravé tlačidlá na Zvýšenie alebo Zníženie. Stlačte ENTER na
uloženie zmien. Keď ste hotoví, stlačte tlačidlo Späť.
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Nastavenie Obrazovky
Zobrazenie Oznámení
V Oznámeniach si môžete zvoliť veľkosť písma, ktoré sa používa na
zobrazenie oznámení telefónu. Stlačte ENTER a zvoľte veľkosť pomocou
tlačidiel vpravo. Na uloženie voľby stlačte ENTER.

Nastavenie Času
Formát času
Formát času mení zobrazenie času z formátu 12h. na 24h. Stlačte ENTER a
pomocou tlačidiel vpravo zvoľte formát. Na uloženie voľby stlačte ENTER.
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Nastavenie Času
Časové pásmo
Časové pásmo upravuje čas podľa vašej najbližšej lokality. Stlačte ENTER a
pomocou tlačidiel vpravo si zvoľte. Na uloženie voľby stlačte ENTER.

Letný čas
Letný čas nastaví čas podľa vašej lokality. Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel
vpravo si zvoľte. Na uloženie voľby stlačte ENTER.
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Párovanie s telefónom - Ally App
Párovanie s telefónom
1. Stiahnite si Lezyne GPS Ally App v2 zadarmo do vášho telefónu.
• Google Play pre Android alebo App Store pre iPhone.
2. Otvorte aplikáciu na záložku Zariadenie a ťuknite na Hľadať Zariadenie.
3. Vo vašom GPS zariadení choďte do Menu, na Telefón a stlačte ENTER.
4. V Telefóne zvoľte buď iPhone alebo Android použitím šípok a stlačte
ENTER, po tomto bude zariadenie viditeľné pre telefón.
5. Aplikácia GPS Ally ukáže zariadenie Lezyne, ktoré chcete spárovať. Zvoľte
zariadenie a zobrazí sa vám otázka, či chcete Spárovať. Zvoľte Spárovať.
• Budete požiadaní zadať do aplikácie kód zo zariadenia.
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Párovanie s telefónom - Ally App
Resetovanie párovania s telefónom
Ak sa vyskytnú problémy s párovaním telefónu alebo ak sa spáruje s telefónom, ktorý už
nechcete, resetujete párovanie telefónu. Tým sa vymažú informácie o uloženom telefóne.
1. V telefóne vyberte možnosť Reset (Vynulovať) pomocou tlačidiel so šípkami a stlačte
Enter, čím vykonáte výber.

20

Párovanie s telefónom - Ally App
Pomoc s nastavením
Kedykoľvek budete potrebovať ďalšiu pomoc pri nastavovaní, kliknite na možnosť Viac a
prejdite na položku Podpora s prepojenými video tutoriálmi.

Klikni pre nastavenie

GPS nastavenia (Nastavenie prístroja
Po pripojení aplikácie Ally na telefóne a spárovaní telefónu so zariadením GPS môžete
pokračovať v používaní aplikácie na nastavenie zariadenia GPS. Klepnite na možnosť Viac a
prejdite na položku Nastavenia GPS.

Klikni pre nastavenie
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Párovanie s telefónom - Ally App
Základné nastavenia
V položke Všeobecné nastavenie môžete upraviť nastavenia pre Výstrahy, Auto, Osobné,
Navigácia, Obrazovka, Čas a Strava.

Klikni pre nastavenie

22

Párovanie s telefónom - Ally App
Nastavenie bicykla a obrazovky
V ponuke Nastavenie bicykla a obrazovky môžete vytvoriť až 5 profilov bicyklov. Potom prispôsobte
nastavenie obrazovky pre každý profil bicykla. Nastavte profil bicykla podľa názvu, typu športu,
obvodu kolesa, hmotnosti bicykla a počítadlo kilometrov (odometer).
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Párovanie s telefónom - Ally App
Nastavenie obrazovky
V ponuke Nastavenie obrazovky môžete vytvoriť až 5 strán a upraviť ich pomocou 2 až 8 polí.
1. Jednoducho klepnite na pole čísel na zmenu dátových polí
2. Zvoľte pole údajov, ktoré chcete zmeniť
3. Vyberte výber metriky, ktorú chcete vidieť
4. Klikni na OK.
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Párovanie s telefónom - Ally App
Nastavenie Oznámení
Keď sú GPS zariadenia Lezyne spárované s aplikáciou Lezyne GPS Ally App v2
dokážu zobrazovať Oznámenia o textových správach, Emailoch, Hovoroch a iné.
Pozri si viac o správach v nastaveniach telefónu.
* Na povolenie tejto funkcie sa najprv presvedčte, že oznámenia vo vašom telefóne
sú zapnuté pre správy a emaily. Pre detaily si pozrite inštrukcie výrobcu telefónu.
1. V Lezyne GPS Ally App v2 choďte na záložku Nastavenia a zapnite Oznámenia.

Nastavenie Oznámení
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Navigácia
Nastavenie Navigácie
Keď sú GPS zariadenia Lezyne spárované s aplikáciou Lezyne GPS Ally App v2
pracujú spolu a zobrazujú Pokyny smeru krok za krokom.
V Lezyne GPS Ally App v2, v záložke Navigácia, môžete vyhľadávať
pomocou:
• Zobrazenia mapy a ťuknutím na lokalitu, kam sa chcete dostať.
• Napísania adresy do vyhľadávacieho poľa.
• Napísania názvu lokality do vyhľadávacieho poľa.
Keď je jasná lokalita, zobrazí sa niekoľko návrhov trás.
• Zvoľte si požadovanú trasu a ťuknite na GO.
Smerové pokyny sa nahrajú do zariadenia spolu s mapou trasy.

Zobrazené smerové pokyny

Ťuknite sem pre uložené trasy

Možnosti trasy

Vyhľadávanie adresy
alebo názvu lokality

Zobrazená mapa trasy

Súčasná lokalita

Vzdialenosť
zvolenej trasy

Ťuknite na
obrazovku a
umiestnite
pripevnenú lokalitu

Nadmorská
výška zvolenej
trasy

Vráti vás na
súčasnú lokalitu
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Navigácia
Navigácia na vlastných trasách
Vlastné trasy sa dajú vytvoriť pomocou aplikácie Ally V2, keď je váš telefón spárovaný s vaším
zariadením GPS.
V aplikácii Lezyne GPS Ally App v2 na karte Navigácia môžete vyhľadávať podľa:
• Zobrazenie mapy a klepnutie na miesto, kde chcete začať.
• Začnite poklepávať pozdĺž miest, kadiaľ chcete aby trasa prechádzala.
* TIP: pre rýchle nastavenie stačí klepnúť na všeobecné umiestnenie a trasovanie vyplní
odporúčaný kurz
• Po dokončení vytýčenia trasy stlačte Uložiť a trasa bude k dispozícii vo vašich Uložených
trasách.
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Navigácia
Navigácia na Offline mapách
Offline mapy vám umožňujú navigáciu bez potreby telefónneho signálu. Musí sa stiahnuť mapa preferovanej
oblasti a uložiť na zariadení.
• Ak chcete začať, klepnite na ikonu Gear a vyberte možnosť Mapy offline
• Ak chcete, aby stiahnutá mapa bola predvolená mapa, klepnite na tlačidlo Preferovať offline trasovanie
• Profily umožňujú vybrať požadovaný typ trasovania
• Horské, dochádzkové (napr.dochádzanie do práce), cestné, ľahké, najkratšie a pešie
• Klepnite na položku Načítať mapu a stránka s mapou sa zobrazí s vašou aktuálnou polohou.
• Priblížte alebo oddialite požadovanú oblasť, ktorú chcete stiahnuť
• Akonáhle je požadovaná oblasť v oblasti obdĺžnika, klepnite na Download v spodnej časti a oblasť mapy sa uloží
do vášho zariadenia.

Navigácia
Navigácia na Offline mapách
Offline mapy môžu byť vytvorené aj na webovej stránke Lezyne GPS Root. V sekcii Mapy offline môžete
jednoducho vybrať oblasť mapy, ktorú chcete prevziať, a skopírovať ju na zariadenie GPS.
• Vo svojom webovom prehliadači prejdite na webovú lokalitu Lezyne GPS Root a na Mapy offline
• Pomocou políčka vyberte oblasť mapy, ktorú chcete prevziať. Kliknutím na rohy roztiahnite alebo zmenšite
veľkosť.
• V pravom menu na obrazovke "Kliknuť na stiahnutie" sa spustí načítanie dlaždice mapy. Nasledujúce pokyny
vám pomôžu s procesom.
• Po stiahnutí súbor skopírujete a vložíte ho do priečinka Map na zariadení GPS. Nájdite zariadenie, ktoré sa bežne
nazýva E: Otvorte zariadenie a vložte stiahnutú mapu do priečinka Mapy.

Navigácia
Navigácia typy máp a jednotky
Typy mapy vám umožnia vybrať si ako predvolené mapy z vášho zariadenia alebo zvoliť Lezyne Offline mapy.
• Vyberte typ, ktorý uprednostňujete
Zobrazenie formátu jednotiek vám umožňuje vybrať medzi Si (km) alebo Míľami
• Vyberte jedntky, ktoré uprednostňujete.

Navigácia
Nastavenie Navigácie
GPS zariadenia Lezyne dokážu komunikovať vašu lokalitu aplikácii Lezyne GPS Ally
App v2 a pomôcť tak pri navigácii. Ak sa dostanete mimo trasu, v aplikácii sa spustí
automatické Prepočítavanie trasy, ktoré odošle do vášho GPS zariadenia nové
smerové pokyny.
Ak nechcete, aby sa trasa automaticky prepočítavala a chcete zachovať pôvodnú trasu,
môžete túto funkciu vypnúť. Ak ste poslali smerové pokyny do zariadenia, ale chcete
ich zrušiť, v rovnakom umiestnení menu môžete zvoliť Zrušiť.

V Navigácii stlačte ENTER.
Môžete si zvoliť Zapnuté alebo Vypnuté Prepočítavanie trasy
1. Pre výber stlačte Enter.
2. Pomocou tlačidiel vpravo sa posúvajte Hore alebo Dole a vyberte.
Ak sa do zariadenia zaslala navigácia krok za krokom, máte možnosť
túto trasu Zrušiť bez použitia vášho telefónu.
V Navigácii stlačte ENTER
1. Pomocou tlačidiel vpravo sa posúvajte Hore alebo Dole a vyberte Zrušiť.
2. Pre výber stlačte ENTER a navigovaná trasa bude zrušená.
Režim vyskakovacieho okna povolí, aby sa navigačné upozornenia
zobrazovali na obrazovkách s údajmi, keď sa blíži ďalší bod obratu.
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Navigácia
Navigácia GPS Root
Na stránke Lezyne GPS Root, v záložke Trasy, môžete vytvárať Trasy. Trasy môžete
vytvárať podľa špecifík bicyklovania, peších túr alebo jazdy autom.
Lezyne GPS Root
• Uloženú Trasu môžete zobraziť z Lezyne Ally a poslať do GPS zariadenia pre
smerové pokyny Krok za krokom.
• Vyhľadávanie lokality sa dá spraviť podľa adresy, názvu alebo kliknutím na lokalitu
na mape.
1. Keď je lokalita vytvorená a nastavený počiatočný a konečný bod, stlačte tlačidlo
vypočítať a zvoľte si vašu Trasu.
2. Uložte Trasu jej pomenovaním.
• Trasy s viacerými destináciami sa dajú vytvoriť:
1. Kliknutím na mapu a vytvorením bodov.
• Zadaním počiatočného, koncového a čiastkového
Zvoľte Trasu
bodu vytvoríte požadovanú Trasu
• Čiastkové body sa dajú zoradiť v špecifickom poradí.
2. Vypočítaním Trasy.

Vyberte lokalitu
kliknutím;
Počiatočný,
konečný a čiastkový
bod definujú trasu
Inštrukcie
Krok za
krokom

Zvoľte možnosť Trasy
Pomenujte Trasu

Usporiada
jte
čiastkové
body

Kliknutím
zadáte body
na vytvorenie
trasy
Prístup k
Uloženým
Trasám
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Navigácia
Omrvinková navigácia - Breadcrumb Mapping
Keď je nastavené zaznamenávanie, Lezyne GPS začne nahrávať Mapovanie, ktoré
ukáže, kde ste sa nachádzali.
1. Stlačte tlačidlo

vpravo dole a mapa sa začne zobrazovať.

Mapovanie Trasy
Keď sa používa Navigácia, Mapa Trasy zobrazí začiatok, koniec a lokalitu v
reálnom čase na tejto trase.
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Strava Sync
Nastavenie Strava Sync
Na stránke Lezyne GPS Root alebo v aplikácii Lezyne GPS Ally App v2 môžete
synchronizovať svoju aktivitu na Strava, populárnu sociálnu sieť.
Strava.com
Aktivity môžete nastaviť, aby sa synchronizovali automaticky alebo ručne po jednej.
V aplikácii Ally App nastavte, aby sa váš účet synchronizoval so Strava jednoduchým
prihlásením sa cez záložku Nastavenia v aplikácii Ally App a na stránke GPS Root.
Lezyne GPS Ally App v2 Sync
1. Choďte do Nastavení v záložke Viac.
2. Ťuknite na Pripojiť sa na Strava.
3. Aby bola synchronizácia s aplikáciou možná musíte mať účet Strava.
4. Prihláste sa do účtu Strava a potvrďte.
5. Keď je spojenie nadviazané, môžete nastaviť aplikáciu aby synchronizovala
vašu aktivitu automaticky, alebo ich môžete po jednej synchronizovať ručne.
Prehľad Jázd

Ťuknutím sa
dostanete
do Nastavení

Ťuknutím sa pripojíte

Ťuknutím
zdieľajte

34

Strava Sync
Nastavenie Strava Sync
Lezyne GPS Root Sync
1. Kliknite na Nastavenia na začatie synchronizácie so Strava.
2. Kliknite na tlačidlo Pripojiť k Strava.
3. Budete požiadaní o prihlásenie sa do Strava.
4. Objaví sa stránka požadujúca potvrdenie spojenia. Kliknite na Autorizovať.
5. Môžete si nastaviť automatickú synchronizáciu vašich jázd, alebo ich nahrávať
ručne jednu po druhej.

Keď sa prihlásite Strava, budete požiadaní
o potvrdenie spojenia

Pripojiť k
Strava

Synchronizovať jazdu so
Strava
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Sledovanie/Tréning
Nastavenie TrainingPeaksTM
TrainingPeaks je spôsob, ako sledovať údaje o jazde a oveľa viac.
• Rýchlosť
• Vzdialenosť
• A všetky informácie zo senzorov/snímačov, ku ktorým ste pripojení
* účet s TrainingPeaks, je potrebné nastaviť skôr ako budete synchronizovať.
Lezyne GPS Root / Ally App Sync
1. Kliknutím na položku Nastavenia synchronizujete s TrainingPeaks.
2. Kliknite na tlačidlo Pripojiť s TrainingPeaks tlačidlami.
3. Budete vyzvaní, aby ste sa prihlásili do TrainingPeaks.
4. Potom vás stránka vyzve na potvrdenie pripojenia. Kliknite na položku Autorizovať a potvrďte.
5. Môžete nastaviť jazdy na automatickú synchronizáciu, keď ich stiahnete alebo si ich aktualizujete raz za čas pri
prezeraní jazdy.

Sledovanie/Tréning
Nastavenie Lezyne Track
Lezyne Track je spôsob ako zdieľať informácie o vašej jazde v skutočnom čase s
priateľmi, rodinou alebo kýmkoľvek iným. Týmto osobám sa odošle email obsahujúci
linku, ktorá ich presmeruje na mapu ukazujúcu vašu:
• Lokalitu
• Rýchlosť
• Vzdialenosť
• Akékoľvek senzorické ukazovatele, ktoré meriate
Jediné, čo potrebujete, je ci ich emailová adresa na vytvorenie zoznamu kontaktov a keď stlačíte tlačidlo nahrávať na
vašom GPS zariadení, im sa odošle správa informujúca ich o tom, že ste sa vydali na jazdu.
1. Stiahnite si Lezyne GPS Ally App v2.
2. Ťuknite na záložku Viac v aplikácii a nájdite Lezyne Track.
3. Zapnite Lezyne Track.
4. Napíšte alebo vyhľadávajte vo svojich kontaktoch osoby, ktoré chcete pridať do zoznamu
5. Keď spustíte nahrávanie na vašom GPS zariadení, vami vybraným osobám sa
odošle oznámenie.

Ťuknutím
pridáte
funkciu

Ťuknutím zapnete
a povolíte

Vytvorte emailový
Zoznam kontaktov
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Sledovanie/Tréning
Nastavenie Tréningového programu
Cyklocomputre Lezyne GPS sa môžu synchronizovať s aplikáciami TrainingPeaks ™ a Toay´s Plan a importovať
tréningy do zariadenia. Prečítajte si podrobnosti o účtoch a vytváraní ov na web stránkach aplikácií.
1. Otvorte aplikáciu Lezyne GPS Ally
2. Na nájdenie tréningových programov kliknite na Viac v aplikácii Ally.
3. Kliknite na TrainingPeaks ™ alebo Toay´s Plan, aby ste sa mohli prihlásiť a synchronizovať
4. Ak ste sa prihlásili a vrátili späť do aplikácie Ally, prejdite prstom nadol, čím obnovíte stránku. Ak je tréning
naplánovaný na aktuálny deň, zobrazí sa v dolnej časti. Klepnutím synchronizujte so zariadením
5. Setup Zone vám dáva možnosť nastaviť cvičenie buď so zónami srdcovej frekvencie alebo s výkonovými
zónami
6. Tieto zóny je možné nastaviť ručne alebo synchronizovať s TrainingPeaks ™ alebo Toay´s Plan.
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Sledovanie/Tréning
Nastavenie Tréningového programu
1. Keď sa naplánované tréningy synchronizujú so zariadením GPS, na obrazovke zariadenia sa zobrazí príkazový
riadok.
2. Na obrazovke sa zobrazí Začať tréning? Ak chcete začať, vyberte položku ÁNO alebo NIE, ak chcete začať
tréning neskôr počas jazdy
3. Ak zvolíte NIE, a chcete začať tréning počas jazdy, podržte tlačidlo LAP na 2 sekundy, aby ste spustili tréning.
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Sledovanie/Tréning
Nastavenie Tréningového programu
Zaznamenané jazdy a jazdy s tréningami sa môžu synchronizovať s tréningovými programami, ak sú zapnuté
funkcie automatického synchronizácie.
Synchronizácia s aplikáciami GPS Root / Ally App
1. Kliknite na položku Nastavenia na synchronizáciu s vybraným programom.
2. Ak kliknete na program, ktorý nie je nastavený, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka pre danú lokalitu
3. Po prihlásení musíte autorizáciu dokončiť.
4. Teraz ak nahráte jazdu do aplikácií GPS Root / Ally, automaticky sa bude synchronizovať s vybratými
programami
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Párovanie senzorov
Nastavenie Senzorov
Lezyne Mega XL a Mega C možno párovať s Bluetooth® aj ANT+™ zariadeniami

* Predtým, než spárujete vaše senzory, pozrite si pokyny výrobcu o tom ako ich
párovať so zariadeniami.
1. V Senzoroch stlačte ENTER pre prístup. Zvoľte typ senzoru, ktorý chcete
spárovať a stlačte ENTER.
• Tepová
• Rýchlosť a
frekvencia
kadencia
• Rýchlosť
• Výkon
• Kadencia
• Prevod
2. Podľa typu vášho zariadenia zvoľte buď Bluetooth ® alebo ANT+ ™
3. Zvoľte senzor, ktorý chcete spárovať
* Toto môže zabrať niekoľko minút*
Pri spárovanom GPS zariadení sa objaví Spárované a ikona na obrazovke domov

Domov
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Párovanie senzorov
Nastavenie monitoru výkonu
* Predtým, než spárujete váš monitor výkonu, pozrite si pokyny výrobcu o tom ako
ho nastaviť, spárovať a kalibrovať.
1. Vo Výkone stlačte ENTER pre začatie Párovania. Zariadenie bude hľadať senzory
výkonu v dohľade. *Toto môže zabrať niekoľko minút *
2. Zvoľte senzor, ktorý chcete spárovať.
*(Pozrite si názov alebo ID číslo, ktoré sa zhodujú s vaším zariadením)
Keď proces skončí, na GPS zariadení sa objaví Spárované.
3. Keď je párovanie dokončené, môžete:
- Kalibrovať*
- Auto Zero *(len verzia ANT+)
- Nastaviť dĺžku ramena kľuky
*Pozrite si pokyny výrobcu ako Kalibrovať a nastaviť Auto Zero
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Nastavenie Bicykla
Nastavenie Obvodu kolesa
Obvod kolesa kalibruje senzor rýchlosti, aby presne zobrazoval vašu rýchlosť
podľa veľkosti vášho kolesa. Toto je potrebné ak používate senzor rýchlosti na
vnútornom trenažéri.
*Spárované senzory rýchlosti prevezmú nahrávanie rýchlosti a vzdialenosti od
GPS, ktoré prestane byť používané.
Stlačte ENTER a pravými tlačidlami Zvýšte alebo Znížte. Stlačte ENTER na
uloženie nastavenia. Keď ste hotoví, zvoľte Dozadu alebo stlačte tlačidlo
ENTER.

Veľkosť a obvod kolesa
Veľkosť kolesa nájdete na bočnej strane pneumatiky. Toto nie je presný zoznam, ale všeobecná
pomôcka. Presnejšie výpočty môžete nájsť online. Alebo ich môžete zmerať manuálne
http://www.bikecalc.com/wheel_size_math.
Koleso

Pneumatika

Obv

Koleso

Pneumatika

Obv

Koleso

Pneumatika Obv

700c/29er

20 mm

700c/29er

23 mm

700c/29er

25 mm

700c/29er

28 mm

650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5

20 mm
23 mm
25 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
44 mm
50 mm
56 mm
1.00”
1.25”
1.5”
1.75”
1.90”
1.95”
2.00”
2.10”

208.0
209.9
211.1
213.0
196.0
197.9
199.2
201.1
203.6
205.5
207.3
211.1
214.9
218.7
199.4
203.4
207.4
211.4
213.8
214.6
215.4
217.0

650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650b/27.5
650c
650c
650c
650c
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb

2.125”
2.20”
2.25”
2.30”
2.35”
2.40”
20 mm
23 mm
25 mm
28 mm
35 mm
38 mm
44 mm
50 mm
56 mm
1.00”
1.25”
1.5”
1.75”
1.90”
1.95”
2.00”

217.4
218.6
219.4
220.2
221.0
221.6
192.0
193.8
195.1
197.0
197.6
199.5
203.3
207.0
210.8
191.6
195.6
199.6
203.5
205.9
206.7
207.5

26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
26inch mtb
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent
20inch Recumbent

2.10”
2.125”
2.20”
2.25”
2.30”
2.35”
2.40”
20 mm
23 mm
25 mm
28 mm
32 mm
35 mm
1.00”
1.25”
1.5”
1.75”
1.90”
1.95”
2.00”

209.1
209.5
210.7
211.5
212.3
213.1
213.7
154.3
156.1
157.4
159.3
161.8
163.7
157.6
161.6
165.6
169.6
172.0
172.8
173.6
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Osobné nastavenia
Športový typ
Športový typ vám umožňuje zvoliť si čo sa lepšie hodí vášmu typu alebo
aktivite a ako by to malo byť kategorizované pre sťahovania.
Stlačte ENTER a pre výber použite tlačidlá vpravo. Stlačte ENTER a
potvrďte výber.

Nastavenie Jazyka
Nastaví požadovaný jazyk.
Stlačte ENTER a pre výber použite tlačidlá vpravo. Stlačte ENTER a potvrďte výber.
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Osobné nastavenia
Nastavenie Veku
Nastavenie vášho veku pomáha pri výpočte kalórií.
Stlačte ENTER a použitím tlačidiel vpravo Zvýšte alebo Znížte. Stlačte tlačidlo ENTER pre
potvrdenie výberu. Po skončení zvoľte Späť alebo stlačte tlačidlo Späť.

Nastavenie Hmotnosti
Nastavenie vašej hmotnosti pomáha pri výpočte kalórií.
Stlačte ENTER a použitím tlačidiel vpravo Zvýšte alebo Znížte. Stlačte tlačidlo ENTER pre
potvrdenie výberu. Po skončení zvoľte Späť alebo stlačte tlačidlo Späť.
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Osobné nastavenia
Nastavenie Výšky
Nastavenie vašej výšky pomáha pri výpočte kalórií.
Stlačte ENTER a použitím tlačidiel vpravo Zvýšte alebo Znížte. Stlačte tlačidlo ENTER pre
potvrdenie výberu.

Nastavenie Pohlavia
Nastavenie vášho pohlavia pomáha pri výpočte kalórií. Zvoľte pohlavie Muž alebo Žena.
Stlačte ENTER a pre výber použite tlačidlá vpravo. Stlačte ENTER a
potvrďte výber.
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Nastavenie Auto oznámení
Nastavenie Posúvania
Automatické Posúvanie sa stránkami počas zaznamenávania.
Stlačte ENTER a pre výber Zapnutia alebo Vypnutia použite tlačidlá
vpravo. Stlačte ENTER a potvrďte výber.

Nastavenie Synchronizácie
Táto funkcia automaticky synchronizuje údaje jazdy s telefónom, keď ukončíte
jazdu. Údaje môžu byť potom odoslané do GPS Root alebo na spárované stránky
tretích strán. Stlačte kláves ENTER a pomocou pravých tlačidiel vyberte možnosť
On alebo Off. Stlačte ENTER pre výber.
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Nastavenie Auto oznámení
Nastavenie Štart/Stop (Pauza)
Nastavenie Pauza je automatická funkcia, ktorá ovláda zaznamenávanie počas jazdy ak
sa zastavíte na určitú dobu. Znova sa spustí keď sa začnete hýbať.
Stlačte ENTER a pre výber Zapnutia alebo Vypnutia použite tlačidlá vpravo. Stlačte
ENTER a potvrďte výber.
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Nastavenie Auto oznámení
Nastavenie oznámenia o nastavenom Okruhu
Nastavenie Okruhu vám umožňuje nastaviť si oznámenie založené na vašich časových a
vzdialenostných cieľoch a dáta ukladať do vášho súboru .fit.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo vyberte Čas alebo Vzdialenosť. Stlačením ENTER
potvrdíte výber a tlačidlami vpravo vyberiete Zvýšiť alebo Znížiť. Po skončení stlačte ENTER. Na
vynulovanie zvoľte Vypnúť a zopakujte predchádzajúce kroky.

Nastavenie Svetla
Nastavenie Svetla automaticky zapne svetlo podsvietenia vždy keď je stlačené
akékoľvek tlačidlo. Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo zvoľte Vypnúť alebo
Zapnúť. Stlačením ENTER potvrdíte výber.
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Nastavenie Upozornení
Nastavenie upozornenia o Dĺžke jazdy
Upozornenie o dĺžke jazdy vám oznámi keď splníte svoj vzdialenostný cieľ.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo vyberte Zvýšiť alebo Znížiť. Po
skončení stlačte ENTER. Na vynulovanie zvoľte Vypnúť a zopakujte
predchádzajúce kroky.

Nastavenie upozornenia o Dobe jazdy
Upozornenie o dobe jazdy vám oznámi keď splníte svoj časový cieľ. Stlačte ENTER a
pomocou tlačidiel vpravo vyberte Zvýšiť alebo Znížiť. Po skončení stlačte ENTER. Na
vynulovanie zvoľte Vypnúť a zopakujte predchádzajúce kroky.
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Nastavenie Upozornení
Nastavenie upozornení o Kalóriách
Oznámenie o kalóriách vás upozorní keď splníte svoj kalorický cieľ. Stlačte
ENTER a pomocou tlačidiel vpravo vyberte Zvýšiť alebo Znížiť. Po skončení stlačte
ENTER. Na vynulovanie zvoľte Vypnúť a zopakujte predchádzajúce kroky.

Nastavenie upozornení o minimálnom Tepe
Upozornenie o minimálnom tepe srdca vás upozorní vždy, keď sa dostanete na
nastavený minimálny limit. Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo vyberte
Zvýšiť alebo Znížiť. Po skončení stlačte ENTER.
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Nastavenie Upozornení
Nastavenie upozornení o maximálnom Tepe
Upozornenie o maximálnom tepe srdca vás upozorní vždy, keď sa dostanete na
nastavený maximálny limit. Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo vyberte Zvýšiť
alebo Znížiť. Po skončení stlačte ENTER. Na vynulovanie zvoľte Vypnúť a zopakujte
predchádzajúce kroky.

Nastavenie Reproduktoru
Nastavenie Reproduktoru ho zapína keď je stlačené akékoľvek tlačidlo.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo vyberte Zvýšiť alebo Znížiť hlasitosť. Po skončení stlačte ENTER.
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Nastavenie Upozornení
Nastavenie zvukových upozornení
Alarm vás upozorní vyskakovacím oknom, keď dosiahnete na nastavený čas. Stlačte
ENTER a pomocou pravých tlačidiel nastavte ZVÝŠENIE alebo ZNÍŽENIE. Po dokončení
stlačte tlačidlo ENTER. Na vynulovanie, vyberte OFF (Vypnuté) a zopakujte kroky na
nastavenie.

Nastavenie časového limitu
Časový limit je daný čas nastavený na vypnutie upozornenia po jeho spustení. Stlačte
kláves ENTER a pomocou pravých tlačidiel stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ alebo ZNÍŽIŤ. Po
dokončení stlačte tlačidlo ENTER. Na vynulovanie, vyberte OFF (Vypnuté) a zopakujte
kroky na nastavenie.
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Záznamy
Prehľad
Prehľad vám umožňuje prezerať si detail uložené v zariadení.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo si vyberte podľa dátumu a času jazdu,
ktorú chcete. Pre potvrdenie výberu stlačte ENTER.

Vymazať všetko
Vymazať všetko vymaže všetky detail jázd zaznamenané a uložené na zariadení.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo zvoľte Áno alebo Nie. Pre potvrdenie
výberu stlačte ENTER.
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Záznamy
Vymazať najstaršie
Vymazať najstaršie vymaže najstaršiu jazdu zaznamenanú a uloženú na
zariadení. Toto sa hodí keď potrebujete úložný priestor na záznam a viete, že
táto jazda nie je dôležitá a chcete uchovať ostatné.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo zvoľte Áno alebo Nie. Pre potvrdenie
výberu stlačte ENTER.

Pamäť
Tu vidíte, koľko hodín záznamu ešte môžete využiť.
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Záznamy
Vynulovať Jazdu 1
Týmto vymažete zaznamenanú vzdialenosť v Jazde 1.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo zvoľte Áno alebo Nie. Pre potvrdenie
výberu stlačte ENTER.

Vynulovať Jazdu 2
Týmto vymažete zaznamenanú vzdialenosť v Jazde 2.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo zvoľte Áno alebo Nie. Pre potvrdenie
výberu stlačte ENTER.
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Vynulovať Odometer
Umožňuje vám vymazať všetky najazdené kilometre na Odometri.
Stlačte ENTER a pomocou tlačidiel vpravo zvoľte Áno alebo Nie. Pre potvrdenie výberu stlačte
ENTER.

Info
Zariadenie
Indikuje typ zariadenia.

Firmvér
Čísla vo Firmvéri indikujú, ktorá verzia sa práve používa v
zariadení.
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Info
GPS (Adaptívne / 1 Sekunda)
Tu si môžete vybrať GPS čip na spustenie GPS v 1 sekundových intervaloch alebo
spustiť Adaptívne. Adaptívna požiadavka na signál založená na pohybe GPS a môže
zvýšiť dobu prevádzky zariadenia.

GPS (Reset)
Pri prvom nastavení GPS ukladá informácie o polohe satelitov pre rýchlejší štart.
Ak cestujete na dlhé vzdialenosti, do rôznych štátov alebo do iných krajín a zažijete
pomalý štart, obnovenie vymaže všetky uložené údaje o polohe a začne znovu.

Sats (Satelity)
Počet satelitov, ktoré momentálne zariadenie používa.
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Info
HDOP, VDOP
Toto je kvalita GPS dát.
Horizontal Dilution of Precession.
Vertical Dilution of Precession.

Batéria
Súčasné napätie v batérii.
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Info
FCC ID
FCC certifikačné číslo zariadenia

IC
Certifikačné číslo Industry Canada

RCM
Tri existujúce známky súladu (C-Tick, A-Tick a RCM) sú konsolidované
do jednej známky súladu - RCM

Bluetooth LE
Verzia softvéru Bluetooth LE

ANT+™
Verzia softvéru ANT+™
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Špecifikácie - Mega XL GPS
Typ batérie

Nabíjateľná Lithium polymer, 1300 mAhr

Životnosť batérie

Až 48hod

Veľkosť pamäte

Až 800hod

Škála operačnej teploty

-20⁰C až 60⁰C (-4⁰F až 140⁰F)

Škála teploty pri nabíjaní

0⁰C až 45⁰C (32⁰F až 113⁰F)

Vodný rating

IPX7 *testované 30min v hĺbke 1m

Hmotnosť

82g

Špecifikácie - Mega C GPS
Typ batérie

Nabíjateľná Lithium polymer, 1300 mAhr

Životnosť batérie

Až 32hod

Veľkosť pamäte

Až 400hod

Škála operačnej teploty

-20⁰C až 60⁰C (-4⁰F až 140⁰F)

Škála teploty pri nabíjaní

0⁰C až 45⁰C (32⁰F až 113⁰F)

Vodný rating

IPX7 *testované 30min v hĺbke 1m

Hmotnosť

76g
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Vysvetlivky
Prevýšenie: Celkové prevýšenie, ktoré ste prekonali počas
súčasnej jazdy
Auto Presúvanie: Stránky sa presúvajú a ukazujú rôzne
informácie. Napríklad: Priemerná rýchlosť, Prevýšenie, Teplota
Auto Štart/Stop: Automaticky preruší časovač, keď stojíte,
a znovu ho spustí, keď sa pohnete. Používa sa, aby vám
nemeralo čas počas páuz a oddychu
Priemerná rýchlosť: Priemerná rýchlosť počas súčasnej jazdy
*Kadencia – Priemerná kadencia: Priemerný počet otočení
ramena kľuky za minútu
*Kadencia: Počet otočení ramena kľuky za minútu
Oznámenie o kalóriách: Oznámenie keď dosiahnete svoj
kalorický cieľ
Kalórie: Množstvo kalórií spálených počas súčasnej jazdy.
Táto informácia je vypočítaná na základe vašich osobných
nastavení
Hodiny: Súčasný čas dňa
Klesanie: Celkové klesanie, ktoré ste prekonali počas súčasnej
jazdy
Vzdialenosť: Vzdialenosť súčasnej jazdy
Nadmorská výška: Vaša výška nad morom založená na vašej
lokalite
*Tep – Priemerný tep: Priemerný počet úderov srdca počas
súčasnej jazdy
*Tep – Maximálny tep: Maximálny počet úderov srdca počas
súčasnej jazdy
*Srdcový tep: Počet úderov vášho srdca za minútu (bpm)
Okruh: Automatické oznámenie označujúce okruh, založené
na vami nastavenej vzdialenosti alebo dobe.
Odometer: Kumulatívne zaznamenávanie vzdialenosti medzi
jazdami

*Výkon - 10s výkon: 10 sekundový priemerný výkon vo wattoch
*Výkon - 3s výkon: 3 sekundový priemerný výkon vo wattoch
*Výkon - L/R % Rovnosť: Výpočet toho, ako rovnomerne je sila
rozložená doprava a doľava cez pedále
*Výkon - L/R % Tq efektivita: Efektivita pedálovania zľava
doprava
*Rovnováha výkonu: Rovnováha výkonu medzi ľavou/pravou
stranou
*Výkon: Výkon vo wattoch
Oznámenie o vzdialenosti jazdy: Oznámenie keď
dosiahnete váš vzdialenostný cieľ
Oznámenie o dĺžke jazdy: Oznámenie keď dosiahnete váš
časový cieľ
Rýchlosť – Priemerná rýchlosť: Priemerná rýchlosť počas jazdy
Rýchlosť – Maximálna rýchlosti: Maximálna rýchlosť počas
jazdy
Rýchlosť: Súčasná rýchlosť
Teplota: Súčasné vyjadrenie chladu či tepla
Časovač: Stopky, merajúce súčasnú jazdu
Jazda 1: Vzdialenosť jazdy. Kumulatívne zaznamenávanie
vzdialenosti medzi jazdami
Trip 2: Vzdialenosť jazdy. Kumulatívne zaznamenávanie
vzdialenosti medzi jazdami

*Zvláštne zariadenie ANT+™ alebo Bluetooth® potrebné na zobrazenie týchto
údajov
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Odstraňovanie porúch
Aktualizácia softvéru
Softvérové aktualizácie/manuály môžete nájsť na: http://www.lezyne.com/support-downloads.php
1.
2.
3.
4.

Pripojte zariadenie k počítaču za použitia dodaného USB káblu.
Choďte na stránku Download na GPS Root a vyberte si softvérovú aktualizáciu, ktorá je pre váš počítač.
Stiahnite a spustite program na vašom počítači.
Dodržiavajte inštrukcie na obrazovke a neodpájajte počítač, kým nebudete hotoví..

*Informácia – firmvér vám dá vedieť ktorú verziu softvéru momentálne používate.

Podpora
Inštruktážne videá, manuály, Často kladené otázky môžete nájsť v záložke Podpora na http://www.lezyne.com/support-gps.php
•
•
•
•

Videá opisujúce a vysvetľujúce zariadenie
FAQ – Často kladené otázky spojené so zariadením
Na stiahnutie – manuály a softvérové aktualizácie
Kontaktujte nás

Vynulovanie zariadenia
Keď prestane zariadenie reagovať na stláčanie tlačidiel, jednoduché vynulovanie môže vyriešiť problém.
*Vynulovanie zariadenia môže vymazať nastavania a súbory
•
•
•

Držte ENTER a MENU
45 sekúnd
Zariadenie sa vypne
Držte
2 sekundy a zariadenie sa znovu zapne

Importér pre SR:
SLOGER-EU s.r.o. www.sloger.sk
2017 © Lezyne USA, Inc. All rights reserved

63

