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         FIGYELMEZTETÉS
Új edzés előtt minden esetben konzultáljon orvosával! Olvassa el figyelmesen a „Garancia és biz-
tonsági előírások” dokumentumot!

Video Tutorial
Olvassa be okostelefonjával a QR kódot, vagy kattintson a linkre és tekintse meg a gyári oktatófil-
meket.

https://www.youtube.com/c/BrytonActive/
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Első lépések
Ez a szakasz bemutatja az alap beállításokat mielőtt használni kezdené a Rider 860-at.

RIDER 860
 1  Power (  )

• Nyomja meg hosszan a készülék ki-be 
kapcsolásához.

• Nyomja meg a képernyő zárolásához.
 2  Record (  )

• Kerékpározás közben nyomja meg a rög-
zítés elindításához.

• Rögzítés közben nyomja meg a rögzítés 
szüneteltetéséhez.

 3  Lap (  )
• Rögzítés közben nyomja meg új kör kez-

déséhez 

• Húzza lefelé a képernyő tetejét a Gyors 
Beállítások eléréshez.

• Kerékpáros üzemmódban húzza balra 
vagy jobbra további adatoldalak meg-
tekintéséhez.

• Kerékpáros módban nyomja meg hosz-
szan  a rács szerkesztéséhez.

• (  ) választás megerősítéséhez.
• (  ) kiválasztás visszavonásához.
• (  ) visszatérés az előző oldalra.

 1 

 2  3 
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Max Speed

Max Alt.

Time

ODO

Kényszerített leállítás
Az újraindításhoz nyomja 8 mp-ig (  ) majd 
engedje fel

Érintő kijelző

03/20 THU     12:20     85%
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Tartozékok
A Rider 860 komputer a következő tartozékokkal kerül forgalomba:

• USB kábel
• Kormány konzol
• Előrenyúló konzol (Sport Mount)
• Biztonsági hurok

Opcionális kiegészítők
• Pulzus szenzor (HRM)
• Pedálfordulat szenzor (CAD)
• Sebesség szenzor (SPD)

Állapotjelző ikonok

Ikon Leírás

GPS jel állapot

GPS kikapcsolva

Nincs jel

Gyenge jel

Erős jel

WLAN állapot

WLAN kikapcsolva

Nincs jel

Gyenge jel

Erős jel

Akkumulátor állapot

Akku feltöltve

Akku hamarosan 
lemerül

Akku töltődik

Rögzítés

Rögzítés

A rögzítés szünetel

Rögzítés leállítva

Ikon Leírás

Adatmező

Pillanatnyi sebesség 
gyorsabb/lassabb az 
átlag sebességnél

Szenzor párostíás

Pulzus szenzor aktív

Sebesség szenzor aktív

Pedálfordulat szenzor 
aktív

Di2 aktív

Elektromos váltó aktív

Ikon Leírás

Navigáció

POI (érdekes pontok)

Keresés online

Útvonal

Előzmény

Kordináta

Navigáció

Cím

Kedvenc

Magasság

Alapértelmezett nézet

Közelítés

Távolítás

Aktuális pozíció 
meghatározása

Kedvencekhez ad

POI keresés

PIN-hez ad

Menetirány

Észak
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1. lépés: A komputer feltöltése
Csatlakoztassa a Rider 860 komputert számítógéphez és töltse legalább 4 órán keresztül. Válassza
le a töltőről, ha a komputer teljesen feltöltött.

• Ha az akku töltöttsége nagyon alacsony, a töltés ikon ( ) villog. Tartsa a készüléket csatla-
koztatva

• Néhány perc múlva automatikusan bekapcsol, ha az akkumulátor megfelelően feltöltődött.
• Az akkumulátor töltésére alkalmas hőmérséklet 0 ° C ~ 40 ° C. Ezen hőmérséklet-tartományon 

kívül, a töltés megszűnik, és a készülék áramot von el az akkumulátortól.

2. lépés: A komputer bekapcsolása
Nyomja meg a (  ) gombot.

3. lépés: Kezdő beállítások
Amikor először kapcsolja be a Ride 860-at, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállí-
tások befejezéséhez.

1. Válassza ki a kívánt nyelvet
2. Válassza ki a kívánt mértékegységeket

LANGUAGE

Dansk

Deutsch

English

Espaňol

Français

UNIT

KM, KG

MI, LB

At least 4 hours
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4. lépés: Műholdjel keresése
A komputer bekapcsolása után automatikusan elindul a műholdkeresés. A biztos jel befogása 
eltarthat 30-60 másodpercig. 

• A GPS ikon helyén az alábbi ábra (  /  ) jelenik meg, amint sikerült befogni a jelet.
• Amennyiben a GPS jel vétele nem tökéletes, az alábbi ábra jelzi (  )

Alagutak Beltéren szobá-
ban, épületben, 

föld alatt

Víz alatt Magasfeszült-
ségű vezetékek/

TV tornyok

Magas építési 
területek

5. lépés: Kerékpározási módok

KERÉKPÁROZÁS RÖGZÍTÉS NÉLKÜL

Az idő és távolság mérése automatikusan elindul, amint a komputer mozgást érzékel, de a rögzítés 
nem indul el.

KERÉKPÁROZÁS RÖGZÍTÉSSEL
Nyomja meg a (  ) gombot a rögzítés elindításához. Nyomja meg egyszer a (  ) gombot a 
rögzítés szüneteltetéséhez.

6. lépés: Edzések megosztása
1. Regisztráljon/jelentkezzen be a brytonactive.com oldalra

• Menjen a https://active.brytonsport.com/
• Hozzon létre egy új fiókot vagy lépjen be a régi adataival

2. Csatlakoztassa a komputert számítógépéhez
• Kapcsolja be a Rider 860 készüléket és csatlakoztassa a számítógéphez USB kábellel. Válassza 

ki feltöltendő a fit fájlokat a Bryton meghajtó > Rider 860 > Download > History mappájából

3. Rögzítés megosztása
• Kattintson a jobb felső sarokban található + jelre,
• Válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat (FIT, BDX, GPX) és töltse fel az edzéseket.
• Kattintson az „Activities” -re hogy ellenőrizhesse a feltöltött útvonalat.
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EDZÉS MEGOSZTÁS STRAVÁVAL 

1. Regisztráljon/jelentkezzen be a Strava.com oldalon
a. Menjen https://www.strava.com oldalra
b. Hozzon létre új felhasználói fiókot vagy használja meglévő fiókját a belépéshez.

2. Csatlakoztassa a komputert számítógépéhez
Kapcsolja be Rider 860-as készülékét és csatlakoztassa számítógépéhez usb porton keresztül.

3. Ossza meg edzéseit
a. Kattintson a jobb felső sarokban található + jelre,
b. Válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat és töltse fel az edzéseket.
c. Adja meg az edzésével kapcsolatos információkat, majd kattintson a „Save & View” gombra.
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AUTOMATIKUS SZINKRONIZÁLÁS A BRYTON ACTIVE ALKALMAZÁSSAL

Bluetooth-hoz vagy WLAN-hoz csatlakoztatva könnyen feltöltheti a rögzített aktivitásokat a Bryton 
Active Appba. Annak érdekében, hogy bluetoothon keresztül helyesen szinkronizálja eszközét, 
párosítani kell  Rider komputerét a Bryton aktív alkalmazással az adatok első szinkronizálása előtt.

SZINKRONIZÁLÁS BLUETOOTH-ON KERESZTÜL 

A. Szkennelje be az alábbi QR-kódot a Bryton Aktív alkalmazás 
letöltéséhez vagy menjen a Google Play/App Store áruházba. 
Ezután jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új fiókot.

B. Menjen a Beállítások > Eszközkezelő menüpontba, kattint-
son a + gombra és adja hozzá készülékét.

C. Ellenőrizze, hogy az alkalmazáson látható UUID egyezik 
a készülék hátoldalán található azonosító számmal. Ha igen, 
kattintson az „Igen” gombra a hozzáadáshoz. Ha nem egyezik, 
kattintson a Nem gombra újra szkenneléshez.

D. Sikeresen hozzáadva! Kapcsolja be az Automatikus szink-
ronizálás funkciót. Mostantól az új track-ek automatikusan 
megjelennek feltöltve a Bryton Active App-ban.

MEGJEGYZÉS: A Bryton Active App szinkronizálódik a Brytonactive.com-mal. Ha már van
brytonactive.com fiókja, kérjük, ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be a Bryton Active App
alkalmazásba.

Rider 860

http://download.brytonsport.com/inst.html
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SZINKRONIZÁLÁS WLAN-ON KERESZTÜL

A. Állítsa be a WLAN-t a Beállítások > WLAN menüpontban. 
Válasszon egy hálózatot a kapcsolat létrehozásához.

B. Szkennelje be az alábbi QR-kódot a Bryton Aktív alkalmazás 
letöltéséhez vagy menjen a Google Play/App Store áruházba. 
Hozzon létre egy új fiókot.

C.  Jelentkezzen be a Bryton Active fiókjába D. Miután az eszköz csatlakozik a WLAN-hoz, az új aktvitások 
automatikusan feltöltődnek a Bryton Aktív alkalmazásba.

WLAN

WiFi

        WiFi Bryton

Choose network

Bike setting

WiFi

http://download.brytonsport.com/inst.html

Forget Password
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A Firmware frissítése
A Bryton bizonyos időközönként új szoftververziót ad ki frissítésekkel, új funkciók hozzáadásával, 
vagy hibák javításával a jobb és stabilabb teljesítmény érdekében. Javasoljuk, hogy frissítse a 
szoftvert, ha új verzió érhető el. A szoftverfrissítések letöltése és telepítése általában hosszabb 
ideig tart. A szoftver frissítése közben ne kapcsolja ki az eszközt.

1. A főoldalon lépjen be a Beállíátsokra menüpontba
2. Válassza a Szoftver frissítés lehetőséget
3. Várjon, míg a szoftverfrissítés befejeződik.
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Útvonalak
A Útvonalak menüpontban útvonalakat hozhat létre, elérheti korábbi útvonalait, és használhatja 
azokat az előre meghatározott útvonalon való navigáláshoz.

Útvonal követés
ÚTVONAL LÉTREHOZÁSA

1. Válassza az Útvonalak menüpontot a főoldalon.
2. Válassza az Kövesse az utat > Létrehoz me-
nüpontot.
Cél választása
1. Válasszon egy lehetőséget:

• Kézi célpontbeállításhoz nyomja meg (  ).
• Célpont kereséshez nyomja meg (  ).
• Kedvencekhez adáshoz nyomja meg (  ).

2. Nyomja meg a (  ) a kiválasztás nyugtázá-
sához.
Több hozzáadása / Törlés / Szerkesztés
1. Nyomja meg (  ) további lehetőségekhez

• Válassza az Enable Waypoints lehetőséget 
további pontok hozzáadásához

• Válassza az Delete Wayoint lehetőséget 
pontok törléséhez

• Válassza az Edit waypoint lehetőséget a 
kedvencekhez adáshoz / sorrendjének meg-
változtatásához/törléshez.

Útvonal megtekintése
1. Válasszon a (  ) gombbal a könnyű (Easy) 
vagy rövid (Short) útvonalak közül.
2. Érintse meg a képernyőt további lehetősé-
gekhez
3. Válasszon egy lehetőséget:

• Magasság részleteihez válassza (  ).
• Útvonal részleteihez válassza (  ).
• Iránytű üzemmód bekapcsolásához válassza 

(  ).
• Térkép/magasság táblázat nagyításához 

nyomha meg (  ).
• Térkép/magasság táblázat kicsinyítéséhez 

nyomja meg (  ).
• Pozíciód megállapításához nyomja meg (  ).
• Az alapértelmezett módhoz visszatéréshez 

nyomja meg (  ).
• Útvonal megfordításához nyomja meg (  ).

Útvonal mentése
1. Válassza a Mentés menüpontot az elnevezés 
módosításához majd válassza (  ) a tervezett 
útvonal mentéséhez.

NMM=ã

Save

NMM=ã
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HOZZÁADÁS FELHŐBŐL

KÉSZÜLÉKEN

1. Válassza az Útvonalak menüpontot a főol-
dalon.

2. Válassza az Útvonal követése > Felhőből 
lehetőséget.

3. Válassza a (  ) kategóriák megnyitásához.
4. Válasszon egy kategóriát, amelyet szeretne 

importálni az eszközre.
5. „Szeretné importálni ezt az útonalat az 

eszközre?” üzenet jelenik meg. Válassza a 
( ) megerősítéshez.

6. Az importált útvonalat megtalálja az Esz-
közön.

1. Válassza az Útvonalak menüpontot a főol-
dalon.

2. Válassza a Kövesse az utat > Készüléken 
lehetőséget.

Útvonallista szerkesztése
1. Válassza (  ) a kategóriák kibontásához.
2. Válasszon egy kategóriát és nyomja meg a 

(  ) az elfogadáshoz.
3. Húzza jobbra a képernyőt további lehető-

ségekért.
• Nyomja meg a (  ) törléshez.

Útvonal kiválasztása
1. Válasszon egy útvonalat, amelyet követni 

szeretne.
Útvonal megtekintése

1. Érintse meg a képernyőt további lehető-
ségekért.

2. Válasszon egy lehetőséget.
• Magasság részleteihez válassza (  ).
• Útvonal részleteihez válassza (  ).
• Iránytű módra váltáshoz válassza (  ).
• Térkép/magasság táblázat nagyításához 

válassza (  ).
• Térkép/magasság táblázat kicsinyítésé-

hez válassza (  ).
• Pozíciód megállapításához válassza (  ).
• Az alapértelmezett módhoz visszatérés-

hez válassza (  ).
• Útvonal megfordításához válassza (  ).

Útvonalkövetés indítása
1. Válassza (  ) a kerékpározás indításához

MEGJEGYZÉS: Az útvonal felhőből való im-
portálása előtt bizonyosodjon meg arról,
hogy a vezeték nélküli hálózat be van állítva
a Beállítások > WLAN menüpontban.

FROM CLOUD

List

Cloud_01

Cloud_02

Cloud_03

Cloud_03

NMM=ã

ON DEVICE

List

Cloud_01

Cloud_02

Cloud_03

Cloud_03
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Edzés
EDZÉS LÉTREHOZÁSA

EDZÉSEIM

Válassza az Útvonalak menüpontot a főoldalon.
1. Válassza az Edzés > Edzés létrehozás me-

nüpontot.
Edzés beállítása

1. Elemek hozzáadása
• Válasszon típust Bemelegítés/Tevé-

kenység/Regenerálódás/Lehülés.
• Időtartam (Távolság/Idő).
• Cél (FTP/MAP/MHR/LTHR/Speed/

Cadence).
2. Válassza ki az OK-t az elfogadáshoz.
3. Válassza a Rész hozzáad lehetőséget az 

intervallum típus hozzáadásához.
Edzés módosítása

1. Nyomja meg a Step gombot azon az edzé-
sen, amelyet módosítani szeretne további 
lehetőségekért.
• Válassza a (  ) gombot a sorrend 

megváltoztatásához.
• Nyomja meg a (  ) gombot az inter-

vallum típusának megváltoztatásához.
• Nyomja meg a (  ) gombot az inter-

vallum típus törléséhez.
Edzés mentése

1. Válassza a Mentés menüpontot az elneve-
zés módosításához majd a (  ) gombot 
a mentéshez.

1. Válassza Útvonalak lehetőséget a főoldalon.
2. Válassza az Edzések > Edzéseim menü-

pontot.
3. Itt láthatja az összes mentett edzést.

Edtés törlése
1. Húzza a képernyőt balra és nyomja meg a 

(  ) gombot a törléshez.
Edzés indítása

1. Válassza ki az elindítandó edzést.
2. Nyomja meg a Start gombot az elindításhoz.

Edzés megállítása
1. Nyomja meg a (  ) a megállításhoz.

• Válassza a Discard gombot a rögzítés 
elvetéséhez.

• Válassza a Mentés gombot a mentéshez.
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Navigáció
A navigációs funkcióval navigálhat az aktuális vagy a tervezett kiindulási pont, és a cél között.

Navigáció
1. Válassza a Navigáció menüpontot a főol-

dalon.
2. Válassza a Navigáció > Navigáció menü-

pontot.
Saját helyzetének meghatározása

1. Először bizonyosodjon meg róla, hogy az 
eszköz ráláthat a műholdakra.

2. Nyomja meg a (  ) gombot a helyzete 
meghatározásához.

Select Location
1. Válasszon egy lehetőséget:

• Cél kézi hozzáadásához nyomja meg a 
(  ).

• Cél kereséséhez nyomja meg a (  ).
• Kedvenc cél mentéséhez nyomja meg 

a (  ).
2. Válassza a (  ) gombot a helykitűző elhe-

lyezésének elfogadásához.
További Pont hozáadása / Törlése / Módosítása

1. Válassza a (  ) gombot további lehető-
ségért
• Válassza pont hozzáadásához: Enable 

Waypoints.
• Válassza pont törléséhez: Delete Point.
• Válassza a Edit Point és nyomja meg a 

pontot, amit módosítani szeretne: sor-
rend/kedvencekhez adás/törlés.

Útvonal megtekintése
1. Válasszaon a (  ) gombbal a könnyű 

(Easy) vagy rövid (Short) útvonalak közül.
2. Nyomja meg a kijelzőt további lehetősé-

gekért.
3. Válasszon egy lehetőséget

• Magasság részleteihez válassza (  ).
• Útvonalak részleteihez válassza (  ).
• Iránytű módra váltáshoz válassza (  ).
• Térkép/magasság táblázat nagyításához 

válassza (  ).
• Térkép/magasság táblázat kicsinyítésé-

hez válassza (  ).
• Pozíciód megállapításához válassza (  ).
• Az alapértelmezett módhoz visszatérés-

hez válassza (  ).
• Útvonal megfordításához válassza (  ).

1 2

3
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Navigáció indítása
1. Válassza a (  ) gombot a navigáció indí-

tásához.
2. Húzza balra a további oldalak megtekin-

téséhez.
Navigálás a kezdőpontra

1. Válassza a (  ) > Vissza a kezdéshez le-
hetőséget.

2. Válassza az „Ugyanazon az úton” vagy „Új-
ratervezés” lehetőséget.

3. Válassza a (  ). Az eszköz visszanavigál az 
aktuális kezdőponthoz.

Navigáció
1. Válassza a (  ) > Navigáció gombot.
2. Helyezzen el jelölőket az újratervezéshez.
3. Válassza a (  ) a navigáció indításához.

Útvonal követése
1. Válassza a (  ) > Útvonal követése.
2. Válassz egy útvonalat a listából.
3. Válassza a (  ) az indításhoz.

Navigáció leállítása
1. Válassza a (  ).
2. Megjelenik a “Navigáció leállítva” üzene-

tet.Válassza a (  ) a leállítás elfogadásá-
hoz.

1. Válassza a Navigáció lehetőséget a főol-
dalon.

2. Válasssza a Térképek letöltése lehetőséget.
3. Válasssza a Minden lehetőséget régió vá-

lasztásához és a kívánt térkép letöltéséhez.
4. Válasssza a Helyi a letöltött térkép megte-

kintéséhez.
5. Válassza a Frissítés lehetőséget térképfris-

sítés kereséséhez.

Térképek letöltése

F

MEGJEGYZÉS: Térkép letöltése előtt menjen a Beállítások > WLAN menübe a vezeték nélküli
hálózat beállításához.
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Tevékenységek
Az edzés után közvetlenül megnézheti tevékenységét vagy törölheti a nem kívánt fájlokat, hogy 
több tárhelyet szerezzen.

TEVÉKENYSÉG MEGTEKINTÉSE

TEVÉKENYSÉG MÓDOSÍTÁSA

1. Válassza a Tevékenységek lehetőséget a 
kezdőlapon.

2. A részletek megtekintéséhez válasszon 
egyet tevékenységet.

3. Érintse meg az egyes adatokat a kapcsoló-
dó adatok megtekintéséhez.

4. Húzza balra a térképen való megtekinté-
séhez.

1. Válassza a Tevékenységek lehetőséget a 
kezdőlapon.

2. Válasszon ki egy rekordot a módosítások 
elvégzéséhez.

3. Húzza balra az opciók eléréséhez.
• Válasssza a (  ) rekord szerkesztéséhez.
• Válasssza a (  ) rekord törléséhez.

MMWMRWOO
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Beállítások
A Beállítások menüpontban az edzéseket, a GPS rendszereket, a főbeállításokat, az érzékelőket,
a magasságot, a kerékpár és a felhasználó beállításait tudja személyre szabni.

GPS rendszer
A Rider 860 teljes GNSS (globális navigációs műholdas rendszer) támogatással rendelkezik, beleértve
a GPS-t, a GLONASS-t (Oroszország), BDS (Kína), QZSS (Japán) és Galileo (EU). Kiválaszthatja a meg-
felelő GPS módot, hogy fokozza a pontosságot.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a főol-
dalon.

2. Válassza a GPS Rendszer lehetőséget.
A GPS Rendszer engedélyezése

1. Engedélyezze a GPS rendszert az Állapot 
kapcsolóval.

2. Válasszon egy műholdas navigációs rend-
szert a földrajzi helyzetének megfelelően.
• GPS+Glonass : GPS + GLONASS műhol-

das navigációs rendszer. A Glonass a 
második globális lefedettségű műhol-
das rendszer, amely összehasonlítható 
pontossággal rendelkezik. Válassza ezt 
a kombinációt a legjobb pontosságért, 
ha ön NEM az ázsiai csendes-óceáni tér-
ségben tartózkodik.

• GPS+Beidou : GPS + BeiDou műholdas 
navigációs rendszer. A BeiDou 2018 ápri-
lisában kezdte meg működését az ázsiai 
csendes-óceáni térségben. Válassza ezt 
a kombinációt a legjobb pontosságért, 
ha ebben a térségben tartózkodik.

• GPS+Gal+QZ : GPS+Galileo+QZSS mű-
holdas navigációs rendszer. Alacsony 
energiaigényű működést biztosít meg-
felelő pontosság mellett.

• Energiakímélő mód: Kompromisszumos 
lehetőség a legnagyobb akku-élettar-
tam elérése érdekében. Csak teljes ég-
bolt-rálátáskor használja ezt a módot.

A GPS rendszer kikapcsolása
1. Kapcsolja ki a GPS rendszert az akku kímé-

léséhez, ha nem érzékelhető műholdjel, 
például épületen belül.



18 Beállítások 

Adatmezők beállításai
A komputer kijelzőjén megjelenített adatok és azok elrendezése teljes mértékben személyre 
szabható.

Általános
Testreszabhatja a beállításokat, mint például a háttérvilágítás, emlékeztető indítása, automatikus 
kör, figyelmeztetés, adatrögzítés, automatikus görgetés, hang, smar pause, fájlmentés és adatok 
visszaállítása.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza a Rács beállítás lehetőséget.
3. Válassza ki és engedélyezze az adatolda-

lakat.
4. Érintse meg az adatoldalt a változtatások 

végrehajtásához.
5. Válassza ki az adatmezők számát.
6. Hosszan nyomja meg az adatmezőt az  

adatok megváltoztatásához.
7. A megerősítéshez válassza az OK lehető-

séget

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza az Általános > Háttérvilágítás 
lehetőséget.

3. Válassza ki a kívánt beállítást.
4. Válassza (  ) a megerősítéshez.

�`QMKRBPKM
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INDÍTÁS EMLÉKEZTETŐ BEÁLLÍTÁSA
Amikor az eszköz észleli a kerékpár mozgását, egy felugró emlékeztetőben kérdezi meg, hogy 
elindítja-e a rögzítést, vagy nem. Beállíthatja az indítási emlékeztető gyakoriságát.

AUTOMATIKUS KÖR
Automatikus körszámlálót indíthat el GPS pozíció vagy megtett távolság alapján.

MEGJEGYZÉS: „No GPS Signal” jelzés esetén a komputer nem tud pontos pozíciót rögzíteni,
várjon amíg a komputer jelet talál, vagy keressen olyan nyílt területet, ahol a vételt nem za-
varják fák vagy magas épületek.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza az Általános > Emlékeztető 
(Alert) indítása lehetőséget.

3. Válassza ki a kívánt beállítást.
4. Válassza (  ) a megerősítéshez.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza az Általános> Automatikus kör 
lehetőséget.

3. Válassza ki a kívánt beállítást.
4. Válassza (  ) a megerősítéshez.
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FIGYELMEZTETÉS BEÁLLÍTÁSA
Amikor az eszköz észleli a kerékpár mozgását, egy felugró emlékeztetőben kérdezi meg, hogy 
elindítja-e a rögzítést, vagy nem. Beállíthatja az indítási emlékeztető gyakoriságát.

ADATRÖGZÍTÉS
Az adatrögzítés funkcióval beállítható a távolságmérő, és aktiválható az 1 mp mód a részletesebb 
mintavétel (rögzítési pontosság) érdekében.

MEGJEGYZÉS: 
Minden: az összesített távolság, amely az összes megtett út távolságát összegzi. Rögzített:
csak a rögzített útvonalak távolságát összegzi. Amennyiben nullázni szeretné a távolságmérőt
(ODO), olvassa el a „Távolságmérő (ODO) nullázása” fejezetet a 25. oldalon.

A Figyelmeztetés funkcióval a készülék egy üzenetet jelenít meg, amely értesíti Önt, ha:
• a pulzusszáma meghaladja vagy alacsonyabb egy megadott pulzusértékhez (bpm) képest
• a sebessége meghaladja vagy kevesebb mint a megadott sebesség érték
• a pedálfordulat sebessége meghaladja vagy kevesebb mint a megadott percenkénti fordulat 

(rpm).
• egy bizonyos távolságot elért
• egy bizonyos ideig jut el.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a főol-
dalon.

2. Válassza az Általános > Figyelmeztetés 
(Alert) lehetőséget.

3. Válasszon a Kijelentkezés, Óra, Távolság, 
Tempó, Pulzusszám vagy Pedálfordulat le-
hetőségek közül.

4. Válasza a (  ) a megerősítéshez.
5. Állítsa be az értékeket az igényeinek meg-

felelően.
6. Válasza a (  ) a megerősítéshez.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a főol-
dalon.

2. Válassza az Általános > Rögzítés lehető-
séget.

ODO
1. Válassza az ODO Beállít lehetőséget.
2. Válassza a Rögzített vagy Minden lehető- 

séget majd válassza a (  ) a megerősí-
téshez.

Rögzítés
1. Válassza a Rögzítés lehetőséget.
2. Válassza a  Intelligens rögzítés vagy 1 mp 

módot, majd válassza a (  ) amegerősí-
téshez.
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AUTOMATIKUS GÖRGETÉS
A funkció engedélyezése után a komputer automatikusan, a beállított időközönként váltogatja
az adat oldalakat.

GOMB HANG BEÁLLÍTÁSA
Be- és kikapcsolhatja a billentyűhangot.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a főol-
dalon.

2. Válassza az Általános > Auto. lapozás le-
hetőséget.

3. Engedélyezze az automatikus lapozást.
4. A megjelenő Lapozás időköz menüpont-

ban válassza ki a kívánt beállítást.
5. A megerősítéshez válassza (  ) a lehető-

séget.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a főol-
dalon.

2. Válassza az Általános > Gomb hang le-
hetőséget.

3. Engedélyezze vagy tiltsa a billentyűhangot.
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HANGJELZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
A riasztások és értesítések hangját be- és kikapcsolhatja.

INTELLIGENS SZÜNET (SMART PAUSE)
Bringázás közben számos olyan helyzet adódik, amikor csak 1-2 percre kellene megállítani az 
edzést, pl. piros lámpánál, öltözködésnél, stb. Az álló helyzetben is futó óra jelentősen ronthatja az 
átlagsebességet és fals adatot eredményezhet, ezért javasolt a Smart Pause funkció használata. 
Álló helyzetben a komputer szünetelteti a rögzítést és induláskor automatikusan folytatja.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza az Általános > Hang lehetőséget.
3. Engedélyezze vagy tiltsa a hangot az riasz-

tások és értesítések hangjának beállításá-
hoz.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza az Általános > Intelligens szüne-
teltetés lehetőséget.

3. Engedélyezze vagy titltsa az intelligens szü-
neteltetés funkciót.
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AUTOMATIKUS FELÜLÍRÁS BEÁLLÍTÁSA
A funkció engedélyezése után a komputer automatikusan felülírja a legrégebbi fájlokat, így a me-
mória sosem telik meg teljesen.

MEMÓRIA FOGLALTSÁG
Ebben a menüben megtekintheti a memória telítettségét.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza az Általános > Fájl mentés lehe-
tőséget.

3. Engedélyezze vagy tiltsa a fájlmentést.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza az Általános > Memória lehető-
séget.

3. Megtekintheti a eszköz tárolóhelyének pil-
lanatnyi foglaltságát.
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MINDEN ADAT TÖRLÉSE
Szükség esetén visszaállíthatja komputerét a gyári állapotra.

Kerékpár személyre szabása

1. Válassza a Beállítások menüpontot a kez-
dőlapon.

2. Válassza az Általános > Gyári vissza le-
hetőséget

3. Megjelenik a „Gyári vissza” üzenet.
4. Válassza (  ) a megerősítéshez.

Ebben a menüben beállíthatja kerékpárja tulaj-
donságait.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a főol-
dalon.

2. Válassza az Kerékpár beállítás lehetőséget.
Kerékpár aktíválása

1. Válassza a Kerékpár 1 vagy Kerékpár 2 
lehetőséget az aktiváláshoz.

Profil módosítása
1. Válassza a Kerékpár 1 vagy Kerékpár 2 le-

hetőséget a profil megtekintéséhez vagy 
módosításához.
• Sebesség forrás: beállíthatja a sebesség- 

érzékelők prioritását.
• Súly: Állítsa be a kerékpár súlyát.
• Kerék: Állítsa be a kerék méretét.

Kerékpár áttekintése
1. Válassza az Áttekintés lehetőséget a rész-

letes adatok kijelzéséhez.
Érzékelők párosítása

1. Lépjen be a Szenzorok > Szenzor hozzáad 
menüpontba a párosításhoz.

2. Választhat Pulzusmérőt (HR), Sebesség 
(SPD), Pedálfordulat (CAD), SPD/CAD kom-
bó szenzort, Erőmérőt (Power), Di2 vagy 
E-Shifting rendszereket.

3. Először a Bryton érzákelőket telepítse, ez-
után a pulzus-, pedálfordulat-, és sebes-
ségérzékelőt, majd néhányszor ébressze 
fel ezeket mozgatással. Di2 párosításához 



 Beállítások 25

M
A
G
YA

R

Wireless Local Area Network* (WLAN)
A RIDER 860 támogatja a WLAN hálózatokat. Egy hálózat vagy hotspot sikeres beállítása után az 
eszköz a legközelebbi alkalommal az ismert hálózathoz már automatikusan csatlakozik. Be lehet 
állítani új hálózatot, és a régit törölni a rendszerből.
* Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)

Hálózat beállítása
1. Válassza a Beállítások menüpontot a főol-

dalon.
2. Válassza a WLAN lehetőséget.
3. Kapcsolja be a WLAN-t.
4. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatla-

kozni szeretne.
5. Írja be a jelszót,majd nyomja meg a (  ) 

gombot.
6. Ha a (  ) ikon megjelenik, az eszköz csat-

lakoztatása sikeres a hálózathoz.
Hálózat eltávolítása

1. Válassza ki a csatlakoztatott hálózatot.
2. Nyomja meg a (  ) gombot. Megjelenik 

az Eltávolítás üzenet.
3. Nyomja meg a (  ) gombot az eltávolí-

tásért.

bizonyosodjon meg arról, hogy a Di2 D-Fly 
adattovábbító (transmitter) telepítve van 
a váltórendszerbe, majd nyomja meg a 
váltógombot, hogy a Di2 rendszer feléb-
redjen. E-shifting párosításához nyomja 
meg a váltókart a E-Tap vagy EPS rendszer 
felébresztéséhez.

4. Válassza ki a párosítani kívánt érzékelőt.
5. Válassza a (  ) gombot a mentéshez.

Szenzor kikapcsolása / törlése
1. Lépjen be az Szenzorok menübe.
2. Válassza ki a kívánt érzékelőt.
3. Most ki tudja kapcsolni az érzékelőt, vagy 

válassza a Törlés lehetőséget az eltávolí-
táshoz.

ODO megtekintése/nullázása
1. Lépjen be a Kerékpár beállítás menübe.
2. Itt látahtó az összes távolság számláló 

(ODO) mindkét kerékpár adatainak össze-
gével.

3. Nullázhatja a számlálót az értékre nyomás-
sal, vagy beállíthat új értéket.
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Magasság kalibrálása
Internet-kapcsolattal a Bryton Active App magassági információkat nyújt közvetlen kalibráláshoz. 
A magasságot manuálisan is megváltoztathatja.

Megtekintés térképen
A Rider 860-ban beállíthatja, hogy melyik információt szeretné a térképhez adni.

Kalibrálja a magasságot
1. Válassza a Beállítások elemet a kezdőla-

pon.
2. Válassza a Magasság lehetőséget.
3. Válassza ki az értéket.
4. Írja be az értéket.
5. Válassza a Kalibrálás lehetőséget.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a fő-
képernyőn.

2. Válassza a Térképen mutat lehetőséget.
Kedvencek

1. Kapcsolja ki/be a kedvenc pontok megje-
lenítését.

Közlekedés (Transport)
2. Válassza ki a Közlekedés lehetőséget.
3. Válasszon a Megállóhelyek/Busz, Troli, Rep-

téri járatok/Villamos és vonat/Metróvona-
lak lehetősége közül ezek megjelenítésé-
hez.

Körvonalak (Contour Lines)
1. Kapcsolja ki/be a körvonalakat.

Magassági szintek (Hillshade Layer)
1. Kapcsolja ki/be a magassági szinteket.
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Térkép nézet
Testreszabhatja a térkép megjelenését.

1. Válassza a Beállítások elemet a kezdőla-
pon.

2. Válassza a Térkép oldal lehetőséget.
Térkép stílusa (Map Style)

1. Válassza ki a preferált térkép stílust.
Térkép mód (Map Mode)

1. Válasszon nappali vagy éjszakai nézetek 
közül.

Térkép nagyító (Map Magnifier)
1. Kiválaszthatja a nagyítás mértékét.

Út stílusa (Road Style)
1. Kiválaszthatja az út megjelenításének stí-

lusát.
Betűméret (Text Size)

1. Válassza ki a térképen megjelenő szövegek 
betűméretét.

Térkép nyelve (Map Language)
1. Válasszon a helyiségek és utak neveinek 

Angol vagy helyi nyelvű megjeleníte kö-
zött.

Útvonalak (Routes)
1. Lépjen be az Útvonalak menübe, és válasz-

sza ki, hogy országúti és/vagy MTB útvona-
lakat használ.

1. Válassza a Beállítások menüpontot a fő-
képernyőn.

2. Válassza a Navigáció lehetőséget.
Elkerülés

1. Válassza az Elkerülés lehetőséget.
2. Válassza ki az elkerülni kívánt útvonalakat.

Útra illesztés
1. Válassza ki az Útra illesztés lehetőséget, 

hogy GPS útvonal biztosan valódi útra il-
leszkedjen.

Célhoz érkezés jelzése
1. Válassza ki az Érkezés jelzése lehetőséget.
2. Válassza ki az értesítés időzítését.
3. Válassza (  ) a megerősítéshez.

NAVIGÁCIÓ
A Rider 860 lehetővé teszi a haladó navigációs beállításokat.
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Nyelv

Névjegy
Megtekintheti eszközének firmware-verzióját.

1. Válassza a Beállítások elemet a főoldalon.
2. Válassza a Nyelv lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt megjelenítési nyelvet.

1. Válassza a Beállítások elemet a főoldalon.
2. Válassza a Infó lehetőséget.
3. Megtekintheti az eszköz aktuális verzióját.
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Felhasználói profil
A Profil menüpontban megtekintheti, és személyre szabhatja személyes profilját. Jelentkezzen be a 
saját Bryton Active fiókjába hogy a Bryton Active App szinkronizálhassa tevékenységét.

1. Válassza a Profil elemet a főoldalon.
2. Itt megtekintheti vagy szerkesztheti.

Jelentkezzen be a Bryton Active Fiókba
1. Válassza a Bejelentkezés lehetőséget.
2. Írja be Email Címét.
3. Írja be a Jelszót.
4. Nyomja meg a Bejelentkezés gombot a 

szinkronizáláshoz.
Pulzus zónák személyre szabása

1. Válassza a Pulzus Zóna lehetőséget.
2. Válassza ki a MHR vagy LTHR lehetőséget 

és állítsa be az értéket.
3. Állítsa be az 1-től a 7. zónák tartományait.

Teljesítmény Zóna személyre szabása
1. Válassza ki az Teljesítmény Zóna lehető-

séget.
2. Válassza ki a MAP vagy FTP lehetőséget és 

állítsa be az értéket.
3. Állítsa be az 1-től a 7. zónák tartományait.
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Bryton Active App
haladó beállítások

Miután a Rider 860-at párosította a Bryton Active App-al, hozzáférhet az  értesítések beállításához.

Értesítések
Kompatibilis okostelefon párosítása után, Bluetooth Smart vezeték nélküli technológiát használva
telefonhívásokat, szöveges és e-mail értesítéseket fogadhat Rider 860 készülékén.

1. IOS telefon párosítása
a. Menjen a Beállítások > Általános > Bluetooth menüpontra és kapcsolja be a Bluetooth-t 

Bryton készülékén
b. Menjen telefonján a Beállítások > Bluetooth engedélyezése menüpontra.
c. A Bryton Active alkalmazásban menjen a Beállítások > Eszközkezelő menüpontra.
d. Válassza ki és adja hozzá Bryton komputerét a + gomb meggnyomásával
e. Koppintson a  „Párosítás” elemre a készülék párosításához a telefonnal. (Csak iOS telefonoknál)
f. Érintse meg a „Befejezés” elemet a párosítás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha az értesítések nem működnek, menjen telefonján a  „Beállítások > Értesítések” 
oldalra, és ellenőrizze, hogy engedélyezve legyenek a figyelmeztetések üzenetekben és e-mail
alkalmazásokban, vagy menjen a közösségi alkalmazásokra és ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e
az értesítéseket az alkalmazás beállításainál.

1. Android telefon párosítás
a. Menjen a Beállítások > Általános > Bluetooth menüpontra és kapcsolja be a Bluetooth-t 

Bryton készülékén
b. Menjen telefonján a Beállítások>Bluetooth engedélyezése meüpontra.
c. A Bryton Active alkalmazásban menjen a Beállítások > Eszközkezelő menüpontra.
d. Válassza ki és adja hozzá Bryton komputerét a + gomb meggnyomásával
e. Koppintson a találati listában a komputer nevére
f. Ellenőrizze az UUID számot a Bryton készülék hátoldalán található számmal, ha egyezik 

koppintson az Igen gombra.

2. Értesítések engedélyezése
a. Bryton Active App alkalmazásban koppintson a „Beállítások > Értesítések” elemre.
b. Koppintson az „OK” gombra a belépéshez és az engedélyek beállításához
c. Érintse meg az „Aktív” elemet, és engedélyezze az értesítéshez való hozzáférést Bryton számára.
d. Menjen vissza az értesítések beállításához
e. Válassza ki és engedélyezze a bejövő hívásokat, szöveges üzeneteket, emaileket, a csúszkára 

kattintva.
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Függelék

Specifikáció
RIDER 860

Smart Sebességszenzor (opcionális)

Smart pedálszenzor (opcionális)

Megnevezés Leírás

Kijelző 2.8”  Transzflectív színes TFT LCD kapacitív érintőképernyő

Méretek 100 × 58 × 24 mm

Tömeg 128 g

Üzemi hőmérséklet -10°C ~ 50°C

Akku töltési hőmérséklete 0°C ~ 40°C

Akku Li-polymer újratölthető akkumulátor

Akku élettartam 16 óra nyílt égboltnál

ANT+™ Hirelesített vezeték nélküli ANT+™ kapcsolattal. Látogassa meg a www.thisisant.com/
directory honlapot több kompatibilis eszközért.

GNSS Beépített nagy érzékenységű GNSS vevőegység belső antennával.

Bluetooth Bluetooth Smart vezeték nélküli kapcsolódás belső antennával.

Vízállóság Vízállóság 1 méter mélységig, max. 30 perc időtartamra.

Barométer Beépített, légnyomásmérésen alapuló magasságmérő.

WLAN IEEE 802.11 b/g/n; 2.4 GHz band 8 dBm

Megnevezés Leírás
Méretek 36.9 × 34.8 × 8.1 mm
Tömeg 6 g
Vízállóság Véletlen vízbe ejtés esetén 1 méterig, max. 30 perc időtartamra.
Jeladó hatótávja 3 m
Akku élettartam Max. 1 év
Üzemi hőmérséklet -10°C ~ 60°C
Rádiófrekvencia / protokol 2.4GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport Vezeték nélküli kommunikációs protokol

Megnevezés Leírás
Méretek 36.9 × 31.6 × 8.1 mm
Tömeg 6 g
Vízállóság Véletlen vízbe ejtés esetén 1 méterig, max. 30 perc időtartamra.
Jeladó hatótávja 3 m
Akku élettartam Max. 1 év
Üzemi hőmérséklet -10°C ~ 60°C
Rádiófrekvencia / protokol 2.4GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport Vezeték nélküli kommunikációs protokol

MEGJEGYZÉS: A pontosság csökkenhet gyenge jel, mágneses vagy elektromos erőtér hatá-
sára, vagy a jeladótól túl nagy távolságra. A mágneses interferencia elkerülésére változtasson
helyet, tisztítsa meg, vagy cserélje ki a láncot kerékpárján.

MEGJEGYZÉS: A pontosság csökkenhet gyenge jel, mágneses vagy elektromos erőtér hatá-
sára, vagy a jeladótól túl nagy távolságra.
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Smart Pulzusszenzor (opcionális)
Megnevezés Leírás
Méretek 63 × 34.3 × 15 mm.
Tömeg 14.5 g (szenzor) / 31.5 g (mellkaspánt)
Vízállóság Véletlen vízbe ejtés esetén 1 méterig, max. 30 perc időtartamra.
Jeladó hatótávja 3 m
Akku élettartam Max. 1 év
Üzemi hőmérséklet 0°C ~ 50°C
Rádiófrekvencia / protokol 2.4GHz / Bluetooth 4.0 és Dynastream ANT+ Sport Vezeték nélküli kommunikációs protokol

ELEMEK
SMART SEBESSÉGSZENZOR ÉS SMART PEDÁLFORDULAT-SZENZOR

Mindkét érzékelő tartalmaz egy felhasználó által cserélhető CR2032 elemet. Szenzorok használata
előtt:

1. Keresse meg a szenzorok hátulján található kör alakú elemfedelet.
2. Az ujjával nyomja meg és csavarja el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, 

hogy a vonal a fedlapon lévő (  ) nyitott ikonra mutasson.
3. Távolítsa el a fedelet és az elem takarót.
4. Az ujjával nyomja meg és csavarja el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban, 

hogy a vonal a fedlapon lévő (  ) lezárt ikonra mutasson.
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Az elem cseréje:
1. Keresse meg a szenzorok hátulján található kör alakú elemfedelet.
2. Az ujjával nyomja meg és csavarja el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, 

hogy a vonal a fedlapon lévő (  ) nyitott ikonra mutasson.
3. Vegye ki az elemet, és helyezze be az új elemet pozitív oldalával lefelé.
4. Az ujjával nyomja meg és csavarja el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban, 

hogy a vonal a fedlapon lévő (  ) lezárt ikonra mutasson.

MEGJEGYZÉS: Alacsony teljesítményű érzékelőknél a pedálfordulat vagy sebesség értéke villog
az adatoldalon. Új elem behelyezésekor, ha az akkumulátort először nem a pozitív csatlakozóval
helyezik el, a pozitív csatlakozó könnyen deformálódhat és hibásan működhet. Vigyázzon,
nehogy megsérüljön vagy elveszítse a fedél O-gyűrű tömítését. A használt elemeket ne a ku-
kába dobja, hanem erre a célra kialakított elemgyűjtőkbe helyezze.

SMART PULZUSMÉRŐ

A pulzusmérő felhasználó által cserélhető CR2032 elemet tartalmaz.
Az elem cseréje:

1. Keresse meg a kör alakú elemfedelet a pulzusmérő hátulján.
2. Egy érme segítségével csavarja el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Távolítsa el a fedelet és az elemet.
4. Helyezze be az új elemet úgy, hogy a pozitív csatlakozó felfelé nézzen, és enyhén nyomja meg.
5. Egy érme segítségével csavarja el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a pozitív és negatív oldal helyes behelyezésére, a helytelen használat
meghibásodáshoz vezethet. Figyeljen, hogy a tömítés ne essen ki az elem cseréjekor. Az elemek
eldobásakor legyen tekintettel környezetére, keressen fel egy erre alkalmas lerakót!

MEGJEGYZÉS: A pulzus érték villog az adatlapon, ha a Pulzusmérő eleme kimerülőben van.
Figyeljen arra, hogy az elemfedél O-gyűrűjét ne veszítse el. A használt elemek megfelelő táro-
lásához begye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelővel.
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A RIDER 860 Felszerelése
BIKE MOUNT

SPORT MOUNT (OPCIONÁLIS)
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Sebesség/pedálfordulat szenzorok 
felszerelése (opcionális)

++

+

MEGJEGYZÉS: Az érzékelő felébresztése után a LED kétszer villog. Ezután mozgatásra párosítás
üzemmódba lép, továbbra is villog (körülbelül 15-ször). 10 perc mozdulatlanság után az érzé-
kelő alvó üzemmódba kerül, hogy energiát takarítson meg. A párosítást az érzékelő ébrenléti
állapotának ideje alatt fejezze be.
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Pulzus szenzor felszerelése (opcionális)

OPEN

MEGJEGYZÉS (pulzusmérő): Hideg időben ügyeljen rá, hogy mellkasa és a szenzor ne hűljön ki,
öltözzön melegen. A mellkas pántot közvetlenül a bőrén viselje, ne vegyen alá vékony öltözetet
se. A szenzort igazítsa mellkasa közepére, közvetlenül mellei alá. A Bryton logó normál módon,
felfelé álljon. A mellkaspántot olyan feszesre állítsa, hogy az ne lazulhasson meg és ne csússzon
le mellkasáról még akkor sem, ha elkezd izzadni. Amennyiben a szenzor nem kap impulzust,
próbálja benedvesíteni a tappancsokat, vagy melegítsen kb 3-5 percig. Pattintsa le a szenzort
az övről amennyiben hosszabb ideig nem használja!

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanást okozhat. Új elem cseréjekor csak
az eredeti akkumulátort vagy a gyártó által megadott hasonló típusú akkumulátort használjon.
A használt elemeket az erre a célra kialakított elemgyűjtőkbe helyezze el. Ne dobja szemétbe!

A jobb környezetvédelem érdekében a hulladék elemeket külön kell összegyűjteni 
újrahasznosítás vagy speciális ártalmatlanítás céljából.
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Kerékméret beállítása
A kerék mérete a gumiköpeny mindkét oldalán jelölve található.

Kerék mérete Kerülete (mm) Kerék mérete Kerülete (mm)

12×1.75 935 26×3.00 2170
12×1.95 940 26×1-1/8 1970
14×1.50 1020 26×1-3/8 2068
14×1.75 1055 26×1-1/2 2100
16×1.50 1185 650C Tubular

26×7/8
1920

16×1.75 1195 650×20C 1938
16×2.00 1245 650×23C 1944
16×1-1/8 1290 650×25C

26×1(571)
1952

16×1-3/8 1300 650×38A 2125
17×1-l/4 1340 650×38B 2105
18×1.50 1340 27×1(630) 2145
18×1.75 1350 27×1-1/8 2155
20×1.25 1450 27×1-1/4 2161
20×1.35 1460 27×1-3/8 2169
20×1.50 1490 27.5×1.50 2079
20×1.75 1515 27.5×2.1 2148
20×1.95 1565 27.5×2.25 2182
20×1-1/8 1545 700×18C 2070
20×1-3/8 1615 700×19C 2080
22×1-3/8 1770 700×20C 2086
22×1-1/2 1785 700×23C 2096
24×1.75 1890 700×25C 2105
24×2.00 1925 700×28C 2136
24×2.125 1965 700×30C 2146
24×1(520) 1753 700×32C 2155
24×3/4
Tubular

1785 700C
Tubular

2130

24×1-1/8 1795 700×35C 2168
24×1-1/4 1905 700×38C 2180
26×1(559) 1913 700×40C 2200
26×1.25 1950 700×42C 2224
26×1.40 2005 700×44C 2235
26×1.50 2010 700×45C 2242
26×1.75 2023 700×47C 2268
26×1.95 2050 29×2.1 2288
26×2.10 2068 29×2.2 2298
26×2.125 2070 29×2.3 2326
26×2.35 2083
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Karbantartás
Rendeltetésszerű használat és minimális odafigyelés mellett komputere évekig megőrzi
gyári állapotát, ezért olvassa el az alábbi pontokat:

• Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le komputerét, a komputer csak minimálisan ütésálló
• Ne tegye ki komputerét extrém hőmérsékletnek vagy nedvességnek
• A műanyag karcolódásával a kijelző hamar homályossá válhat, óvja a műanyagot kijelző védő 

fóliával
• Használjon nedves törlőkendőt komputere tisztításához
• Ne próbálja meg szétszerelni, megjavítani vagy bármilyen formában módosítani komputerét. 

Bármilyen beavatkozás után a garancia érvényét veszti.

Megoldás a kijelzőn jelentkező kondenzációra
Páralecsapódást láttam a készülékem kijelzőjén. Víz került bele? Hogy javíthatom?

Előfordulhat, hogy a készülék képernyőjén párásodás vagy nedvesség jelentkezik, a víz nem okoz 
károsodást. A magas páratartalom vagy a változó hőmérséklet a készüléken belül és környékén 
vízgőzöket okozhat és kondenzálódnak a hűvösebb belső képernyő belsejében, így párásodásnak 
alakulhat ki. Ez különösen a nagyon meleg, nedves nyári napokon vagy nagyon hideg, száraz téli 
napokon jellemző ahol a készülék hőmérséklete és páratartalma eltér a külső környezettől.
Ha  a képernyőn páralecsapódás lépne fel, nyissa ki az usb csatlakozó fedelét a hátoldalán és hagyja 
a készüléket, hogy a levegő keringjen, vagy hagyja szobahőmérsékleten az eszközt amíg megszűnik a 
párásodás. Ha a párásodás továbbra is fennáll, vagy ha megszáradt vízcseppek maradnak rajta, 
vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.
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Adatmezők
Kategória Adatmező Angol rövid Leírás

Energia Kalória Calorie Az összes elégetett kalória száma
KJ Kilojoules Az aktuális tevékenység során leadott összes teljesítmény kilojoulban

Magasság

Magasság Altitude Jelenlegi pozíciójának magassága tengerszint felett vagy alatt
Max. magasság Max Altitude A legmagasabb  szint amelyet elért az aktuális tevékenység közben
Lejtementi táv Alt. Loss A tevékenység során lefelé megtett távolság
Hegymeneti táv Alt. Gain A jelenlegi tevékenység során felfelé megtett távolság
Magasság csökk. Downhill A tevékenység során elvesztett magasság
Magasság növ. Uphill A tevékenység során összegyűjtött magasság
Emelkedő Gradient Meredekség %-ban

Távolság

Távolság Distance Az aktuális tevékenység közben megtett távolság

Út 2/Út 1 Trip 1/Trip 2
Összesített rögzített távolság. 2 különálló mérés. Szabadon használhatja az út 
1 vagy út 2, például a heti teljes távolság rögzítéséhez és például a havi teljes 
távolság rögzítéséhez

Utolsó Kör távja LLapDist. Az utoljára befejezett kör alatt megtett távolság
Össz. Táv. Odometer Az összesített távolság, amíg nem nullázza
Körtáv LapDistance Az adott körben megtett távolság

Sebesség

Sebesség Speed Pillanatnyi sebesség
Kör max. seb. LapMaxSpd Az aktuális kör maximális sebessége
Utolsó kör átl. Seb LLapAvgSpd Az utoljára befejezett kör átlagos sebessége
Kör átl. Seb. LapAvgSpd Az aktuális kör átlagos sebessége

Max. sebesség Max Speed 
The Az aktuális tevékenység maximális sebessége

Átl. Sebesség Avg Speed Az aktuális tevékenység átlagos sebessége

Idő

Idő Time Pillanatnyi GPS idő
Naplemente Sunset Naplemente ideje gps pozíció alapján
Napfelkelte Sunrise Napfelkelte ideje gps pozíció alapján
Utolsó köridő LLapTime Az utolsó befejezett kör ideje
Körök száma Lap Count Az aktuális tevékenység alatt befejezett körök száma
Köridő LapTime Az aktuális kör ideje
Utazás ideje Trip Time Kerékpározással töltött idő az aktuális tevékenység alatt
Menetidő Ride Time A jelenlegi tevékenységre fordított teljes bruttó idő

Pedálütem

Ütem Cadence Pillanatnyi pedálfordulat
Utolsó kör átl. 
ütem LLapAvCad Az utolsó kör átlagos pedálüteme

Kör átl. ütem LapAvgCad Az aktuális kör átlagos pedálüteme
Max. ütem Max CAD Az aktuális tevékenység maximális pedálüteme
Átl. ütem Avg CAD Az aktuális tevékenység átlagos pedálüteme

Pulzus

Pulzus Heart Rate Percenkénti szívverés száma. Szükséges hozzá egy kompatibilis HR érzékelő 
párosítása

Utolsó kör átl. 
Pulzus LLapAvgHR Átlag pulzusszám az utolsó befejezett körben

Kör MHR% Lap MHR % Az MHR% átlaga a jelenlegi körben
Kör LTHR% Lap LTHR% Az LTHR% átlaga a jelenlegi körben
Kör átl. Pulzus LapAvgHR Átlag pulzusszám a jelenlegi körben
LTHR zóna LTHR Zone A laktát küszöbérték jelenlegi tartománya Százalék (1. zóna - 7. zóna)
Pulzuszóna MHR Zone A maximális pulzusszám pillanatnyi százaléka (1. zóna - 75. zóna)

LTHR% LTHR%
A jelenlegi pulzus osztva a laktát küszöbértékkel. Az LTHR azt jelenti, hogy az 
mennyi az átlag pulzus amikor az intenzív állapotban a laktát vérkoncentrációja 
exponenciálisan növekszik. (Az LTHR-t be kell állítania a felhasználói profilban)

Max. pulzus % MHR %
Az aktuális pulzus osztva a maximális pulzusszámmal. Az egy perc alatti maxi-
mális pulzus számot jelenti maximális terhelés alatt. (Az MHR eltér a Max HR-től. 
Az MHR értéket be kell állítania a felhasználói profilban)

Max. pulzus Max HR Az aktuális tevékenység alatt mért legmagasabb pulzusérték
Átl. Pulzus Avg HR Az aktuális tevékenység átlagos pulzusértéke

Hőmérséklet Hőmérséklet Temp. Pillanatnyi hőmérséklet
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Kategória Adatmező Angol rövid Leírás

Teljesítmény

Akt.Pw Power Jelenlegi teljesítmény wattban
UKörMaxPW LlapMaxPw Az utolsó befejezett kör maximális teljesítménye
UKörÁtlPw LLapAvgPw Az utolsó teljes kör átlagos teljesítménye
Kör NP Lap NP Az aktuális kör normalizált teljesítménye
MAP% MAP% Az aktuális teljesítmény osztva a maximális aerob teljesítménnyel

MAP zóna MAP Zone A jelenlegi tartomány maximális aerob teljesítményszázalékban (1. zóna - 7. 
zóna)

FTP% FTP% Funkcionális küszöb teljesítmény százalék
FTP zóna FTP Zone Az aktuális tartomány funkcionális küszöbérték Százalékban (1. zóna - 7. zóna)
Specific Power SP Teljesítmény és súly arány
Intensity Factor IF Intenzitás
Training Sctress 
Score TSS Az aktuális tevékenység edzési stressz száma

Normalized 
Power NP Az aktuális tevékenység normalizált teljesítménye

30s Power 30s power 30 másodperc átlag teljesítménye
10s Power 10s power 10 másodperc átlag teljesítménye
3s Power 3s power 3 másodperc átlag teljesítménye
KörMaxPW LapMaxPw Az aktuális kör maximális teljesítménye
KörÁtlPW LapAvgPw Az aktuális kör átlagos teljesítménye
Max.PW Max Power Az aktuális tevékenység maximális teljesítménye
Átl. PW Avg Power Az aktuális tevékenység átlagos teljesítménye

Pedál Analízis

AVG PB L-R AvgPB-LR Az aktuális tevékenység átlagos bal / jobb pedál teljesítmény
Current PB L-R CurPB-LR A pillanatnyi bal / jobb láb teljesítmény egyensúlya
Max TE L-R MaxTE-LR A pedálozás maximális hatékonysága bal / jobb százaléka
Avg TE L-R AvgTE-LR Átlagos pedálozás hatékonysága százalékban bal / jobb
Current TE L-R CurTE-LR A pillanatnyi hatékonyság a bal / jobb láb pedálozásában
Max PS L-R MaxPS-LR A bal / jobb maximális százalékos aránya annak, hogy milyen egyenletes erővel

Avg PS L-R AvgPS-LR A bal / jobb átlagos százalékos aránya annak, hogy milyen egyenletes erővel 
pedáloz

Current PS L-R CurPS-LR A pillanatnyi bal / jobb pedálozás százalékos aránya, hogy milyen egyenletes

Di2/E-vált 
rendsz.

Di2 Akku Di2 Battery A Di2 rendszer akkumulátor töltöttsége
Áttétel Gears Az első és hátsó sebességváltó helyzete számokkal.
Áttétel Gear Combo Az első és hátsó váltó pillanatnyi fokozata.
Áttétel Gear Ratio Első és hátsó fogaskerék aktuális fogszámának aránya
Hátsó Áttétel Rear Gear Hátsó sebességváltó pozíciója a grafikonon.
Első Áttétel Front Gear Első sebességváltó pozíciója a grafikonon.

RF Expozíció Információ (MPE)

Ez a készülék megfelel az EU követelményeinek és a Nem-Ionizáló Sugárzásvédelem Nemzetközi 
Bizottságának (Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) az általános expozíciós követelmények-
nek való kitettség korlátozására, ezt a készüléket a felhasználótól legalább 20 cm távolságban kell 
üzemeltetni. 

Ezzel a Bryton Inc. kijelenti, hogy a Bryton termék típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider860.pdf
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