
 

 

Mõõdik KLS DIGIT kasutusjuhend: 

KLS Digitil on 9 funktsiooni: 

 Spidomeeter 

 Päevane läbisõit 

 Odomeeter 

 Päevase läbisõidu taimer 

 Maksimaalne kiirus (MXS) 

 Digitaalne kell (CLOCK) 

 Keskmine kiirus (AVS) 

 Funktsioonide automatiseerimine (SCAN) 

 Keskmise kiiruse võrdlus 

1. Libista kompuuter alusele, kuniks käib kerge klõps. Vajuta RELEASE nuppu,  

kui soovite kompuutri aluselt eemaldada.Vaata kõrvalolevalt jooniselt. 

Start / stop 
Patareide säästmiseks lülitub kompuuter automaatselt välja, kui seade on jäetud kasutamata üle 5-6 minuti.  

Funktsioonid ilmuvad ekraanile, kui vajutate mõnda nuppu. 

Kuidas mõõta ümbermõõtu? 
On kaks võimalust: kas mõõta siledal põrandal üks tiir või kasutada kompuutriga kaasas olevat tabelit.  

Ise mõõtes on näit täpsem, kuna rehvid on erineva mustriga.  

Vajuta nuppu RIGHT ja LEFT korraga kaheks sekundiks kuniks ilmub ekraanile neli numbrit.  

See tähendab distantsi millimeetrites, mil velg teeb ühe tiiru ümber oma telje ehk ventiilist ventiilini. 

Vajuta LEFT nuppu valimaks numbrit ja RIGHT nuppu õige numbri valimiseks. Korda oma tegevust,  

kuniks saavutad soovitud numbri ekraanile. 

KM/MIIL 
Nüüd tuleb sisestada, kas hakkate kasutama kilomeetreid või miile. Euroopas kasutatakse enamasti kilomeetreid.  

Vajuta RIGHT nuppu valimaks Km või M vahel, kinnitamiseks vajuta LEFT nuppu. 

Keskmise kiiruse võrdlus (speed comparator, cadence) 
"+" Või "-" märk ilmub paremal kiirusega. "+" näitab, sõidate kiiremini kui keskmine kiirus (AVS). "-" Tähendab, et sõidate 

aeglasemalt kui teie keskmine kiirus. 

Kiiruse tendents (speed tendency, acceleration & deceleration) 

Ekraani vasakusse nurka tekib jalgratas. Kui jalgratas ringleb päripäeva siis sõidate tõusvas tendentsis.  

Kui ratas ringleb vastupäeva siis sõidate langevas joones. 

Spidomeeter (speedometer) 
Hetkeline kiirus on märgitud ülemise joone peal. Mõõtevahemik on 0-99 km / h ja täpsus / - 0,5 km / h 

Odomeeter (odometer) 

ODO näitab  kogu läbitud teepikkust ja kuvab seda alumisel real. Nullimiseks ODO, hoidke vasakut ja paremat nuppu kaks  

sekundit või eemaldage aku. Vajutage RIGHT nuppu, et siseneda DST režiimis. 

Digitaalne kell 
12 või 24 tunni digitaalkell paikneb alumisel real. 12 või 24 tunni formaadi valimiseks või kella reguleerimiseks, hoidke LEFT 

nuppu all kaks sekundit.  "12H" hakkab seejärel vilkuma, kasutage paremat nuppu, et valida "12H" 12 tunni formaat või "24H" 

24 tunni formaat ja vajutage vasakut nuppu kinnitamiseks. Pärast seda hakkab tunni number vilkuma, kasutage RIGHT nuppu, et 

valida õige tund. Reguleerimiseks minuteid vajutage LEFT nupule ja seejärel minuti numbrid hakkavad vilkuma, kasutage 

RIGHT nuppu sisestamaks soovitud väärtus. 

Vajutage LEFT nuppu veelkord. 

Päevane läbisõit (tripmeter) 

Päevast läbisõitu näitab ekraani alumises osas DST ning see aktiveerub automaatselt. Päevase läbisõidu nullimiseks hoidke all 

LEFT nuppu kaks sekundit; DST (päevane läbisõit), TM (päevase läbisõidu aeg), AVS (keskmine kiirus) ka neid saab nullida 

samast kohast. Vajutage parempoolset nuppu, et siseneda MXS režiimis. 

Maksimaalne kiirus (MXS) 
Maksimaalse kiiruse mõõtmise näitab MXS ning kuvatakse alumisel real. Maksimaalne kiirus on mällu salvestatud ja uueneb 

ainult siis kui suurem kiirus on saavutatud. Nullimiseks MXS hoidke all vasakut nuppu MXS režiimis. Vajutage parempoolset 

nuppu, et siseneda AVS režiimis. 

Keskmine kiirus (AVS) 
Keskmist kiirust näitab AVS ja ning kuvatakse alumisel real. AVS arvutatakse päevase läbisõidu taimeriga TM. AVS on 

keskmine kiirus, ainult sõites. Vajutage parempoolset nuppu, et siseneda TM režiimis. 

Päevase läbisõidu taimer (trip timer) 
Päevase sõiduaja taimerit mõõdab TM ja ning kuvatakse alumisel real. Päevase läbisõidu taimer aktiveerub automaatselt. Töötab 

ainult siis kui sõidate. See salvestab ainult ajakulu tegelik ratsutamine. 

Nullimiseks hoia alll LEFT nuppu kaks sekundit DST režiimis. Vajutage parempoolset nuppu, et siseneda SCAN režiimi. 

Funktsioonide automatiseerimine (scan) 
Kui Scan funktsioon on sisse lülitatud siis DST, MXS, AVS ja TM vahetub automaatselt ekraanil ilma, et ise ei peaks vahetama. 

Vajuta RIGHT nuppu, et minna kella funktsiooni. 

      

      

     

      

     

   



 

 

Häired   Vastus 

Ei loe kiirust Vaata üle anduri ning magneti kaugust kuni 5mm. Vaata patareid 

Aeglane ekraan   Temperatuur väljas: limiit 0-55C 

Must ekraan Temperatuur väljas on liiga kuum või ekraan on päikse käes olnud liiga kaua 

Ei loe päevast läbisõitu Vaata üle anduri ning magneti kaugust kuni 5mm. Vaata patareid 

Ekraan kuvab ebaregulaarseid numbreid Võta välja kompuutri patarei ja sisesta uuesti 

 

Patarei vahetus  

Kompuuter: keera kompuutri kaas lahti, kasutades münti. Eemalda vana patarei ning asenda see uuega, mudel 2032.  

Maaletooja: Veloplus OÜ, Saku 3, Tallinn  

  
 


