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1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

C61 x1 

Pasek x2 

Bateria guzikowa CR2032 x1 

Instrukcja obsługi x1 

 

2. BATERIA 

Ostrzeżenie: Trzymaj C61 z dala od ognia. 

Typ baterii Bateria guzikowa CR2032 

Żywotność baterii około 260 godzin przy typowym uż yciu 

Zakres temperatury pracy od -10 º do 50 ºC (14 º do 122 ºF ) 

 Jak pokazano poniżej: 

 

Zamknij pokrywkę baterii po umieszczeniu baterii guzikowej CR2032. 

Uwaga： 

Proszę umieś cić  dodatni biegun baterii w dolnej częś ci uchwytu i mocno dociś nij do 

spręż yny.  

 

3. MONTAŻ 

Kroki: 

1. C61 powinien być  zamocowany na ramieniu korby od strony bez napędu.  

2. Obróć  korbą by upewnić  się, ż e nie ma przerwy pomiędzy czujnikiem kadencji a 

ramieniem korby. Sprawdż  również  czy czujnik nie zahacza o twoje buty ani o ż adną 

częś ć  roweru.  



3. Rozpocznij 15 minutowy przejazd, aby przetestować  i upewnić  się, ż e czujnik kadencji 

jest mocno przyczepiony do ramienia korby i nie spowoduje ż adnych uszkodzeń. 

 

4. KONSERWACJA PRODUKTU 

Jest to zaawansowany technologicznie product elektroniczny i jego prawidłowa 

konserwacja wydłuż y jego ż ywotnoś ć . 

Czujnik prędkości: 

1. Regularnie czyś ć  powierzchnię urządzenia za pomocą miękkiej szczoteczki. 

2. Utrzymaj wnętrze C61 w stanie suchym podczas wymiany baterii. 

3. Proszę nie zanuż ać  w wodzie przez dłuż szy czas.  

Pasek: 

Regularnie myj pasek, upewnij się, ż e nie ma na nim pęknięć . 

 

 

 

5. POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM (ANT+ LUB BLUETOOTH 4.0) 

Steps: 

1. Wybudż  C61 przez zakręcenie ramieniem korby.  

2. Wyszukaj czujnik kadencji w swoim urządzeniu.  

Uwagi: 

1. C61 jest kompatybilny ze standardami protokołu ANT+ i jest wykrywany jako czujnik 

kadencji. 

2. C61 jest kompatybilny z Bluetooth 4.0 i jest wykrywany jako czujnik kadencji. 

. 

 



 

 

 

 

6. SPECYFIKACJA 

Czujnik urządzenia Dwuzakresowy czujnik kadencji o wysokiej czułoś ci 

Wodoodporność IPX7 

Waga 9.5g（wraz z baterią guzikową CR2032） 

Wymiary 37×36×10mm 

Odporność na wstrząs Upadek z wysokoś ci 1,5 metra 

Komunikacja Bluetooth 4.0 & ANT+ / 2.4G 

Bateria Wymienna bateria guzikowa 3.0V CR2032 

Czas pracy Około 260 godzin (w zależ noś ci od uż ytkowania) 

Zawartość opakowania 
C61×1  Pasek×2  Bateria guzikowa CR2032 x1  

Instrukcja obsługi×1 

 

7. KONTAKT  

Oficjalna strona internetowa: www.igpsport.com 

Producent: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd 

Adres:  Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China. 

Tel：（86）27-87835568 

Email:  info@igpsport.com, service@igpsport.com 
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