Monteringsanvisning
Komplett digitalmätarsats 808/809
art nr 9308-75

Detta ingår:
Pos

Artikelnummer

1

9300-182

Beskrivning

Antal

Digitalmätare med kåpa

1

2

9300-72

Kabelfäste

1

3

9326-164

Magnet för vevkrans

1

4

9328-162

Kabel med sensor 175 cm

1

5

Ledningskanal 17 cm

1

6

Ledningskanal 33 cm

1

7

Ledningskanal 50 cm

1

Skruv M10x30

1

8

14383

9

5866

Bricka M10

1

10

9308-21

Displayfäste

1

11

9326-63

Ändavslutning

1

12

Torxnyckel

1

13

Monteringsmall för sensor på separat
papper (att klippa ut)

1

Denna mätare kan även visa pulsfrekvens.
Pulsbälte finns att köpa till som extra
tillbehör, art. nr: 9339-98.

De verktyg som behövs för att montera mätaren är en torxnyckel (medföljer) och 17 mm nyckel/skiftnyckel.
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Monark 9308-75

Börja med att demontera den gamla mätaren och dess
kabel som går till bromshjulet.

Skruva eventuellt av den högra pedalen (går dock ändå
att få av kedjeskyddet om man lirkar lite). Skruva loss
de två torxskruvarna och ta bort kedjeskyddet, se fig:
1.

Montera magneten på veven genom att föra in den
mellan veven och det inre kedjeskyddet. Det går lättare
om man samtidigt klämmer det inre kedjeskyddet
bort från veven. Kläm fast magneten i hålet tills det
knäpper till. Se fig: 2.

Fig. 1

Montera tillbaka kedjeskyddet. Se till att styrningen
fram på kedjeskyddet passas in på det inre
kedjeskyddet.

Klipp ut monteringsmall för sensor som finns på
separat papper. Klipp även ut hålet där sensorn till
magneten ska placeras.
Placera mallen mot det inre kedjeskyddet. Markera
med exempelvis en blyertspenna placeringen för
sensorn. Se fig: 3.

Fig. 2

Fig. 3

Monark 9308-75

Montera den korta kabelkanalen, 17 cm, på baksidan
av sadelrörsramen. Se fig: 4.

Montera även de andra kabelkanalerna.
Den grövre kabelkanalen, 33 cm, monteras på insidan
av det vänstra nedre ramröret med öppningen uppåt.
Försök få kabelkanalen placerad med lika mycket
utrymme kvar både fram och bak. Se fig: 5.

Den långa smala kabelkanalen, 50 cm, monteras
på vänster sida av cykelns styrstagsram. Montera
med den övre kanten i höjd med skarven mellan
ramröret och plastbussningen och så att det är ett litet
mellanrum längs ner så att kabeln kan komma ut. Se
fig 6a. Montera även kabelhållaren under fästet till
displayen. Se fig: 6b.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6a
Fig. 6b
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Sätt i batterierna i mätaren. Dessa sitter under
displayen och den öppnas lätt med hjälp av en mejsel
eller liknande, se fig: 7. Sätt i batterierna på avsedd
plats. Sätt tillbaka displayen igen genom att först sätta
i övre delen av displayen i fästet och sedan trycka fast
nedre delen tills den sitter på plats.
Montera mätaren på displayfästet så att skruven är
till vänster när du tittar på displayen.

Montera mätaren på samma hållare på styrstammen
som den gamla satt monterad på. Skruva fast med
skruv och bricka. Se fig: 8.

Fig. 7

Fig. 8
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Ta bort tejpen från sensor. Montera sensorn
vid markeringen som gjordes. Lägg kabeln i
kabelkanalen. Lägg kabeln i den smala kabelkanalen
på styrstamsramen. Se till att cirka 30 cm av kabeln
kommer utanför kabelkanalen och räcker upp till
mätaren. Det blir lite kabel över, så i den grövre
kabelkanalen måste kabeln vikas dubbel. Se fig 9a,
9b, 9c.

Fig. 9b

Fig. 9a

Fig. 9c

Sätt i kontakten i mätarens underkant. Se fig: 10.

Provtrampa och se så att mätaren fungerar och börjar
visar värden.

Fig. 10
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Mätarinstruktioner

Display

Värde

Enhet

Pedalvarv (RPM)

0 - 199

varv/min

Hjärtfrekvens (HR)

50 - 240

slag/min

Tid (TIME)

0:00-99:59

min:sek

Hastighet (SPEED)

0 - 99

km/h

Sträcka (DISTANCE)

0.0 - 99.9

km

Batterier:		
Lagringstemperatur:
Arbetstemperatur:

1,5 V x 2, R6 (AA)
-10ºC - +60ºC
0ºC - 50ºC

Vid tryck på RESET-knappen eller vid rörelse på
veven ges en signal till mätaren som aktiverar samtliga
funktioner. Vid fönstret för pulsfrekvens (HR) tänds
en hjärt-symbol vilket betyder att mätaren söker efter
en pulssignal från en yttre sändare, pulsbälte med
elektroder (tillbehör, art. nr: 9339-98). Kan mätaren
inte hitta någon signal kopplas funktionen för mätning
av pulsfrekvens automatiskt bort efter 30 sekunder.
Detta syns genom att hjärt-symbolen slocknar. Denna
funktion kan åter startas upp genom att trycka på
RESET-knappen.

Fig: Elektronisk mätare

Tid börjar räknas automatiskt i och med att pedalerna
trampas runt. Värden för tid (TIME) och sträcka
(DISTANCE) kan nollställas genom att trycka på
RESET-knappen i mer än två sekunder.
Utsätt inte den elektroniska mätaren för direkt
solljus eller extremt höga temperaturer. Använd inga
lösningsmedel vid rengöring, utan endast torr trasa.

Monark 9308-75

Version 1202
Art. nrr. 7950-360

KROONS VÄG 1, SE-780 50 VANSBRO, SWEDEN | WWW.MONARKEXERCISE.SE | TEL: +46(0)281 59 49 40 | FAX: +46(0)281 719 81

