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01. FUNKCJE LICZNIKA
Program serwisowy

Prędkość bieżąca

Prędkość średnia

Prędkość maksymalna

Pomiar odstępstw od prędkości średniej

Pomiar wzrostu/spadku prędkości bieżącej

Pomiar czasu (do 9:59:59)

Zegar cyfrowy

Pomiar przebytego dystansu (0-999,99 km/m)

Licznik kilometrów

Funkcja zapisywania przebytej trasy

Automatyczne skanowanie

Temperatura

Wybór między stopniami Celsjusza i Fahrenheita

Pamięć najwyższej/najniższej temperatury

Wybór jednostek pomiaru: km/m

Stoper

Pomiar spalania tłuszczu

Pomiar spalania kalorii

Automatyczne włączanie/wyłączanie

Podświetlenie
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02. WPROWADZANIE ROZMIARU KÓŁ
Wielkość opony

Wprowa-
dzana
wartość

24 x 3/4 Tubular

20 x 1,75
20 x 1-3/8

24 x 1

24 x 1-1/8
24 x 1-1/4
24 x 1,75
24 x 2,0

24 x 2,125
26 x 7/8

26 x 1 (59)
26 x 1 (65)
26 x 1,25
26 x 1-1/8
26 x 1-3/8

26 x 1-1/2
26 x 1,4
26 x 1,5

26 x 1,75
26 x 1,95
26 x 2,0
26 x 2,1

25 x 2,125
26 x 2,2

26 x 2,25
26 x 2,3

26 x 2,35
26 x 2,4
26 x 2,5

27 x 1

1515
1615
1753
1785
1795
1905
1890
1925
1965
1920
1913
1952
1953
1970
2068

2100
2005
2010
2035
2067
2075
2091
2095
2107
2115
2123
2131
2137
2155
2145

27,5 x 1,75
27,5 x 1,95
27,5 x 2,0
27,5 x 2,1

27,5 x 2,125
27,5 x 2,2

27,5 x 2,25
27,5 x 2,3

27,5 x 2,35
27,5 x 2,4

29 x 2,1
29 x 2,125
29 x 2,2

29 x 2,25
29 x 2,3

29 x 2,35

29 x 2,0
29 x 1,95
29 x 1,75

700C Tubular2114
2146
2154
2170
2174
2186
2194
2202
2210
2216

2130
2233
2265
2273
2288
2293
2305
2313
2321
2329

223427,5 x 2,5
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1. Odczytaj rozmiar opony i koła Twojego roweru z tabeli obok.
2. Przyciśnij przez 3 sekundy przycisk A i B.
3. Za pomocą przycisku B  wybierz odpowiednią cyfrę oraz zatwierdź 
przyciskiem A.
4. Jeżeli w tabeli nie ma rozmiaru koła i opony, który posiadasz, wprowadź 
wynik poniższego działania: 7.9797 x rozmiar koła w calach.
5. Przyciśnij przez 3 sekundy jednocześnie przyciski A oraz B, dopóki 
nie pojawi się na wyświetlaczu możliwość wpisania wyniku.
UWAGA: wpisywanie cyfr zaczyna się  od ostatniej, 4-tej cyfry.

W celu samodzielnego obliczenia wielkości koła należy zrobić znak 
na obręczy i na podłoży ( np. za pomocą kredy ). Przejechać dokładnie
jedno okrążenie koła, mając koło dobrze napompowane a rower obciążony. 
Ponownie zaznaczyć miejsce na podłożu. Odległość między znacznikami 
zmierzyć w milimetrach. 

03. PROGRAM SERWISOWY
Funkcja ta ma za zadanie przypominać o wymianie części lub smarowaniu 
łańcucha po przejechaniu określonego dystansu. Na przykład, jeśli ustawiono 
dystans 600 KM, symbol klucza zacznie migać za każdym razem, gdy 
zostanie osiągnięty całkowity pokonany dystans 600/1200/1800 itd. km. 
Naciśnij przycisk A, aby wyłączyć miganie symbolu klucza.

04. RESETOWANIE INFORMACJI 
O PRZEBYTYM DYSTANSIE
Wciśnij przycisk B aby przejść do trybu przebytego dystansu, a następnie 
wciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, aby zresetować dane 
dot. przebytego dystansu, czasu podróży i średniej prędkości.

05. POMIAR ODSTĘPSTW OD 
ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI
Znaki „+” i „-„ znajdują się na prawo od pola pomiaru aktualnej prędkości. 
Znak „+” wskazuje, że Twoja aktualna prędkość jest wyższa niż Twoja średnia 
prędkość, a znak „-„ wskazuje, że Twoja aktualna prędkość jest niższa niż 
Twoja średnia prędkość.

4

06. POMIAR WZROSTU / SPADKU 
PRĘDKOŚCI
Symbol cyklisty wyświetla się na lewo od pola pomiaru aktualnej prędkości. 
Symbol z kołami kręcącymi się do przodu oznacza wzrost aktualnej prędkości, 
a symbol z kołami kręcącymi się do tyłu oznacza spadek aktualnej prędkości.

07. USTAWIENIA PRĘDKOŚCIOMIERZA

5 6

7 8 9 10 11 12

KM

KM/hr

KM/hr

KM

Wprowadź wartość rozmiaru kół (patrz pkt 2).

Wybierz km lub m.

Wprowadź swój wiek i wagę (ciężar będzie 
podawany w kg lub funtach, zależne od wyboru 
kilometrów lub mil).

Wiek

Waga

Ustaw program serwisowy (patrz pkt 3).

08. USTAWIENIA ZEGARA
Wciśnij przycisk B aby przejść do trybu ustawień zegara. Wciśnij i przytrzymaj 
przycisk A przez 3 sekundy, aby zmienić ustawienia zegara. Wciśnij przycisk 
B, aby wybrać lub dostosować wartość; wciśnij przycisk A, aby potwierdzić 
ustawienie trybu 12/24h, godzin i minut.

KM/hr

+-
:

KM/hr

+- KM/hr

+-

KM/hr

+-
:

KM/hr

+-
:

09. FUNKCJE PRĘDKOŚCIOMIERZA
Wciśnij przycisk B aby przejść do każdego kolejnego trybu. Wciśnij przycisk 
A, aby wejść do podfunkcji danego trybu. Przytrzymanie przycisku A spowoduje 
reset lub przejście do ustawień danej podfunkcji.

KM/hr

+-
:

Zegar: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku A przez 
3 sekundy powoduje przejście do ustawień zegara.

KM/hr

+-
.

ODO

Przebyty dystans całkowity (ODO): przebyty dystans 
całkowity jest symbolizowany przez ODO. Wciśnięcie 
i przytrzymanie przycisku A przez 3 sekundy uruchomi 
funkcję zapisywania wartości pokonanego dystansu.

Funkcja zapisywania wartości pokonanego dystansu: 
wciśnij przycisk B, aby przejść do trybu ODO (całkowity 
pokonany dystans), a następnie wciśnij i przytrzymaj 
przycisk A aż ostatnia cyfra zacznie migać. Wciśnij 
przycisk B, aby wybrać wartość, a następnie wciśnij 
przycisk A, aby zatwierdzić. Powtórz powyższą sekwencję 
aż do momentu wprowadzenia żądanej wartości 
całkowitego pokonanego dystansu. Wciśnij ponownie 
przycisk A aby powrócić do normalnego trybu ODO.

KM/hr

+-
.

DST

Pokonany dystans (DST): resetowanie informacji 
o pokonanym dystansie: wciśnij i przytrzymaj przycisk A 
przez 3 sekundy, aby zresetować dane dot. pokonanego 
dystansu, czasu podróży i średniej prędkości.

KM/hr

+-

KM/hr

+-MXS

.

Prędkość maksymalna (MXS): Wciśnij i przytrzymaj 
przycisk A przez 3 sekundy, aby usunąć dane o prędkości 
maksymalnej.

KM/hr

+-
AVS

.

Prędkość średnia (AVS): Dane o prędkości średniej 
zostaną zresetowane przy resecie informacji 
o pokonanym dystansie.

KM/hr

+-
TM

: :

Czas podróży (TM): Dane o czasie podróży zostaną 
zresetowane przy resecie informacji o pokonanym 
dystansie.

KM/hr

+-
. °

Temperatura: Wybór stopni Celsjusza/Fahrenheita: wciśnij 
i przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, aby przejść do 
pola wyboru. Następnie wciśnij przycisk B, aby wybrać 
żądaną opcję i wciśnij przycisk A, aby zatwierdzić wybór.

KM/hr

+-
. °:

Wartość najwyższej/najniższej temperatury: wciśnij 
przycisk A, aby wyświetlić najwyższą zanotowaną wartość; 
naciśnij przycisk A ponownie, aby zobaczyć najniższą 
zanotowaną wartość. Wciśnij i przytrzymaj przycisk A, 
aby wyczyścić pamięć w każdym z w/w trybów.

KM/hr

+-
SW

Stoper: wciśnij przycisk A aby uruchomić i zatrzymać; 
wciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy, 
aby zresetować.

KM/hr

+-
CAL .

Kalorie (CAL): wciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 
3 sekundy, aby zresetować dane o spalonych kaloriach.

KM/hr

+-
AVS

.

SCAN

KM/hr

+-
.:

Spalony tłuszcz (F): wciśnij i przytrzymaj przycisk A 
przez 3 sekundy, aby zresetować dane o spalonym 
tłuszczu (w gramach).

Tryb skanowania: wciśnij przycisk B aby przejść do trybu 
skanowania. Dane o przebytym dystansie, prędkości 
maksymalnej, prędkości średniej i czasie podróży będą 
wyświetlane automatycznie co 4 sekundy.

CAL

10. RESETOWANIE PRĘDKOŚCIOMIERZA
Prędkościomierz zostanie zresetowany w każdym z n/w przypadków:

wymiana baterii

jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisków A i B

w przypadku braku zatwierdzenia zmian dokonanych w trybie ustawień 

prędkościomierza, zostanie on automatycznie wyłączony po 5 minutach; 

naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wybudzenie 

prędkościomierza i przejście do trybu ustawień

11. URUCHAMIANE 
PRĘDKOŚCIOMIERZA
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć prędkościomierz z włączonym 
wyświetlaczem przed rozpoczęciem jazdy. Jeśli Twój prędkościomierz jest 
modelem przewodowym, uruchomi się on automatycznie po rozpoczęciu jazdy.

12. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Gdy prędkościomierz nie będzie używany przez 5 minut, przejdzie w tryb 
automatycznego uśpienia z wyłączonym wyświetlaczem, aby oszczędzać 
baterię. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie uruchomić prędkościomierz.

13. PODŚWIETLENIE
Podświetlenie można włączyć w następujący sposób:
1. Przytrzymując przycisk B przez 2 sekundy, podświetlenie zostanie włączone 
na 8 sekund, a następnie prędkościomierz przejdzie do trybu skanowania 
wyświetlając dane o pokonanym dystansie, prędkości maksymalnej, 
prędkości średniej i czasie podróży.
2. Wciśnij przycisk A, podświetlenie zostanie włączone na 4 sekundy, 
a prędkościomierz przejdzie do trybu uśpienia.

14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
1. Niewłaściwy odczyt prędkości maksymalnej.
Nieznane zakłócenia atmosferyczne lub radiowe.
2. Brak odczytu z prędkościomierza.
Niewłaściwy montaż magnesu/transmitera, sprawdź baterię i montaż 
elementów.
3. Czarny wyświetlacz. 
Zbyt wysoka temperatura lub wyświetlacz wystawiony na działanie promieni 
słonecznych przez zbyt długi czas.
4. Brak odczytu przebytego dystansu.
Sprawdź montaż sensora/magnesu, sprawdź baterię.
5. Wyświetlacz wyświetla cyfry o nieregularnym kształcie.
Wyjmij i zamontuj ponownie baterię.

15. KARTA GWARANCYJNA / 
REKLAMACJE
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta 
nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek 
niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). 
Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych 
w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. 
Gwarancje nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych 
takich jak baterie, akumulatory. 
Gwarancja na baterie wynosi 6 miesięcy. 

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego 
znajdującego się pod adresem: http://reklamacje.kgktrade.pl/

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl

Importer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Os. Teatralne 24
31-946 Kraków,
Polska

Wyprodukowano w P.R.C.

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia, 
przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KM/hr

+-
AVS

.

Aktualna prędkość

Przycisk A Przycisk B

(znajdują się w dolnej części wyświetlacza) 

Aby wejść do ustawień prędkościomierza włóż baterię, a następnie wciśnij 
i przytrzymaj oba przyciski przez 3 sekundy. Wciśnij przycisk B, aby wybrać 
lub dostosować daną pozycję; wciśnij przycisk A, aby zatwierdzić wybór 
ustawienia.

Tryb podrzędny

Wzrost / spadek 
aktualnej prędkości

Pomiar odstępstw 
od średniej prędkości

Wielkość opony

PL
Wprowa-
dzana
wartość
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01. COUNTER FUNCTIONS
Service program

Current speed

Average speed

Maximum speed

Deviations from the average speed

Increase / decrease measurement of the current speed

Time measurement (up to 9:59:59)

Digital clock

Measurement of the traveled distance (0-999,99 km/m)

Odometer

Traveled route memory function

Automatic scan

Temperature

Choice between Celsius and Fahrenheit

Maximum / minimum temperature memory

Type of measurement unit: km/m

Stopwatch

Burned fat measurement

Burned calories measurement

Automatic on / o�

Backlight
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02. TIRE SCALE INTRODUCTION
Tire scale Entered

value

24 x 3/4 Tubular

20 x 1,75
20 x 1-3/8

24 x 1

24 x 1-1/8
24 x 1-1/4
24 x 1,75
24 x 2,0

24 x 2,125
26 x 7/8

26 x 1 (59)
26 x 1 (65)
26 x 1,25
26 x 1-1/8
26 x 1-3/8

26 x 1-1/2
26 x 1,4
26 x 1,5

26 x 1,75
26 x 1,95
26 x 2,0
26 x 2,1

25 x 2,125
26 x 2,2

26 x 2,25
26 x 2,3

26 x 2,35
26 x 2,4
26 x 2,5

27 x 1

1515
1615
1753
1785
1795
1905
1890
1925
1965
1920
1913
1952
1953
1970
2068

2100
2005
2010
2035
2067
2075
2091
2095
2107
2115
2123
2131
2137
2155
2145

27,5 x 1,75
27,5 x 1,95
27,5 x 2,0
27,5 x 2,1

27,5 x 2,125
27,5 x 2,2

27,5 x 2,25
27,5 x 2,3

27,5 x 2,35
27,5 x 2,4

29 x 2,1
29 x 2,125
29 x 2,2

29 x 2,25
29 x 2,3

29 x 2,35

29 x 2,0
29 x 1,95
29 x 1,75

700C Tubular2114
2146
2154
2170
2174
2186
2194
2202
2210
2216

2130
2233
2265
2273
2288
2293
2305
2313
2321
2329

223427,5 x 2,5
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1. Read out the size of the tire and wheel of your bike from the table. 
2. Press and hold A and B buttons for 3 seconds.
3. Use B to select the appropriate number and confirm by pressing
the A button.
4. If there is no wheel and tire size that you have in the table, enter
result of the following action: 7.9797 x wheel size in inches.
5. Press the A and B keys simultaneously for 3 seconds until the result
will appear on the display.
ATTENTION: entering numbers starts from the last, 4th digit.

In order to calculate the wheel size yourself, a sign must be made
on the rim and on the substrates (eg with chalk). Drive exactly
one lap of the wheel, with the wheel well inflated and the bike loaded.
Again, mark the place on the ground. Distance between markers
measure in millimeters.

03. SERVICE PROGRAM
This function is designed to remind you to replace parts or lubricate
chain after driving a certain distance. For example, if set 600 KM distance, 
the key symbol will start to flash each time the total distance covered 
is 600/1200/1800, etc. km. Press the A key to turn o� the key symbol 
flashing.

04. TRAVELED DISTANCE INFO
RESET
Press the B button to enter distance mode and then press and hold 
the A button for 3 seconds to reset the data regarding distance traveled, 
travel time and average speed.

05. MEASUREMENT OF DEVIATIONS
FROM AVERAGE SPEED
The "+" and "-" signs are located on the right of the current speed measurement 
field. The "+" sign indicates that your current speed is higher than your average
speed, and the "-" sign indicates that your current speed is lower than
Your average speed.
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06. SPEED INCREASE / DECREASE 
MEASUREMENT
The cyclist symbol is displayed on the left of the current speed measurement 
field. The symbol with wheels spinning forward means the increase 
of the current speed, and the symbol with the wheels spinning back means 
the decrease of the current speed.

07. SPEEDOMETER SETTINGS

5 6

7 8 9 10 11 12

KM

KM/hr

KM/hr

KM

Enter the value of wheel size (section 2).

Choose km or m.

Insert your age and weight (weight will be displayed
in kg or punds, dependingly on km / m choice).

Age

Weight

Set the service program (section 3).

08. CLOCK SETTINGS
Press the B button to enter the clock setting mode. Press and hold the A button
for 3 seconds to change the clock setting. Press the B button to select or adjust 
the value; press the A button to confirm 12 / 24h mode setting, hours 
and minutes.

KM/hr

+-
:

KM/hr

+- KM/hr

+-

KM/hr

+-
:

KM/hr

+-
:

09. SPEEDOMETER FUNCTIONS
Press the B button to go to each subsequent mode. Press the A button 
to enter the sub-mode of the given mode. Holding down the A button 
will cause reset or go to the settings of a given subfunction.

KM/hr

+-
:

Clock: press and hold the A button for 3 seconds 
to move to the clock settings.

KM/hr

+-
.

ODO

Total distance traveled (ODO): distance traveled
is symbolized by ODO. Pressing and holding the A button 
for 3 seconds will start function of saving the value 
of the traveled distance.

Function of saving the value of the traveled distance:
press the B button to enter the ODO mode (total
distance traveled), then press and hold the A button until 
the last digit starts flashing. Press the B button to select 
the value, then press the A button to confirm. Repeat 
the above sequence until the desired value is entered. 
Press again the A button to return to the normal 
ODO mode.

KM/hr

+-
.

DST

Distance traveled (DST): reset information about 
the distance traveled: press and hold the A button 
for 3 seconds to reset the data about the defeated
distance, travel time and average speed.

KM/hr

+-

KM/hr

+-MXS

.

Maximum speed (MXS): Press and hold the A button 
for 3 seconds to delete maximum speed data.

KM/hr

+-
AVS

.

Average speed (AVS): Average speed data will be reset 
when the information about the distance traveled is reset.

KM/hr

+-
TM

: :

Travel time (TM): The travel time information will be
reset when resetting information about the defeated
distance.

KM/hr

+-
. °

Temperature: Select degrees Celsius / Fahrenheit: press
and hold the A button for 3 seconds to go to check boxes. 
Then press the B button to select the desired option 
and press the A button to confirm the selection.

KM/hr

+-
. °:

Value of the highest / lowest temperature: press 
the A button to display the highest recorded value; 
press the A button again to see the lowest recorded 
value. Press and hold the A button to clear the memory 
in each of the above mentioned modes.

KM/hr

+-
SW

Stopwatch: press the A button to start and stop;
press and hold the A button for 3 seconds to reset.

KM/hr

+-
CAL .

Calories (CAL): press and hold the A button for 
3 seconds to reset data about burned calories.

KM/hr

+-
AVS

.

SCAN

KM/hr

+-
.:

Burnt fat (F): press and hold the A button for 3 seconds 
to reset o�side data fat (in grams).

Scan mode: press the B button to enter the scanning 
mode. Data on the distance traveled, speed maximum, 
average speed and travel time will be displayed 
automatically every 4 seconds.

CAL

10. SPEEDOMETER RESET
The speedometer will be reset in each of the following actions:

battery change

press and hold A and B buttons simultaneously for 3 seconds

if you do not approve changes made in the settings mode

speedometer, it will be automatically turned o� after 5 minutes;

pressing any button will wake you up

entering the speedometer settings mode

11. START OF THE SPEEDOMETER
Press any button to turn the speedometer and the display on. If your 
speedometer is a wired model, it will turn itself on automatically when 
you start riding.

12. AUTOMATIC SHUTDOWN
When the speedometer is not used for 5 minutes, it will go into automatic 
sleep mode with the display turned o� to save batteries. Press any button 
to restart the speedometer.

13. BACKLIGHT
The backlight can be turned on as follows:
1. Holding the B button for 2 seconds will turn the backlight on for 8 seconds, 
then the speedometer will go into scan mode and display the data on 
the traveled distance, maximum speed, average speed and travel time.
2. Press the A button to turn the backlight on for 4 seconds and 
the speedometer will go into the sleep mode.

14. FAQ
1. Incorrect read-out of maximum speed.
Unknown atmospheric or radio interferences.
2. No read-out from the speedometer.
Incorrect magnet / transmitter assembly, check the battery and assembly
elements.
3. Black display. 
Too high temperature or display was exposed to solar rays for too long.
4. No read-out of the traveled distance.
Check the sensor / magnet assembly, check the battery.
5. There are irregular shape digits displayed.
Remove and reinstall the battery.

15. WARRANTY / CLAIMS
This product comes with a 24-month manufacturer's warranty. The warranty 
does not cover defects or damage caused by the fault of the user, 
or as a result of improper use (or misuse). The guarantee does not cover 
mechanical damage and caused as a result of the use of accessories other than 
those included in the kit. The guarantee does not cover consumable items 
such as batteries, rechargeable  batteries. 

The warranty on batteries is 6 months. 

Complaints should be submitted with the complaint form, which 
may be found on the website: http://reklamacje.kgktrade.pl

Contact details and the address of the service you can find on website: 
www.xblitz.pl

Importer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Os. Teatralne 24
31-946 Cracow
Poland

Made in P.R.C.

Specifications and contents of the kit are subject to change without notice, 
we apologize for any inconvenience.
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+-
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Current speed

A button B button

(both buttons are located on the bottom 
part of the counter display)

To enter the speedometer settings, insert the battery and then press and hold 
both buttons for 3 seconds. Press the B button to select or adjust the item; 
press button A to confirm the selected settings.
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Increase/ decrease 
of current speed

Measurement of
deviations from
average speed 

Tire scale
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