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GoTime
Grundlæggende vejledning

Om denne brugervejledning
Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, 
eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du 
spørge din Bontrager-forhandler eller downloade den komplette 
brugervejledning fra www.bontrager.com/support/owners_manuals.



2

Indhold
Sikkerhed ..........................................................2
Kom godt i gang
 Overblik over proceduren 3
 Nødvendigt værktøj 3
 Oversigt over dele 3
Montering af din GoTime
 Montering af hastighedssensoren & hjulmagneten 
4
 Isætning af batteriet 5
 Indstilling af dine præferencer ...........................6
 Montering af computeren 10
Brug af din GoTime
 Visning af skærmbilleder 12

 Start din cykeltur 12
Ændring af opsætning
 Ændring af dækstørrelse 14
 Ændring af kilometertæller 16
 Ændring af uret 18
 Nulstilling af alle data og indstillinger 20
Brugerdefineret dækstørrelse
 Måling af rulleomkreds 23
 Oprettelse af brugerdefineret dækstørrelse 24

Sikkerhed
Når du kører på cyklen, må du ikke kigge på computeren i for lang tid ad gangen 
(Fig. 1). Hvis du ikke holder øje med vejen, risikerer du at ramme en forhindring 
og styrte.

Figur 1.   Kig ikke på computeren i lang tid ad gangen.
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Kom godt i gang: overblik over proceduren
Det er nemt at få din GoTime op at køre, og det tager kun ca. 10 minutter. Det 
vil dog hjælpe dig gennem proceduren, hvis du tager dig tid til at læse denne 
vejledning, inden du starter. Du kan f. eks. ikke fuldføre opsætningsproceduren 
(#3 nedenfor), hvis sensoren ikke kan læse magneten i hjulet (#1).

Her er trinnene i proceduren:

1 -  Montér hastighedssensoren og hjulmagneten.

2 - Sæt batteriet i computeren.

3 -  Indstil dine præferencer for ur, km osv. 

4 -  Montér computeren på styret.

Nødvendigt værktøj
Skruetrækker, lille med flad kærv

Oversigt over dele

A Hastighedssensor

B Egermagnet

C Batteridæksel

D Batteri

E Stor rem

F Lille rem 

O D

C

B K

E
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Montering af hastighedssensoren og 
hjulmagneten

3-5mm3-5 mm

1.

4. 5. 6.

2. 3.

Montering af din GoTime
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Isætning af batteriet
For at øge batterilevetiden leveres GoTime uden batteriet monteret. Inden du 
fortsætter med opsætningen, skal du først montere batteriet.

Når du har sat batteriet i, skal du ikke 
sætte computeren tilbage i remmen, fordi 
du skal have adgang til SET-knappen på 
bagsiden af computeren. I stedet skal du 
følge opsætningsproceduren, som starter 
automatisk, når du monterer batteriet. 
Vejledningen begynder på næste side.

2.1.

3.
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Indstilling af dine præferencer
Når du har monteret batteriet, starter opsætningen automatisk. Anbring din 
GoTime inden for 70 cm fra sensoren, og vær klar til at aktivere sensoren, som 
beskrevet i næste afsnit.

Du kan begynde opsætningen uden at genmontere batteriet.  
Se "Nulstilling af alle data og indstillinger" på side 10.

1.  For at ændre enheder (km/t eller mph) skal du trykke på M . 

For at gemme og gå til dækstørrelsesskærmen skal du trykke på SET  .

2.  For at ændre dækstørrelse skal du trykke på M . Gentag indtil din foretrukne 

dækstørrelse vises. 
Du kan også angive en brugerdefineret dækstørrelse. Se "Oprettelse af en brugerdefineret 

dækstørrelse" på side 11.

3.  For at gemme og gå til dækstørrelsesskærmen skal du trykke på SET . 

4.  For ændre visning af ur (12 eller 24 timer) skal du trykke på M . 

For at gemme og gå til indstilling af timer skal du trykke på SET .

Menu for dækstørrelse

26. x 1,9
26. x 2,0
26. x 2,1
26. x 2,2 

700 x 23
700 x 25
700 x 28

700 x 32
700 x 35
700 x 38

29 x 2,1
29 x 2,3
Brugerdefi-
neret
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5.  For at ændre timetallet skal du trykke på M . For at rulle hurtigere skal du 

holde M . 

For at gemme og gå til indstilling af minutter skal du trykke på SET .

6.  For at ændre minuttallet skal du trykke på M . For at rulle hurtigere skal du 

holde M . 

For at gemme og afslutte programmering skal du trykke på SET . 
Tur-skærmen vises med hastighed/ur.

7.   Sæt forsigtigt computeren tilbage i remmen og følg vejledningen på 
næste side.
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Montering af computeren
Computeren skal monteres på styret. Overvej din præference for venstre og 
højre, og din adgang til knappen på computeren.
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Brug af din GoTime

Dette afsnit giver dig de oplysninger, du behøver for at nyde din cykeltur, hvordan 
forskellige tilstande vises på din GoTime, og hvordan du starter din tur. 

Visning af skærmbilleder
Disse trin begynder med hastighed/ur-tilstand, som vises, når du har gennemført 
opsætningen. Men du kan starte på ethvert af disse trin. Bemærk, at hastigheden 
altid vises.

For at ændre en skærm skal du trykke på M  :

Clock (ur) > Det aktuelle klokkeslæt.

Timer (stopur) > Dette er den tid, du har kørt på cyklen, siden du sidst genstartede turdata. 
Timeren starter, når hjulet drejer.

Trip (turdistance) > Dette er den distance, du har tilbagelagt, siden du sidst genstartede 
turdata. Vises med en decimal.

Odo (kilometertæller) > Dette er den distance, du har tilbagelagt, siden du sidst nulstillede 
computeren med opsætningsproceduren. Afrundet til hele kilometer/miles.

Avg (gennemsnitshastighed) > Dette er den gennemsnitlig hastighed på denne tur.

Start din cykeltur
Inden du kører, vil du måske foretrække at stille din turinformation på nul (0). 
Dette kaldes en genstart. Turinformationen omfatter turdistance, forløbet tid og 
gennemsnitlig hastighed.

1. På en vilkårlig skærm holdes M  inde i to sekunder.
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M 2 sekunder
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Dette afsnit beskriver, hvordan man laver enkeltstående ændringer i opsætningen 
uden at skulle nulstille computeren og slette alle indstillingerne.

For at ændre enkelte værdier på computeren, skal du først tage den ud af 
remmen. 

Ændring af dækstørrelsen

1. Tryk på M  for at komme til turskærmen. 

2.  Tryk på SET . 
Enhederne (mph eller km/t) vises.

3.  For at ændre enheder (km/t eller mph) skal du trykke på M . 

For at gemme og gå til dækstørrelsesskærmen, skal du trykke på  SET .

4.  For at ændre dækstørrelse skal du trykke på M . Gentag indtil din foretrukne 

størrelse vises. 
Du kan også angive en brugerdefineret dækstørrelse. Se "Oprettelse af en brugerdefineret 
dækstørrelse" på side 11.

  For at gemme skal du trykke på SET . 
Når du har gemt dine ændringer, skifter GoTime til cykeltilstand og tur-skærmen vises.

Ændring af opsætning
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Ændring af kilometertæller

1. Tryk på M  for at komme til kilometertæller-skærmen.

2.  Tryk på SET . 
Total distance vises; første ciffer blinker.

3.  Tryk på M  for at ændre den første værdi. 

Tryk på SET  for at vælge og gå til næste ciffer.

4.  Gentag trin 3 for de andre cifre. 
Når du har gemt dine ændringer, skifter GoTime til cykeltilstand og kilometertæller-
skærmen vises.
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Ændring af uret

1. Tryk på M  for at komme til ur-skærmen. 

2.  Tryk på SET . 
Urtype (12 eller 24 timer) vises.

3.  For ændre visning af ur (12 eller 24 timer) skal du trykke på M . 

For at gemme og gå til indstilling af timer skal du trykke på SET .

4.  For at ændre timetallet skal du trykke på M . 

For at rulle hurtigere skal du holde M inde et øjeblik. 

For at gemme og gå til indstilling af minutter skal du trykke på SET .
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5.  For at ændre minuttallet skal du trykke på M . 
For at rulle hurtigere skal du holde M  inde et øjeblik. 
For at gemme og afslutte programmering skal du trykke på SET . 
Når du har gemt dine ændringer, skifter GoTime til cykeltilstand og ur-skærmen vises.

Nulstiling af alle data og indstillinger 
En nulstilling af computeren sletter alle data og indstillinger. Det er en god idé at 
skrive dit samlede kilometertal ned, inden du nulstiller computeren.

1. Tag computeren ud af remmen.

2. Tryk på knappen AC  (Fig. 2). 

Skærmen 'mph' vises, og du kan indlede proceduren med at indstille dine 
præference, side 3.
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Til opsætning af en brugerdefineret hjulstørrelse skal du bruge skemaet over 
dækstørrelse eller måle dækkets rulleomkreds (hvor langt cyklen bevæger sig 
med præcis én omdrejning af hjulet). Derefter indstilles computeren. 

Dækstørrelse Kode

12 x 1,75 935 24 x 2,125 196.5 700 x 20 2086.

14 x 1,75 1020 26. x 7/8 1920 700 x 23 2096.

16. x 1,5 1185 26. x 1 1913 700 x 25 2105

16. x 1,75 1195 26. x 1,25 1953 700 x 28 2136.

18 x 1,5 1340 26. x 13/8 206.8 700 x 32 2155

18 x 1,75 1350 26. x 1,5 2010 700 x 35 216.8

20 x 1,75 1515 26. x 1,75 2023 700 x 38 2180

20 x 13/8 16.15 26. x 1,95 2050 700 x 40 2200

22 x 13/8 1770 26. x 2,0 2055 27 x 1 2145

24 x 1 1753 26. x 2,125 2070 27 x 11/8 2155

24 x 11/8 1795 26. x 2,2 2075 27 x 11/4 216.1

24 x 11/4 1905 26. x 2,35 2083 27 x 13/8 216.9

24 x 1,75 1890 26. x 3 2170 29 x 2,1 2288

24 x 2 1825 6.50 x 23 1930 29 x 2,3 2326.

Angivelse af en  
brugerdefineret dækstørrelse
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Måling af rulleomkreds
Du får brug for en medhjælper, blyant og målebånd

+ Sid på cyklen mens hjulets ventil er direkte over gulvet.

+ Få din medhjælper til at markere ventilens position på gulvet.

+  Rul cyklen fremad til hjulet har taget én omdrejning, så ventilen igen er direkte 

over gulvet.

+ Markér ventilens nye position.

+  Mål afstanden mellem de to mærker. Omregn evt. til millimeter. Resultatet 

er din brugerdefinerede hjulstørrelse. Gå til næste side for at programmere 

GoTime med din hjulstørrelse.



24

Oprettelse af brugerdefineret dækstørrelse
1. Tag computeren ud af remmen.

2.  Tryk på M  til tur-skærmen kommer frem. 
Tryk på SET .

3.  For at ændre enheder (km/t eller mph) skal du trykke på M . 
For at gemme og gå til dækstørrelsesskærmen, skal du trykke på  SET .

4. For at ændre dækstørrelse skal du trykke på M . Gentag indtil det firecifrede 
tal kommer frem.
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5.  For at vælge den firecifrede kode (så du kan ændre den) skal du trykke på 

SET . 
Det første ciffer i koden blinker.

6.  For at ændre værdien skal du trykke på M . For at rulle hurtigere skal du 

holde M . 

For at gemme og gå til det næste ciffer skal du trykke på SET .

7.  Gentag trin 6. for de andre tre cifre i koden. 
Når du har gemt det sidste ciffer, skifter GoTime til cykeltilstand og tur-skærmen vises.
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