INSTRUKCJA OBSŁUGI
PILOTA SUPREME

01 WPROWADZENIE
1. Pilot
▲Przyspieszanie

Ekran LCD

Koło
sterujące
▼Hamowanie

Włącznik

Ustawienia

Wejście USB
Wejście na
opaskę
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Podczas zmiany rodzaju kół, w celu zachowania poprawnych parametrów zmieniamy wyłącznie dane:

2. Ekran LCD

• Średnica koła - Wheel Diameter - 97 PU lub 200 AT lub inne w zależności od użytych kół
• Zębatka koła - Wheel Pulley - 38 przy kołach PU / 96 przy kołach AT
Aby odwrócić kierunek jazdy, przytrzymaj koło sterujące w tylnej pozycji i jednocześnie wciśnij przycisk Ustawienia.

Stan
połączenia

Jazda do
przodu / tyłu

Poziom
baterii deski

Poziom
baterii pilota

7. Parowanie
Pilot nie działa dopóki nie zostanie sparowany z deską.
Krok 1 - Włącz pilota i wciśnij przycisk ustawień przez 3 sekundy. Pilot
jest w trybie zmiany ustawień.
Krok 2 - Krótko przyciskaj przycisk ustawień, aby wybrać opcję 'Pairing'. Naciśnij ponownie, aż napis zacznie mrugać i pilot wejdzie w
tryb parowania.

Poziom
prędkości

Prędkość

Przebieg

Prąd

Krok 3 - Włącz deskę, na ekranie LCD powinien wyświetlać się napis
'Pairing Complete'.
Jeśli wskaźnik mruga, parowanie nie powiodło się - powtórz wszystkie
kroki od początku.
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02 INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Włączanie/wyłączanie
Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę aby włączyć pilot. Na ekranie
LCD powinno pojawić się logo Majestic Boards. Przytrzymaj przez 2
sekundy aby wyłączyć.
Pilot sygnalizuje włączanie i wyłączanie poprzez wibrację.
Pilot automatycznie się wyłącza po 10 minutach nieaktywności, za
wyjątkiem kiedy jest w trybie tempomatu.

Po otrzymaniu deski pilot jest domyślne sparowany z deską.

2. Stan połączenia
Pilot jest połączony tylko wtedy, gdy w lewym górnym rogu ekranu
wyświetla się symbol połączenia.
3. Przyspieszanie / Hamowanie

Oznaczenia trybów na pilocie:
H (High) - Maksymalny tryb przyśpieszenia
M (Medium)- Średni tryb przyśpieszenia
L (Low) - Niski tryb przyspieszenia
5. Tryb tempomatu
Przesuń koło sterujące aby ustawić preferowaną prędkość. Utrzymaj prędkość przez kilka sekund. Krótko przyciśnij włącznik - pilot
zasygnalizuje wejście w tryb tempomatu poprzez wibrację. Naciśnij
dowolny przycisk aby wyjść z trybu.
6. Zmiana ustawień
Naciśnij przycisk ustawień przez 3 sekundy aby wejść w tryb zmiany
ustawień. Krótko naciskaj przycisk ustawień aby zmieniać opcje. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać opcję - powinna zacząć
mrugać. Dostosuj wybrane ustawienia przesuwając koło sterujące do
góry i w dół. Aby zatwierdzić, krótko przyciśnij włącznik. Naciśnij po
raz drugi aby wyjść z menu ustawień.
Ustawienia które możesz zmieniać:

Przesuń koło sterujące do przodu - deska przyspieszy.
Przesuń koło do tyłu, aby zwolnić.
Przytrzymaj koło w tylnej pozycji, aby zahamować.
4. Zmiana poziomu prędkości
Zmiana poziomu prędkości - koło sterujące powinno być w pozycji
domyślnej. Naciśnij przycisk ustawień aby zmienić prędkość deski.
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•
•
•
•
•

Rodzaj akumulatora - Battery Cells - 10 Surfer / 12 Supreme
Rodzaj silnika - Pole Pairs - 7
Jednostka szybkości - Speed Option - km/h lub mph
Rodzaj kół - Wheel Type - Pulleyed
Średnica koła - Wheel Diameter - 97 PU lub 200 AT lub inne w zależności od użytych kół
• Zębatka silnika - Motor Pulley 18 Surfer / 20 Supreme
• Zębatka koła - Wheel Pulley - 38 przy kołach PU / 96 przy kołach AT
• Parowanie pilota z deską - Pairing
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