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Voeding aan
Wanneer de Tripmaster XL³ voor de eerste
keer wordt ingeschakeld, verschijnt de
modus Trip 'A':

Trip 'A'

In andere gevallen kan er een andere
modus worden weergegeven, afhankelijk
van welke het laatst werd weergegeven
voordat de eenheid werd uitgeschakeld,
bijv. Trip 'B', Snelheid of Klok.
Om te schakelen tussen de modi, gebruikt
u de knop 'Modus' op de
afstandsbediening, zoals weergegeven in
onderstaande legenda. U kunt ook beide
knoppen aan de zijkant van de Tripmastereenheid tegelijkertijd indrukken om een
andere modus te activeren.

Trip 'B'

Snelheid

Klok

+
-

Modus

Legenda afstandsbediening
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Trip 'A' en 'B'
Zodra het voertuig in beweging is,
beginnen de twee rittellers de afgelegde
afstand in kilometers bij te houden.

Om de ritteller op nul te zetten, houdt u de
toets 'Modus' ingedrukt op de
afstandsbediening of drukt u beide
knoppen op de zijkant van de eenheid
tegelijkertijd in. Op het display wordt
langzaam vier keer een kleine "o"
weergegeven:

Met de afstandsbediening of de knoppen
op de zijkant van de eenheid kunt u de
instellingen van de rit wijzigen.
Deze twee rittellers zijn onafhankelijk van
elkaar, waardoor een gewijzigde instelling
van de ene rit geen invloed heeft op de
andere rit.

Houd de toets ingedrukt totdat de ritteller
is teruggesteld:

Het is ook mogelijk om de resolutie van de
weergegeven rit te wijzigen tussen 100 m
en 10 m. Het LCD-scherm geeft dan een
maximale ritafstand weer van
respectievelijk 999,9 km en 99,99 km.
Houd hiervoor bij een geselecteerde rit van
nul de knop '-' ingedrukt om het decimaal
te verschuiven.

of

Opmerking: de rit moet groter zijn dan 0
om deze te kunnen terugstellen.
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Snelheid

Instellingen

In de modus Snelheid geeft de Tripmaster
de huidige snelheid in km/h weer.

Instellingen kunnen ook worden gewijzigd
vanuit de modus Snelheid. Voor het
invoeren van de instellingen houdt u de
toets '-' in de modus Snelheid ingedrukt.
Het display toont langzaam de tekst 'circ':

De modus Snelheid wordt aangegeven met
het verticale streepje in de
linkerbovenhoek van het display.

De topsnelheid kan worden weergegeven
door de toets '+' op de afstandsbediening
of de eenheid ingedrukt te houden. De
topsnelheid wordt aangegeven met het
horizontale streepje boven in het display
gevolgd door de geregistreerde snelheid:

Om deze waarde terug te stellen, houdt u
de toets '-' ingedrukt.
De Tripmaster keert na een paar seconden
automatisch terug naar de huidige
snelheidsweergave.

De eerst getoonde instelling is de
wieldiameter. De waarde wordt
weergegeven in millimeters. 2160 mm is
de standaardwaarde:

Met de toets '+' kunt u het knipperende
cijfer verhogen. Het geselecteerde cijfer
kan worden gewijzigd door de toets '-'
ingedrukt te houden.
Om verder te gaan naar de volgende
instelling houdt u de toets 'Modus'
ingedrukt.
De volgende beschikbare instelling is voor
het weergeven of verbergen van Trip B in
de hoofddisplay-cyclus.

Als u deze instelling wilt activeren, houdt
u de toets '+' ingedrukt: uit (knippert) of
aan (statisch).
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De laatste instelling is voor het weergeven
of verbergen van de klok in de
hoofddisplay-cyclus.

Net als bij de vorige Trip B-instelling, kan
ook deze worden geactiveerd.
Houd de toets 'Modus' ingedrukt om de
eerste kilometerteller (van de twee) weer te
geven.

Klok
De tijd die wordt weergegeven is in
24-uurs formaat.

Om de tijd in te stellen, houdt u in de
modus Klok de toets '-' ingedrukt. Het
knipperende cijfer kan worden verhoogd
met de toets '+'. Met de toets '-' kan er
tussen de minuten en uren worden
geschakeld.
Om de tijd op te slaan, houdt u de toets
'Modus' ingedrukt.

De 'Olie'-kilometerteller toont de
afgelegde afstand sinds de laatste
olieverversing. Deze waarde kan worden
teruggesteld door de toets '-' ingedrukt te
houden.
De volgende kilometerteller is voor de
levensduur van de Tripmaster-eenheid.

Deze waarde kan niet worden teruggesteld.

OPMERKINGEN
De Tripmaster wordt hoofdzakelijk gevoed
door de 12V-voeding van de motorfiets,
die beschikbaar is wanneer het contact
wordt ingeschakeld en ervoor zorgt dat de
achtergrondverlichting van het display gaat
branden.
De eenheid behoudt de instellingen en
waarden, ook als het contact wordt
uitgeschakeld, met behulp van een interne
CR2032-batterij. Deze batterij gaat
maanden mee als back-up en hoeft pas te
worden vervangen wanneer de eenheid
geen waarden meer behoudt zonder 12Vvoeding.
De Tripmaster gaat automatisch uit na 1
uur inactiviteit en gaat weer aan zodra het
contact wordt ingeschakeld, een toets
wordt ingedrukt of het wiel wordt
gedraaid.

