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Trapfrequentiezender, batterij ingebouwd

Voorwoord
Hartelijk gefeliciteerd.
Met uw keuze voor een SIGMA fietscomputer heeft u gekozen voor een technisch en
kwalitatief zeer hoogwaardig apparaat.
Om de fietscomputer optimaal te kunnen benutten raden wij aan om deze handleiding
zorgvuldig te lezen. U krijgt alle aanwijzingen voor de bediening en veel andere nuttige tips.
Wij wensen u veel plezier met het rijden met uw SIGMA fietscomputer.
Uw SIGMA SPORT team

Trapfrequentiemagneet (met 2 behuizingen 6 mm en 8 mm)

Verpakkingsinhoud
Controleer eerst de volledigheid van deze verpakking.
Hartslagzender, batterij ingebouwd

BC 23.16 STS, batterij ingebouwd

Elastieken band voor de hartslagzender

Montagemateriaal
Universeel stuurhouder

Gebruiksaanwijzing
Sneldheidszender, batterij ingebouwd

Spaakmagneet (clip-magneet)
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De instellingen

5

NL

De knoppen
Der BC 23.16 STS heeft 5 knoppen:

LAP

In functiemodus:
– KORT: start de volgende lap (kort indrukken)
– LANG: rondeweergave openen (toets ingedrukt houden)
In de Lap View:
– KORT: vooruit door de Laps (ronden) bladeren

ALTI

In functiemodus:
– KORT: oproepen van de ALTI functies
(vooruit door de functies bladeren)
– LANG: ALTI-hoogte-instellingen openen
In instelmodus:
– KORT: bladeren in het instelmenu (achteruit)
– KORT: in te stellen data wijzigen
(achteruit/verlagen)
In de Lap View:
– KORT: achteruit door de Lap (ronden)-waarden bladeren

MENU

In functiemodus:
– KORT: terugbladeren door de functies
– LANG: openen van de instelmodus
In instelmodus:
– KORT: instelling openen
– KORT: voltooide instelling bevestigen
– KORT: (in de BACK-weergave): een niveau naar boven in
het instelmenu
– LANG: instelmodus afsluiten, terug naar de functiemodus
In de Lap View:
– KORT: achteruit door de Laps (ronden) bladeren

BIKE

In functiemodus:
– KORT: oproepen van de BIKE functies
(vooruit door de functies bladeren)
– LANG: ritgegevens op nul resetten
In instelmodus:
– KORT: bladeren in het instelmenu (vooruit)
– KORT: in te stellen gegevens wijzigen (vooruit/verhogen)
– LANG: (in het instelmenu): één niveau naar boven
In de Lap View:
– KORT: vooruit door de Lap (ronden) waarden bladeren

HF (puls)

In functiemodus:
– KORT: oproepen van de HR (puls)-functies
(vooruit door de functies bladeren)
– LANG: HR (puls)-zones selectie openen
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MENU+BIKE: LANG: Pairing Re-Sync (nieuwe pairing van de zender)
MENU+BIKE: KORT: Start de virtuele race
(wanneer een vergelijkingstrip geselecteerd werd)
MENU+HF: KORT: Zoom-functie van het bovenste LCD-deel AAN/UIT-schakelen
MENU+ALTI: KORT: lichtmodus AAN/UIT-schakelen
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De Zoom-Modus op het display
De BC 23.16 STS is voorzien van een zeer goed afleesbaar
display.
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Het display

De BC 23.16 STS heeft een zoom-modus voor het display.
De informatie in het bovenste deel van het display kan
afzonderlijk in de zoom-modus worden weergegeven.

Het display is in 3 gedeelten onderverdeeld.
In het bovenste gedeelte van het display wordt permanent het
volgende getoond:
– actuele puls (of actuele tijd, wanneer puls niet geactiveerd is)
– actuele hoogte
– actuele trapfrequentie (of actuele temperatuur,
wanneer de trapfrequentie niet geactiveerd is)
– actuele stijging/daling

Dat gaat zo:
De MENU-toets en de HF-toets tegelijkertijd kort indrukken.
Door nogmaals op de MENU- en de HF-toets te drukken komt
de volgende zoomfunctie op het display.
Door nogmaals op de MENU- en de HF-toets te drukken wordt
weer alle informatie in één display weergegeven.

In het middelste deel verschijnt de actuele snelheid.
In het onderste deel van het display worden de geselecteerde
functie en en de waarde voor de geselecteerde functie
weergegeven.
In het rechter, middelste deel van het display wordt onder de snelheidsweergave de
maateenheid km/u of mph weergegeven.
Wanneer een lap (ronde) geprint werd en de resultaten van de laatste lap in het overzicht
weergegeven worden, verschijnt hier het LAP-symbool.
In het linkerdeel van het display vindt u naast de snelheidsweergave de pictogrammen:
„ ” : het symbool is AAN wanneer de LAP-gegevens worden weergegeven.
De gemiddelde snelheid van de lap wordt weergegeven.
Een gedetailleerdere beschrijving van de laps (ronden) vindt u op pagina 78.
„ ”
De SIGMA BC 23.16 STS kan op 2 fietsen worden gebruikt. De pictogrammen 1 en 2
geven aan of uw SIGMA BC 23.16 STS momenteel met de instellingen voor fiets 1 of met
die voor fiets 2 werkt.
Hoe u de selectie voor fiets 1 naar fiets 2 wijzigt, leest u op pagina 42.
„Pijl OMHOOG /Pijl OMLAAG ”
De pijlen geven aan of u momenteel sneller, even snel, of langzamer dan uw huidige
gemiddelde snelheid rijdt.
Symbool „
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” geeft aan, of de lichtmodus AAN of UIT is.

DE FUNCTIES
De BC 23.16 STS heeft de volgende functies:
Actuele snelheid
De huidige snelheid wordt permanent op het scherm
weergegeven.
Bij een wielomtrek van 2095 mm bedraagt de maximaal
mogelijke snelheid 199 km/u of 124 mph.

Functies met de BIKE-knop
Huidige afstand
De huidige afstand telt tot 9999,99 km of mijl.
Bij het overschrijden van deze waarde begint de actuele
afstandsmeting weer bij nul.
Huidige rijtijd
De huidige rijtijd telt tot 99:59:59 UU:MM:SS.
Bij overschrijden van deze waarde begint de rijtijdmeting weer
bij nul.
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Vermogen (Watt)
Het actuele vermogen in Watt wordt alleen getoond,
wanneer de trapfrequentiezender is geactiveerd.
Zie hiervoor instellingen/apparaten-instellingen.

Maximale snelheid van de actuele rit.
De maximale snelheid wordt met een nauwkeurigheid
van 2 decimalen weergegeven.

Het vermogen (Watt) wordt volgens een algoritme berekend.
Sterke tegenwind of wind in de rug kan tot afwijkingen tussen
de berekende waarde en het daadwerkelijk bereikte vermogen
leiden.

Huidige tijd
in 24-uurs- of 12-uursindeling

Gemiddeld vermogen (Watt)
Hier wordt het tijdens een rit gemiddeld gerealiseerde
vermogen weergegeven.

Temperatuur
De SIGMA BC 23.16 STS heeft een temperatuurweergave.
De temperatuur kan in °C of °F worden weergegeven.
Min.: - 20 °C/Max.: +70 °C
Min.: - 4 °F/Max.: +158 °F

Virtuele race
De BC 23.16 STS biedt de mogelijkheid een "wedstrijd" tegen
u zelf te rijden.
Voor de virtuele race kan een vergelijkingstrip worden
geselecteerd. Dat is een reeds zelf gereden rit.
De vergelijkingsrit wordt via het SIGMA DATA CENTER
naar de BC 23.16 STS overgedragen.

Trapfrequentie
De trapfrequentie wordt hier alleen weergegeven, wanneer de
trapfrequentiezender in de instellingen is geactiveerd.
Zie hiervoor instellingen/apparaten-instellingen.

Wanneer een vergelijkingsrit wordt geselecteerd, dan toont de
BC 23.16 STS voor de virtuele race een startscherm.

Gemiddelde trapfrequentie
De tijdens een rit bereikte gemiddelde trapfrequentie wordt hier
weergegeven.
Wordt hier alleen getoond, wanneer de trapfrequentiezender in
de instellingen is geactiveerd.
Zie hiervoor instellingen/apparaten-instellingen.

Maximale trapfrequentie
Hier wordt de hoogste tijdens een rit bereikte trapfrequentie
weergegeven.
Wordt hier alleen getoond, wanneer de trapfrequentiezender in
de instellingen is geactiveerd.
Zie hiervoor instellingen/apparaten-instellingen.
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Gemiddelde snelheid van de actuele rit.
De gemiddelde snelheid wordt met een nauwkeurigheid
van 2 decimalen weergegeven.

De virtuele race wordt gestart door het gelijktijdig kort
indrukken van de BIKE- en de MENU-toets.
Na de start toont het display, wie er bij de virtuele race voor of
achter ligt.

Hier ligt u voor (met 23 m en 3,3 seconden).

Hier ligt de virtuele tegenstander voor (34 m en 8 seconden).
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Hoogteprofiel
Het hoogteprofiel toont het profiel van de trip voor de laatste
2,75 kilometer (afhankelijk van de snelheid).
Eerst wordt de functiebeschrijving weergegeven,
vervolgens het profiel.

Actuele hoogte
Geeft de actuele hoogte weer, naar keuze in meter of feet.

Maximale hoogte
Toont de tot nog toe bereikte maximale hoogte van de huidige
rit.

Functies op de HF (puls) toets
HF (puls)-profiel
Hier wordt het hartslagverloop van de afgelopen ca. 2,75 km
(afhankelijk van de gereden snelheid) weergegeven.
Eerst wordt de functiebeschrijving weergegeven,
vervolgens het profiel.

Huidige stijging/daling
Geeft de actuele stijging/daling in procent % aan.

Huidige HF (puls)
Hier wordt nogmaals de huidige hartslag (puls) weergegeven.

Hoogtemeters bergop
Toont de bergop gereden hoogtemeters van de huidige rit.

Gemiddelde HF (puls)
Tont de gemiddelde hartslag van de huidige trip.

Afstand bergop
Toont de bergop gereden afstand van de huidige rit.

Maximale HF (puls)
Toont de maximale hartslag van de huidige trip.

Hoogtemeters bergaf
Toont de bergaf gereden hoogtemeters van de huidige rit.

Doelzone en HF in procenten van de persoonlijke HFmax
Toont de gekozen doelzone (hier FIT) en de huidige HF in
procenten van de maximale persoonlijke HF.
De maximale HF kan in de instellingen/User ingesteld worden.
Een gedetailleerde beschrijving van de doelzones vindt u op
pagina 50.

Afstand bergaf
Geeft de bergaf gereden afstand van de huidige rit weer.
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Functies met de ALTI-knop
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HET BEDIENEN TIJDENS
HET RIJDEN

Het voorbeeld toont:
82 % in zone 1
17 % in zone 2
1 % in zone 3
0 % in zone 4

Tijdens het rijden kunt u de weergavefuncties met de knop BIKE
en de knop ALTI en de knop HF oproepen (vooruit bladeren
door de functies).

NL

Verdeling van de hartslag over de intensiteitszones
Toont de verdeling van de HF tijdens de huidige trip op de verschillende intensiteitsbereiken.
Er zijn 4 intensiteitsbereiken gedefinieerd. De intensiteitsbereiken kunnen in de
instellingen/User ingesteld worden.

MENU

Door kort drukken op de knop BIKE of de knop ALTI of de knop
HF wordt de volgende functie op het display getoond.

Calorieënverbruik tijdens de actuele trip
Toont het aantal op de huidige trip verbruikte categorieën.

Door kort op de MENU-knop te drukken kunt u ook achteruit
door de BIKE-, ALTI-, en HF-functies bladeren.
Zo brengt u snel de gewenste functie in beeld.
ALTI HF BIKE

Functies op de LAP toets
Bij het wegrijden wordt automatisch Lap 1 (ronde 1) gestart.
Met de Lap-knop wordt de volgende Lap 2 (ronde 2) gestart.
Wanneer de volgende lap gestart wordt, wordt een
samenvatting van de lapwaarden van de laatste lap
op het display weergegeven.
In het voorbeeld worden de waarden voor lap 3 weergegeven:
Gemiddelde hartslag in de lap:
Gemiddelde trapfrequentie in de lap:
Gemiddelde hoogte in de lap:
Gemiddelde snelheid in der lap:
Afstand in de lap:
Tijd voor de lap:
Er kunnen 50 laps worden opgeslagen.

133 bpm
73 tpm
430 m
18,7 km/h
28,47 km
23:21 mm:ss

Slaapmodus
Wanneer u een pauze neemt en de BC 23.16 STS zich in de houder bevindt,
dan gaat de fietscomputer na 5 minuten in des standbymodus.
Wanneer u na een pauze weer verder rijdt, heeft de BC 23.16 STS een Auto-Start-functie.
De auto-start-functie wordt via een bewegingssensor geactiveerd.
De BC 23.16 STS schakelt onmiddellijk weer in de functiemodus.
De actuele snelheid en de afstand worden weer weergegeven.

Bedienings- en instellingsmenu's
Het bedienings- en instelmenu wordt geopend door indrukken en vasthouden (3 s)
van de MENU-knop.
U kunt in het menu bladeren met de BIKE- of ALTI-knop.
BIKE: bladert vooruit.
ALTI: bladert achteruit.
Een selectie / een geselecteerd menu opent men door kort op de MENU-knop te drukken.
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De menustructuur

MENU

ALTI

BIKE

MENU-toets ingedrukt houden: menu openen
BIKE of ALTI-knop kort indrukken: menu selecteren

MENU-knop kort indrukken: menu openen

MENU-knop kort indrukken: één niveau terug

BIKE-knop 3 s ingedrukt houden: één niveau terug

Grijze rand:
Rode rand
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Niet instelbaar
Instelbaar
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De instellingen opent u met de MENU-knop.
U ziet eerst de Apparaatinstellingen.
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DE INSTELLINGEN
De instellingen zijn ingedeeld in:
– Apparaatinstellingen
– Fietsinstellingen
– User-instellingen
– Hoogte (Alti)-instellingen
– Instelling van de totaalwaarden
– TERUG naar hoofdmenu
Elke instelling wordt hierna stap voor stap beschreven.

U opent de apparaatinstellingen met de MENU-knop.
„Language“ „English“ of een andere taal staat in het display.
Met de MENU-knop opent u de instelling van de taal.
"English" knippert.
Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu een andere taal kiezen.
Met de MENU-knop bevestigt u uw taalkeuze.

Wanneer u meer instellingen wilt maken dan komt u met de BIKE- of ALTI-knop bij de
volgende instelling.

Apparaatinstellingen
TAAL
Bij de 23.16 STS kunt u de volgende talen voor de
displayweergave instellen:
– Duits
– Engels
– Frans
– Italiaans
– Spaans
– Nederlands
– Pools

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of de ALTI-knop totdat
het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
U ziet in het display eerst ACTIVITEITEN.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar Instelling.
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MAATEENHEID VOOR TEMPERATUURWEERGAVE

In de maateenheid-instelling legt u de meetformaten voor:
– Snelheid (kmh of mph) en afstand (km of mijlen) vast

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de snelheid.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de temperatuureenheid.

De instelling van de maateenheid voor de snelheid opent
u met de MENU-knop.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
°C of °F knippert.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

Onder in het scherm knippert 'KMU'.
Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u omschakelen naar „MPH“.

Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.

De instelling bevestigt u met de MENU-knop.

Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
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MAATEENHEID VOOR SNELHEID EN AFSTAND

Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
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MAATEENHEID VOOR LICHAAMSLENGTE

De gewichtsinstellingen zijn voor de hartslagberekening,
de vermogensberekening en de calorieënberekening nodig.

De lichaamslengte-instellingen zijn voor de
vermogensberekening nodig.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de gewichtseenheid.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de lengte-eenheid.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
KG of Pounds knippert.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
cm of feet/inch knippert.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

De instelling bevestigt u met de MENU-knop.

Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.

Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Het instelmenu sluit.

Het instelmenu sluit.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
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MAATEENHEID VOOR GEWICHT
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Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de TIJD.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
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TIJD

Het instelmenu sluit.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
Open de tijdinstelling opent u met de MENU-knop.
Op het display verschijnt nu de instelling voor de urenindeling.
Hier kunt u een 24-uursindeling of een 12-uurs indeling met
AM/PM–weergave instellen.
Eerst selecteert u de tijdmodus.
24 h-weergave of 12 h-weergave
DATUM
De selectie maakt u met de BIKE-knop of de ALTI-knop.
Met de MENU-knop bevestigt u de selectie.
De instelling van de huidige tijd is nu geopend,
de instelling voor de uren knippert.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u
de ureninstelling.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.

De minuteninstelling knippert nu.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de minuteninstelling.
Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de Datum.

Eerst stelt u de datumindeling in.
Hier kunt u kiezen uit twee indelingen.
De selectie maakt u met de BIKE-knop of de ALTI-knop.
Bevestig de selectie met de MENU-knop.
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Bevestigen met de MENU-knop.

Nu opent de instelling voor de maanden.
Instellen met de BIKE- of ALTI-knop.

DISPLAYCONTRAST

NL

Daarna opent de instelling voor de datum.
Eerst stelt u het jaar in.
Instellen met de BIKE- of ALTI-knop.

U kunt op de BC 23.16 STS het displaycontrast instellen.
Al naar gelang de zoninstraling kunt u zo het display voor
optimale afleesbaarheid instellen.
Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Bevestigen met de MENU-knop.

Nu opent de instelling voor de dagen.
Instellen met de BIKE- of ALTI-knop.
Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
het contrast.
Op het display ziet u de hiernaast getoonde afbeelding:
Openen van de instelling met de MENU-toets.
Instellen met de BIKE- of ALTI-knop.
Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.

Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Het instelmenu sluit.

Het instelmenu sluit.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
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Open de instelling met de MENU-knop.

Met de Power Save instelling reduceert u het batterijverbruik
in de standbymodus en in de sleep-modus.
In plaats van het normale standby-display of het slaapdisplay
wordt dan na nog eens 5 minuten alleen nog het gereduceerde
slaapdisplay weergegeven.

Wijzig de instelling met de BIKE- of de ALTI-knop.

Normaal slaapdisplay:

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
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POWER SAVE

Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.
Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Het instelmenu sluit.
Slaapdisplay met slaapscherm en MyName:
Informatie over MyName en de verschillende slaapschermen
vindt u op de SIGMA-website: www.sigmasport.com

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

Slaapdisplay in POWER SAVE modus:

TRAPFREQUENTIE AAN/UIT
De trapfrequentie is af-fabriek geactiveerd.
Wanneer u de trapfrequentie niet wilt gebruiken,
dan kunt u hier de trapfrequentie deactiveren.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
Power Save.
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Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de
instelling voor het trapfrequentie.
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Open de instelling met de MENU-knop.

Wijzig de instelling met de BIKE- of de ALTI-knop.

Wijzig de instelling met de BIKE- of de ALTI-knop.

Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.

Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.

Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Het instelmenu sluit.

Het instelmenu sluit.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
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Open de instelling met de MENU-knop.

NFC
HARTSLAG AAN/UIT
De hartslag is af-fabriek geactiveerd.
Wanneer u de hartslag niet wilt gebruiken,
dan kunt u hier de hartslag deactiveren.
Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

De BC 23.16 STS heeft een NFC chip.
NFC staat voor Near Field Communication = dichtbij-veld-communicatie.
Via deze NFC-chip kunt u met een smartphone die is voorzien van NFC-functionaliteit
(momenteel alleen Android-telefoons) en de benodigde SIGMA LINK app data en
instellingen uit uw BC 23.16 STS:
– uitlezen en met de SIGMA CLOUD synchroniseren, www.sigma-data-cloud.com.
Uit de SIGMA CLOUD kunnen data in het SIGMA DATA CENTER geïmporteerd en
geanalyseerd worden
– Instellingen op de smartphone met de app bewerken
-- Instellingen via de smartphone weer terug overdragen naar de BC 23.16 STS
LET OP: momenteel bieden alleen ANDROID-smartphones de benodigde NFC-techniek.
IPhone biedt (nog niet) deze NFC-techniek.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de hartfrequentie.
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LET OP: wanneer u in de BC 23.16 STS de NFC-instelling op „AAN“ heeft staan, kan
iedereen die de SIGMA LINK app op zijn smartphone met NFC-functionaliteit heeft staan,
uw data uitlezen en uw instellingen op de BC 23.16 STS wijzigen.
Let er daarom altijd op, dat uw NFC alleen dan op „AAN“ staat, wanneer u met uw
smartphone met de BC 23.16 STS communiceren wilt.
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MET NFC DATA UITLEZEN / INSTELLINGEN WIJZIGEN
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Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
De apparaatinstellingen met de MENU-knop openen.

Voor het uitlezen van de tripgegevens en de logdata legt u de Android smartphone
op de BC 23.16 STS.
– NFC moet op de smartphone zijn ingeschakeld.
– De SIGMA LINK app moet op de smartphone geïnstalleerd zijn.
– NFC moet in de BC 23.16 STS op AAN staan. (Zie vorige hoofdstuk)

Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
NFC.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

In luttele seconden worden de data en de instellingen van de BC 23.16 STS naar de app in
de smartphone overgedragen.
Vanaf de smartphone, vanuit de app, kunnen de data met SIGMA CLOUD worden
gesynchroniseerd. www.sigma-data-cloud.com
Vanuit de SIGMA CLOUD kunnen data in het SIGMA DATA CENTER worden geïmporteerd en
geanalyseerd.
Met de app kunnen ook alle instellingen van de BC 23.16 STS worden uitgelezen en
gemakkelijk op de smartphone gewijzigd worden.
Aansluitend kunnen de gewijzigde instellingen via NFC weer terug worden overgedragen naar
de BC 23.16 STS.

Met de MENU-knop bevestigt u uw selectie.
Met de BIKE- of de ALTI-knop kunt u nu de volgende apparaatinstelling oproepen.
Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, drukt u op de BIKE- of
de ALTI-knop totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Daarvoor moet de smartphone opnieuw op de BC 23.16 STS
gelegd worden.
Is de communicatie succesvol, dan geeft de BC 23.16 STS dit in
het display aan. De app toont ook een OK-melding.

Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

Was er bij de NFC communicatie een probleem,
dan wordt dat ook in het display van de BC 23.16 STS
weergegeven en in de app verschijnt er een overeenkomstige
melding.
De meldingen moet en een willekeurige knop worden bevestigd.
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De BC 23.16 STS is voorzien van een displayverlichting.
Dat gaat zo:
Druk de MENU- en de ALTI-knop tegelijkertijd kort in.
De verlichtingsmodus is ingeschakeld.
Dat kunt u zien aan het „lamp”-symbool op het display.
OPGELET: de verlichting wordt nu met elke knopdruk
ingeschakeld. De verlichting blijft dan gedurende ca. 3 s aan.
Met nog een druk op een knop krijgt u de gewenste functies
in het display.
Wanneer u pauzeert en de computer in de Sleep-modus gaat,
dan wordt automatisch de verlichtingsmodus weer
uitgeschakeld. Dat spaart de batterij.
Voor het opnieuw inschakelen van de lichtmodus drukt u weer
kort tegelijkertijd op de knoppen MENU en ALTI.

U kunt kiezen uit de volgende voorgedefinieerde bandenmaten:
16“ / 18“ / 20“ / 22“ / 24“ / 26“ / 27“ / 27.5“ / 28“ / 29“ / 700C
en WS (handmatige instelling van de wielomtrek)
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DE DISPLAYVERLICHTING

In de tabel met wielmaten kunt u verdere waarden voor uw wiel aflezen en instellen.
16 x 1.75 x 2 Min.: 500 mm / Max. 3999 mm

mm

inch

16"

1253

49,3

18"

1411

55,6

20"

1590

62,6

22"

1770

69,7

24"

1907

75,1

26"

2085

82,1

27"

2195

86,4

27.5"

2180

85,8

28"

2200

86,6

29"

2300

90,5

700C

2095

82,5

mm x 3,14

Wanneer uw wielmaat niet in de tabel staat, dan kunt u de omtrek precies uitmeten.
U kunt de verlichtingsmodus ook handmatig weer uitschakelen.
Voor het uitschakelen van de lichtmodus drukt u weer kort
tegelijkertijd op de knoppen MENU en ALTI.

Fietsinstellingen
Hier stelt u het volgende in:
– de wielomtrek/de wielmaat
– het type fiets (racefiets/mountainbike)
– het fietsgewicht
WIELOMTREK/WIELMAAT
U kunt op de BC 23.16 STS de afrol-omtrek van uw fiets in mm instellen of uit een
bandentabel de juist band selecteren.

1x

= WS (mm)
Het uitmeten gaat zo:
STAP 1 Zet uw fiets rechtop en plaats het voorwiel zo dat het ventiel exact bij de grond staat.
Let erop dat de band goed is opgepompt. Markeer de positie van het ventiel met een streepje
of een stuk plakband op de grond.
STAP 2 Duw uw fiets nu recht naar voren totdat na één omwenteling het ventiel weer
precies beneden staat. Markeer de positie van het ventiel wederom met een streepje of een
stuk plakband op de grond.
STAP 3 De afstand tussen beide markeringen is nu uw wielomtrek, d.w.z. de wielomtrek in
millimeters.

Hoe preciezer u deze instelling configureert, des te nauwkeuriger is uw snelheidsweergave
en de meting van de afgelegde afstand.
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De eerste twee cijfers knipperen.
Wijzig de cijfers met de BIKE- of de ALTI-knop.
Bevestigen met de MENU-knop.
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Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.

Nu knippert het 3e cijfer.
Wijzig het cijfer met de BIKE- of de ALTI-knop.
Bevestigen met de MENU-knop.
Nu knippert het 4e cijfer.
Wijzig het cijfer met de BIKE- of de ALTI-knop.
Bevestigen met de MENU-knop.
In de instellingen bladert u met de BIKE- of ALTI-knop naar de
WIEL-instellingen.

Uw wielomtrekinstelling voor Fiets 1 is klaar.
De instelling voor de wielomtrek voor Fiets 2 vindt op dezelfde manier plaats als
hierboven omschreven.

De wielinstellingen opent u met de MENU-knop.
Op het display ziet u de instelling voor wielomtrek voor fiets 1.

Open de instelling met de MENU-knop.
Wijzig de wielomtrek met de BIKE- of de ALTI-knop.

Bevestig de instelling met de MENU-knop.
U kunt de wielomtrek ook handmatig in mm instellen.
Blader daarvoor met de BIKE- of de ALTI-knop in het
instelmenu voor de wielomtrek tot de selectie „handmatig“.

U kunt twee verschillende fietsen gebruiken. De waarden voor FIETS 1 en voor FIETS 2
worden apart ingesteld en de waarden van de trips worden separaat opgeslagen.
Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
TYPE FIETS
Voor de vermogensberekening (Watt) moet het type fiets gedefinieerd worden.

Open de instelling met de MENU-knop.

U kunt in de BC 23.16 STS kiezen uit drie typen fietsen:
– Racefiets onderstuur-positie
– Racefiets in bovenstuur-positie
– Mountainbike-MTB
Het gekozen fietstype definieert de luchtweerstand, welke bij de vermogensberekeningen
gebruikt wordt.
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Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
het type fiets (Fiets 1 of Fiets 2).

FIETSGEWICHT
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Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de FIETS-instellingen
bladeren.
De FIETS-instellingen met de MENU-knop openen.

Voor de vermogensberekening (Watt) wordt ook het
fietsgewicht gebruikt. Het fietsgewicht kan in de
BC 23.16 STS ingesteld worden.
Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de FIETS-instellingen
bladeren.
De FIETS-instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
het Fietsgewicht (Fiets 1 of Fiets 2).

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.
Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.
Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
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GEBOORTEDATUM

De BC 23.16 STS kan op twee fietsen gebruikt worden.
Voor elke fiets worden de gegevens gescheiden vastgelegd
en opgeslagen.
De BC 23.16 STS herkend zelf met welke fiets wordt gefietst.
De snelheidszender moet daarvoor bij de eerste
inbedrijfstelling op Fiets 1 of Fiets 2 ingesteld worden.

Hier stelt u uw verjaardag in.
De waarde is nodig voor de berekening van de persoonlijk
maximale hartslag.

Dat gaat zo:
Houdt de toets op de zender ingedrukt.

op

en-cl os

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.

e

Knippert de LED op de voorkant van de zender GROEN,
dan is FIETS 1 ingesteld.
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FIETSSELECTIE

Houd de knop ingedrukt.
Knippert de LED op de voorkant van de zender ROOD,
dan is FIETS 2 ingesteld.
OPGELET: wanneer u wisselt van Fiets 1 naar Fiets 2 of omgekeerd, dan worden de data
van de actuele trip niet op NUL gereset.
Om de tripdata weer op NUL te resetten, moet u een RESET van de tripdata uitvoeren.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de tijd.
Met de MENU-knop opent u de instelling.

Hoe dat gaat, is op pagina 77 beschreven.

Stel eerst het geboortejaar in.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

User-instellingen

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

In de User-instellingen worden de benodigde instellingen voor de
hartslagberekening en voor de vermogensberekening gemaakt.
De volgende instellingen zijn er:
– Geboortedatum
– Gewicht
– Lengte
– Schouderbreedte
– Geslacht
– Max. hartslag HFmax
– Onder- en bovengrens van de trainingsdoelzone
– Selectie van de trainingsdoelzone
– Intensiteit zones 1 t/m 4
– Zone-alarm AAN/UIT

Stel nu de geboortemaand in.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

De instellingen worden hierna beschreven.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
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Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

Stel nu de geboortedag in.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.
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Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Het instelmenu sluit.

Het instelmenu sluit.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

GEWICHT

LICHAAMSGROOTTE

De gewichtsinstelling is voor de berekening van de
persoonlijke maximale hartfrequentie en voor de
vermogensberekening.

Hier stelt uw lichaamslengte in.
De waarde wordt gebruikt voor de berekening van het vermogen
(Watt).

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.

Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
het Gewicht.

Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de Lichaamslengte.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
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Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
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Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Het instelmenu sluit.

Het instelmenu sluit.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

SCHOUDERBREEDTE

GESLACHT

De instelling van de schouderbreedte is nodig voor de
berekening- van het vermogen (Watt).

Hier stelt u uw geslacht in.
Deze instelling wordt gebruikt voor de berekening van de
persoonlijke maximale hartfrequentie.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.

Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de Schouderbreedte.

Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
het Geslacht.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
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Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
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Kies nu of de hartslag automatisch berekend moet worden of
dat u de waarde kent en zelf handmatig in wilt voeren.
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Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Met de BIKE- of de ALTI-knop maakt u de selectie.
Het instelmenu sluit.
Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

Wanneer u Handmatig instellen heeft gekozen, kunt u nu uw
maximale hartslag invoeren.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.
Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

PERSOONLIJKE MAXIMALE HARTSLAG (HF max)
Hier stelt u uw persoonlijke maximale hartslag in.
Deze kan of door BC 23.16 STS berekend worden of u kunt de
waarde ook handmatig instellen.
Laat u door een arts adviseren, wanneer het om de
bepaling van uw persoonlijke maximale hartslag gaat.
Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de HF max.
Met de MENU-knop opent u de instelling.
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Voor uw hartslagtraining kunt u 3 doelzones selecteren:
– FIT: hartslagbereik voor het handhaven van uw lichamelijke fitheid.
Het doelzonebereik wordt op basis van de HFmax berekend.
Het bereik ligt tussen de 70% en 80% van de HFmax.
– FAT: hartslagbereik voor vetverbranding.
Het doelzonebereik wordt op basis van de HFmax berekend.
Het bereik ligt tussen 55% en 70% van de HFmax.
– OWN: hier kunt u uw persoonlijke hartslagbereik voor uw training instellen.

Wanneer u de doelzone OWN heeft geselecteerd,
dan kunt u de onder- en bovengrens van deze zone instellen.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.
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HARTSLAGDOELZONE

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
Nu kunt u de bovengrens van uw doelzone OWN instellen.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.
Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.

Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

INTENSITEITSZONES
Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de Doelzone.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

U kunt 4 hartslagintensiteitzones instellen.
Tijdens de training wordt opgeslagen in welke intensiteitzones u getraind heeft. Aan het
einde van een training (en ook tijdens een training) toont de BC 23.16 STS u de procentuele
verdeling van uw training over de intensiteitszones.
LET OP: de som van de procentwaarden hoeft niet 100% te zijn!
Wanneer u met een hartslag onder de intensiteitszone 1 of boven de intensiteitszone 4
heeft getraind, dan wordt hier in de procentwaarden geen rekening mee gehouden.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
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Met de BIKE- of de ALTI-knop bladert u naar de instelling voor de HF intensiteit (1 t/m 4).

ZONEALARM
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Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.

Wanneer uw huidige hartslag boven of onder de grenswaarde
van de door u gekozen doelzone ligt, dan waarschuwt de
BC 23.16 STS d.m.v. een akoestisch piepsignaal (beeper).
U kunt deze zone-alarmen AAN of UIT-schakelen.
Dat gaat zo:
Open het hoofdmenu met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de instellingen bladeren.
De instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop naar de USER-instellingen
bladeren.
De User-instellingen met de MENU-knop openen.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor het
zone-alarm.

Met de MENU-knop opent u de instelling.

Met de MENU-knop opent u de instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.

Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u de instelling.
(procentwaarden van de intensiteitszone)

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
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Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
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STARTHOOGTE INSTELLEN / HERKALIBREREN

Hier stelt u het volgende in:
– Hoogteformaat: meter of feet
– Starthoogte
– actuele hoogte

U kunt in de BC 23.16 STS twee verschillende starthoogten vastleggen (instellen).
De starthoogte is de plaats, van waaruit u (normaal gesproken) uw trip start.
Starthoogte 1 kan bijvoorbeeld de hoogte van uw woonplaats zijn.
Starthoogte 2 kan bijvoorbeeld de hoogte van uw hotel zijn in de vakantie.

HOOGTEFORMAAT

Met behulp van de starthoogte kunt u voor elke trip uw computer snel en eenvoudig
op de juiste hoogte Herkalibreren.

Hier stelt u in, of de hoogte in meters of feet weergegeven
moet worden.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar
instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE-knop of de ALTI-knop bladert u naar het instelmenu
voor de Hoogtewaarden.
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Hoogte-instellingen

Herkalibreren betekent:
De hoogtemeting werkt via luchtdrukmeting.
Wanneer het weer verandert, verandert ook de luchtdruk.
Met een gewijzigde luchtdruk wordt een andere (verkeerde) hoogte voor uw startpunt
weergegeven.
Uw startpunt ligt nog steeds op dezelfde hoogte, maar de luchtdrukverandering leidt er toe
dat hier een andere hoogte wordt weergegeven.
Bij het herkalibreren wordt de ingestelde starthoogte overgenomen en de gemeten
luchtdruk wordt weer naar de ingestelde starthoogte teruggerekend.

Het instelmenu opent u met de MENU-knop.
Eerst stelt u het Hoogteformaat in.

Open de formaatinstelling met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop wijzigt u het formaat van meter
naar feet (indien gewenst).

En zo stelt u de starthoogte in:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE-knop of de ALTI-knop bladert u naar het instelmenu
voor de Hoogtewaarden.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.
Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.
Het instelmenu sluit.

Het hoogtemenu opent u met de MENU-knop.

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

Met de BIKE-knop of de ALTI-knop bladert u naar het instelmenu
voor de Starthoogte 1 (of 2).

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

Open de instelling met de MENU-knop.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de starthoogte 1 in.
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Het hoogtemenu opent u met de MENU-knop.
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De instellingen voor de starthoogte 2 zijn volledig identiek aan
de hierboven beschreven stappen.

Met de BIKE-knop of de ALTI-knop bladert u naar het instelmenu
voor de actuele hoogte.
Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Open de instelling met de MENU-knop.
Nu kunt u selecteren of u de actuele hoogte in meters (of feet)
of als luchtdruk gereduceerd naar zeeniveau wilt invoeren.

Het instelmenu sluit.
De selectie maakt u met de BIKE-knop of de ALTI-knop.
ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
ACTUELE HOOGTE INSTELLEN / CORRIGEREN

Bevestig de selectie met de MENU-knop.
Al naar gelang de selectie stelt u nu de actuele hoogte in
meters (feet) of in luchtdruk gereduceerd naar zeeniveau in.

U kunt in de BC 23.16 STS de actuele hoogte instellen of (tijdens een trip) corrigeren.
De actuele hoogte kan in meters of feet of als luchtdrukwaarde ingesteld worden.
Bij instellen van de luchtdrukwaarde moet u de luchtdruk gereduceerd naar zeeniveau
(relatieve luchtdruk) gebruiken.

De instelling maakt u met de BIKE-knop of de ALTI-knop.

OPGELET: wanneer u de actueel gemeten luchtdruk (bij u thuis) gebruikt, dan wordt een
verkeerde actuele hoogte berekend. Het moet de luchtdruk geredcueerd naar
zeeniveau zijn.
Deze kunt u vinden op diverse weerwebsites.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, druk dan op de BIKE- of de ALTI-knop
totdat het menu „TERUG“ op het display verschijnt.
Druk nu kort op de MENU-knop.

Met de MENU-knop bevestigt u uw instelling.

Het instelmenu sluit.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE-knop of de ALTI-knop bladert u naar het instelmenu
voor de Hoogtewaarden.

56

ALTERNATIEF kunt u ook de MENU-knop ingedrukt houden.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
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Instellingen totale waarde

De BC 23.16 STS heeft voor de selectie van de starthoogte en voor de snelle correct van de
actuele hoogte een menu, dat via de snelle toegang direct opgeroepen kan worden.

In het instelmenu bevindt zich het menu voor de instelling van alle totaalwaarden.
Hier kunnen de totale waarden worden ingevoerd voor:

Dat gaat zo:
Houd de ALTI-knop ingedrukt, tot het ALTI (hoogte)-menu opent.

–
–
–
–
–
–
–
–

In dit menu kunt u:
– de actuele hoogte instellen/corrigeren
– de starthoogte selecteren (starthoogte 1 of 2)
Hoe de actuele hoogte ingesteld wordt, is op pagina 56 beschreven.
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HOOGTESELECTIE SNELLE TOEGANG

Totale afstand
Totale tijd
Totale hoogtemeters bergop
Totale afstand bergop
Totale hoogtemeter bergaf
Totale afstand bergaf
Totale calorieënverbruik
Reset alle totaalwaarden

OPGELET: de BC 23.16 STS slaat alle waarden op.
Ook bij het vervangen van een batterij gaan er geen gegevens verloren. Toch kunt u de
totaalgegevens invoeren, bijvoorbeeld om data van een oudere fietscomputer over te
nemen op de nieuwe BC 23.16 STS of aan het begin van het volgende seizoen de
totaalgegevens op NUL te resetten.

De selectie van de actuele hoogte, starthoogte 1, starthoogte 2 maakt u met de BIKE- of de
ALTI-knop.
Bevestig de selectie met de MENU-knop.
De fietscomputer gaat daarna automatisch terug naar het functiemenu.

TOTALE AFSTAND

Wanneer u een starthoogte heeft geselecteerd, dan voert de computer een automatische
herkalibratie uit.
De gemeten luchtdruk en de daaruit berekende hoogte worden naar de geselecteerde
starthoogte teruggerekend.

U kunt op de BC 23.16 STS de gereden totale afstand instellen.
U kunt bijv. aan het begin van het nieuwe fietsseizoen uw
gegevens invoeren.
U kunt de totale afstanden apart voor fiets 1 en fiets 2 instellen.

Lees over het onderwerp herkalibreren ook op pagina 55 starthoogte instellen.

OPGELET: De BC 23.16 STS beschikt over een
gegevensgeheugen.
Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens
verloren.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar het instelmenu voor
de totaalwaarden.
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Open de instelling met de MENU-knop.
Het linker cijfer knippert.
Met de BIKE-of ALTI-knop kunt u het cijfer wijzigen.
Wanneer dit cijfer is ingesteld, bevestigt u de instelling met de
MENU-knop.
Het volgende cijfer gaat knipperen en is gereed om in te stellen.
Met de BIKE- of ALTI-knop wijzigt u dit cijfer.
Wanneer ook dit cijfer is ingesteld, bevestigt u de instelling met
de MENU-knop.
Het volgende cijfer knippert.
Wanneer u alle cijfers heeft ingesteld, bevestig dan de instelling
nogmaals met de MENU-knop.

Wanneer u meer instellingen wilt maken dan komt u met de
BIKE- of ALTI-knop bij de instelling voor de totale afstand voor
Fiets 2.
De instelling is identiek aan de hierboven instelling voor de totale
afstand voor Fiets 1.
Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop
naar het menu „Terug“.
Bevestig „Terug“ met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: wanneer u geen verdere instellingen wilt maken,
houd dan de MENU-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

TOTALE RITTIJD
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De instelling opent u met de MENU-knop.
U ziet eerst de instelling voor de totale afstand FIETS 1.

Op de BC 23.16 STS kunt u de totale rittijd instellen.
U kunt bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe fietsseizoen
hier uw totale rittijd (som van de rittijd van alle ritten) instellen of
alle waarden op NUL resetten.
De instelling kunt u apart maken voor Fiets 1 en Fiets 2.
OPGELET: De BC 23.16 STS beschikt over een
gegevensgeheugen.
Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens
verloren.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar het instelmenu voor
de totaalwaarden.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar instelling voor
de Totale rittijd.
Met de MENU-knop opent u de instelling voor de totale rittijd.
Het linkercijfer van de ureninstelling knippert en kan ingesteld worden.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Het volgende cijfer links gaat knipperen en is gereed om in te stellen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Wanneer alle 4 cijfers voor de uren zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met
de MENU-knop.
Daarna opent de instelling voor de minuten.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de minuten in.
Wanneer de minuten zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de MENU-knop.
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De instelling is identiek aan de hierboven instelling voor de
totale tijd voor Fiets 1.
Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop
naar het menu „Terug“.
Bevestig „Terug“ met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: wanneer u geen verdere instellingen wilt maken,
houd dan de MENU-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
HOOGTEMETERS BERGOP
Op de BC 23.16 STS kunt u de afgelegde totale
hoogtemeters bergop instellen.
U kunt bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe fietsseizoen
hier uw totale hoogtemeters (hoogtemeters van alle trips)
instellen of de waarde op NUL resetten.
De instelling kunt u apart maken voor Fiets 1 en Fiets 2.
OPGELET: De BC 23.16 STS beschikt over een
gegevensgeheugen.
Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens
verloren.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar het instelmenu voor
de totaalwaarden.

De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor het
totaal hoogtemeters bergop.
62

Met de MENU-knop opent u de instelling voor het totale aantal hoogtemeters bergop.
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Wanneer u meer instellingen wilt maken dan komt u met de
BIKE- of ALTI-knop bij de instelling voor de totale tijd voor
Fiets 2.

Het linkercijfer van de instelling knippert en kan ingesteld worden.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Het volgende cijfer links gaat knipperen en is gereed om in te stellen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Wanneer u alle cijfers heeft ingesteld, bevestig dan de instelling met de MENU-knop.
Wanneer u meer instellingen wilt maken dan komt u met de
BIKE- of ALTI-knop bij de instelling voor het totale aantal
hoogtemeters voor Fiets 2.
De instelling is identiek aan de hierboven instelling voor het
totale aantal hoogtemeters voor Fiets 1.
Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop
naar het menu „Terug“.
Bevestig „Terug“ met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: wanneer u geen verdere instellingen wilt maken,
houd dan de MENU-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
AFSTAND BERGOP
U kunt op de BC 23.16 STS het totale afstand bergop instellen.
Dat kan apart voor fiets 1 en fiets 2.
U kunt bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe fietsseizoen
hier uw totale afstand bergop instellen of de waarde op NUL
resetten.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar het instelmenu voor
de totaalwaarden.
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HOOGTEMETERS BERGAF

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
de totale afstand bergop.

Totale aantal hoogtemeters bergaf instellen.
U kunt bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe fietsseizoen
hier uw totale hoogtemeters (hoogtemeters van alle trips)
instellen of de waarde op NUL resetten.
De instelling kunt u apart maken voor Fiets 1 en Fiets 2.

Met de MENU-knop opent u de instelling voor de totale afstand
bergop.
Het linkercijfer van de instelling knippert en kan ingesteld
worden.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Het volgende cijfer links gaat knipperen en is gereed om in te
stellen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Wanneer u alle cijfers heeft ingesteld, bevestig dan de instelling
met de MENU-knop.
Wanneer u meer instellingen wilt maken dan komt u met de
BIKE- of ALTI-knop bij de instelling voor de totale afstand bergop
voor Fiets 2.
De instelling is identiek aan de hierboven instelling voor de
totale afstand bergop voor Fiets 1.
Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop
naar het menu „Terug“.
Bevestig „Terug“ met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: wanneer u geen verdere instellingen wilt maken,
houd dan de MENU-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

NL

De instelling opent u met de MENU-knop.

OPGELET: De BC 23.16 STS beschikt over een
gegevensgeheugen.
Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens
verloren.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar het instelmenu voor
de totaalwaarden.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
totaal hoogtemeters bergaf.
Met de MENU-knop opent u de instelling.
Het linkercijfer van de instelling knippert en kan ingesteld worden.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Het volgende cijfer links gaat knipperen en is gereed om in te stellen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Wanneer u alle cijfers heeft ingesteld, bevestig dan de instelling met de MENU-knop.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

Wanneer u meer instellingen wilt maken dan komt u met de
BIKE- of ALTI-knop bij de instelling voor het totale aantal
hoogtemeters bergaf voor Fiets 2.
De instelling is identiek aan de hierboven instelling voor het
totale aantal hoogtemeters bergaf voor Fiets 1.
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Wanneer u meer instellingen wilt maken dan komt u met de
BIKE- of ALTI-knop bij de instelling voor de totale afstand bergaf
voor Fiets 2.

ALTERNATIEF: wanneer u geen verdere instellingen wilt maken,
houd dan de MENU-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.

De instelling is identiek aan de hierboven instelling voor de totale
afstand bergaf voor Fiets 1.

ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
AFSTAND BERGAF
U kunt op de BC 23.16 STS de totale afstand bergaf instellen.
Dat kan apart voor fiets 1 en fiets 2.
U kunt bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe fietsseizoen
hier uw totale afstand bergaf instellen of de waarde op NUL
resetten.
OPGELET: De BC 23.16 STS beschikt over een
gegevensgeheugen. Bij het verwisselen van de batterij gaan
geen gegevens verloren.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar het instelmenu voor
de totaalwaarden.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de
instelling voor de totale afstand bergaf.
Met de MENU-knop opent u de instelling.
Het linkercijfer van de instelling knippert en kan ingesteld worden.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Het volgende cijfer links gaat knipperen en is gereed om in te stellen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Wanneer u alle cijfers heeft ingesteld, bevestig dan de instelling met de MENU-knop.
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Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop
naar het menu „Terug“.
Bevestig „Terug“ met de MENU-knop.

Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop
naar het menu „Terug“.
Bevestig „Terug“ met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: wanneer u geen verdere instellingen wilt maken,
houd dan de MENU-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
CALORIEËN
U kunt op de BC 23.16 STS het totale calorieënverbruik
instellen.
Dat kan apart voor fiets 1 en fiets 2.
U kunt bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe fietsseizoen
hier uw calorieënverbruik instellen of de waarde op NUL
resetten.
OPGELET: De BC 23.16 STS beschikt over een
gegevensgeheugen.
Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens
verloren.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar het instelmenu voor
de totaalwaarden.

De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
calorieën.
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De instelling opent u met de MENU-knop.

Het linkercijfer van de instelling knippert en kan ingesteld worden.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Het volgende cijfer links gaat knipperen en is gereed om in te stellen.
Met de BIKE- of de ALTI-knop stelt u de waarde voor dit cijfer in.
Met de MENU-knop bevestigt u de instelling.
Wanneer u alle cijfers heeft ingesteld, bevestig dan de instelling met de MENU-knop.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling
All RESET.

Wanneer u meer instellingen wilt maken dan komt u met de
BIKE- of ALTI-knop bij de instelling voor de calorieën voor
Fiets 2.
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Met de MENU-knop opent u de instelling voor de calorieën.

Open de instelling met de MENU-knop.
Er volgt een veiligheidsvraag: „ANNULEREN“.

Wanneer u daadwerkelijk alle totaalwaarden op NUL wilt
resetten, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop naar „OK“.

De instelling is identiek aan de hierboven instelling voor de
calorieën voor Fiets 1.
Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop
naar het menu „Terug“.
Bevestig „Terug“ met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: wanneer u geen verdere instellingen wilt maken,
houd dan de MENU-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.
TOTALE RESET VAN ALLE TOTAALWAARDEN
U kunt op de BC 23.16 STS alle totaalwaarden in één keer op
NUL resetten, bijv. aan het begin van het volgende seizoen.
Dat gaat zo:
De MENU-knop ingedrukt houden, totdat het instelmenu opent.
Met de BIKE- of ALTI-knop schakelt u naar instelling.
De instelling opent u met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar het instelmenu voor
de totaalwaarden.

68

OPGELET:
Wanneer u nu met de MENU-knop bevestigt, dan worden ALLE totaalwaarden op NUL
gereset. Deze handeling kan NIET ongedaan worden gemaakt.
Wanneer u geen verdere instellingen wilt maken, blader dan met de BIKE- of de ALTI-knop
naar het menu „Terug“.
Bevestig „Terug“ met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: wanneer u geen verdere instellingen wilt maken,
houd dan de MENU-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.
De BC 23.16 STS keert terug naar de functiemodus.
ALTERNATIEF kunt u ook de BIKE-knop ingedrukt houden.
In het instelmenu gaat u daarmee één niveau omhoog.

DE ACTIVITEITEN
De BC 23.16 STS is voorzien van een log-functie. De gegevens van een rit worden in een
selecteerbaar interval opgeslagen.
De opgeslagen data, instellingen van het loggen, het wissen van de logdata en de selectie van
de virtuele race zijn in het menu ACTIVITEITEN samengevat.
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ACTIVITEITEN BEKIJKEN
De BC 23.16 STS is voorzien van een log-functie. De data van
een trip worden opgeslagen. De belangrijkste data van een
activiteit (een logboek) kunt u direct in de BC 23.16 STS
bekijken.
Dat gaat zo:
MENU-toets ingedrukt houden tot het menu opent.
U ziet het hiernaast afgebeelde scherm.
Het menu ACTIVITEITEN opent u met de MENU-knop.
In het menu ACTIVITEITEN beweegt met de BIKE-knop vooruit
en met de ALTI-knop achteruit.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u voorruit of achterruit door de waarden van de activiteit.
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Instellingen activiteiten

De volgende waarden van een activiteit worden weergegeven:
– Afstand
– Rijtijd
– Gemiddelde snelheid
– Max. snelheid
– Gemiddelde hartslag
– Max. hartslag
– Gemiddelde trapfrequentie
– Hoogtemeters bergop
– Hoogtemeters bergaf
– Max. hoogte
– Calorieën
Om het menu te verlaten, bladert u verder naar TERUG.
Bevestigen met de MENU-knop.

De volgende menu-items zijn aanwezig:
– Activiteiten
Hier worden de belangrijkste data van een logboek van een trip
opgeslagen en kunnen ze worden opgeroepen.
U ziet het aantal activiteiten (de gelogde ritten).

ALTERNATIEF: houd de BIKE-knop ingedrukt.
INTERVAL-INSTELLING
Hier kunt u het log-interval instellen.
Er zijn logintervallen met 5 s, 10 s, en 20 s.
Achter de intervaltijd wordt de nog resterende logtijd weergegeven.
(in het voorbeeld nog 131:09 uur: minuten)

Met de MENU-knop opent u de activiteiten.
U ziet hoeveel activiteiten er zijn opgeslagen.
OPGELET: de log van een trip wordt pas in de activiteiten
weergegeven, wanneer u de tripdata op NUL heeft gereset
(Tripdata RESET).

Met de MENU-knop opent u de activiteiten.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u voorruit of achterruit door
de opgeslagen activiteiten.
Wanneer u een activiteit heeft geselecteerd, open deze
vervolgens met de MENU-knop.
De belangrijkste waarden uit deze activiteit worden
weergegeven.
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Met de MENU-knop opent u de interval-instelling.
Met de BIKE- of ALTI-knop selecteert u het gewenste log-interval.
Met de MENU-knop bevestigt u de selectie.

Om het menu te verlaten, bladert u verder naar TERUG.
Bevestigen met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: houd de BIKE-knop ingedrukt.

71

Om het menu te verlaten, bladert u verder naar TERUG.
Bevestigen met de MENU-knop.

Deze waarschuwing moet u met een willekeurige knop
bevestigen.
Bij het verder rijden na een pauze wordt steeds de dan nog
beschikbare geheugenruimte weergegeven.

ALTERNATIEF: houd de BIKE-knop ingedrukt.

U kunt dan activiteiten wissen, om geheugenruimte voor uw
volgende trips/activiteiten vrij te maken.

Met de BC 23.16 STS kunt u tegen uzelf racen.
Deze race zelf noemen we VIRTUELE RACE.

ACTIVITEITEN WISSEN

Wanneer u bijv. in het voorjaar een rit heeft gereden, dan is deze rit in de activiteiten
opgeslagen. Wanneer u de opgeslagen activiteiten naar het SIGMA DATA CENTER
heeft overgedragen, dan staan daar de data van deze activiteiten ter beschikking.

U kunt op de BC 23.16 STS ALLE opgeslagen activiteiten
wissen. Dat kunt u doen, wanneer het activiteitengeheugen bijna
vol is en u geheugenruimte voor uw volgende trip wilt hebben.
Wanneer de nog resterende logtijd onder de 3 uur daalt,
kan wordt er een waarschuwing op het display weergegeven.
OPGELET: wanneer u de activiteiten wist, dan kan deze
procedure NIET ongedaan worden gemaakt. Wis dus
activiteiten pas wanneer u de activiteiten al naar het
SIGMA DATA CENTER heeft overgedragen.
Dat gaat zo:
MENU-toets ingedrukt houden tot het menu opent.
U ziet ACTIVITEITEN.
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Wanneer de nog resterende logtijd onder de 3 uur daalt, kan
wordt er een waarschuwing op het display weergegeven.

VIRTUELE RACE INFORMATIE

Uit de in het DATA CENTER opgeslagen activiteiten kunt u nu ÉÉN activiteit
selecteren en als virtuele tegenstander voor uw VIRTUELE RACE naar de BC 23.16 STS
downloaden.
In het activiteitenmenu ziet u, welke activiteit u als VIRTUELE RACE heeft geselecteerd en
krijgt u informatie over de afstand en de benodigde rijtijd van de geselecteerde activiteit.

Dat gaat zo:
MENU-toets ingedrukt houden tot het menu opent.
U ziet ACTIVITEITEN.

Open activiteiten met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar WISSEN.
Open activiteiten met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar VIRTUELE RACE.
Open Wissen activiteiten met de MENU-knop.
U ziet wissen Nee.
Met de BIKE- of der ALTI-knop bladert u naar Wissen Ja.
Bevestigen met de MENU-knop.
OPGELET: wanneer u de activiteiten wist, dan kan deze
procedure NIET ongedaan worden gemaakt.
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Wanneer nog geen activiteit voor de VIRTUELE RACE werd
gekozen, dan ziet u deze weergave:

Heeft u een activiteit uitgekozen en via het
SIGMA DATA CENTER naar de BC 23.16 STS overgedragen,
dan ziet u bijv. deze activiteit.
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De statistiek opent u met de MENU-knop.

NL

Voor meer informatie over de geselecteerde activiteit
drukt u op de MENU-knop.
U ontvangt informatie over het traject van de virtuele race en
over de rijtijd voor deze afstand.
Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u van afstand naar rijtijd.

Om het menu te verlaten, bladert u verder naar TERUG.
Bevestigen met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: houd de BIKE-knop ingedrukt.

De trainingsstatistiek
De BC 23.16 STS is voorzien van een trainingsstatistiek.
In deze trainingsstatistiek worden alle data voor
– Afstand
– Rijtijd
– Hoogtemeters bergop
– Afstand bergop
– Hoogtemeters bergaf
– Afstand bergaf
– Calorieënverbruik
– Aantal gereden trips
opgeslagen.
De statistiek toont de waarden voor 12 maand.
De data voor elke afzonderlijke maand kunnen in de statistiek opgeroepen worden.
OPGELET: data van een trip (activiteit) worden pas na een RESET van de trip in de
trainingsstatistiek geschreven.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u door de waarden van een maand.
BIKE = bladert vooruit.
ALTI = bladert achteruit
Met de LAP-knop bladert u vooruit door de maanden.
Met de MENU-knop bladert u achteruit door de maanden.
OPGELET: na 12 maanden wordt de eerste maand weer overschreven.

Om het menu te verlaten, bladert u verder naar TERUG.
Bevestigen met de MENU-knop.
ALTERNATIEF: houd de BIKE-knop ingedrukt.

Totaalwaarden oproepen
De totaalwaarden van alle trips/activiteiten worden gescheiden
van de gegevens van de HUIDIGE rit opgevraagd.
Dat gaat zo:
MENU-toets ingedrukt houden tot het menu opent.
Blader met de BIKE- of ALTI-knop naar de totaalwaarden.

Met de MENU-knop opent u de weergave van de totalen.
OPGELET: hier kunt u niets instellen.
De instelling van de totalen vindt u in het menu „Instelling“ en daar in het
submenu „Totaalwaarden instellen“.

Dat gaat zo:
MENU-toets ingedrukt houden tot het menu opent.

Met de BIKE-knop (vooruit) of ALTI-knop (achteruit) bladert
u in de totalen.
De volgende waarden worden getoond:

Blader met de BIKE- of ALTI-knop naar statistiek.
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Met de BIKE-knop of ALTI-knop bladert u nu naar
Totale rijtijd voor fiets 1 (som van alle dagtrips)
De totale rijtijd telt tot 9999:59 UUUU:MM.
Bij het overschrijden van deze waarde begint de
totale rijtijdtelling weer bij nul.

Wanneer u ook met fiets 2 op weg bent geweest, worden hier ook de waarden voor
fiets 2 weergegeven. Daarvoor moet minimaal 1 km met fiets 2 gereden zijn.
Blader met de BIKE-of ALTI-knop naar de waarden voor FIETS 2.
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Totale afstand 1 (som van alle dagtrips met Fiets 1)
De totale afstand telt tot 999,99 km of mijl.
Bij het overschrijden van deze waarde begint de totale afstand telling weer bij nul.
Wanneer van mijlen naar kilometer wordt omgeschakeld en het omrekenresultaat meer dan
100.000 km is, dan wordt alleen de waarden boven de 100.000 km weergegeven.

Aansluitend worden ook nog de totaalwaarden voor Fiets 1 plus Fiets 2 weergegeven.

Om het menu te verlaten, bladert u verder naar TERUG.
Bevestigen met de MENU-knop.
Met de BIKE- of ALTI-knop komt u aansluitend
bij het totale aantal hoogtemeters bergop voor Fiets 1.

ALTERNATIEF: houd de BIKE-knop ingedrukt.

Rittijden na de rit terugstellen
Na elke trip kunt u de data van deze tocht weer naar NUL resetten.
De BC 23.16 STS is klaar voor de volgende trip.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u van afstand naar
afstand bergop.

OPGELET: uw totaalwaarden worden niet naar NUL gereset. Deze data worden in de
totaalwaarden opgeslagen. Het loggen van de activiteit (trip) wordt eveneens niet gewist.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u naar de instelling voor
hoogtemeters bergaf.

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u verder naar
afstand bergaf.

Dat gaat zo:
Houdt in de functieweergave van BIKE-knop een paar seconden
ingedrukt.
Op het display verschijnt de tekst tripdata RESET

Met de BIKE- of ALTI-knop bladert u verder naar calorieën.
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RESET DE LAP-TELLER

De volgende gegevens worden op nul teruggesteld:
– Afstand
– Rijtijd
– Gemiddelde snelheid
– Maximale snelheid
– Gemiddelde trapfrequentie (wanneer trapfrequentie is geactiveerd)
– Maximale trapfrequentie (wanneer trapfrequentie is geactiveerd)
– Gemiddeld vermogen (wanneer trapfrequentie is geactiveerd)
– Hoogteprofiel
– Hoogtemeters bergop
– Afstand bergop
– Hoogtemeters bergaf
– Afstand bergaf
– Maximale hoogte tijdens de rit
– Calorieën
– Gemiddelde hartslag
– Maximale hartslag
– Verdeling van de intensiteitszones
– Lap (ronden)-gegevens

De lap-teller wordt gereset, wanneer de tripgegevens op nul gerest worden.
Na de RESET is de lap-teller opnieuw startklaar.

LAP (RONDEN)-TELLER
De BC 23.16 STS is voorzien van een lap (ronden)-teller, welke voor een trajectafstand =
lap (ronde) een reeks van waarden opslaat. Er kunnen maximaal 50 laps op één trip
opgeslagen worden.
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Wanneer u de BIKE-knop verder ingedrukt houdt, dan worden nu de tripdata op nul gereset.

Wanneer een nieuwe lap met de LAP-knop ingedrukt wordt, dan wordt in het display van de
BC 23.16 STS een kort overzicht van de waarden uit de laatste lap weergegeven.
U ziet hier:
– Gemiddelde hartslag van de lap
– Gemiddelde trapfrequentie van de lap
– Actuele hoogte tijdens de lap
– Nummer van de lap
– Gemiddelde snelheid van de lap
– Afstand van de lap
– Rijtijd van de lap
Deze aanwijzing blijft gedurende 10 seconden op het display
staan.
Door op een willekeurige knop te drukken kunt u de
lap-weergave beëindigen en naar de functiemodus terugkeren.
WEERGAVEN VAN DE OPGESLAGEN LAPGEGEVENS
De BC 23.16 STS is voorzien van een lap-weergave. Met de lap-weergave kan men de data
van elke opgeslagen lap oproepen, en de data van de laps vergelijken.
Dat gaat zo:
Houdt de LAP-knop ingedrukt totdat de lap-weergave opent.

START VAN DE LAP-TELLER
De lap-teller wordt voor de eerste lap altijd automatisch gestart, wanneer na een rest de
tripgegevens de volgende trip wordt gestart.

U ziet de eerst waarde van de eerste lap.
Hier lap 1: lap-afstand 0,96 km

De tweede lap en elke volgende lap wordt door kort drukken op de LAP-knop gestart.
De lap-teller kan vanuit ELKE functie gestart worden.
OPGELET: Wanneer u pauze houdt (snelheid is nul) wordt ook de teller automatisch
gestopt. Wanneer u verder rijdt, dan loopt automatisch de lap-teller verder.
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Het gaat zo:
De virtuele race wordt gestart door tegelijkertijd kort op de
BIKE- en de MENU-knop te drukken
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Met de BIKE- of ALTI-knop kunt u nu door de afzonderlijke waarden van lap 1 bladeren.

Na de start toont het display, wie er bij de virtuele race voor of
achter ligt.
Hier ligt u voor (met 23 m en 3,3 seconden)
Met de LAP-knop of de MENU-knop bladert u door de laps.
Zo kunt u uw waarden in der verschillende laps vergelijken.
Voorbeeld: gemiddelde snelheid.
De lap-view sluit automatisch na 10 seconden, wanneer geen knop wordt ingedrukt.

Voor de vergelijkingstrip zijn er de logdata.
Deze logdata worden tijdens een virtuele race met de actuele
data vergeleken.
Daaruit wordt bepaald, of men zelf of de virtuele tegenstander
momenteel de leiding heeft in de race.
Hier ligt de virtuele tegenstander voor (34 m en 8 seconden).

De lap-view kan beëindigd worden, door in het menu „Terug“ de
MENU-knop in te drukken.
ALTERNATIEF: LAP-knop ingedrukt houden. De lap-view wordt
gesloten.

VIRTUELE RACE
De BC 23.16 STS biedt de mogelijkheid een „race“ tegen
uzelf of een ander te rijden.
Voor de virtuele race kan een vergelijkingstrip worden gekozen.
Dat is een eerder gereden trip.

Wanneer de virtuele race is beëindigd, verschijnt er een
melding op het display.
Met een willekeurige knop bevestigt u deze melding.

De einddata van de virtuele race worden nu nogmaals op het
display weergegeven.
De virtuele tegenstander heeft met 189 meter en
24,9 seconden voorsprong gewonnen.

De vergelijkingstrip wordt via het SIGMA DATA CENTER naar de
BC 23.16 STS overgedragen.
Wanneer een vergelijkingsrit wordt geselecteerd, dan toont de
BC 23.16 STS voor de virtuele race een startscherm.
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Met een willekeurige knop bevestigt u deze melding.
De einddata van de virtuele race worden nu nogmaals op het
display weergegeven.
U heeft met 240 meter en 34,6 seconden voorsprong
gewonnen.

Vóór de start van een volgende virtuele race moet de
virtuele race op NUL gereset worden.
Daarvoor houdt u, wanneer de virtuele race op het display is,
de BIKE-knop ingedrukt.
Nu is de virtuele race functie gereed voor de volgende race.

Batterij-waarschuwingen

NL

Wanneer u sneller was, dan ziet u aan het einde van de
virtuele race deze weergave op het display.

De BC 23.16 STS bewaakt de batterijtoestand van de batterijen:
– in de computer
– in de snelheidszender
– in de trapfrequentiezender (indien geactiveerd)
– in de hartslagzender (indien geactiveerd)
Daalt de batterijcapaciteit onder een gedefinieerde grenswaarde, dan wordt op het display
een overeenkomstige batterijwaarschuwing weergegeven.
De melding kan met elke willekeurige knop worden bevestigd.

De batterij van de fietscomputer vervangen
Voor een probleemloos functioneren van de computer, raden wij u aan om de batterij
jaarlijks te vervangen.
OPGELET: uw instellingen en totaalafstanden, totale rijtijd en totale hoogtemeters blijven
bij het verwisselen van de batterij opgeslagen.
Er gaan GEEN gegevens verloren.
U heeft een 3V-type 2450 batterij nodig

Loggen van de rit/training

op

en-cl os
e

Het loggen van een rit/activiteit loopt altijd automatisch in de achtergrond.
U hoeft hier geen log te starten of te stoppen.

Dat gaat zo:
1. Verwijder het batterijdekseltje met een muntstuk.
2. Haal de lege batterij er uit.
3. Plaats de batterij met de „MIN”-pool naar boven
in het deksel van de batterij.

Na de reset van een trip/activiteit wordt een nieuwe log aangemaakt.
Zolang u geen RESET van een rit/activiteit heeft uitgevoerd,
wordt de log verder geschreven.
Zo kunnen meerdaagse ritten in één log zijn opgeslagen.

10
CENT
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Op het deksel ziet u een markering.
En op de behuizing van de zender ziet u een markering.

-c l o se

Let er op dat u het deksel CORRECT plaatst.
Op het deksel en op de behuizing ziet u een markering.

-c l o s e

Let er op dat de markering op het batterijdeksel en de
markering op de computer met elkaar overeenstemmen.
GEEN OVERMATIGE KRACHT GEBRUIKEN!

Let er op dat de markering op het batterijdeksel en de
markering op de computer met elkaar overeenstemmen.
GEEN OVERMATIGE KRACHT GEBRUIKEN!

Let er op, dat de batterij niet kantelt.
Let op dat de rubberen afdichting vlak op het
klepje van het batterijvak ligt.
op

Let er op, dat de batterij niet kantelt.
Let op dat de rubberen afdichting vlak op het
klepje van het batterijvak ligt.

en

-c lo se

e

4. Draai het batterijdeksel met een muntstuk
rechtsom tot de aanslag vast.
n -c

Op dezelfde manier gaat u te werk bij de
trapfrequentiezender en de hartslagzender.

lose

op

4. Draai het batterijdeksel met een muntstuk verder rechtsom
tot de aanslag vast.

en
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en

op

op

Plaats nu het batterijdeksel met de batterij in het
batterijcompartiment van de computer.

10
CENT

Batterij vervangen van de zender

Dat gaat zo:
1. Verwijder het klepje van het batterijvak met een muntstuk
of een batterij (alleen bij STS-zender).
2. Haal de lege batterij er uit.
3. Plaats de batterij met de „MIN”-pool naar boven
in het deksel van de batterij.

op

en-cl os
e

Vervang jaarlijks de batterijen in de zenders.
Zo zorgt u voor een probleemloze werking.

10
CENT

Plaats nu het batterijdeksel met de batterij in het
batterijcompartiment van de zender.
Let er op dat u het deksel CORRECT plaatst.
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MONTAGE VAN DE HOUDER EN DE ZENDER:

STAP 2:
Spakenmagneet om een buitenspaak aanbrengen.
De magneetkern wijst daarbij naar de zender. Magneet naar de sensormarkering op de
zender richten met een afstand van ongeveer max 10 mm.

NL

Montage van de houder en de
snelheidssensor
Begin met de montage van zender en magneet.
STAP 1:
Monteer de zender aan de kant van de vork waar later de computer op het stuur gemonteerd
wordt (rechts of links) met bijgeleverde O-ring of met kabelbinders.
OPGELET: De zender MOET aan de LINKERkant (in rijrichting) gemonteerd worden als er
ook nog een trapfrequentiezender gemonteerd wordt.
OPGELET: De sensormarkering op de zender dient daarbij naar de spaken te wijzen.
De zender kan afhankelijk van de beschikbare ruimte, voor of achter op de vork, aan de
binnenkant of achter op de vork gemonteerd worden.

Instellen met de schroef!

Zender

Zender

!

O-ring of kabelbinder

Optioneel, niet in de
leveringsomvang
inbegrepen
86

Max. 10 mm
(0,4 inch)
Powermagneet
87

max.
90 cm
35"

STUURPEN

LINKS

NL

STAP 3:
Kies voor stuur- of stuurpenmontage, draai de voet van de stuurhouder overeenkomstig 90°
om. Daarvoor de schroeven in de houder losdraaien, voet uitnemen en 90° draaien,
terugzetten en schroeven weer vastdraaien.
OPGELET: schroeven niet te vast aandraaien.
OPGELET: SIGMA-logo dient in de rijrichting te wijzen

LINKS

of

A

max.
90 cm
35"

B

4x
RECHTS

90°
C
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4x
88
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O-ring monteren of kabelbinder door de groef in de stuurhouder leiden, om het stuur of de
voorbouw doen en aantrekken (nog niet vasttrekken).

STAP 5:
Bij montage op het stuur: hellingshoek van de computer zo instellen dat een optimale
afleesbaarheid wordt bereikt. Trek nu de kabelbinders vast aan. Knip uitstekende
kabelbinderuiteinden af met een tang.
Opmerking: „SIGMA-Logo“ wijst naar voren

NL

STAP 4:
Folie verwijderen.

O-ring of kabelbinder

Optioneel, niet in de
leveringsomvang
inbegrepen

Optioneel, niet in de
leveringsomvang
inbegrepen

90
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Montage van de trapfrequentiezender

NL

STAP 2:
Montage van de magneet

of

!

!

6 mm
(0,24 inch)

8 mm
(0,3 inch)

O-ring of kabelbinder
STAP 3:
Aanbrengen

Optioneel, niet in de
leveringsomvang
inbegrepen

92
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Omdoen van de borstriem

STAP 3:
Aanbrengen

Max. 10 mm
(0,4 inch)

of
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Garantiebepalingen

Het SIGMA Mount-System verbindt de fietscomputer betrouwbaar met de stuurhouder.

SIGMA-ELEKTRO biedt voor uw SIGMA-fietscomputer een garantie van 2 jaar vanaf de
aankoopdatum. De garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten van de fietscomputer
zelf, de sensor/zender en de stuurhouder.
Kabels, batterijen en montagematerialen zijn uitgesloten van garantie.
De garantie is alleen dan geldig, als de betroffen delen niet geopend werden
(uitzondering: batterijvak van de fietscomputer), geen geweld gebruikt werd en er geen
moedwillige beschadiging aanwezig is.

Dat gaat zo:
1. Plaats de computer in 10 uurstand op de houder.
2. Fietscomputer naar rechts op de 12-uur positie draaien en in het houdersysteem
vastklikken. U moet bij het indraaien een voelbare weerstand overwinnen.
Er is een „klik“ hoorbaar.
3. Voor het uitnemen de fietscomputer naar links draaien (daarbij niet drukken
of trekken).

NL

Plaatsen van de fietscomputer in de houder

Bewaar de kassabon a.u.b. zorgvuldig, want in geval van een klacht moet deze getoond
worden.

Geheugensteun: Los naar Links
Bij een terechte klacht krijgt u van ons een vergelijkbaar omruilapparaat. Een aanspraak
op vervanging door een identiek model bestaat niet, als door verandering van model de
productie van het gereclameerde model al stopgezet werd.
Neem voor alle klachten en aanspraken op garantie contact op met uw detailhandel waar
u het apparaat gekocht heeft. Of stuur uw klacht direct aan:

Functionele test
Na de montage controleert u het functioneren.
Dat gaat zo:
– Fietscomputer in de houder plaatsen.
– Til het voorwiel op en draai eraan
– Op de fietscomputer moet nu een snelheid worden weergegeven.
Wanneer er geen snelheid wordt weergegeven, kunnen er meerdere oorzaken zijn.
De mogelijke oorzaken zijn beschreven in het hoofdstuk 'Storingen verhelpen'.
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SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. Julius Leber Str. 15
67433 Neustadt/Weinstrasse (Duitsland)
Voor technische vragen zijn wij tijdens de normale kantooruren altijd beschikbaar via de
volgende hotline: +49 (0) 63 21- 91 20-18
Meer technische informatie vindt u onder: www.sigmasport.com
Een serviceformulier vindt u onder: claim.sigmasport.com
In het kader van verdere ontwikkelingen behouden wij ons technische wijzigingen voor.
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Technische gegevens

Storing – Mogelijke oorzaken – Oplossing

Fietscomputers:
ca. 52 mm H x 39 mm B x 13 mm D
Gewicht: ca. 25 g
Stuurhouder:
Gewicht: ca. 10 g
Batterij fietscomputer:
3 V, type 2450
Batterijlevensduur fietscomputer:
Ca. 1 jaar (400 fietsuren, ca. 8000 km (5000 mi)
Bedrijfstemperatuur van het scherm:
-10 °C tot +70 °C

Halve segmenten op het scherm (bijv. na vervangen van de batterij)
– Fietscomputersoftware loopt na het wisselen van een batterij niet correct.
– Neem de batterij uit en plaats hem opnieuw
Geen snelheidsmelding
– Afstand van sensor tot magneet te groot
– Positie van sensor en magneet corrigeren
Geen snelheidsmelding
– Fietscomputerkop niet correct in de stuurhouder ingeklikt
– Plaats de fietscomputerkop in de stuurhouder, tot aan de aanslag („klik“) draaien
Geen snelheidsmelding
– Wielomtrek is niet correct ingesteld of staat op nul
– Stel de wielomtrek in
Weergave wordt zwak
– Batterij leeg
– Batterij controleren, eventueel vervangen
Weergave wordt zwak
– Temperaturen onder de 5° maken het display traag
– Bij normale temperaturen werkt het display weer normaal
De hoogte-aanwijzing is verkeerd, de actuele hoogte klopt niet
– Vóór het starten van een trip is de actuele hoogte niet ingesteld, of de starthoogte is niet
geselecteerd. Zie daarvoor het hoofdstuk starthoogte en herkalibreren.
– Starthoogte selecteren of actuele hoogte correct instellen
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Fouten oplossen

Snelheidsbereik:
bij wielmaat 2095 mm,
min. 2,0 km/u
max. 199 km/u
Rijtijd meetbereik:
tot 99:59:59 HH:MM:SS
Dagritteller meetbereik:
tot 9999,99 km of mijl
Meetbereik totale kilometers:
tot 99.999 km of mijl
Meetbereik totale rijtijd:
Tot 9999:59 HHHH:MM
Meetbereik totaal hoogtemeters bergop
tot 99.999 meter/99999 feet
Draadloos bereik:
Snelheidszender: 0,90 m
Trapfrequentiezender: 1,20 m
Hartslagzender: 0,90 m
Wielomtrek instelbereik:
van 500 mm tot 3999 mm (19,7 tot 157,4 inch)
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Declaration of Conformity/IC

Hiermit erklärt SIGMA-ELEKTRO GmbH, dass sich der kabellose Fahrradcomputer
BC 23.16 STS in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

SIGMA-Elektro GmbH
Dr. Julius Leber Str. 15, D 67433 Neustadt/Germany
Phone: +49-6321-91200, Kundenservice@sigmasport.com
These models have transmitters for
- Speed: Model number STS-S-3
- Cadence: Model number STS-C-3
- Heart Rate: Model number STS-F-4

Sie finden die CE-Konformitäts-Erklärung unter: certificates.sigmasport.com

EU-Declaration of Conformity
SIGMA-ELEKTRO GmbH hereby declares that the wireless bike computers BC 23.16 STS
comply with the fundamental requirements and other relevant regulations of Directive
2014/53/EU.
You can find the CE declaration at: certificates.sigmasport.com

Declaration of Conformity/FCC
You can find the Declaration of Conformity at: www.sigmasport.com
FCC statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.
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EU-Konformitätserklärung

We declare:
This device complies with Industry Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu,
même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102
and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF
exposure and compliance.
Le dispositif rencontre l‘exemption des limites courantes d‘évaluation dans la section 2.5 de
RSS 102 et la conformité à l‘exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l‘information
canadienne sur l‘exposition et la conformité de rf.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of
20 millimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu‘aucune autre
antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance
minimum de 20 milliimètres entre le radiateur et votre corps.
Canadian Representative:
LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way, Port Coquitlam BC, V3C 6L3, Canada
Tel: 604-552-2930
SIGMA website: www.sigmasport.com
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SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. - Julius - Leber - Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.
+ 49 (0) 63 21-9120-0
Fax.
+ 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com
SIGMA SPORT USA
Noord-Amerika
1860B Dean St.
St. Charles, IL 60174, V.S.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107
Service-Tel. 888-744-6277
SIGMA SPORT ASIA
Azië, Australië, Zuid-Amerika, Afrika
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4- 2358 3070
Fax. +886-4- 2358 7830

www.sigmasport.com

