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Instrukcja użytkownika

Adapter do komputera
Instrukcje użytkownika w innych językach dostępne są na
stronie internetowej: http://si.shimano.com

• Nie podłączać kilku adapterów do jednego komputera w tym samym
czasie. Podłączenie więcej niż jednego adaptera do komputera
spowoduje ich nieprawidłowe działanie. Ponadto mogą wystąpić
błędy w działaniu komputera PC, co będzie wymagało jego
ponownego uruchomienia.
• Adaptery do komputera służą do podłączania produktów
kompatybilnych z komputerem. Nie mogą być używane wraz z
wersją E-TUBE PROJECT na tablet lub smartfon.

 Specyfikacja główna

WAŻNA INFORMACJA
• Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktów,
które nie zostały opisane w tej instrukcji użytkownika, skontaktuj się
z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Podręcznik
sprzedawcy dla doświadczonych i zawodowych mechaników
rowerowych jest dostępny na naszej stronie internetowej
(http://si.shimano.com).
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie
zapoznać się z niniejszym podręcznikiem
użytkownika przed użyciem produktu i
przestrzegać go podczas jego użytkowania.

Temperatura robocza

0-40°C

Temperatura
przechowywania

- 20-70°C

Wilgotność robocza/
przechowywania

10-95% (wilgotność względna)/10-95%
(wilgotność względna)

Napięcie znamionowe

5 V ± 5%

Moc znamionowa

2,5 W

Interfejs

USB 2.0 (Full Speed)

Typ portu

Adapter do komputera osobistego: Typ
mini B (SM-PCE1), typ mikro B (SM-PCE02)

W komputerze PC: typ A

LED

Podczas użytkowania: świeci
Przygotowywanie: Miganie

Akcesoria

Przewód połączeniowy do komputera
2 m: 2 przewody (SM-PCE1), 1 przewód
(SM-PCE02)
przewód USB 0,5 m: 1 przewód

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu uzyskania informacji dotyczących wymiany należy
skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

OSTRZEŻENIE
• Po uważnym przeczytaniu niniejszej instrukcji użytkownika należy
zachować ją na przyszłość.

Uwaga
• Nie używać na zewnątrz budynków lub w miejscach o dużej
wilgotności.
• Podczas użytkowania nie umieszczać adaptera do komputera na
zabrudzonym podłożu.
• Podczas użytkowania adaptera do komputera należy umieścić go na
stabilnym podłożu np. na stole.
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na górnej części adaptera do
komputera lub na przewodach.

 Kompatybilne komputery PC
Informacje dotyczące zgodnych komputerów PC znajdują w witrynie
pomocy technicznej (http://e-tubeproject.shimano.com).

 Cechy
Adapter do komputera może być używany w celu podłączenia
komputera PC do roweru (system lub urządzenie), a aplikacja E-TUBE
PROJECT może być używana do takich zadań, jak diagnostyka
problemów występujących w poszczególnych urządzeniach oraz
w całym systemie, aktualizacja oprogramowania układowego*
oraz konfiguracja.
W przypadku SM-PCE02 można dodać [Battery consumption] do sekcji
[Error check], a następnie sprawdzić, czy występuje nieprawidłowość w
poborze mocy akumulatora.
* Aplikacja E-TUBE PROJECT: Aplikacja do komputera PC
* Oprogramowanie układowe: oprogramowanie znajdujące się
wewnątrz urządzenia

• Nie wiązać przewodów w wiązki.
• Nie przytrzymywać adaptera do komputera za przewody podczas
przenoszenia.
• Nie wywierać nadmiernego nacisku i nie ciągnąć przewodów.
• Nie używać kabla USB innego niż kabel USB dostarczony razem
z adapterem do komputera.
• Podłączać adapter do komputera bezpośrednio do komputera bez
urządzeń pośrednich, takich jak koncentrator USB.
• Nie jeździć na rowerze, gdy adapter do komputera i kabel są do
niego nadal podłączone.

Pobieranie aplikacji
Aby użyć adaptera do komputera, należy pobrać aplikację E-TUBE
PROJECT. Aplikację E-TUBE PROJECT należy pobrać z witryny pomocy
technicznej (http://e-tubeproject.shimano.com).
Informacje na temat instalacji aplikacji E-TUBE PROJECT znajdują się w
witrynie pomocy technicznej. Informacje na temat obsługi komputera
znajdują się w instrukcji użytkownika aplikacji E-TUBE PROJECT.

• Jeżeli przynajmniej dwa takie same elementy są podłączone do
punktu połączenia, to mogą działać nieprawidłowo.
• Nie podłączać ani nie odłączać ponownie urządzeń podczas lub po
zakończeniu ich rozpoznawania. Jeśli te czynności nie zostaną
wykonane, urządzenia mogą działać nieprawidłowo.
Podczas podłączania i odłączania urządzeń należy postępować
zgodnie z procedurami opisanymi w instrukcji obsługi dla aplikacji
E-TUBE PROJECT.
• Przewód połączeniowy z komputerem PC może wypadać po wielu
operacjach podłączania i odłączania. W takiej sytuacji należy
wymienić przewód.
• Nie myć adaptera do komputera ani nie stosować detergentów.
Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. (Polish)

