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Gebruikershandleiding

De schakelmodus selecteren/bevestigen

Namen van de onderdelen

Aansluitblok (A)

LED-venster voor knop

LED-venster voor indicatie
van accuniveau

Aansluitblok (A)

Montage-instructies in overige talen zĳn beschikbaar op :
http://si.shimano.com

Knop

BELANGRĲKE MEDEDELING
• Neem contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker voor informatie over
de montage en afstelling van de producten die niet in de gebruikershandleiding
zĳn terug te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren
fietsmonteurs is verkrĳgbaar op onze website (http://si.shimano.com).
• Dit product niet demonteren of aanpassen.
• Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zĳn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. en het gebruik van dergelĳke merken door SHIMANO INC. is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zĳn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor
gebruik zorgvuldig door en volg de aanwĳzingen daarin op
voor een correct gebruik.
Belangrĳke veiligheidsinformatie
Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker.

WAARSCHUWING
• Wanneer de versnellingskeuzeschakelaar bediend wordt, gaat de motor die de
voorderailleur aandrĳft werken tot aan de schakelhendelpositie zonder te stoppen, dus
let er op dat uw vingers niet beklemd raken.
• Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats
voor toekomstige naslag.

Notitie

• Is aansluitblok (A) vastgezet?
• Is er voldoende lading over in de batterĳ?
• Is de elektrische bedrading zichtbaar beschadigd?

Gebied E-TUBE poort

Schakelmodus 1

Bluetooth® LE-verbinding
De firmwareversies van elk apparaat dat compatibel is met Bluetooth® LE
verbindingen staan hieronder aangegeven.
• BM-DN100 en BT-DN110: Ver. 4.2.3 of hoger
• EW-WU111 en EW-WU101: Ver. 4.1.1 of hoger
Schakel Bluetooth LE in op de smartphone/tablet alvorens een verbinding in te stellen.
1) Open E-TUBE PROJECT en stel dit in om Bluetooth LE-signalen op te vangen.
2) Druk op de knop op aansluitblok (A) tot de groene LED en de rode LED om en om beginnen te
knipperen. De eenheid begint met de signaaltransmissie. De eenheidnaam wordt
weergegeven in E-TUBE PROJECT.
* Laat de modusschakelaar of de knop los wanneer de eenheid op de fiets begint met de
signaaltransmissie.
Als de modusschakelaar of de knop langer ingedrukt blijft, wordt een andere modus geactiveerd.
3) Selecteer de eenheidnaam die wordt weergegeven op het scherm.
* Annuleer de Bluetooth LE-verbinding van de smartphone/tablet om te ontkoppelen.
(De fietscomputer verlaat de verbindingsmodus en keert terug naar de normale bedieningsmodus.)

Bediening

Schakelmodus 2

LED voor indicatie
van accupeil:

Brandt groen (2 seconden)

LED voor knop:

Brandt rood (2 seconden)

LED voor indicatie
van accupeil:

Knippert groen (2 keer)

LED voor knop:

Knippert rood (2 keer)

LED voor indicatie
van accupeil:

Knippert groen (3 keer)

LED voor knop:

Knippert rood (3 keer)

Over de beveiligingsfunctie
* Draai nadat de beveiligingsfunctie geactiveerd is het voorste kettingwiel tĳdens het
herstellen van de werking.
Als de fiets een sterke impact ontvangt, treedt de beveiligingsfunctie in werking en wordt
de verbinding tussen de motor en de stangverbinding tĳdelĳk onderbroken zodat de
achterderailleur niet langer functioneert. Dit dient om het systeem te beschermen in
gevallen zoals waarbĳ de fiets omvalt. Houd in dat geval de knop op aansluitblok (A)
minstens 5 seconden ingedrukt. Hiermee wordt de verbinding tussen de motor en het
verbindingsstuk hersteld en wordt de beschermingsfunctie voor de achterste derailleur te
verwĳderen. Als het herstel niet kan gebeuren via de knoppen, is ook een handmatige
bediening mogelĳk. Raadpleeg vooraf de leverancier.

Licht op (rood)

Knop (drukken)

De bedieningsmodus veranderen
De beschikbare bedieningsmodi verschillen afhankelijk van de met aansluitblok (A)
gecombineerde eenheid.
Extern type: SM-BMR1, SM-BMR2, Ingebouwd type: SM-BTR2

Toets ingedrukt
houden

Licht op (rood)

Knippert (rood)

minimaal 0,5 seconde

Afstelmodus

minimaal 3 seconden

Modus RD-bescherming reset

Door minimaal 0,5 seconde in te drukken, beëindigt u de afstelmodus of de modus
RD- bescherming reset.
Neem contact op met een verkooppunt of fietsenmaker voor de afstelprocedure.
Extern type: BM-DN100, Ingebouwd type: BT-DN110
Schakelmodus
minimaal
0,5 seconde

Bluetooth LE-verbindingsmodus

minimaal
2 seconden

Afstelmodus

minimaal
5 seconden

Modus RD-bescherming reset

Door minimaal 0,5 seconde in te drukken, beëindigt u de afstelmodus of de modus
RD- bescherming reset.
Voor informatie over de instelprocedure kunt u contact opnemen met een
fietsenmaker of verkooppunt.

RD-bescherming
reset

Periode van ongeveer 5 seconden
Voltooid

Schakelmodus

Ingedrukt houden

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rĳden
Controleer alvorens met de fiets te gaan rĳden de volgende punten. Als er bĳ de volgende
onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of
een fietsdealer.

Handmatig
schakelen

Verbindingen maken

Ingedrukt
houden

• Plaats blinde pluggen op de ongebruikte E-TUBE poorten.
• Dit is een kleine waterdichte stekker. U moet de kleine waterdichte connector niet
voortdurend aansluiten en loshalen. Dit kan zĳn werking verminderen.
• Laat geen water in het gebied van de E-TUBE poort komen.
• De onderdelen zĳn volledig waterdicht gemaakt, zodat ze in natte
weersomstandigheden kunnen worden gebruikt. Dompel ze echter niet onder in water.
• De fiets niet reinigen in een hogedruk-autowasinstallatie. Als er water in een van de
componenten terechtkomt, kan dit werkingsproblemen of roestvorming veroorzaken.
• Ga voorzichtig om met de producten en voorkom dat ze aan sterke stoten worden blootgesteld.
• Gebruik geen verdunners of dergelĳke stoffen voor het reinigen van de producten.
Dergelĳke stoffen kunnen de buitenkant beschadigen.
• Neem contact op met de plaats van aankoop voor bĳwerkingen van de productsoftware.
De meest recente informatie is beschikbaar op de Shimano website.
• De producten zĳn niet gegarandeerd tegen natuurlĳke slĳtage en kwaliteitsverlies door
normaal gebruik en veroudering.

Dubbelklik op de knop om de schakelmodusselectie te wisselen.
De LED verandert zoals hieronder aangegeven wanneer de schakelmodus wordt
gewisseld. Houd een schakelknop die is aangesloten op aansluitblok A minimaal
0,5 seconden ingedrukt om de huidige schakelmodus te bevestigen. Nadat de LED
van aansluitblok A het accupeil weergeeft, toont de LED de huidige schakelmodus
zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.
LED-display bij selecteren/bevestigen van schakelmodus

Wanneer de LED van de knop rood brandt, kan de achterderailleur niet schakelen.
Druk op de knop totdat de LED van de knop dooft.

Controleren van het accuniveau
Houd een schakelknop die is aangesloten op aansluitblok A minimaal 0,5 seconden
ingedrukt. Het venster van de LED voor het accupeil toont één van de onderstaande
statussen. Vervolgens wordt de huidige schakelmodus weergegeven.
100%

Licht groen op
(gedurende 2 seconden)

25%

50%

Knippert groen (5 maal)

0%

Licht rood op
(gedurende 2 seconden)
Knippert rood (5 maal)

* Wanneer het batterĳvermogen laag is, zal eerst de voorderailleur stoppen met
functioneren en vervolgens zal de achterderailleur stoppen met functioneren. Wanneer
de batterĳ volledig uitgeput is, zullen de derailleurs stoppen in de standen waarin deze
het laatst zĳn geschakeld. Als de batterĳ-indicator rood oplicht, wordt het aanbevolen de
batterĳ zo spoedig mogelĳk op te laden.

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan
Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

