
Let op: specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)

UM-72R0A-007-01 Gebruikershandleiding

Draadloze eenheid
(EW-WU101)

Gebruikershandleidingen in andere talen zijn te vinden op:
http://si.shimano.com 

BELANGRIJKE MEDEDELING
 • Neem contact op met het verkooppunt of een fi etsenmaker 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 fi etsmonteurs is 
verkrijgbaar op onze website (http://si.shimano.com).

 • Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.

 • 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 fi  etsenmaker.

WAARSCHUWING

 • Wanneer de versnellingsschakelaar wordt bediend, zet de motor van de achterderailleur 
deze zonder te stoppen in de geschakelde positie. Let er dus op dat uw vingers niet 
bekneld komen te zitten.

 • Bewaar de gebruikershandleiding na het grondig doorlezen zorgvuldig op een veilige 
plek, zodat u deze later kunt raadplegen.

N.B.
 • Dit is een kleine waterdichte connector. Maak deze niet herhaaldelijk vast en los. Dit kan 
de werking belemmeren.

 • De onderdelen zijn volledig waterdicht, zodat ze in natte weersomstandigheden kunnen 
worden gebruikt. Dompel ze echter niet onder in water.

 • Reinig de fi  ets niet met een hogedrukspuit uit een autowasstraat. Als er water in een 
onderdeel komt, kan dit ervoor zorgen dat ze minder goed werken.

 • Ga voorzichtig om met de producten en voorkom dat ze aan sterke schokken worden 
blootgesteld.

 • Neem contact op met de plaats van aankoop voor updates van de productsoftware. 
De nieuwste informatie vindt u op de website van Shimano.

 • Gebruik geen verdunningsmiddelen of vergelijkbare stoffen voor het reinigen van de 
producten. Door dergelijke materialen kan het oppervlak worden beschadigd.

 • Laat geen water in de aansluiting komen.

 • Bewaar het onderdeel buiten bereik van kleine kinderen, zodat zij dit niet per ongeluk 
in kunnen slikken.

 • 2,4 GHz digitaal draadloos systeem
Digitale draadloze technologie met 2,4 GHz frequentie, dezelfde technologie die voor 
draadloos LAN wordt gebruikt.
In zeer zeldene gevallen is het mogelijk dat voorwerpen of locaties een sterk 
elektromagnetisch veld, golven en storing kunnen opwekken, waardoor de meting een 
onjuiste waarde aangeeft.
* Televisie, pc, radio, motor, of in auto of trein.

* Spoorwegovergangen en in de buurt van treinsporen, rond televisiezenders en 
radarstations.

* Andere draadloze computers of digitaal aangestuurde lampen.

 • Koppel Bluetooth LE los wanneer E-TUBE PROJECT niet voor smartphones/tablets wordt 
gebruikt. Wanneer de eenheid wordt gebruikt zonder Bluetooth LE los te koppelen, 
wordt de accu met een hoog stroomverbruik belast.

 • De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door 
normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige controles voor het fi etsen

Controleer de volgende zaken voordat u op de fi ets gaat rijden. Constateert u problemen met 
een van de volgende zaken, neem dan contact op met het verkooppunt of een fi etsenmaker.

 • Is de draadloze eenheid stevig tegen het frame bevestigd?

 • Is de batterij nog vol genoeg?

 • Is er zichtbare schade aan de elektrische bedrading?

 • Is de bevestigingsband gebarsten of beschadigd?

Namen van onderdelen

Draadloze eenheid
(EW-WU101)

Elektrische kabel

Accu (SM-BTR1)

Junction [B]

Junction [A]

Functies

ANT verbinding
De draadloze eenheid stuurt de volgende drie types informatie naar compatibele 
fi etscomputers of ontvangers.

1) Aantal versnellingen (voor, achter)
2) DI2-accupeil
3) Informatie afstelmodus

Voor informatie over welke van bovenstaand type informatie wordt weergegeven, kunt u 
terecht in de handleiding van uw fi etscomputer of receiver.

*   De nieuwste functies kunnen worden gecontroleerd door updaten van de software via 
E-TUBE PROJECT. Neem contact op met het verkooppunt voor meer informatie.

Bluetooth® LE verbinding
E-TUBE PROJECT voor smartphones/tablets kan worden gebruikt wanneer een Bluetooth LE 
verbinding tot stand is gebracht met een smartphone/tablet.

Wanneer u de draadloze eenheid gebruikt, combineer deze dan met één van de volgende 
eenheden.
Extern type: BM-DN100, Ingebouwd type: BT-DN110

Koppelen

ANT verbinding
U kunt de fi etscomputer alleen verbinden als de koppelfunctie is ingeschakeld. Voor 
informatie over het inschakelen van de koppelfunctie kunt u terecht in de handleiding van 
de fi etscomputer.

1) Schakel de koppelfunctie van de fi etscomputer in.
2) Als u een externe batterij gebruikt 

Moet u controleren of de bedrading op de draadloze eenheid is aangesloten. Verwijder 
vervolgens de externe accu en plaats hem terug.
Als u een ingebouwde batterij gebruikt 
Moet u controleren of de bedrading op de draadloze eenheid is aangesloten. Maak 
vervolgens de elektrische kabels (twee stuks) los van de draadloze eenheid en sluit ze 
weer aan.
(Het koppelen gebeurt ongeveer 30 seconden nadat de accu weer is geplaatst of de 
elektrische kabels weer op de draadloze eenheid zijn aangesloten.)

3) Hiermee is de koppelprocedure afgesloten.

Controleer op de fi etscomputer of het koppelen is gelukt.
Als het koppelen niet op bovenstaande manier is gelukt, raadpleeg dan de handleiding bij 
de fi etscomputer.
Voor informatie over het weergeven van het aantal versnellingen of het DI2-batterijpeil, 
kunt u terecht in de handleiding van de fi etscomputer.

Bluetooth® LE verbinding
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) Instellen via informatiedisplay

Druk op de modusschakelaar tot "C" wordt weergegeven op de 
display.

Instellen via junction A
Druk op de knop op junction (A) tot de groene LED en de rode LED om en om beginnen 
te knipperen.

3) De eenheid op de fi ets begint met de signaaltransmissie. De eenheidnaam wordt 
weergegeven in E-TUBE PROJECT.
* Laat de modusschakelaar of de knop los wanneer de eenheid op de fi ets 

begint met de signaaltransmissie. 
Als de modusschakelaar of de knop langer ingedrukt blijft, wordt een andere 
modus geactiveerd.

4) Selecteer de eenheidnaam die wordt weergegeven op het scherm.
*   Annuleer de Bluetooth LE verbinding van de smartphone/tablet om te ontkoppelen. 

(De fi etscomputer verlaat de verbindingsmodus en keert terug naar de normale 
bedieningsmodus.)
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