
UM-7EA0B-001-03 Gebruikershandleiding

Pc-koppeltoestel

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

BELANGRIJKE MEDEDELING

 • Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op 
met de plaats van aankoop of een fi etsendealer in uw woonplaats. 
Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website 
(http://si.shimano.com).

 • Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze 
gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze 
voor correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw 
leverancier of een fi etshandel.

WAARSCHUWING

 • Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze 
op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Opmerking
 • Niet buitenshuis gebruiken of in een omgeving met hoge 
vochtigheid.

 • Plaats het pc-koppeltoestel tijdens gebruik niet op een stoffi ge 
vloer.

 • Plaats het pc-koppeltoestel tijdens gebruik op een stabiele 
ondergrond, bijvoorbeeld een tafel.

 • Plaats tijdens gebruik geen voorwerpen op het pc-koppeltoestel of 
de kabels.

 • De kabels niet bij elkaar bundelen.

 • Draag het pc-koppeltoestel niet aan de kabels.

 • Geen overmatige kracht op de kabels uitoefenen.

 • Gebruik uitsluitend de usb-kabel die is meegeleverd met het 
pc-koppeltoestel.

 • Verbind het pc-koppeltoestel rechtstreeks met de computer, zonder 
tussenapparaten zoals een hub.

 • Rijd niet op de fi ets terwijl het pc-koppeltoestel en de kabel er nog 
aan verbonden zijn.

 • Niet meer dan twee of meer van dezelfde eenheden aansluiten op 
hetzelfde aansluitpunt. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de 
eenheden niet correct functioneren.

 • Koppel of ontkoppel geen apparaten terwijl de pc nog bezig is een 
aangesloten apparaat te herkennen of nadat dit herkend is. Als dit 
verzuimd wordt, werken de apparaten mogelijk niet goed.
Controleer de procedures die worden gegeven in de 
gebruikershandleiding voor het E-tube Project bij het koppelen en 
ontkoppelen van apparaten.

 • Na veelvuldig losmaken en aansluiten zal de PC verbindingskabel de 
neiging hebben losser te gaan zitten. Als dit gebeurt, de kabel 
vervangen.

 • Maak het pc-koppeltoestel niet nat en reinig het niet met 
schoonmaakmiddel.

 • Verbind nooit twee of meer pc-koppeltoestellen gelijktijdig aan 
dezelfde pc. Als twee of meer pc-koppeltoestel gelijktijdig zijn 
verbonden, werken ze niet goed. Ook kunnen er storingen ontstaan 
op de pc en kan het daardoor nodig zijn de pc opnieuw op te 
starten.

  Hoofdspecifi caties

Gebruikstemperatuur 0 °C -- 40 °C

Bewaartemperatuur – 20 °C -- 70 °C

Vochtigheid bij gebruik/ 
bewaring

10 -- 95 % RH/ 10 -- 95 % RH

Nominale spanning 5 V ± 5 %

Nominaal stroomverbruik 2,5 W

Interface USB 2.0 (Volle snelheid)

Poort type
Bij PC: A type

Op het pc-koppeltoestel: Mini B type

Afmetingen 96,4 × 53,4 × 22 mm

Gewicht 80 g

LED
Tijdens normaal gebruik: Licht op
Voorbereiding: Knippert

  Accessoires: *  PC verbindingskabel (x 2) 2 m / 
 *  USB kabel (x 1) 50 cm

  Compatibele PC's
Voor informatie over geschikte pc’s kunt u terecht op de 
supportwebsite (http://e-tubeproject.shimano.com).

  Bijzonderheden
Het pc-koppeltoestel kan worden gebruikt om een pc aan de fi ets te 
koppelen (systeem of apparaat), en een E-tube Project kan gebruikt 
worden om taken als probleemdiagnose van afzonderlijke apparaten 
of het hele systeem uit te voeren, of de fi rmware* bij te werken en 
aan te passen.

* E-tube Project: De pc-toepassing
* Firmware: de software in elk van de eenheden

De toepassing downloaden

Om het pc-koppeltoestel te gebruiken, moet u beschikken over E-tube 
Project. Download een E-tube Project van de ondersteuningswebsite 
(http://e-tubeproject.shimano.com). 
Zie de ondersteuningswebsite voor informatie over het installeren van 
E-tube Project. Voor informatie over hoe u de computer moet 
bedienen, raadpleeg de help-sectie van het E-tube Project.

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 
(Dutch)


