
UM-2710A-002-04 Instrukcja użytkownika

Moduł bezprzewodowy 
(EW-WU111)

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

WAŻNA INFORMACJA
 • Aby uzyskac informacje dotyczace montazu i regulacji produktów, które nie zostały opisane w tej instrukcji uzytkownika, 
skontaktuj sie z punktem sprzedazy lub sprzedawca roweru. Instrukcja sprzedawcy dla doświadczonych i zawodowych 
mechaników rowerowych jest dostępna na naszej stronie internetowej (http://si.shimano.com).

 • Nie demontować ani nie modyfi kować tego produktu.
 • Znak słowny i towarowy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. 
i każde użycie tych znaków przez SHIMANO INC. jest objęte licencją.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją użytkownika przed użyciem produktu i przestrzegać jej podczas 
jego użytkowania.

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

OSTRZEŻENIE

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

Uwaga
 • To jest małe, wodoodporne złącze. Nie nalezy powtarzac podłaczania i rozłaczania. Moze to 
niekorzystnie wpłynac na funkcjonalnosc elementu.

 • Komponenty zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zachować pełną wodoodporność 
i zapewnić swoją funkcję w mokrym terenie. Nie wolno jednak celowo umieszczać ich w wodzie.

 • Nie wolno myc roweru w wysokocisnieniowych myjniach samochodowych. Jesli do któregokolwiek 
z komponentów roweru dostanie sie woda, moze to spowodowac problemy z prawidłowym 
uzytkowaniem lub wystepowaniem rdzy.

 • Należy ostrożnie obchodzić się z produktami i unikać narażania ich na silne wstrząsy.
 • Nie umieszczać modułu z boku ramy roweru, jak pokazano na rysunkach.
W przypadku przewrócenia się roweru, moduł może zostać uszkodzony przez ramę lub podłoże itp.

 • Aby uzyskać aktualizacje oprogramowania produktu, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. 
Najnowsze informacje są dostępne na stronie internetowej Shimano.

 • Nie należy używać rozpuszczalników lub podobnych substancji do czyszczenia produktów. Substancje 
tego typu mogą uszkodzić ich powierzchnię.

 • Należy uważać, aby do zacisku nie dostała się woda.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby uniknąć zagrożenia przypadkowego 
połknięcia.

 • Bezprzewodowy system cyfrowy 2,4 GHz
Technologia komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz – podobnej, jak w przypadku sieci bezprzewodowych.
W bardzo rzadkich przypadkach wyniki pomiaru mogą być nieprawidłowe z powodu silnych zakłóceń 
elektromagnetycznych.
* Telewizory, komputery, radioodbiorniki, silniki lub podczas jazdy samochodem lub pociągiem.
* Przejazdy kolejowe i szyny kolejowe w pobliżu telewizyjnych stacji nadawczych i baz radarowych.
* Inne komputery z komunikacją bezprzewodową lub cyfrowe sterowniki oświetlenia.

 • Odłącz Bluetooth LE, gdy aplikacja E-TUBE PROJECT dla smartfonów/tabletów nie jest używana.
Używanie modułu bezprzewodowego bez odłączenia Bluetooth LE może spowodować zwiększony 
pobór mocy akumulatora.

 • Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego 
użytkowania.

Regularna kontrola roweru przed jazdą na rowerze

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić następujące elementy. W przypadku 
występowania problemów z podanymi elementami należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub 
sprzedawcą roweru.

 • Czy moduł bezprzewodowy został prawidłowo zamocowany do pancerza za pomocą zacisków?
 • Czy akumulator ma jeszcze wystarczająco dużo energii?
 • Czy widoczne są uszkodzenia przewodów elektrycznych?
 • Czy zaciski są popękane lub uszkodzone?
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Funkcje

Połączenie ANT
Moduł bezprzewodowy przesyła następujące trzy typy informacji do zgodnych komputerów 
rowerowych lub odbiorników.

1) Aktualne przełożenie (przód, tył)

2) Stan naładowania akumulatora DI2

3) Informacje o trybie regulacji

Informacje dotyczące typów wyświetlanych informacji znajdują się w instrukcji obsługi komputera 
rowerowego lub odbiornika.

*   Najnowsze funkcje można sprawdzić, aktualizując oprogramowanie za pośrednictwem 
E-TUBE PROJECT. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy się skontaktować z punktem sprzedaży.

Połączenie Bluetooth® LE
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth LE ze smartfonem/tabletem można używać aplikacji 
E-TUBE PROJECT na smartfony/tablety. 

Modułu bezprzewodowego należy używać z następującymi modułami. 
Typ zewnętrzny: BM-DN100, typ wbudowany: BT-DN110

Nawiązywanie połączeń

Połączenie ANT
Aby nawiązać połączenie, należy w komputerze rowerowym włączyć tryb połączenia. Informacje 
dotyczące włączania trybu połączenia w komputerze rowerowym są podane w jego instrukcji obsługi.

1) Włączyć tryb połączenia w komputerze rowerowym.

2) W przypadku używania akumulatora zewnętrznego
Sprawdzić, czy przewody elektryczne są podłączone do modułu bezprzewodowego. Następnie 
wymontować i zamontować akumulator zewnętrzny.
W przypadku używania akumulatora wbudowanego
Sprawdzić, czy przewody elektryczne są podłączone do modułu bezprzewodowego. 
Następnie odłączyć przewody elektryczne (dwa) od modułu bezprzewodowego i podłączyć je.
(Połączenie rozpoczyna się około 30 sekund po zamontowaniu akumulatora lub podłączeniu 
przewodów elektrycznych do modułu bezprzewodowego).

3) Proces nawiązywania połączenia został zakończony.

Sprawdzić na komputerze rowerowym, czy połączenie zostało nawiązane.
Jeśli nie można nawiązać połączenia w sposób opisany powyżej, należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi komputera rowerowego.
Informacje dotyczące wyświetlania liczby przełożeń lub stanu naładowania akumulatora DI2 znajdują 
się w instrukcji obsługi komputera rowerowego.

Połączenie Bluetooth® LE
Przed nawiązaniem połączenia należy włączyć funkcję Bluetooth LE w smartfonie/tablecie.

1) Uruchomić aplikację E-TUBE PROJECT i ustawić wykrywanie sygnałów Bluetooth LE.

2) Konfi guracja za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego

Nacisnąć przełącznik trybu i przytrzymać go, aż na wyświetlaczu widoczna będzie litera 
„C”. Komputer rowerowy rozpocznie nadawanie sygnału. Nazwa modułu wyświetli się 
w aplikacji E-TUBE PROJECT.

Konfi guracja za pośrednictwem łącznika A
Nacisnac przycisk na łaczniku (A) i przytrzymac az zielona dioda LED i czerwony wskaznik LED 
zaczna błyskac na przemian. Komputer rowerowy rozpocznie nadawanie sygnału. Nazwa modułu 
wyświetli się w aplikacji E-TUBE PROJECT.

3) Wybrać nazwę modułu widoczną na ekranie.
* Aby przerwać połączenie, należy anulować połączenie Bluetooth LE na smartfonie/tablecie. 

(Komputer rowerowy wyjdzie z trybu połączenia i powróci do zwykłego trybu działania).

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)
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