RideDash Plus

Snelstartgids

Inhoud
De complete RideDash Plus-set omvat:

Specificaties
Categorie

Beschrijving

Fysieke afmetingen

60 * 38 * 15 mm (L * W * H)

Gewicht

24 g
(incl. CR2032-batterij)

Radiofrequentie

2,4 GHz ANT ™

Zendbereik

3m

Bedrijfstemperatuur

-10°C - 60°C

Waterbestendigheid

1m

Batterij

CR2032 Lithium
Batterij
Tot 100 uur
in bedrijf

Levensduur batterij

Beschrijving
gegevensveldpictogram
Ritduur

E-bike batterij%

Hartslag

E-bike accubalk

Cadans

Resterend bereik

Electriciteit

ODO

Afstand

Auto Mmodus

Knopfunctie (meer details
in Aan de slag)
1

•
•

2

•

3

•

Vorig gegevensveld
Wis huidige gegevens
Wakker worden
Ga naar de instellingsmodus
Volgende gegevensveld

1

2

3

Eerste gebruik
Plaats de CR2032-batterij in de computer
voordat u RideDash Plus activeert.
A. Wakker worden
• Druk op de middelste knop.
B. Koppel met uw e-bike via ANT +
• Schakel E-bike electriciteit in en maak de RideDash
Plus-computer wakker.

• Advies: Houd de e-bike weg van andere ANT +
signalen om te voorkomen dat RideDash Plus
andere sensoren vindt.

• Druk op de Reset-knop aan de achterzijde om de
koppelingsmodus te activeren. Op het scherm wordt
"Koppeling" weergegeven wanneer RideDash Plus
een e-bike vindt.

• Automatisch zoeken: hoeft de volgende keer dat u
RideDash Plus wakker maakt, niet met dezelfde
e-bike te koppelen.

C. Wielomtrek instellen
• Het is niet nodig de wielomtrek in te stellen bij het
koppelen met het E-bike-systeem. Stel de wielomtrek
in wanneer u een snelheidssensor op een gewone
fiets gebruikt.

• Het is niet nodig om verbinding te maken met E-bike
om naar de instellingsmodus te gaan. U kunt

volstaan met werken op de RideDash Plus.

• Druk op de rechterknop om het resterende bereik /
afstand / odo-gegevensveld te verlaten.

• Houd de middelste knop 2 seconden ingedrukt om
naar de instellingsmodus te gaan.

• Wanneer u "LEN" bovenin het scherm ziet, houd de
middelste knop 2 seconden ingedrukt. Op het
scherm verschijnt "SEt". Druk op de linker- en
rechterknoppen om de wielmaat aan te passen.

• Druk na het instellen op de middelste knop om te
bevestigen. De computer blijft in de instellingsmodus.
Wanneer niet door de gebruiker bevestigd, stelt het
systeem automatisch in en keert het na 2 seconden
terug naar het oorspronkelijke gegevensveld.

D. Metrische / Engelse eenheden instellen
• Het is niet nodig om verbinding te maken met E-bike
om naar de instellingsmodus te gaan. U kunt
volstaan met werken op de RideDash Plus.

• Druk op de rechterknop om het resterende bereik /
afstand / odo-gegevensveld te verlaten.

• Houd de middelste knop 2 seconden ingedrukt om
naar de instellingsmodus te gaan.

• Nadat u de wielmaat hebt ingesteld en “Unit” onderin
het scherm ziet, houdt u de middelste knop 2
seconden ingedrukt. Op het scherm verschijnt "SEt".

Druk op de linker- en rechterknoppen om de eenheid
aan te passen.

• Druk na het instellen op de middelste knop om te
bevestigen. De computer blijft in de instellingsmodus.
Wanneer niet door de gebruiker bevestigd, stelt het
systeem automatisch in en keert het na 2 seconden
terug naar het oorspronkelijke gegevensveld.

Bediening
A. Assist-niveau
• Bovenin het scherm wordt L1 tot L5 getoond, wat
overeenkomt met het assist-niveau van de E-bike.
Bovenin het scherm wordt "A" getoond wanneer u
overschakelt naar de modus Smart Assist. (Alleen
GIANT E-bike)

B. Wis huidige rij-record
• Houd de linkerknop 3 seconden ingedrukt.
C. Slaap
• Na 90 seconden geen signaal van de E-bike schakelt
de RideDash Plus over naar de slaapstand.

Garantie
Giant vrijwaart de oorspronkelijke eigenaar van de
RideDash Plus (incl. montagekit) van materiaal- en
fabricagefouten gedurende een periode van twee
jaar vanaf de datum van aankoop. Let op: batterijen
zijn van de garantie uitgesloten.
Deze garantie is alleen van toepassing wanneer de
RideDash Plus nieuw is gekocht bij een erkende
Giant-dealer.

