ANT+ remote

Handleiding

ANT+remote onderdelen
De ANT+remote hee drie knoppen, die
voorzien zijn van de symbolen (▲, ▼ en ●).
Bovendien is er in het midden een
rood/groene status LED.
Om de afstandsbediening op het stuur te
kunnen monteren worden een stuur
adapter en diverse rubberringen
meegeleverd.

Monteren van de ANT+remote
Montage op het stuur
De ANT+remote kan zowel aan de linker als de rechterzijde van het stuur
worden gemonteerd.

Om de juiste toets toewijzing te bereiken, moet de ANT+remote na de
montage ingesteld worden op de bevesgingskant op het stuur. Lees
hiervoor het onderdeel “Instellen van de ANT+remote” in de
handleiding.

Aanze,en van de ANT+remote
De afstandsbediening staat in stand-by en kan worden geac.veerd door het
indrukken van de middelste knop. Zodra de afstandsbediening is geac.veerd
knippert de status LED.

Instellen van de ANT+remote
Omdat de ANT+remote aan beide zijden van het stuur kan worden
gemonteerd is het voor een juiste toets toewijzing noodzakelijk de
ANT+remote in te stellen op de montage kant.
Montage aan de linkerzijde van het stuur
Na de montage van de ANT+remote aan de linkerzijde drukt u
de bovenste en de middelste knop (▲ en ●) 2 seconden in.
Wanneer de status LED 2 seconden groen oplicht is de
afstandsbediening ingesteld op de linker stuurzijde.

Montage aan de rechterzijde van het stuur
Na de montage van de ANT+remote aan de rechterzijde drukt
u de bovenste en de middelste knop (▲ en ●) 2 seconden in.
Wanneer de status LED 2 seconden rood oplicht is de
afstandsbediening ingesteld op de rechter stuurzijde.

Koppelen
Voordat u uw nieuwe ANT+remote kunt gebruiken moet deze worden
gekoppeld met uw ﬁetscomputer of een, voor ANT+ geschikte, smartphone.
Na de eerste keer koppelen herkent de ANT+remote automa.sch het
gekoppelde apparaat zodra het zich in het ontvangstbereik bevindt.
Zie ook de gebruikershandleiding van uw o-synce apparaat
(b.v. navi2coach) om eventueel van daaruit het koppelen te
starten.
1. Blijf .jdens het koppel proces minimaal 40 meter verwijderd van
soortgelijke ANT+ apparaten.
2. Breng de ANT+remote in de buurt (1 meter) van het o-synce
hoofdapparaat (b.v. navi2coach).
3. Houdt de bovenste en onderste knop (▲ en ▼) 2 seconden ingedrukt
tot de status LED gedurende 2 seconden groen en rood oplicht.
4. Nu zoekt de ANT+remote naar een hoofdapparaat (gelijk.jdig groen
en rood oplichten van de status LED)
5. Volg, indien nodig, de instruc.es voor het koppelen in de gebruikershandleiding van het o-synce hoofdapparaat of de smartphone.
6. Wanneer de status LED groen knippert, is de ANT+remote succesvol
gekoppeld aan het hoofdapparaat.

Na het wisselen van de ba+erij moet de ANT+remote opnieuw
worden gekoppeld met het hoofdapparaat (b.v. navi2coach).

Toets func.es bij de navi2coach
De knoppen (▲, ● en ▼) nemen bij kort indrukken de func.e over
van de, aan de zijkant van de navi2coach aanwezige, keuze- en
beves.gingsknop.

Lang indrukken (2 seconden) neemt de func.e van de Aan/Uit knop (terug),
Start/Stop- en Lap knop over.

Uitschakelen van de ANT+remote
Wanneer de verbinding tussen het hoofdapparaat en de ANT+remote wordt
verbroken of niet wordt gemaakt, wordt na 30 seconden automa.sch naar
stand-by gaan.

Ba,erij vervangen
Wanneer de status LED jdens het gebruik regelmag rood oplicht is
de ba+erij bijna leeg en dient te worden vervangen.
De ba,erij van de ANT+remote kan zonder speciale kennis en met behulp van
een muntstuk van 50 Euro cent worden gewisseld. Gebruik een normale
CR2032 ba,erij. Open het deksel, leg de nieuwe ba,erij in de
afstandsbediening (+ boven) en sluit het deksel weer.

Gebruik bij het verwijderen van de ba+erij geen scherpe of punge
voorwerpen. Ba+erijen zijn chemisch afval, gooi ze niet in de vuilnisbak
maar lever ze in bij een inzamelpunt.

Overzicht van de Status-LED’s
De onderstaande tabel gee u een overzicht van de verschillende
bedrijfstoestanden van de ANT+remote. Controleer of de ANT+remote is
geac.veerd door het indrukken van de middelste knop.
Wanneer de verbinding tussen het hoofdapparaat en de ANT+remote
wordt verbroken of niet wordt gemaakt, wordt na 30 seconden
automasch naar stand-by gegaan.
LED
Knippert groen

Toestand
ANT+remote is gekoppeld en
gereed voor gebruik.

Knippert tegelijk
groen en rood

ANT+remote is gereed voor
gebruik en zoekt naar het
gekoppelde hoofdapparaat.

Knippert rood
Knippert niet.
Ook niet na knop
indrukken

Ba,erij zwak
Ba,erij volledig leeg

Probleem oplossing
a) Plaats het hoofdapparaat
(navi2coach) in het
ontvangstbereik (1 meter)
b) Apparaten niet gekoppeld.
Zie hoofdstuk „Koppelen“
Vervang de ba,erij
Vervang de ba,erij

Elektromagnesche storingen
Storingen kunnen ontstaan in de buurt van elektronische apparaten
zoals LED lampen of elektrische remmen. Ook smartphones of WLAN
toegangs-punten kunnen storingen veroorzaken. Blijf uit de buurt van
zulke bronnen om storingen te vermijden.

Technische speciﬁca.es
Afmengen: 48 x 38 x 2,1 mm (L x B x H)
Gewicht: ca. 15g (incl. CR2032 ba,erij)
Water dichtheid: 1m
Compabiliteit: Ant+TM
Radio frequene: 2,4GHz ANTTM
Ontvangstbereik: 3m
Temperatuur gebied: -10°C – 60°C
Ba+erij: CR2032 Lithium Ba,erij (bevat perchlorate).
Ba+erij duur: tot 100 uur gebruik

Garan.e
We zijn enkel aansprakelijk voor schade in overeenstemming met de we,elijke
regels met betrekking tot onze contractuele partners. Ba,erijen zijn uitgesloten
van garan.e. Neem in geval van garan.e contact op met de leverancier waar u uw
apparaat hee gekocht.
Een garan.ekaart kan worden gedownload op h,p://www.o-synce.com.
Ba,erijen kunnen na gebruik worden geretourneerd.

