
6 mm4 mmMagnes kadencji

Dokręć Magnes na szprychę i dostosuj do punktu na czujniku.
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Odkręć magnes aby
zainstalować go na szprychę

Dopasuj czujnik z gumowm uchwytem z tyłu na 
lewej części tylnego trójkąta (tej bez przerzutki) 
i przytnij nadmiar wystającej gumy. Logo Topeak 
ma być na górze. Zainstaluj opaski zaciskowe 
luźno, aby umożliwić umieszczenie czujnika.
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Tech: Bluetooth® Smart technologia niskiego zużycia baterii
Żywotność baterii (około): 900 godzin (2.5 lat przez 1h/dziennie)

Baterie: CR2032 x 1 szt (w zestawie)

Zasięg transmisji: <5 metrów
Wodoodporność: IPX 5
Waga: 21 g
Temperatura działania: -10ºC ~ 50ºC

SPECYFIKACJA

Punkt czujnika
pomiaru kadencji

Punkt czujnika 
pomiaru prędkości

Uchwyt magnesu kadencji
Uchwyt magnesu

kadencji

6 mm 8 mm

Opaska
zaciskowa

Gumowany 
uchwyt

Zestaw do Kadencji (A)
do osi pedału na sześciokąt Zestaw magnesów na koło

Zestaw montażowy

Zestaw do Kadencji (B)
na korbę

Opaska
zaciskowa

Rubber Pad

Synchronizacja z aplikacją PanoBike i innymi aplikacjami Bluetooth® Smart (BLE 4.0).

MONTAŻ

RADA : Właściwa odległość między Sensorem a Magnesem : < 25 mm

Zainstaluj Magnes Kadencji na lewym ramieniu korby 
koło pedału. Nie dociągaj opaski zaciskowej całkowicie 
aby umożliwić prawidłowe umieszczenie magnesu.

Zestaw Magnesu Kadencji (B)
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Widok z góry
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WAŻNA UWAGA

Wyrównaj Magnes z Sensorem 
Pomiaru Prędkości, jak na 
ilustracji obok aby upewnić się, 
że magnes nie interferuje z 
czujnikiem Kadencji.

WAŻNA UWAGA

Wyrównaj Magnes Kadencji z Sensorem 
Pomiaru Kadencji, jak na ilustracji obok 
aby upewnić się, że magnes nie inerferuje 
z czujnikiem prędkości.

Punkt czujnika 
pomiaruprędkości

Widok z góry

Magnes
Kadencji

Punkt czujnika
pomiaru kadencji

Magnes
Kadencji

Punkt czujnika 
pomiaru kadencji

InstrukcjaPANOBIKE SPEED & CADENCE SENSOR

Widok z góry

Ustawienie dla 6 mm 
lub 8 mm osi.

Zestaw Magnesu Kadencji (A)

(6 mm lub 8 mm)

6 mm 8 mm

Opcjonalny 
montaż
(do pedałów 
z pełną osią)

lub

lub

6 mm

6 mm

4 mm

WAŻNA UWAGA

Wyrównaj Magnes 
Kadencji z Sensorem 
Pomiaru Kadencji, jak 
na ilustracji obok aby 
upewnić się, że 
magnes nie inerferuje 
z czujnikiem prędkości.

Dla okrągłych szprych

Dla płaskich szprych



Artykuł. TT9833B, TT9833W 
             (works with iPhone 5/ 5S)
            TT9845B,W, TT9846B,W 
            (works with iPhone 6/ 6 Plus)

InstrukcjaPANOBIKE SPEED & CADENCE SENSOR

< 25 mm 

< 25 mm 

or

2 lata gwarancji: Na wady fabryczne wszystkich części mechanicznych. Baterie nie 
są objęte dorozumianą gwarancją. 

Warunki korzystania z gwarancji
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy posiadać oryginalny dowód zakupu. Gdy 
produkt reklamowany jest bez paragonu zakładamy, że gwarancja rozpoczyna sie od 
daty produkcji. Wszystkie gwarancje sa nieważne jeśli produkt został uszkodzony na 
skutek wypadku, nadużycia, zmiany, mody�kacji lub wykorzystywany w jakikolwiek 
sposób niezgodny z opisanym w niniejszej instrukcji.

* Specy�kacja i projekt mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze sprzedawcą lub importerem 
Topeak.
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GWARANCJA

UWAGA

1.  Czujnik i urządzenia mogą być używane w deszczu, ale nie powinny     
     być używane pod wodą.
2. Nie rozbieraj czujnika ani obudowy.
3. Sprawdzaj okresowo pozycje i odległości pomiędzy czujnikiem a 
     magnesami.
4. Nie wolno używać agresywnych środków chemicznych do czyszcze
     nia czujnika i sprzętu.
5. Pamiętaj, aby zwracać baczną uwagę na drogę podczas jazdy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Dlaczego nie mogę podłączyć czujnika do aplikacji PanoBike?
     • Upewnij się, że system Bluetooth® na Twoim smartphonie został
        uruchomiony.
     • Być może bateria jest wyczerpana. Wymień baterię.

2. Wyświetlacz działa zbyt wolno?
     • Temperatura prawdopodobnie spadła poniżej -10 °C. Urządzenie 
       powróci do normalnego stanu jak tylko wzrośnie temperatura.

3. Brak bieżącej prędkość lub błędne dane?
     • Upewnij się, że magnesy są prawidłowo założone i wyrównane.

Ustaw kąt i położenie czujnika, 
aby osiągnąć zalecane odległości 
magnesu i wyrównania sensorów.

* Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem Bluetooth SIG, Inc.
* iPhone jest zarejestrowanym znakiem Apple Inc.
* App Store jest znakiem usług Apple Inc.

WYMIANA BATERII

UWAGA:
Zainstaluj 
baterię czujnika 
przed pierwszym 
użyciem.

+

-
CR2032

Czas działania do   

900 h. / 2.5 lat.

* 2.5 lat ćwicząc 1h dziennie

ODPOWIEDNIE AKCESORIA

PanoBike Heart Rate Monitor

Artykuł. TPB-HRM01

RideCase

Połączenie z aplikacją PanoBike5

Łączenie z PanoBike App
Naciśnij "Add a new device" i przekręć korbą w lewo kilka obrotów aby upewnić się, że 
aktualna kadencja (CAD) i aktualna prędkość (SPD) są prawidłowo podłączone i nie kolidują 
ze sobą. Wprowadź swoje imię i obwód koła a następnie zapisz wszystkie dane. Kiedy 
pojawi się "connected", proces połączenia powiódł się. Dociągnij opaski zaciskowe i magnes 
po udanym połączeniu. Obetnij odstające końcówki opasek zaciskowych. 

TOPEAK PANOBIKE APP

Kompatybilna z aplikacją PanoBike oraz innymi aplikacjami Bluetooth® Smart (BLE 4.0). 

WAŻNA UWAGA
Po poprawnym połączeniu aplikacji 
PanoBike, upewnij się, że czujnik jest 
prawidłowo zainstalowany i 
dokręcony na lewym tylnym trójkącie 
używając półokrągłych szczypiec a 
następnie odetnij nadmiar opaski. 
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Jeżeli po regulacji 
magnes koła nie 
spełnia zalecanej 
odległości, można 
użyć dodatkowego 
magnesu kadencji.

Najbardziej rozbudowana aplikacja do roweru, która 
wykorzystuje smartphones i technologię Bluetooth® aby 
przekształcić go w komputer rowerowy, osobistego 
trenera i urządzenia do monitorowania zdrowia.
Ta aplikacja łączy w sobie funkcje telefonu, komputera, 
GPS’a, odtwarzacza muzyki, aparatu foto i pulsometru 
(wymaga zakupu PanoBike Heart Rate Monitor) w jednym 
programie, który pozwala na mnóstwo zabawy na twoim 
rowerze.

Add a new device

Add a new device
POŁACZONY

iOS 5 or above
(Download for Free)

Android OS 4.3 or above
(Download for Free)


