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WAARSCHUWING
LEES DIT SUPPLEMENT EN JE
CANNONDALE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Beide documenten bevatten belangrijke veiligheidsinformatie. Bewaar deze documentatie voor
toekomstige naslag.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

In deze bijlage wordt bijzonder belangrijke informatie als volgt aangegeven:

WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot zwaar letsel of
overlijden.

OPMERKING
Duidt op speciale voorzorgsmaatregelen die
moeten worden genomen om schade te
voorkomen.

SYMBOLEN:
N·m

Aanhaalmoment in Newtonmeter

ILLUSTRATIES:
Alle productafbeeldingen, graphics en figuren in deze gebruikershandleiding dienen
enkel ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het product.

DOWNLOAD
Cannondale handleidingen/bijlages op http://www.cannondale.com.
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Contactgegevens Cannondale
Cannondale USA
Cycling Sports Group, Inc.
1 Cannondale Way
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1-800-726-BIKE (2453)

Uw Cannondale-dealer
Om ervoor te zorgen dat jouw fiets op de
juiste manier wordt onderhouden en je recht
houdt op betreffende garanties, verzoeken we
je om al het service- en onderhoudswerk te
laten uitvoeren door een erkende Cannondaledealer.

CSG Europe (Woudenberg)
Cycling Sports Group Europe B.V.
Geeresteinselaan 57
3931JB Woudenberg
The Netherlands
PH: 00.31.541.200374

OPMERKING
Ongeautoriseerd(e) service, onderhoud of
vervangings-onderdelen kunnen leiden tot
schade en je garantie teniet doen.

Internationale distributeurs
Bekijk onze website om een Cannondaledealer in jouw regio te vinden.
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Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING
GEBRUIKSDOEL: SmartSense-lichten zijn bedoeld als dagrijlichten. Ze zijn bedoeld om
jou op de fiets beter zichtbaar te maken en de kans te vergroten dat andere fietsers,
voetgangers en automobilisten je zien. Het zijn lichten “om gezien te worden”, geen lichten
om de weg en/of obstakels op de weg te verlichten.
Omdat SmartSense-lichten niet net zo fel en intens zijn, vormen ze GEEN alternatief voor
sterkere koplampen die bedoeld zijn om de weg en/of obstakels op de weg te verlichten.
ALLEEN VOOR GEBRUIK OP DE FIETS: SmartSense-lichten zijn alleen bedoeld voor
gebruik op de fiets. Bevestig en gebruik SmartSense-lichten niet op auto’s, motoren,
motor-aangedreven voertuigen of welk ander apparaat dan ook.
GEBRUIK DEZE LICHTEN OVERDAG, ALTIJD: Zelfs op heldere, zonnige dagen kan het
gebeuren dat automobilisten fietsers over het hoofd zien. Dit gebeurt vooral bij fietsers die
afdalen richting automobilisten die net de weg op willen draaien en bij fietsers die in en uit
de schaduwen van bomen rijden.
Vergroot je kans om gezien te worden door altijd met knipperende stroboscooplichten te
rijden (voor en achter).
GEEN ENKEL LICHT- OF RADARSYSTEEM BESCHERMT JE TEGEN
ONOPLETTENDE AUTOMOBILISTEN OF OBSTAKELS OP DE WEG
HOGER RISICO IN HET DONKER: Het risico op een ongeval, vooral een aanrijding met
een motorvoertuig, is in het donker veel hoger. Kies je ervoor dit risico te aanvaarden,
maak het dan in ieder geval zo klein mogelijk: gebruik altijd een goed lichtsysteem met een
koplamp, een achterlicht en een stroboscooplamp. Draag lichtgekleurde reflecterende
kleding. Rij voorzichtig. Vraag om advies aan een ervaren fietsforens bij je dealer.
Lees de paragraaf “Rijden in het donker” in je Cannondale Gebruikershandleiding voor
meer informatie over de vele gevaren van in het donker fietsen.
NEGEER JE DEZE WAARSCHUWINGEN, DAN KUN JE DOOR EEN ONGEVAL
ERNSTIG LETSEL OPLOPEN, VERLAMD RAKEN OF OVERLIJDEN.
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Belangrijke veiligheidsinformatie
Waarschuwingen

WAARSCHUWING
AFLEIDING: Gebruik geen accessoires die je aandacht afleiden en/of je vermogen om
de fiets veilig te besturen verminderen. Kijk tijdens het fietsen niet naar elektronische
apparaten (bijv. lichtbediening, verlichting, mobiele telefoons, camera’s of fietscomputers). Elke vorm van afleiding zorgt ervoor dat je minder goed in staat bent om je
fiets te besturen.
Stop op een veilig plek, buiten bereik van het verkeer, voordat je instellingen aanpast of
verandert in de App of anderszins gebruik maakt van de App of andere
bedieningssystemen.
ELK LICHTSYSTEEM KAN ZONDER WAARSCHUWING UITVALLEN:
Rij voorzichtig in het donker. Veel ervaren fietsers gebruiken twee afzonderlijke lichtsystemen, bijvoorbeeld een op de fiets en een op de helm.
COMPATIBILITEIT: De SmartSense-verlichting is alleen compatibel met de Garminapparaten die in deze bijlage staan. Informatie over de compatibiliteit kan worden
herzien. Gebruik geen enkel apparaat dat niet compatibel is zoals omschreven in deze
handleiding. Elk afzonderlijk defect in elk gedeelte van het systeem kan onverwachte
gevolgen hebben en leiden tot een of meer defecte onderdelen.
FIETSREFLECTOREN: Verwijder het reflectorsysteem niet van je fiets.
NEGEER JE DEZE WAARSCHUWINGEN, DAN KUN JE DOOR EEN ONGEVAL
ERNSTIG LETSEL OPLOPEN, VERLAMD RAKEN OF OVERLIJDEN.
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WAARSCHUWING
OMGEVINGSBEWUSTZIJN: Bedenk dat fietsen met verlichting of apparaten die het
omgevingsbewustzijn vergroten NIET je veiligheid garandeert. Lichten, stroboscopen,
knipperlichten en zelfs radar-waarschuwingsapparaten kunnen nooit jouw veiligheid of
andermans zorg voor jouw veiligheid garanderen. Lichten kunnen je niet beschermen
tegen letsel of overlijden als gevolg van de vele gevaren die je als fietsers tegenkomt.
Lichten kunnen het risico verkleinen, maar niet elimineren.
Voor maximale effectiviteit moeten alle lichten correct op de fiets worden gepositioneerd.
Verwijder nooit de reflectoren van je fiets, ook niet als je lichten hebt.
Fietsverlichting, stroboscopen en knipperlichten kunnen helpen om een fiets van andere
lichtbronnen in de omgeving te onderscheiden, maar garanderen nooit je veiligheid.
LICHTMODI: Een “lichtmodus” is de manier waarop het licht schijnt. Er zijn diverse
lichtmodi. Je kunt lichtmodi selecteren via de Cannondale App of via de knop van de
koplamp. Een modus kan feller of minder fel zijn, constant of knipperend of flitsend, en dat
op verschillende snelheden.
LOKALE, PROVINCIALE OF NATIONALE WETGEVING: De manier waarop een licht
schijnt, kan in jouw regio bij wet zijn geregeld. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat de lichten werken en worden gebruikt conform plaatselijke wetgeving. Hou
je je niet aan deze wetgeving, dan kan dat leiden tot straffen of boetes.
REFLECTERENDE KLEDING & ACCESSOIRES: Verlichting is één manier om jezelf beter
zichtbaar te maken voor anderen. We raden je sterk aan in aanvulling hierop ook gebruik te
maken van reflecterende kleding en andere accessoires met reflecterende elementen.
NEGEER JE DEZE WAARSCHUWINGEN, DAN KUN JE DOOR EEN ONGEVAL
ERNSTIG LETSEL OPLOPEN, VERLAMD RAKEN OF OVERLIJDEN
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Accu’s en opladers
WAARSCHUWING
VERVANGING - Gebruik alleen de accu en oplader zoals vermeld in de paragraaf “Specificaties”. Gebruik geen andere accu’s of opladers. Gebruik de oplader niet om andere accu’s
op te laden.
VOORKOM SCHADE - Laat de accu of oplader niet vallen. Maak de accu en oplader niet
open en pas ze niet aan. Er zitten binnenin geen onderdelen die door de gebruiker zelf
gerepareerd kunnen worden.
Houd de accu uit fel zonlicht en weg van hittebronnen. Overmatige verhitting kan de accu
beschadigen.
Houd de accu weg van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine
metalen items om te voorkomen dat de blootliggende contactpunten kortsluiting maken.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot brandwonden, vuur of een explosie.
TRANSPORT & VERZENDING – Plan je een reis, neem dan ruim van tevoren contact op
met de luchtvaartmaatschappij en vraag naar de regels m.b.t. accu’s in ruimbagage, in dit
geval de SmartSense Li-Ion 19.4 Wh accu-eenheid. Bedenk dat voor de accu mogelijk
speciale behandelingsprocedures gelden. Het vervoer van de accu valt mogelijk onder
specifieke regelgeving inzake gevaarlijke materialen. Neem contact op met je vervoerder.
Bevindt de accu zich buiten de houder, zorg er dan voor dat je hem droog houdt en de
contactpunten geen contact kunnen maken met metalen objecten.
OPLADEN - Neem de accu en oplader mee naar binnen en wacht tot ze op
kamertemperatuur zijn voordat je gaat opladen. Check of de oplader en het stopcontact
dezelfde voltage hebben.
Kies voor het opladen een schone, droge binnenruimte met goede ventilatie. Zorg ervoor
dat zich hier geen brandbare stoffen bevinden, om brand als gevolg van vonken of
oververhitting te voorkomen. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de oplader niet zijn
afgedekt. Dek de accu of oplader nooit af.
Maak de oplader wanneer deze volledig is opgeladen los van de accu. Laat een volle accu niet
aan de oplader liggen. Haal de stekker uit het stopcontact als de oplader niet in gebruik is.
Zie voor onderhoud aan de accu en oplader de instructies van de betreffende fabrikant.
AFVOER - De accu en oplader bevatten mogelijk schadelijke materialen en dienen te
worden afgevoerd volgens nationale of plaatselijke regelgeving. Verbrand de accu en
oplader niet, gooi ze niet in het water of bij het reguliere huisvuil. Breng ze naar het
afvalperron of naar een recyclingbedrijf.
HET NEGEREN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LEIDEN TOT ELEKTRICITEITSBRANDEN, EXPLOSIES, ZWARE BRANDWONDEN OF ELEKTROCUTIE.
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System Overview
Onderdelen
Beschrijving en basisfunctie basisonderdelen:
(1) SmartSense accu (Garmin Varia Core accu) Dit is de powerbron van het SmartSense-systeem.
Als je de accu loshaalt kun je hem d.m.v. de USB-C-poort aan de bovenkant ook gebruiken om
onderweg je telefoon op te laden, bijvoorbeeld tijdens een koffiestop.
(2) SmartSense houder (Garmin Varia Core houder) Het brein, het controlecentrum en de houder
van de accu. Dit is de communicatiehub tussen alle SmartSense-onderdelen en ook voor je telefoon.
Zie dit als je computer, waarbij SmartSense het besturingssysteem is waar alle onderdelen op
draaien.
(3) SmartSense Foresite E350 voorlicht – Functies kunnen verschillen per regio.
(4) SmartSense Hindsite E85 of Hindsite E25 achterlichten – Functies kunnen verschillen per regio.
(5) Cannondale Wielsensor – De Wielsensor vertelt het SmartSense-systeem wanneer je fietst en
neemt automatisch je fietsactiviteit voor je op. Ga voor meer informatie naar:
https://www.cannondale.com/-/media/files/manual-uploads/manuals/134946%20 rev%201%20
cd%20ii%20wheel%20sensor.pdf
Cannondale App – Met de Cannondale App kun je de instellingen van je lichten en display
aanpassen. SmartSense is ook zonder app volledig functioneel. Ga voor meer informatie over de app
naar : https://www.cannondale.com/en-us/app
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System Overview
Locatie onderdelen

Locatie onderdelen
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Onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.

SmartSense accu
SmartSense houder
Foresite voorlicht
Hindsite achterlicht E85 of E25
Cannondale Wielsensor

6.
7.
8.
9.
10.
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Garmin Radar
Garmin Radar display
Verlengkabel zitbuis
Verlengkabel onderbuis
Kabelconnectors

Gebruiksaanwijzing
Aan de slag
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Gebruiksaanwijzing
Aan de slag

SmartSense Aan/Uit zetten

Is SmartSense als originele uitrusting bij je
fiets geleverd, dan is het systeem direct
klaar voor gebruik. Dit betekent dat het
systeem automatisch inschakelt wanneer
het voorwiel in beweging komt of wanneer
je op de knop van het voorlicht drukt.

Automatisch
•

AAN: Zodra je begint met fietsen
schakelt de Cannondale Wielsensor het
systeem automatisch in (Auto Wake).

•

UIT: Wanneer je langer dan zes minuten
stilstaat schakelt SmartSense
automatisch uit.

Er moet wel aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
1. De Wielsensor moet correct op het
voorwiel zijn bevestigd en operationeel
zijn. Draai om dit te testen aan het
voorwiel en check of de groene LED op
de sensor knippert.

Handmatig

2. De SmartSense-accu moet volledig
opgeladen zijn en vastzitten in de
houder.
3. De houder moet via de kabels
verbonden zijn met ieder licht in het
netwerk (voor/achter). De
verbindingskabels moeten netjes zijn
uitgelijnd en goed vastzitten in de
verlengkabels en de contactpunten van
de lichten. Gaan de lichten niet aan, dan
kan dat erop duiden dat de connectors
of kabels niet goed zijn uitgelijnd of niet
goed vastzitten.

•

KNOP ACCU: Houd de knop op de accu
twee seconden ingedrukt, of totdat het
blauwe lampje gaat branden, en laat dan
los.

•

CANNONDALE APP: Druk in de
Cannondale App op de SmartSense
power-knop.

Lichten
De SmartSense-lichten (indien op de juiste
wijze verbonden via de kabelcontactpunten) werken als volgt:

Handmatig lichtmodi veranderen:
Druk op de knop op de achterkant van het
voorlicht om door de lichtmodi te scrollen.
•

138691 Rev 1 (03/22)
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Met het oog op maximale zichtbaarheid
starten de lichten altijd in modus 1.

Gebruiksaanwijzing
Handmatig lichten aan/uit zetten:

Handmatig lichten aan/uit
zetten:

Wat is ‘StVZO’?
In sommige Europese regio’s wordt
SmartSense geleverd met lichten die zijn
ingesteld op StVZO-wetgeving.

Houd de knop van het voorlicht twee
seconden ingedrukt om de lichten aan/uit
te zetten. De Radar blijft werken wanneer

StVZO-wetgeving schrijft voor aan welke
eisen verlichting moet voldoen (bijv.: lichten
mogen niet knipperen of flitsen).

de lichten zijn uitgeschakeld.

Runtime en standaard
lichtmodi

StVZO SmartSense-systemen zijn voorzien
van een label met “K 1906” aan de zijkant
van het voorlicht..

Afbeelding. StVZO markering

Standaard SmartSense-systemen zijn
voorzien van een label met “Classic E350”
aan de zijkant van het voorlicht.

* Er zijn verschillende factoren die de
runtime kunnen verkorten: gebruik van de
Auto Adjust / Auto On modus, de conditie
van de batterij en de temperatuur. Runtimes
gaan uit van continu gebruik en worden
verlengd door tijd in de Slaapmodus.
Afbeelding. Standaard markering
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Radar
Sommige SmartSense modellen zijn
uitgerust met een geïntegreerd Garmin
Varia Radar systeem met achterwaarts
gerichte sensor en display op het stuur.
Deze onderdelen moeten op de juiste wijze
met de lichten worden verbonden via de
licht-contactpunten.

Kleuren Radar-melding:
•

Groen = Geen voertuig gedetecteerd

•

Oranje = Voertuig nadert van achteren

•

Rood = Voertuig nader met hoge
snelheid

•

Rood (terwijl er geen voertuigen
naderen) = Apparaatfout

Wanneer het systeem is geïnstalleerd zijn
er drie manieren om Radar-meldingen te
ontvangen:
1. Via het Radar-display op het stuur
•

LED-display met geluidsmeldingen,
inbegrepen bij fietsen met Radar

•

Status-LED bovenaan en diverse witte
LED‘s tonen naderende voertuigen

2. Via het Cannondale App Ride Screen
•

Open de Cannondale App en druk op
Start Rit

•

Naderende voertuigen worden aangegeven in het Ride Screen en met
geluidsmeldingen

3. Via diverse fietscomputers of horloges/
wearables (Garmin, Wahoo, Hammerhead, etc.). Hiervoor moet je het
apparaat koppelen.

138691 Rev 1 (03/22)
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SmartSense functies en
instellingen
•

•

Auto Wake: SmartSense schakelt in
zodra de Wielsensor beweging
detecteert. Het systeem schakelt
automatisch uit wanneer je langer dan
zes minuten stilstaat. SmartSense kan
ook altijd aan-/uit worden gezet met de
app of via de knop op de accu.
(Standaard ingeschakeld)
Auto Adjust in Low Light (StVZO = Auto
On in Low Light): In omstandigheden
met weinig licht veranderen de lichten
om je zo goed mogelijk zichtbaar te
maken voor medeweggebruikers. Wordt
het weer lichter of verander je de lichtmodus, dan keren de lichten terug naar
de geselecteerde modus. De sensor voor
omgevingslicht zit op de achterkant van
het voorlicht. In sommige gevallen kan
deze instelling de batterijduur aanzienlijk
verkorten. (Standaard ingeschakeld)

11

•

Auto spaarstand: Om energie te sparen
veranderen de lichten bij 10% accu en
gaat de Radar uit bij 5%. (Standaard
ingeschakeld)

•

Remlicht: Het achterlicht reageert op
sterke vertraging en waarschuwt zo
mensen achter je. (Standaard
ingeschakeld)

•

Reactie op Radar-targets: De lichten
reageren op voertuigen die van achteren
naderen, om je beter zichtbaar te maken.
(Standaard ingeschakeld indien Radar
aanwezig)

•

Auto Proximity Flash: Lichten flitsen
kort wanneer je de app opent in de buurt
van je SmartSense. (App nodig)

•

Audio-/visuele opties Radar-display
(App nodig)

•

USB powerbank: Je kunt de accu
gebruiken om andere USB-apparaten op
te laden (telefoon, koptelefoon, etc.),
maar niet tijdens het fietsen.

*

Alle functies en instellingen kunnen
worden aangepast in de Cannondale App

Supplement gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing
SmartSense gebruiken met de Cannondale App

SmartSense gebruiken met de
Cannondale App

Probleemoplossing
Stuit je bij het gebruik van SmartSense op
problemen? Het Cannondale Help Center
houdt een reeks artikelen bij over specifieke
gevallen die kunnen optreden. Voorbeelden
van huidige artikelen:

Als je je SmartSense-fiets toevoegt in de
gratis Cannondale App (iOS of Android) heb
je meer opties om je SmartSense-systeem
te bedienen en aan te passen, waaronder:
•

• Aan de slag met SmartSense

SmartSense functies en instellingen
aanpassen

•

SmartSense in-/uitschakelen

•

SmartSense lichtpatronen aanpassen en
bedienen (niet van toepassing bij
StVZO-systemen)

•

Nauwkeurige indicator batterijniveau

•

Radar-meldingen op je telefoon
ontvangen

•

Firmware upgraden (wanneer nodig)

• SmartSense troubleshooting
• SmartSense functies verschijnen niet in
de Cannondale App
• Cannondale App verbindt niet met
SmartSense
• Auto Wake functie werkt niet
• SmartSense Radar werkt niet
• SmartSense Radar aan je fietscomputer
koppelen

Je kunt deze artikelen hier vinden: https://
cannondale.zendesk.com/

138691 Rev 1 (03/22)
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SmartSense Foresite 350
Onderdelen

SmartSense Foresite 350
Onderdelen
2

4

3

Zorg ervoor dat de pinnetjes precies
aansluiten op de gaatjes voordat je
de connector vastduwt.

1

5
8

7

10

6

9

Onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modelnaam
Behuizing
Lens
Mount
Knop lichtmodus
Cover poort (2X)

7.
8.
9.
10.

13

Accessoire-poort (2X)
Omgevingslichtsensor
Stroom/communicatiekabel (naar houder)
SmartSense accessoire-connector (van
ander apparaat)

Hindsite Array E85/E25 achterlichten
Onderdelen
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Hindsite Array E85/E25 achterlichten
Onderdelen
1
2

Zorg ervoor dat de pinnetjes
precies aansluiten op de gaatjes
voordat je de connector vastduwt.

3

5

4

8

7
8

9

6

Onderdelen
1. Modelnaam
2. Behuizing
3. Lens
4. Cover poort (2X)
5. Accessoire-poort (2X)
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6.
7.
8.
9.
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Stroom/communicatiekabel (naar
Mount
Radar bracket schroefdraadinzet (2X)
SmartSense accessoire-connector (van
ander apparaat)

Hindsite Array E85/E25 achterlichten
Montagebeugel/Garmin Varia Radar

Montagebeugel/Garmin Varia Radar
3

1

6

2

7
4
5

2 Nm

4
2 Nm
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Onderdelen
1. Hindsite licht
2. Montagebeugel Radar
3. Garmin Varia Radar
4. Schroeven montagebeugel Radar 		
(4X)

5. Stroom/communicatiekabel (naar houder)
6. Kabel Garmin Varia Radar
7. Kabelhaak montagebeugel Radar
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Hindsite Array E85/E25 achterlichten
SAVE of C2 licht-montagebeugel
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SAVE of C2 licht-montagebeugel
1

7

6
5
2

7

3

4

(4X)
M4 x 8 mm
2 N-m

Dit onderdeel kan omgedraaid worden zodat
de hoogte van het achterlicht afgestemd kan
worden op verschillende zadels.

Onderdelen
1. Bovenste zadelrailklem
2. Frictiebeugel met hardware
3. Radar montagebeugel
4. Aanhaalmoment 2Nm

138691 Rev 1 (03/22)

5. Cannondale Hindsiteachterlicht
6. Garmin Varia Radar
7. Kabel achterlicht
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SmartSense accu
SmartSense accuduur en
levensduur

Specificaties
Model : Garmin Varia Core accu
Gebruiksdoel: Alleen voor gebruik op
de fiets

De tijd dat de accu stroom kan leveren aan
SmartSense-onderdelen hangt af van het
energieverbruik van de lichten en andere
gekoppelde onderdelen.

Capaciteit: 19.4 Wh, 2810mAh

•

Felle lichten, niet flitsen, snel flitsen:
meer energie nodig, kortere accuduur,
kleinere gebruikstijd.

•

Minder felle lichten, traag flitsen: vraagt
minder van de accu en leidt tot een
langere gebruikstijd.

Onderdeelnr.: CP1552U10OS

7.2 VDC
Oplaadtijd: 3 uur
Oplader: 5V 2A USB

Algemene informatie

De levensduur van de accu is beperkt. De
totale levensduur hangt af van het aantal
laad/ontlaad-cycli en omgevingsfactoren.

De accu zorgt voor stroomtoevoer en
dataverbinding naar andere verbonden
SmartSense-onderdelen via de
verlengkabels.

SmartSense accu eerste keer
opladen

De onderdelen van het SmartSensesysteem werken alleen als de accu
volledig is opgeladen en geïnstalleerd in
de SmartSense houder.

Laad de accu voor het eerste gebruik drie
uur op totdat deze volledig is opgeladen.

OPMERKING
De accu is een afgesloten eenheid en
kan niet worden gereviseerd.
Vervang de accu als deze niet meer
normaal oplaadt, beschadigd is of
anderszin defect.
Deponeer/recycle elektronisch
afval in overeenstemming met de
geldende lokale wetgeving.
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SmartSense accu
Onderdelen

Supplement gebruikershandleiding

Onderdelen
5
2

4
7

3
6
USB-C

1

BOVENAANZICHT

8
Onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accu
Accuknop
Accu-LED‘s
Status-LED
Afdekking USB-connector
Contactpunt USB-C
USB-C kabel
Contactpunt accuhouder

ONDERAANZICHT
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SmartSense accu
Status LED

LEDS

Status LED

De vier LED’s (3) onder de accuknop (2)
geven het huidige batterijniveau aan. Als
je kort op de accuknop (2) drukt, lichten
de LED’s drie seconden lang groen op
om het batterijniveau weer te geven.

De Status-LED is de bovenste LED, vlak
onder de accuknop.

Dit wordt als volgt aangeduid:

•

Actief = twee blauwe flitsen elke
5 seconden

•

Slaapmodus = één blauwe flits elke
10 seconden

•

Laag batterijniveau = twee rode
flitsen elke 5 seconden

•

Systeemfout = econtinu rood

•

Firmware overzetten = blauw
knipperend

•

Firmware updaten = econtinu paars,
paars knipperend

•

Firmware succesvol geïnstalleerd =
10 blauwe flitsen

•

Firmware update mislukt = 10 rode
flitsen

•

4 groene LED’s - 100% opgeladen

•

3 groene LED’s - 75% opgeladen

•

2 groene LED’s - 50% opgeladen

•

1 groene LED - 25% opgeladen

Als SmartSense is ingeschakeld, dan
signaleert de Status-LED als volgt:
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SmartSense accu
Slaapmodi

Supplement gebruikershandleiding

Slaapmodi

Deep sleep modus

De accu heeft twee verschillende
slaapmodi waardoor het systeem
automatisch energie spaart wanneer
het niet gebruikt wordt.

De accu gaat in “deep sleep modus” als
er twee weken geen activiteit is
waargenomen.

Slaapmodus

•

Spaart de accu energie.

•

Knippert de Status-LED op de accu
niet, waardoor het lijkt alsof de accu
leeg is.

De slaapmodus schakelt tijdelijk de
stroomtoevoer naar apparaten uit.

•

Reageert de accu niet op de
Wielsensor.

De accu ontwaakt automatisch uit de
slaapmodus wanneer:

•

Reageert de accu niet op de
Cannondale App.

•

Reageert de accu niet op een korte
druk op de knop.

In de deep sleep modus:

Als er 6 minuten geen activiteit is
waargenomen, dan gaat de accu in
“slaapmodus”.

•

de accuknop twee seconden wordt
ingedrukt, of

•

de Wielsensor beweging detecteert,
of

•

SmartSense wordt ingeschakeld via
de Cannondale App.

Zo haal je de accu weer uit de deep
sleep modus:
Houd de accuknop vier seconden lang
ingedrukt.
Zo zet je de accu handmatig in de
deep sleep modus:
Houd de accuknop vier seconden
lang ingedrukt.

SPECIALE OPMERKING:
De accu moet voldoende batterijniveau
hebben om uit de deep sleep modus te
komen. Als bovenstaande niet werkt om
de accu uit de deep sleep modus te
halen, laad de accu dan op.

138691 Rev 1 (03/22)
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SmartSense accu
Opladen

Opladen

OPMERKING

Zie ook „Accu’s & opladers“ op
pagina 5.

Haal de accu van de fiets om hem op
te laden.

1. Haal de SmartSense-accu van de
fiets.

OPMERKING: Het volgende kan
gebeuren:

2. Til de accupoortcover (4) omhoog en
verbind een USB-C kabel (6) met de
laadpoort (5).

Als een volledig lege accu weer is
opgeladen, kan het gebeuren dat de
LED’s niet branden zoals normaal totdat
de opgeladen accu weer in de houder zit
en weer wordt ingeschakeld.

3. Verbind de kabel met een 5V 2A
(minimaal) USB-voedingsbron (wandlader) en laad de accu ongeveer drie
uur op.
4. Wanneer de accu volledig is opgeladen gaan de groene LED‘s uit.
Druk kort op de accuknop (2) om
te checken of de accu volledig is
opgeladen (alle vier de LED‘s kleuren
dan groen).
5. Haal de kabel (6) uit de accupoort
(5) en doe de cover (4) weer op zijn
plaats.
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SmartSense accu
Andere apparaten opladen

Supplement gebruikershandleiding

Andere apparaten opladen

USB-C Poort

De SmartSense-accu kan worden
gebruikt om andere, kleinere accu’s of
USB-apparaten op te laden. De accu kan
dienst doen als powerbank; dit is niet zijn
primaire doel.

De USB-C poort op de SmartSense-accu
is bedoeld voor het opladen van
apparaten met minder capaciteit.
De poort kan geen data verzenden of
ontvangen.

Het opladen van een ander apparaat
verlaagt het batterijniveau van de
SmartSense-accu. Daarnaast wordt de
resterende gebruikstijd van de
onderdelen van het SmartSensesysteem gereduceerd.

Systeemupdates lopen alleen via de
Cannondale App en tussen gekoppelde
apparaten.
De poort is alleen bedoeld voor het
opladen van de accu of minder sterke
accu’s/apparaten met een USBconnector, zoals een telefoon of een
fietscomputer.

Bedenk altijd VOORDAT je besluit de
SmartSense-accu te gebruiken om een
ander apparaat op te laden, dat dit ten
koste gaat van het batterijniveau van de
accu zelf.

OPMERKING
Haal de accu uit de houder om hem
op te laden.

WAARSCHUWING

Haal de accu uit de houder om er
andere apparaten mee op te laden.

Laad geen andere apparaten op
terwijl je fietst of met de accu in de
houder.

In deze bijlage staat geen informatie over
firmware-updates voor SmartSenseonderdelen.

Controleer na het opladen van een
ander apparaat altijd het
batterijniveau van de SmartSenseaccu.

138691 Rev 1 (03/22)
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SmartSense houder
Informatie

SmartSense houder
Informatie
De SmartSense-accuhouder (1) houdt de
SmartSense accu (2) op zijn plaats op de
fiets.
De houder (1) heeft twee
kabelconnectors om verbinding te
maken met SmartSense compatible
onderdelen die op de fiets zijn
gemonteerd.
De kabels die uit de houder komen zijn
exact hetzelfde en niet specifiek
ontworpen voor een bepaald onderdeel.
Gebruik je de verlengkabels om een
apparaat te koppelen, gebruik dan de
bovenste kabel voor onderdelen aan de
voorkant van de fiets en de onderste
voor apparaten aan de achterkant.

Installatie frame
Als er SmartSense-apparaten zijn geïnstalleerd dient de houder te allen tijde op de
fiets te blijven.
Verwijder indien nodig de twee bevestigingsschroeven om de houder uit het frame
te halen teneinde de interne verlengkabels
te koppelen of te ontkoppelen. Het is niet
mogelijk de kabels te bereiken als de houder
op zijn plek zit.
Zet de cover of houder vast met de coverschroeven. Gebruik een momentsleutel om
de schroeven vast te draaien zoals
aangegeven.
Is de SmartSense-houder uit het frame
verwijderd, installeer dan de frame-cover
(10).

Het uiteinde van de connector moet
worden uitgelijnd volgens de pijltjes en
stevig aan worden gedrukt.

Serienummer
Het serienummer (3) vind je in de
behuizing van de houder.
Gebruik dit nummer om relevante
service-informatie over het SmartSensesysteem te achterhalen.
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SmartSense houder
Onderdelen
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Onderdelen

9
2 N·m
M4 X 10 mm

1

6

5

8

XX
XXX
XXX

3
4

2

7

10

Onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.

SmartSense houder
Slot
ID-/serienummer
Contactpinnen
Kabelconnector, boven

138691 Rev 1 (03/22)

Cradle shown removed from frame for clarity.
6.
7.
8.
9.
10.
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Verlengkabel, 500 mm, onderbuis
Kabelconnector, onder
Verlengkabel, 700 mm, zitbuis
Bevestigingsschroeven (2X)
Frame-cover

SmartSense houder
Accu installeren

Accu installeren

Accu verwijderen

1. Open het slot (3) van de houder.

1. Open het slot (3) van de houder.

2. Laat de rechterzijde van de accu in de
rechterkant van de houder (1) zakken;
laat daarna de linkerzijde van de accu (2)
in de houder zakken.

2. Til de linkerzijde omhoog, trek naar links
en haal de accu (2) omhoog.
Sluit het slot (3) van de houder om schade
te voorkomen.

3. Sluit het slot (3) van de houder. Druk
stevig zodat je zeker weet dat het
vergrendeld is.

OPMERKING
Je kunt de fiets gebruiken zonder
de accu in de houder. In dat geval
ontvangen de SmartSense-onderdelen
echter GEEN STROOM en functioneren
ze niet. Je kiest er dus voor om zonder
SmartSense-functionaliteit te fietsen.

WAARSCHUWING
Doe het slot van de houder altijd goed
dicht om beschadiging/ontkoppeling/
verlies van de accu, capaciteitsverlies
bij de onderdelen of schade aan de
houder/ slot te voorkomen.

Het is het beste om een volledig
opgeladen accu altijd weer in de houder
te plaatsen en deze goed te sluiten,
zodat je klaar bent om te fietsen.
Door de accu in de houder te houden,
voorkom je ook dat er stof, modder of
vuil in komt.
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SmartSense houder
Onderdelen
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2

1

OPEN

3

DICHT
Onderdelen
1. SmartSense houder
2. SmartSense accu
3. Slot
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Vervangingsonderdelen
SmartSense onderdelenlijst

Vervangingsonderdelen
SmartSense onderdelenlijst
De volgende SmartSense-onderdelen zijn verkrijgbaar als vervangings- of serviceonderdeel:
ID

Teilenummer

Beschreibung

L

K76641

Hindsight Array Radar Connection Bracket

K76661

Radar Display and Center Light Mount

CP2502U10OS

SmartSense Wire Kit 500/700mm

P
Q

K26032

Light mount seatpost friction flange

V

CP1202U10OS

Light Centered Round Bar Mount

W

CP1212U10OS

Radar Display Round Bar Mount

X

CP1222U10OS

SystemBar Radar Display Mount

Y

CP1232U10OS

SystemBar Computer Mount

Z

CP1512U10OS

Garmin Varia eRVR315 WW Radar

AA

CP1522U10OS

Garmin Varia eRDU WW

BB

CP1532U10OS

Garmin Varia Core Cradle

CC

CP1552U10OS

DD

EE

CP1662U10OS
CP1642U10OS
CP1672U10OS
CP1652U10OS

Garmin Varia Core Battery
Foresite E350 SmartSense Light
Foresite E350 SmartSense STVZO Light (German
safety standard compliant)
Hindsite Array E85 SmartSense Light
Hindsite Array E25 SmartSense STVZO Light
(German safety standard compliant)
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SmartSense onderdelenlijst

Supplement gebruikershandleiding

ST = 700 mm

P

BB

DT = 500 mm

CC

Q

EE

Z

L

DD

W

AA

X
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Y

Garmin
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