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Standart Aksesuarlar

Ana cihaz x 1 
(CR2032 pil takılı)

Ana Cihaz Lastik 
Bandı x 1

Ana Cihaz Lastik 
Pedi x 1

Krank Mıknatısı x 1 Tekerlek Mıknatısı x 1

Vida Anahtarı x 1Pil Kapağı Aracı x 1 Kablo Bağı x 6 Kullanıcı
Kılavuzu x 1
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Aksesuar Kurulum Şeması

Krank Mıknatısı 
(Bisiklet kadansını tespit eder)

Ana Cihaz (Bisiklet kadansını ve hızını tespit 
ederve Bluetooth ve ANT+ aracılığıyla 
gerçek zamanlı verileri akıllı telefona veya 
spor saatlerine veya bisiklet bilgisayarına 
aktarır)

Tekerlek Mıknatısı 
(Bisiklet hızını tespit eder)
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Pil yalıtım tabakasının çıkarılması

Pil kapağı aracını kullanarak pil kapağını 
AÇIK konuma çevirin ve ardından pil 
kapağını çıkarın.

1

Pil yalıtım tabakasını çıkarın ve pil kapağını 
geri takın (Pil kapağını AÇIK konuma getirin 
ve geri çevirin)

2 Yalıtım tabakasını 
çıkarın
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Test Modu ve LED Işıklar

BK805, mıknatıs ve sensörün doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için test 
moduna sahiptir.
Test moduna girmek için lütfen pili bir kez yeniden takın (lütfen Pil Değiştirme 
bölümüne bakın). 
BK805'in pilini her değiştirdiğinizde test modunu çalıştırmanız önerilir. 
Test modunda, hız sensörü (Tekerlek mıknatısı) doğru şekilde takılır ve tekerlek 
döndürürse; LED ışığı mavi renkte yanıp söner, kadans sensörü (Krank mıknatısı) 
doğru şekilde takılır ve krankı çevirilirse LED ışığı yeşil renkte yanıp söner. 
Pil takıldıktan sonra test modu 15 dakika sürecektir.

Krank mıknatısının algılama 
konumu (kadans sensörü)

Tekerlek mıknatısının algılama 
konumu (hız sensörü)

LED ışığı
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Aksesuar Kurulumu

Krank mıknatısını krank üzerine 
takın ve iki kablo bağıyla sabitleyin 
(Pozisyonu belirlemeden önce 
uygun pozisyonu alana kadar 
bağları sıkmayın, aşağıdaki işlemler 
aynıdır).

1

Lastik pedi ana sensöre takın.2
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Kadans sensörünün algılama 
konumunu krank mıknatısıyla 
hizalayın ve aşağıdaki 
resimde gösterildiği gibi 
takın, kablo bağlarıyla 
sabitleyin.

3

Jant mıknatısını bisiklet 
jant teline takın, hız 
sensörünün algılama 
konumuyla hizalayın ve 
sıkın.

4
Düz jant teli

Dairesel jant teli
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Krank mıknatısı ve jant teli 
mıknatısını sensörün algılama 
konumu ile hizalanıp 
hizalanmadığını ve aralarındaki 
mesafenin 12 mm'den az olup 
olmadığını kontrol edin 
ve sensörün kuyruğunu vida 
anahtarı ile sabitleyin. 
(Uyarı: Kuyruğu döndürürken, 
cihaza zarar vermemek için 
dönüş aralığını aşmaya 
zorlamayın).

5
  

a

ba

b

< 12 mm

< 12 mm
Sensörün kuyruğunu sabitleyin
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Kurulumun başarılı olup 
olmadığını kontrol edin. 
Bisikletin krankını ve arka 
tekerleğini çevirin, hız LED'i mavi 
rengi, kadans LED'i yeşil rengi 
gösterir. Kurulumun başarılı 
olduğunu onayladıktan sonra 
kablo bağlarını sıkın ve fazla 
kısımları kesin ve tüm 
aksesuarları lastik bant ile 
sabitleyin.

6

LED ışığı

Lastik bant
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Cihaz algılanamıyorsa, lütfen pilini değiştirin.

Pil Değiştirme

Pil kapağını çıkarmak için pil kapağını AÇIK 
yönüne çevirin.

1

Pili çıkarın ve pili yasal düzenlemelere göre 
uygun şekilde atın.

2

Yeni pili takın (artı ve eksi kutuplara dikkat edin) 
ve pil kapağını AÇIK yönünün tersine döndürmek 
için pil kapağı aracını kullanın.

3

Tehlikeyi önlemek için piller çocuklardan 
uzak tutulmalıdır.
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Specifications

19,2 grAğırlık Pil Ömrü

Su 
Geçirmezlik

500 hours 

IP67

Bluetooth 5.0 & ANT+Kablosuz
Bağlantı 
Mesafesi

Bluetooth 5.0: 25 m
ANT+: 10 m

LED Işığı Kırmızı, Mavi, YeşilBoyut 102.4 x 44.7 x 22.1 mm

Pil Tipi CR2032

Uygulanabilir Akıllı Telefonlar

Bluetooth 5.0 ile Android 4.3 veya üzeri

IOS 9.0 veya üzeri, İPhone 4s modeli veya üzeri

CoospoRide, Wahoo Fitness, Zwift, Openrider veya hız ve kadans göstergeli diğer 
uygulamalar

Uyumlu Uygulamalar
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SSS

Kadans veya hız verileri eksikse, lütfen mıknatısın ve takılı sensörün 
konumunu kontrol edin, lütfen veriler normal olana kadar bunları ayarlayın.

Sorumluluk Reddi

Bu kılavuzda yer alan bilgiler sadece referans amaçlıdır. Yukarıda açıklanan 
ürün, üreticinin devam eden araştırma ve geliştirme planları nedeniyle 
önceden bir duyuru yapılmadan değiştirilebilir.

Bu kılavuzdan veya içerdiği üründen kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı 
olarak ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı, tesadüfi veya özel hasarlar, 
kayıplar ve masraflar için hiçbir yasal sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

Bisiklet hız/kadans sensörünün Bluetooth 5.0 ve ANT+ protokolü aynı anda 
çalışabilir, akıllı telefon ve spor saatlerini ayrı ayrı bağlamak isterseniz lütfen 
bağladığınız cihazın Bluetooth 5.0 ve ANT+ olduğundan emin olunuz.

Çeşitli popüler fitness uygulamaları ile cihazın nasıl bağlanılacağı hakkında 
lütfen uygulamanın talimatlarına bakın.
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