MANUÁL AIRSPY

¬ 11610 + 11611

ALLROAD

1. PŘÍPRAVA AIRSPY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Než začnete s montáží výrobku, je třeba abyste si přečetli níže uvedené bezpečnostní pokyny a rozuměli jim. Nesprávně namontované
části představují značné riziko a mohou vést až k vážnému poranění
a/ nebo smrti. Prosíme, kontaktujte zkušeného servisního mechanika jízdních kol pokud máte jakékoliv otázky ohledně instalace a součástek.

ROAD

MOUNTAIN

2. PŘÍPRAVA VENTILKU NA KOLE
2.1 Presta / Galuskový ventilek

PRO VŠECHNY TYPY VENTILKŮ
Uvolněte pojistnou matici na AIRSPY adaptéru a vytáhněte adaptér
z těla AIRSPY senzoru.

Odstraňte kryt ventilku. Zcela povolte matici na ventilku tak, aby byl úplně
otevřený.

1.

2.

POZNÁMKA
Dodržování doporučeného tlaku má výrazný vliv na životnost a bezpečnost plášťů. Senzor tlaku AIRSPY slouží k zjištění tlaku v pláštích. Doporučený tlak se liší podle modelu pláště a můžete ho najít
uvedený na samotném plášti nebo u jeho výrobce. Je zodpovědností uživatele postarat se o to, aby nepřesáhl doporučený tlak,
či naopak aby tlak neklesl příliš pod doporučený limit. Senzor
AIRSPY nezasahuje aktivně během jízdy, tzn. nemůže sám reagovat
na změny v tlaku pláště způsobené např. změnou okolní teploty
a tlak upravit. AIRSPY bude správně fungovat pouze pokud má
dostatečně nabitou baterii.

MAX.

Nepoužívejte vysokotlaké čističe. Nepoužívejte chemické čistící
prostředky a odmašťovače, mohou způsobit trvalé poškození součástek.

2.2 Schrader / Autoventilek
Odstraňte kryt ventilku

!

POZOR!

Baterie nesmí být za žádných okolností spáleny. K vyjmutí baterie nepoužívejte ostré předměty. Udržujte baterii mimo dosah dětí. Nikdy
si baterii nevkládejte do pusy. V případě, že baterii spolknete, musíte
ihned vyhledat lékařskou pomoc. Baterie nesmí být rozebrána, proděravěna, nebo jakkoliv jinak poškozena. Prosíme, zkontaktujte výrobce baterie, pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zacházení s
baterií.

3. INSTALACE ADAPTÉRU VENTILKU

2.3 Dunlop ventilek
Odstraňte kryt ventilku. Odšroubujte převlečnou matici a vyjměte
vnitřní část ventilku. ( Matice a vnitřní část už nejsou potřeba)

4. INSTALACE TĚLA SENZORU AIRSPY
PRO VŠECHNY TYPY VENTILKŮ

3.1 Presta / Galuskový ventilek
Nasuňte adaptér na ventilek a přitáhněte.
POZOR: Vzduch z pláště unikne skrz adaptér.

1.

Tělo senzoru AIRSPY by mělo být zarovnáno s paprsky kola a ve
směru pohybu kola, pokud je to možné. Pro tento účel může být tělo
senzoru otáčeno o 10°.

2.
1.

2.
SMĚR POHYBU

SMĚR POHYBU KOLA
SMĚR POHYBU
MAX.

POZOR: Kompatibilní jsou pouze ventilky
bez drážky!

2.2 Schrader/ Autoventilek + Dunlop ventilek

1.

2.

MAX.
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5. MONTÁŽ AIRSPY OCHRANY PROTI KRÁDEŽI

VZDÁLENOST SENZORU OD RÁFKU

MOUNTAIN

6. ÚPRAVA TLAKU V PLÁŠTI

PRO VŠECHNY TYPY VENTILKŮ
6.1 Presta / Galuskový ventilek
Změřte který z držáků bude pasovat mezi paprsek kola a AIRSPY
senzor. Otevřený konec zahákněte o paprsek kola a druhý konec
navlékněte na senzor. Pojistnou matici namontujte zpět na adaptér a
přitáhněte.

1.

Uvolněte matici na ventilku senzoru AIRSPY tak, aby byl úplně
otevřený. Hlavici pumpy umístěte na AIRSPY adaptér a posuňte zajišťovací páku dolů. Nafukujte plášť dokud nedosáhnete požadovaného tlaku. Poté uvolněte zajišťovací páku a hlavici pumpy odklopte.
Přitáhněte matici na adaptéru ventilku a nasaďte zpět kryt.

2.

1.

2.

MAX.
MAX.

3.

4.
3.

4.

1 - 50 mm

MAX.

BAR/PSI

MAX. 8,3 BAR / 120 PSI

5.

6.

6. ÚPRAVA TLAKU V PLÁŠTI

5.

6.

6.2 Schrader / Autoventilek + Dunlop
ventilek
Hlavici pumpy umístěte na AIRSPY adaptér a posuňte zajišťovací páku dolů. Nafukujte plášť dokud nedosáhnete požadovaného tlaku.
Poté uvolněte zajišťovací páku a hlavici pumpy odklopte. Vraťte kryt
zpět na ventilek.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

7.

MAX.
MAX.

9.

BAR/PSI

MAX. 8,3 BAR / 120 PSI
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7. POUŽITÍ TMELU PRO BEZDUŠOVÝ SYSTÉM

SKS MYBIKE APLIKACE

8. VÝMĚNA BATERIE
PRO VŠECHNY TYPY VENTILKU

Presta / Galuskový ventilek
Senzor AIRSPY i všechny jeho části musí být demontované. Vymontujte vnitřní část ventilku než plášť naplníte tmelem pro bezdušový
systém. Po té co je plášť naplněný tmelem vraťte vnitřní část ventilku
zpět na místo a přitáhněte ji.

Ujistěte se, že jsou z těla senzoru odstraněny všechny nečistoty. K
otočení zámku na krytu baterie použijte minci odpovídající velikosti. Otočte zhruba o 20 stupňů proti směru hodinových ručiček
dokud nebude vrchní část drážky na krytu zarovnaná se značkou
na tělu senzoru. Odstraňte kryt baterie a vyjměte starou baterii.

MOUNTAIN

Senzor AIRSPY měří tlak v plášti během jízdy a zobrazuje jej v SKS
MYBIKE aplikaci, která je zdarma k dispozici v Appstore či Google
play.
ZOBRAZENÍ NA GARMIN ZAŘÍZENÍCH
Aplikace AIRSPY Connect IQ může být nainstalována na kompatibilní
zařízení přes Garmin Connect IQ Store na https://apps.garmin.com
nebo přes Garmin Connect Smartphone aplikaci, která je také
dostupná v Appstore či Google play.
Seznam kompatibilních zařízení najdete na www.garmin.com .
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POUŽÍVÁNÍ SENZORU AIRSPY
AIRSPY musí být zapnutý, aby se připojilo k zařízení s aplikací. Zatočte kolem, aby se senzor AIRSPY zapnul.
AIRSPY se automaticky vypne po 10 minutách neaktivity kola.
Data která jsou odeslána ze senzoru do aplikace nejsou ukládány
aplikací SKS MYBIKE.

Vložte novou CR2032 baterii místo staré baterie tak, aby znaménko
+ směřovalo ven, ke krytu baterie. Vraťte kryt zpět na místo a mincí
opět přitáhněte tentokrát ve směru hodinových ručiček.

INKL./INCL.
ALLROAD

ROAD

MOUNTAIN

DUNLOP

2x

ALLROAD

ROAD

MOUNTAIN

PRESTA
GALUSKOVÝ
VENTILEK

SCHRADER
AUTOVENTILEK

2x
4x2

OCHRANA
PROTI KRÁDEŽI
V RŮZNÝCH
VELIKOSTECH

VYROBENO V NĚMECKU

AIRSPY AV

AIRSPY SV
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