
NEDERLANDS

NODE 1.1 & NODE 2.1
Volledige gebruiksaanwijzing. Over deze handleiding

Dit is de complete handleiding voor je NODE-computer. Hierin wordt 
uitgelegd hoe je je NODE-computer installeert en de setup (programmering) 
voltooit. Ook gaat het over veiligheid bij het rijden. Verder zie je hoe je bij de 
functies van je NODE-computer komt en hoe je ritgegevens kunt bekijken en 
vastleggen. Als je aanvullende informatie nodig hebt, ga je naar je Bontrager-
verkoper of bezoek je ons online op www.bontrager.com. 
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Termen beeldscherm
Op het beeldscherm van de Nodecomputer verschijnen 
de volgende afkortingen.

Afkorting Betekenis

ALT Hoogte

AVG Gemiddelde

BIKE Fietsen, zoals bike 1 en bike 2

CAD Trapfrequentie

CAL Calorieën

CLOCK Klok

CUR Huidig of nu

DIST Afstand

F Vrouw

GRADE Hellingshoek

HR Hartslag

KG Kilogram

LB Pond

M Man

MAX Maximum

MIN Minimum

ODO Afstandsmeter

OFF Uit

ON Aan

PWR Voeding

TEMP Temperatuur

TIME Tijd
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Kijk bij het rijden op je fiets niet te lang naar de computer (Afbeelding 1). Als je 
niet op de weg let, kun je ergens tegenaan rijden. Daardoor kan je de controle 
verliezen en vallen.

Afbeelding 1. Kijk niet langdurig naar de computer.

VEILIGHEID
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BASISINFORMATIE
Dit hoofdstuk gaat over het NODE-beeldscherm, de termen die in deze 
handleiding worden gebruikt en de werkmodi. Dit is achtergrondinformatie die je 
helpt bij het begrijpen van de andere hoofdstukken van deze handleiding. Je ziet 
de schermelementen echter pas zodra je de computer hebt geïnstalleerd.

Display (beeldscherm)
Er zijn vier delen van het NODE-beeldscherm waarop gegevens staan:

Computerstatus
In het bovenste deel van het NODE-beeldscherm zie je de status van verbonden 
sensoren, de modus, fietskeuze en energieniveau van de batterij.

Tijd en ritklok
In het tweede deel van het NODE-beeldscherm zie je de juiste tijd van (12-uurs 
of 24-uurs) en de RIDE klok, waarin je ziet hoe lang de computer al loopt tijdens 
de huidige rit.

Snelheid
De NODE toont de snelheid altijd met de grootste cijfers in het midden van 
het beeldscherm.

Recap-modus

RIDE Klok

Klok

Fietskeuze
 –Bike1
 –Bike2

Accu

Gangmaker

Indicatoren modus

Snelheid     
(Primair beeldscherm)

Modus 
(Secundair  
beeldscherm)

Snelheidsfunctiekeuze
 –Huidig
 –Gemiddeld
 –Maximum

Indicatoren 
actieve sensoren
 –Snelheid
 –Trapfrequentie
 –Vermogen
 –Hartslag
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Secundair beeldscherm
In het onderste deel van het beeldscherm zie je de secundaire functies. 
Als je computer op Dual View ingesteld is, toont hij twee secundaire 
functies tegelijk. Kijk hiervoor in het gedeelte 'De Dual View instellen' in het 
hoofdstuk Manage

Lijst met functies
De NODE 1.1 en NODE 2.1 hebben verschillende functiemenu's. 

NODE 1.1 NODE 2.1
Distance X X

Dual View X X

Cadence X X

Heart rate X X

Power X X

Grade X

Altitude X

Temperature X

De meeste sensoren kun je op Off (uit) of On (aan) zetten. Als een sensor op Off 
gezet wordt, is zijn functie niet te zien wanneer je door de functies bladert.

Recap-modus

RIDEKlok

Klok

Fietskeuze
 –Bike1
 –Bike2

Accu

Gangmaker

Indicatoren modus

Snelheid 
(Primair beeldscherm)

Modus 
(Secundair  
beeldscherm)

Snelheidsfunctiekeuze
 –Huidig
 –Gemiddeld
 –Maximum

Indicatoren 
actieve sensoren
 –Snelheid
 –Trapfrequentie
 –Vermogen
 –Hartslag



4
4

Knoppen
Op de NODE zitten vier knoppen (Afbeelding 7). In de tabel hieronder staat 
beschreven wat je met de knoppen kunt doen. Ter vereenvoudiging zijn dit de 
afkortingen van de knopnamen: 

T  is bovenzijde
B  is onderzijde
s1  is zijkant 1
s2  is zijkant 2

Blader door
Druk hier bij herhaling op om een lijst van 
waarden of schermelementen door te lopen.

Houd ingedrukt
Houd een knop ongeveer drie 
seconden ingedrukt.

Druk op Druk eenmaal kort op een knop.

Geheugen
De NODE heeft een ritgeheugen en een totaalgeheugen (bij elkaar opgeteld).

Ritgegevens
	 • Cadence AVG en MAX
	 •	Distance
	 •	Heart	Rate	AVG,	MIN,	en	MAX;	plus	Zones	1	tot	en	met	5
	 •	Power	AVG,	MIN,	en	MAX
	 •	Speed	AVG	en	MAX
	 •	Altitude	(ALT),	+,	–,	en	Grade	(%)	AVG	en	MAX

Ritgegevens wissen: Rit opnieuw beginnen
De ritgegevens kunnen gewist worden (op 0 gezet) vóór elke RIDE (Afbeelding 8): 
houd s1  drie seconden ingedrukt. Het opnieuw starten van het ritgeheugen 
heeft geen invloed op het totaalgeheugen. 

Bij elkaar opgetelde gegevens (totaalgeheugen)
	 • Totale afgelegde afstand
	 •	Totale	hoogtetoename

Totaalgeheugen wissen: Reset
Je kan alle waarden in het geheugen op 0 (nul) zetten en alle instellingen wissen. 
Kijk	op	pagina	50.

Afbeelding 7. Namen van de knoppen.

s1

s2

T

B

Afbeelding 8. Ritgegevens wissen.

(3 seconden)s1
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Modi
De NODE computer heeft vijf modi:

Setup
In deze modus kun je de computer 'programmeren'. Hier kun je je voorkeuren 
instellen wat betreft taal, afstandseenheden, tijd en afstandsmeter.

Ride
Gebruik tijdens het rijden de RIDE-modus (Afbeelding 9). Hierin zie je weergaven 
van de informatie die de computer heeft verzameld. Deze informatie kan de 
huidige gegevens zijn: je huidige snelheid, de huidige temperatuur of gegevens 
van andere functies. Voor sommige functies kan de NODE je gemiddelde, totaal 
of minimum/maximum weergeven. Over elk van deze functies kun je meer lezen 
in het hoofdstuk dat over functies gaat.

Recap
Zodra je klaar bent met een RIDE of gewoon je gegevens wil inzien, kun je de
berekende gegevens bekijken in de Recap-modus (Afbeelding 10).

Manage 
In deze modus kun je de Setup wijzigen of geavanceerde instellingen uitvoeren.

Sleep (Standby)
Als de sensoren 20 minuten lang geen signaal naar de NODE zenden, schakelt 
de computer over naar Standby om energie te sparen. In Standby zie je op het 
beeldscherm twee strepen (— —). Na nog eens 10 minuten schakelt de NODE 
zichzelf uit. 

OPMERKING: Om de levensduur van de batterij tijdens lange periodes zonder 

gebruik te verlengen, verwijder je de computer uit zijn houder. Hierdoor wordt de 

Auto Start-functie uitgeschakeld.

Er zijn twee manieren om de computer wakker te maken:
•	Druk	op	een	knop
•	Autostart:	draai	het	wiel	rond	zodat	de	wielsensor	een	signaal	uitzendt

Afbeelding 9. RIDE-modus.

Afbeelding 10. Recap-modus.

Recap
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INSTALLATIE
Je Node in gebruik nemen is eenvoudig en duurt maar 10 minuten. 

Overzicht handelingen
Het helpt als je de tijd neemt om het hoofdstuk over de installatie volledig 
te lezen voordat je begint. Je kunt bijvoorbeeld de setup (#3 hieronder) niet 
afronden als de sensor de magneet op het wiel niet kan uitlezen (#1).
Nu volgen de stappen in het proces (uitvoeriger toegelicht op de 
volgende pagina's):

1.  Installeer de snelheidssensor en wielmagneet (bekijk de instructies in de 
verpakking van de sensor). Installeer de optionele extra sensoren.

2.  Bevestig de computer aan het stuur of de stuurpen.

3.  Stel je voorkeuren in voor de tijd, kilometers, enz. 

4.  "Koppel" de computer (laat de computer het radiosignaal van de sensor 
herkennen en onthouden).

Sensoren
In de verpakking van je NODE zitten geen sensoren. Je kunt sensoren voor de 
NODE aanschaffen bij je Bontrager-winkel. Installatie-instructies voor een sensor 
vind je in de verpakking van de sensor.
De NODE kan tot vier signalen of sensoren uitlezen: 
•	Snelheid
•	Trapfrequentie
•	Hartslag
•	Vermogen
•	Combo	(snelheid	en	trapfrequentie)
Je kunt altijd sensoren toevoegen. Maar iedere keer dat je een sensor toevoegt, 
moet je wel aanvullende instellingen doen.

Benodigd gereedschap
	•	Schroevendraaier,	kleine	kruiskop
	•	Munt

Lijst met onderdelen

Afbeelding 11. Onderdelen die met je Node Computer zijn meegeleverd.

A. Stuurklem

B. Rubberen kussentje

C. Houders

D. Batterij

E. Rubberen vulstuk

F. Tiewraps

G. Schroef & sluitring

H. Batterijklepje

I. Rubberen O-ring

J. Hartslagband (alleen NODE 2.1)

A

B
D

E
G

F

C

I

H
J
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De computer bevestigen
Je kunt de computer op het stuur of aan de stuurpen bevestigen. 
Op het stuur moet je bedenken of je hem liever links of rechts hebt en of je 
goed bij de knoppen op de computer kunt. Op de stuurpen zit de computer in 
het midden. 
Sturen zijn meestal rond en kennen maar één of twee maten, terwijl stuurpennen 
in vele vormen en maten te krijgen zijn. Aangezien stuurpennen zo sterk 
verschillen, heb je aan één of twee klemuitvoeringen niet genoeg. Daarom heb 
je voor het monteren op de stuurpen tiewraps nodig.

Bevestigen aan het stuur

1. 	Bepaal de diameter van je stuur (25,4 mm, 26,0 mm of 31,8 mm).

2. Steek de juiste stuurklem in de computerhouder (Afbeelding 12).

3. Schuif de kop van de stuurklem naar het einde van de gleuf in de 
computerhouder. 

4.		Zet	het	rubberen	kussentje	met	het	logo	in	de	achterzijde	van	de	
computerhouder (Afbeelding 13).

5.		Wikkel	de	stuurklem	om	het	stuur	heen	met	het	schroefgat	naar	de	
achterkant van de fiets.

6.		Steek	de	schroef	erin	en	draai	deze	vast,	precies	totdat	de	computerhouder	
niet meer op het stuur kan draaien (Afbeelding 14). Draai hem niet te 
strak aan. 

7.		Schuif	de	computer	in	de	computerhouder	(Afbeelding	15).

Bevestigen aan de stuurpen

1. Breng het rubberen kussentje met het logo aan op de achterzijde van de 
computerhouder	(Afbeelding	16).	

2.  Plaats de computerhouder op de stuurpen met het schroefgat naar de 
achterkant van de fiets (Afbeelding 17).

3.		Zet	de	computerhouder	met	de	tiewraps	goed	op	de	stuurpen	vast.

4.		Schuif	de	computer	in	de	computerhouder	(Afbeelding	15).

Afbeelding 12. Sluithaak in de achterzijde 

van de computerhouder.

Afbeelding 14. Draai de schroef aan.

Afbeelding 13. Kussentje aangebracht 

op computerhouder.

Afbeelding 15. Schuif computer in 

de computerhouder.

Afbeelding 16. Kussentje aangebracht 

op computerhouder.

Afbeelding 17. Houder op stuurpen.
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Setup (beginprogrammering)
De NODE wordt geleverd met de batterij aan de buitenkant van de computer 
zodat de batterij als nieuw is. Wanneer je de batterij plaatst, doorloopt je NODE 
automatisch deze Setup, waaronder het Pairing-proces en de Connecting-
procedures. De automatische Setup vindt ook plaats wanneer je de batterij 
vervangt of Reset-procedure uitvoert. Lees deze hele pagina voordat je 
verder gaat.

Voordat je de Setup start
Voordat je de Setup start, moet je de installatie van de computerhouder, sensor 
en magneet afronden (lees voor een sensor de installatie-instructies die bij de 
verpakking	zitten).	Plaats	de	batterij	en	plaats	de	NODE	binnen	1,5	m	van	de	
sensor. Wees klaar om de sensor te activeren volgens de uitleg in het volgende 
hoofdstuk. 

Pairing Sensors
"Pairing" (koppelen in paren) is een proces waarmee de computer een signaal 
van een sensor herkent (Afbeelding 18). Dit proces vindt plaats aan het eind van 
de aanvankelijke setup. Tijdens het koppelen van een sensor verschijnt zijn icoon 
op het beeldscherm (Afbeelding 19).
De sensor moet een signaal uitzenden zodat de computer hem kan vinden en 
ermee gekoppeld kan worden. De snelheidssensor zendt alleen een signaal uit 
wanneer het wiel draait.

De batterij plaatsen

1. Doe de meegeleverde batterij erin met de '+' naar boven of naar buiten.

2. Zet het batterijklepje erop. Draai met een munt het klepje met de klok mee.

Afbeelding 18. Koppelen met radiosignalen om sensoren 

te herkennen.

Afbeelding 19. Iconen geven aan welke sensoren 

verbonden zijn.

Sensoriconen

2.1.
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Basissetup
Bij deze procedure stel je je voorkeur voor een functie in en sla je deze 
voorkeuren op. Wanneer je een functie opslaat, gaat het setupprogramma verder 
naar de volgende functie.

1.  Maak de computer wakker: plaats de batterij, druk op een knop of laat de 
snelheidssensor een signaal uitzenden.

2.  Om de taal te wijzigen (kies Deutsch, English, Espanol, of Francais), druk je 
op T  of B .

 Om de taal op te slaan en verder te gaan met de Clock (type klok) -functie, 
druk je op s1 .

3.  De klok geeft de juiste tijd aan. Om het type klok te wijzigen (kies 12HR of 
24HR), druk je op s2 .

 Om de Clock op te slaan en verder te gaan met de Set Clock (tijd instellen) 
-functie, druk je op s1 .

4. Om de uren te wijzigen, druk je op T  of B .

 Om de uren in te stellen en verder te gaan naar het wijzigen van de minuten, 
druk je op s2 .

4.

3.

1. 2.

s1

s2

T

B

s2

B

T

B

s1

T

s1

s2

of

of
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5.

7.

T

B

6.

s2

T

B

s1

s1

s1

5. Om de minuten te wijzigen, druk je op T  of B .
Indien gewenst kun je teruggaan naar de uren in de vorige 

stap door te drukken op s2 . 

Om de Set Clock (tijd) op te slaan en verder te gaan 
met de Wheel (wielmaat) -functie, druk je op s1 .

6. 	Om de wielmaat te wijzigen (maak een keuze in het
Wheel-maatmenu rechts), druk je op T  of B .
Kijk op pagina 27 om een aangepaste wielmaat in te stellen.

Om de Wheel op te slaan en verder te gaan met de 
Distance(eenheden) -functie, druk je op s1 .

7.  Om eenheden te wijzigen (kies KM of MILES), druk je 
op s2 .

 Om de eenheden op te slaan en verder te gaan met de 
Odometer-functie, druk je op s1 .

Wielmaatmenu
700x20

700x23

700x25

700x28

700x32

700x35

700x38

26x1.5

26x1.9

26x2.0

26x2.1

26x2.2

Custom

of

of
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8. De afstandsmeter toont je bij elkaar opgetelde afgelegde afstand. 
Je kunt deze stap overslaan en de waarde op 00000 laten door op s1  te drukken en 

daarna verder te gaan naar stap 10. 

Om het uitgelichte getal te veranderen, druk je op T  of B . Om een waarde te 
kiezen en verder te gaan met het volgende cijfer, druk je op s2 .

9.  Herhaal dit voor elk van de andere vier cijfers. Om het uitgelichte getal te 
veranderen, druk je op T  of B . Om een waarde te kiezen en verder te gaan 
met het volgende cijfer, druk je op s2 .
Indien gewenst kun je teruggaan naar het eerste cijfer (en dan de andere cijfers) door te 

drukken op s2 . 

Om de Odometer op te slaan en verder te gaan naar het Pairing Process, 
druk je op s1 .

10. Na het opslaan van de instellingen voor de afstandsmeter gaat de Node 
verder met het Pairing Process. Om de Node aan een sensorsignaal te 
koppelen, moet je de sensor activeren, zodat die een signaal uitzendt:

	 •	Snelheid:	draai	aan	het	wiel
	 •	Trapfrequentie:	laat	crankarm	draaien	
	 •	Hartslag:	draag	de	borstband
	 •		Vermogen:		laat	de	crankarm	draaien	(of,	bij	een	naafsensor,	laat	het	

wiel draaien)
Op de volgende pagina wordt het beeldscherm tijdens het koppelen toegelicht.

11. Wanneer op het beeldscherm "Setup Complete", verschijnt, druk je op s1
om al je instelling op te slaan en over te schakelen naar de Ride-modus.

8.

10.

T

B

9.

T

B

s2

s1

s2

s1

of

of



12
12

Afbeelding 20. Pairing 

Sensors (sensoren 

worden gekoppeld).

Koppeling forceren
Als het niet lukt om de NODE met een sensor te koppelen of je na de 
aanvankelijke setup een sensor toevoegt, kun je het koppelingsproces forceren:

1.  Houd in de Ride-modus s1  en s2  drie seconden ingedrukt en laat elke 
sensor een signaal uitzenden.

Het beeldscherm tijdens het koppelen
Tijdens het koppelen staat in het beeldscherm PAIRING SENSORS en knippert 
rechtsonder	het	icoon	voor	'bezig	met	ontvangen'	(Afbeelding	20).	Zodra	de	
computer het signaal vindt en de koppeling maakt, knippert het icoon voor de 
sensor drie keer en komt het er in het beeldscherm bij. In Afbeelding 21 zie je dat 
de snelheidssensor gekoppeld is. Het Pairing-proces gaat één minuut door of 
tot je op een willekeurige knop drukt om het te beëindigen. In het beeldscherm 
verschijnt dan SENSORS FOUND en een getal. Dit is het aantal sensoren 
waarmee hij gekoppeld is.
Zodra	het	koppelingsproces	voltooid	is,	verschijnt	in	het	beeldscherm	SETUP	
COMPLETE (Afbeelding 22). Druk op s1, de hoogste knop aan de zijkant. Dan 
toont de computer het DIST-scherm en is hij in de Ride-modus. Nu ben je klaar 
om te rijden (Afbeelding 23).

Wanneer de NODE overschakelt naar de Ride-modus en het snelheidsscherm 
toont, is hij klaar voor gebruik.

Als het snelheidsicoon na het koppelingsproces niet verschijnt, doe je één van 
de volgende dingen: 
	•	Voer	de	procedure	'koppeling	forceren'	uit	
	•		Druk	op	de	Reset	knop	om	opnieuw	te	starten	(alle	setup	wissen,	kijk	in	de	

volledige NODE handleiding) 
	•	Kijk	in	het	hoofdstuk	Problemen	oplossen.

s1 (3 seconden)

s2
(3 seconden)

Afbeelding 21. 

Sensors Found 

(gevonden sensoren).

Afbeelding 22. 

Setup Complete 

(instellen voltooid).

Afbeelding 23.  

RIDE-modus.

1. 
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In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je aan een nieuwe rit begint. Om aan 
een nieuwe rit te beginnen, moet je de sensor aansluiten en dan je vorige rit 
vervolgen of aan een nieuwe rit beginnen.

De sensor verbinding laten maken
Elke keer dat je de NODE wakker maakt of aanzet, probeert hij automatisch 
verbinding te maken met de sensor. Dit heet "connecting." Om de NODE 
verbinding te laten maken met de snelheidssensor moet het wiel draaien.

Het beeldscherm tijdens het verbinding maken
Tijdens het verbinding maken staat in het beeldscherm CONNECTING 
SENSORS en knippert rechtsonder het icoon voor 'bezig met ontvangen' 
(Afbeelding 24). Dit proces kan wel een minuut duren. Linksboven in de NODE is 
de	verbonden	sensor	te	zien	(Afbeelding	25).	

Na het maken van verbinding verschijnt in het beeldscherm NEW RIDE? 

Verbinding forceren
Als je NODE niet goed verbinding heeft gemaakt, kun je de "verbinding 
forceren", zodat de NODE de verbindingsprocedure herhaalt. Houd in de 
Ride-modus s2  drie seconden ingedrukt en laat de sensor een signaal 
uitzenden	(Afbeelding	26).

Afbeelding 24. Verbinding maken 

met de sensoren.

AAN EEN RIT BEGINNEN

Afbeelding 25. 

Verbonden sensoren.

Sensoriconen

(3 seconden)

Afbeelding 26. 

Verbinding forceren.

1. 2.

NEW RIDE?

1. Om de waarde te wijzigen (kies YES of NO), druk je op s2 .

2. Om te kiezen, druk je op s1 .

YES NO
Ritgegevens Gewist Opgeslagen

Ritklok 0:00:00 Begint bij vorige tijd

Achtergrond-
verlichting

Schakelt	5	seconden	naar	On

Schakelt naar de Ride-modus Schakelt naar de Ride-modus

s2

s1

s1

s2
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1. 

Belangrijkste ritfuncties
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je de beeldschermen van de NODE 
computer bereikt en te zien krijgt. De informatie staat in de volgorde waarin de 
beeldschermen verschijnen wanneer je door de functies bladert. 
Om deze functies te zien, moet je eerst de sensoren verbinding laten maken 
zoals op pagina 13 behandeld in Aan een rit beginnen. Als een sensor geen 
verbinding maakt, wordt die functie overgeslagen. Met andere woorden, als de 
hartslagsensor geen verbinding maakt, verschijnt het scherm voor hartslag niet 
na dat voor trapfrequentie. In plaats daarvan zie je het scherm voor de functie 
van de volgende verbonden sensor.

Opmerking: De NODE 2.1 heeft extra functies die niet beschikbaar zijn op de NODE 

1.1. Wanneer je het secundaire beeldscherm van de NODE 1.1 bekijkt, gaat de 

bladervolgorde van zijn laatste verbonden sensorfunctie (Snelheid, trapfrequentie, 

hartslag of vermogen) naar Distance.

Snelheid
In de RIDE-modus toont de computer de snelheid altijd met de grootste cijfers 
in het midden van het beeldscherm. "Speed" is een meting van de snelheid 
waarmee je fiets zich verplaatst. 

1. Om over te schakelen van de huidige snelheid (geen letters) naar de 
gemiddelde snelheid (AVG) en dan naar de maximale snelheid (MAX), blader 
je door s1 .
De onderste knop, s2 , schakelt tussen de functies in het onderste, secundaire 

beeldscherm. Op de volgende pagina wordt het secundaire beeldscherm toegelicht.

Gangmaker
De gangmakerpijl (Afbeelding 27) vertelt je of je huidige snelheid hoger of lager 
ligt dan je gemiddelde snelheid. Als de pijl omhoog wijst, ga je harder dan je 
gemiddelde snelheid.

Afbeelding 27. 

Gangmaker.

s1 s1 s1
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Secundair beeldscherm
In het onderste deel van het beeldscherm (Afbeelding 28) zie je de secundaire 
functies. 

Als een sensor uitgezet wordt, toont computer het beeldscherm voor de bijbehorende 

functie niet. Sommige secundaire functies zijn alleen beschikbaar op de NODE 2.1.

Functie NODE 1.1 NODE 2.1
Distance X X
DualView X X
Cadence X X
Heart rate X X
Power X X
Grade X
Altitude X
Temperature X

1. Om elke secundaire functie te zien, blader je door s2 . 
In de volgende hoofdstukken worden alle functies uitgelegd en hun 

kenmerken getoond.

1.

1. 

B B

DIST

Distance 
Tijdens het rijden meet de NODE hoe ver je hebt gereden, weergegeven als 
Distance. Dit is de ritafstand, de afstand die je tijdens deze rit hebt afgelegd.

1. Om je totale bij elkaar opgetelde afgelegde afstand (DIST ODO) te zien, 
blader je door B .

Afbeelding 28. 

Secundair beeldscherm

s2

s2

s2

s2

s2

s2

s2

s2
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CAD

Cadence
Cadence (trapfrequentie) is de snelheid waarmee je trapt, berekend als het 
aantal volledige omwentelingen van het crankstel in een minuut.

1. Om in het secundaire beeldscherm over te schakelen van Dual View naar 
Cadence, druk je op s2 .
Als de trapfrequentiesensor niet verbonden is en niet op On is gezet, schakelt het 

beeldscherm naar de volgende beschikbare functie.

2. Om over te schakelen van de huidige trapfrequentie (CAD) naar de 
gemiddelde trapfrequentie (CAD AVG) naar de maximale trapfrequentie 
(CAD MAX), blader je door B .

1.

2.

B B B

Afbeelding 29. Dual View.

Dua lView
Je computer kan twee secundaire functies tegelijk laten zien (Afbeelding 29). Dit 
heet Dual View. Om je computer dit te laten doen, kijk je in het gedeelte Setup 
Dual View op pagina's 42-43.

1. Om op het secundaire beeldscherm over te schakelen van Distance naar Dual 
View, druk je op s2 .

1. 

s2

s2
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HR

Heart Rate
"Heart rate" (hartslag) is een meting van het aantal keren dat je hart per minuut 
slaat (BPM). 

Sensor
De sensor voor hartslag is de borstband. De borstband moet geschikt zijn voor 
ANT+	en	op	de	juiste	manier	op	je	borst	en	tegen	je	huid	aan	worden	geplaatst	
(Afbeelding 30). Om de borstband op zijn plek te houden, moet hij strak zitten. 
Verschuif de gespen om de lengte van de band te verstellen. De sensoren van 
de borstband werken beter als het contactoppervlak een beetje vochtig is. 

Hartslagzones
De NODE meet de lengte van de tijd dat je in elke van de vijf hartslagzones zit. 
Dit is onderdeel van de ritgegevens. De huidige zone is het getal dat op het 
beeldscherm te zien is onder "HR". 
Iedere	hartslagzone	van	1	t/m	5	is	gebaseerd	op	je	instelling	voor	de	maximale	
hartslag	(Tabel	1).	Als	je	bijvoorbeeld	je	maximale	hartslag	instelt	op	160	BPM,	
dan	is	Zone	5	90	tot	100%	van	160	BPM	oftewel	144-160.	Zone	1	is	dan	50	tot	
60%	oftewel	80-96.
Kijk	op	pagina	35	om	je	maximale	hartslag	in	te	stellen.

1. Om op het secundaire beeldscherm over te schakelen van Cadence naar 
Heart Rate, druk je op s2 .
Als de hartslagsensor niet verbonden is en niet aanstaat, schakelt het beeldscherm 

over naar de volgende functie die beschikbaar is.

2. Om de andere hartslagfuncties te zien, blader je door B :
•	Gemiddelde	 	 HR	AVG 
•	Maximum	 	 HR	MAX 
•	Calorieverbranding	 HR	CAL 
•	Tijd	in	Zone	1	 HR	1 
•	Tijd	in	Zone	2	 HR	2 
•	Tijd	in	Zone	3	 HR	3 
•	Tijd	in	Zone	4	 HR	4 
•	Tijd	in	Zone	5	 HR	5

Afbeelding 30. Locatie borstband.

1.

2. 

B B B

Zone % van instelling 
voor maximale 
hartslag

1 50-60

2 60-70

3 70-80

4 80-90

5 90-100

Tabel 1. Hartslagzones.

Huidige hartslagzone

B B B

B

s2
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PWR

Power
Power (vermogen) is een meting van de hoeveelheid werk die je verzet, ofwel de 
paardenkracht. Het metrieke equivalent van paardenkracht is joule.

1.  Om op het secundaire beeldscherm over te schakelen van Heart Rate naar 
Power, druk je op s2 .
Als de vermogenssensor niet verbonden is en niet aanstaat, schakelt het beeldscherm 

over naar de volgende functie die beschikbaar is.

2.  Om over te schakelen van huidig vermogen (PWR) naar gemiddeld vermogen 
(PWR AVG) naar maximaal vermogen (PWR MAX), blader je door B .

Kijk bij de Manage-modus op pagina 31 om het vermogen te ijken.

1.

2.

B B B

NODE 1.1: blader verder

1.  Voor de NODE 1.1 kun je nu terugkeren naar Distance op het secundaire 
beeldscherm. Druk op s2 .

NODE 2.1: extra functies
De NODE 2.1 heeft extra functies. Ga naar de volgende pagina's om meer over 
deze functies te lezen: 
	 •	Grade 
	 •	Altitude 
	 •	Temperature 1.

s2

s2 s2 s2 s2
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1.

2.

B B B

GRADE

Grade
Grade (Hellingshoek) is een meting van de steilheid van een klim in procenten. 
Dit staat voor het aantal voet (of meter) dat je klimt per 100 voet die je in 
horizontale richting aflegt. 

1.  Om op het secundaire beeldscherm over te schakelen van Power naar Grade, 
druk je op s2 .

2.  Om over te schakelen van de huidige hellingshoek (GRADE) naar de 
gemiddelde hellingshoek (GRADE AVG) naar de maximale hellingshoek 
(GRADE MAX), blader je door B .

s2
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ALT

Altitude
Altitude is de hoogte in voet (of meter) boven zeeniveau. 
De NODE berekent de hoogte op basis van de luchtdruk. Aangezien de 
luchtdruk op een bepaalde plek met het weer samenhangt, kun je voor een 
nauwkeurige meting de hoogte beter opnieuw instellen. Kijk op pagina 30 voor 
het opnieuw instellen van een bekende hoogte.
De NODE telt de totale (bij elkaar opgetelde) hoogtewaarden van bike1 op bij die 
van bike2.

1.  Om op het secundaire beeldscherm over te schakelen van Grade naar 
Altitude, druk je op s2 .

2.		Om	over	te	schakelen	van	huidige	hoogte	(ALT)	naar	hoogtetoename	(ALT +)	
naar	hoogte-afname(ALT	-)	naar	bij	elkaar	opgetelde	toename	(+∑)	naar	
bij	elkaar	opgetelde	afname	(-∑)	naar	maximale	hoogte	(ALT	MAX),	blader	
je door B .

1.

2.

B B B

B B B

s2
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TEMP

Temperature

1.  Om op het secundaire beeldscherm over te schakelen van Altitude naar 
Temperature, druk je op s2 .

1. 

Blader verder

1.  Je kunt nu terugkeren naar Distance op het secundaire beeldscherm.  
Druk op s2 .

1. 

s2

s2
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Achtergrondverlichting
Het scherm van de NODE 2.1 heeft achtergrondverlichting. De achter-
grondverlichting verlicht het scherm van achteren, zodat de getallen 
beter zichtbaar zijn.

De achtergrondverlichting ON zetten

1. In de RIDE-modus druk je op T .
Om de batterij te sparen, schakelt de achtergrondverlichting na vijf seconden 

automatisch naar Off.

1.

(3 seconden)T
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RECAP (Ritgegevens bekijken)
Je kunt alle huidige gegevens in het geheugen van de computer bekijken, zoals 
gemiddelde en maximale waarden.

Schakel naar de RECAP-modus
1. Houd T  drie seconden ingedrukt.

De computer laat het END RIDE? scherm zien.

2. Om tussen de waarden te schakelen (kies YES of NO), druk je op s2 .

YES NO
Stopt met het vastleggen 
van ritgegevens
Schakelt naar 
de RECAP-modus

Schakelt naar 
de RIDE-modus

 Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de gekozen modus, druk 
je op s1 .

Schakel naar de RIDE-modus (vanuit elke Recap-functie)

1. Houd T  drie seconden ingedrukt. De computer laat het NEW RIDE?
scherm zien.

2. Om tussen de waarden te schakelen (kies YES of NO), druk je op s2 .
Als je voor YES kiest, worden alle ritgegevens gewist. Kijk op pagina 13.

Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de RIDE-modus, druk 
je op s1 .

1.

(3 seconden)T

2.

s1

s1s2
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1. 2. 

B

Kijk bij Recap (ritgegevens)
1. Om de functies in het secundaire beeldscherm te zien, blader je door s2 . 

2. Om de gegevens voor een functie te zien, blader je door B .

Functies
Druk op s2 .

Gegevens
Druk op B .

Cadence AVG MAX

Heart Rate MAX CAL Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Power AVG MAX

Grade AVG MAX

Altitude ALT+ ALT- MAX

Distance

s2
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MANAGE (Optioneel programmeren)
In deze modus kun je de setup (programmering) van je computer 
wijzigen: je kunt bestaande instellingen wijzigen, maar ook geavanceerde 
functies toevoegen.

Schakel naar de Manage-modus
1. Houd B  drie seconden ingedrukt.

De computer laat het BIKE-scherm zien

2. Om naar een functie te gaan (kijk in de geordende lijst hieronder), blader je 
door s1 . Kijk op de volgende pagina's om een taak uit te voeren.

Functie Taken

Bike Kies bike1 of bike2

Wheel size Kies uit een lijst of kies voor Custom

Altitude Huidige hoogte instellen

Cadence Zet	sensor	op	Off	of	On

Power Zet	sensor	op	Off	of	On
IJken

Heart Rate Zet	sensor	op	Off	of	On
Stel de minimale en maximale hartslag in
Kies geslacht
Stel lichaamsgewicht in

Temperature Zet	op	Off	of	On

Dual View Zet	op	Off	of	On
Kies functies (cadence (trapfrequentie), distance 
(afgelegde afstand), temperature (temperatuur), heart 
rate (hartslag), power (vermogen))

Clock type Kies 12hr of 24hr

Clock Stel de juiste tijd in

Distance units Kies voor mijl of kilometer

Odometer Stel de bij elkaar opgetelde afgelegde afstand in

Language Kies English, Francais, of Deutsch

Schakel naar de RIDE-modus (vanuit elke Manage-functie)

1. Houd B  drie seconden ingedrukt.

1.

(3 seconden)B

2. 

s1 s1 s1

s1

s1

s1

s1

s1

s1

s1

s1

s1 s1
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Fietskeuze

Setup voor tweede fiets

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Om de keuze te wijzigen (kies bike1 of bike2), druk je op s2 .

 Om de fiets op te slaan en verder te gaan naar de Wheel Size-functie, druk 
je op s1 .

3. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	de	volgende	pagina	om	de	wielmaat	in	te	stellen.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

Overschakelen van bike1 naar bike2
Als je bike1 en bike2 al hebt ingesteld maar voor de andere fiets wilt kiezen, zet 
je de volgende stappen:

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De computer laat het BIKE scherm zien.

2. Om de keuze te wijzigen (kies bike1 of bike2), druk je op s2 .

 Om de Bike op te slaan en verder te gaan met de Wheel Size-functie, druk 
je op s1 .

3. Om terug te keren naar de RIDE-modus, houd je B  drie seconden ingedrukt.

s1

1. 2. 

B

s2

s1

1. 2.

B

s2

(3 seconden)

(3 seconden)

3.

B (3 seconden)
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Wheel Size

Setup
Als de NODE op dit moment WHEEL toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar wielmaat.
Zorg dat je de wielmaat instelt voor de juiste fietskeuze: bike 1 

of bike 2.

3. Om de wielmaat te wijzigen (maak een keuze in het 
Wheel size-menu rechts), druk je op T  of B .
Om een aangepaste wielmaat in te stellen, kies je voor Custom. 

Ga dan naar het gedeelte verderop op deze pagina.

Om je wielmaatkeuze op te slaan, druk je op s1 .
Het beeldscherm schakelt naar Altitude in de Manage-modus.

4. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	in	het	volgende	hoofdstuk	om	de	
Altitude te beheren.

•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

Aangepaste wielmaat
Om een aangepaste wielmaat in te stellen, meet je de uitloop (Afbeelding 31, de 
afstand die de fiets aflegt met precies één omwenteling van het wiel) en dan stel 
je de computer in. 

De uitloop meten
Benodigd gereedschap: helper, pen en meetlint

1. Ga op de fiets zitten met het ventiel direct boven de grond.

2. Laat je helper de vloer markeren bij het ventiel.

3. Rol de fiets één omwenteling van het wiel vooruit, totdat het ventiel weer 
direct boven de grond staat.

4. Markeer de nieuwe plek van het ventiel.

5.	Meet	de	afstand	tussen	de	markeringen.	Zet	dit	indien	nodig	om	naar	
millimeters. Het resultaat is je aangepaste wielmaat.

1.

3.

B (3 seconden)

Wielmaatmenu
700x20

700x23

700x25

700x28

700x32

700x35

700x38

26x1.5

26x1.9

26x2.0

26x2.1

26x2.2

Custom

T

B

2. 

Afbeelding 31. Uitloop

s1

s1
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De computer instellen met een aangepaste wielmaat
Als de NODE op dit moment WHEEL toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar wielmaat.

3. Blader door T  of B  naar Custom.

Om de Custom-keuze op te slaan en verder te gaan met het instellen van de 
aangepaste waarde, druk je op s1 .
Het beeldscherm schakelt naar Custom en het eerste cijfer is uitgelicht.

4. Om het getal te wijzigen, blader je door T  of B .

Om het getal te kiezen, druk je op s2 .
Nadat je een getal gekozen hebt, wordt het volgende cijfer uitgelicht.

5. Herhaal stap 4 voor de overige drie cijfers.

1.

3.

B (3 seconden)

T

B

2.

4 en 5.

T

B

of

of

s1

s1

s2
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6.	Om	je	instellingen	voor	de	aangepaste	wielmaat	op	te	slaan,	druk	je	op	s1 .
Het beeldscherm schakelt naar Altitude in de Manage-modus.

7. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	de	volgende	pagina	om	de	Altitude	te	beheren.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

6. 

s1



30
30MANAGE Modus 30

Altitude

Setup
Als de NODE op dit moment ALTITUDE toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Altitude.

3. Om het eerste cijfer te wijzigen, blader je door T  of B .

Om een getal te kiezen, druk je op s2 .
Nadat je een getal gekozen hebt, wordt het volgende cijfer uitgelicht.

4. Herhaal stap 3 voor de overige vier cijfers.

5. Om je instellingen voor de hoogte op te slaan, druk je op s1 .
Het beeldscherm schakelt naar Cadence in de Manage-modus.

6. Kies één van de volgende opties:

•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 
seconden ingedrukt. 

•	Volg	de	instructies	op	de	volgende	pagina	om	de	Cadence	te	beheren.
•	Om	door	functies	te	bladeren	in	de	Manage-modus,	druk	je	op	s1 .

1. 

3 en 4.

B (3 seconden)

T

B

2. 

5. 

s2

s1

s1

of
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Cadence

Zet sensor op Off of On
Als de NODE op dit moment CADENCE toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar cadence.

3. Om over te schakelen naar Off of On, druk je op s2 .

 Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de Power-functie, druk 
je op s1 .
De NODE schakelt naar Power in de Manage-modus.

4. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	de	volgende	pagina	om	de	Power	te	beheren.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1. 

3.

B (3 seconden)

2.

s2

s1

s1
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Power

Zet sensor op Off of On
Als de NODE op dit moment POWER toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Power.

3. Om over te schakelen naar Off of On, druk je op s2 .

Om je keuze op te slaan en verder te gaan met de beheerfunctie van je keuze, 
druk je op s1 .

4. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	33	om	de	Power	Calibration	te	beheren.
•	Volg	de	instructies	op	pagina	34	om	de	Heart	Rate	te	beheren.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3. 

B (3 seconden)

2.

s2

s1

s1

s1
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Calibrate
Om te ijken, moet de Power-sensor aanstaan en daarna verbonden en gekoppeld 
worden. Als de NODE op dit moment CALIBRATE? toont, begin je met stap 4.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Power.

3. Verander indien nodig de Power in On. Druk op s2  om te veranderen.

 Druk op s1  om op te slaan.

 Houd B  drie seconden ingedrukt om terug te keren naar de RIDE-modus.

 Voer een geforceerde koppeling uit: houd s1  en s2  drie seconden ingedrukt 
en laat elke sensor een signaal uitzenden.

 Wacht tot het forceren van de koppeling voltooid is en herhaal dan stap 1 
en stap 2.

4. Verander indien nodig de Calibrate? in Yes. Druk op s2  om te veranderen.

 Om je keuze op te slaan en verder te gaan met het ijken, druk je op s1 . 
Wanneer "Calibrating Power" op het scherm verschijnt, doe je één van de 
volgende dingen:
Draai het wiel rond voor een Powertap vermogenssensor

Draai het crankstel achterwaarts zonder gewicht op de pedalen voor een 

SRM vermogenssensor

Draai niet aan de crank voor een Quarq vermogenssensor

5.	Als	het	ijken	mislukt,	keert	het	beeldscherm	terug	naar	Calibrate?	(stap	4).	
Raadpleeg	Problemen	oplossen	op	pagina	52.	

 Als het ijken voorbij is, gaat de Node naar het Heart Rate-scherm. Kies één 
van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	34	om	de	Heart	Rate	te	beheren.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3.

B (3 seconden)

2. 

s2

s2

s1

s1

4. 

s1
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Heart Rate en calorieën

Zet sensor op Off of On
Als de NODE op dit moment HEART RATE toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Heart rate.

3. Om over te schakelen naar Off of On, druk je op s2 .

Om je keuze op te slaan en verder te gaan met de beheerfunctie van je keuze, 
druk je op s1 .

ON OFF
Handeling Schakelt over naar Heart 

Rate minimum/maximum
Schakelt over 
naar Temperature

Informatie Pagina	35 Pagina 40

4. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	35	om	het	Heart	rate	-minimum	en	-maximum	
te beheren.

•	Volg	de	instructies	op	pagina	40	om	de	Temperature	te	beheren.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3.

B (3 seconden)

2. 

s2

s1

s1

s1
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Setup voor minimum en maximum
Als de NODE op dit moment HR MIN toont, begin je met stap 4.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Heart rate.

3. Verander indien nodig de Heart Rate in  On. Druk op s2  om te veranderen. 
Om je keuze op te slaan en verder te gaan met de instelfunctie van de Heart 
Rate, druk je op s1 . Het eerste cijfer wordt uitgelicht.

4. Om het uitgelichte HR MIN getal te wijzigen, druk je op T  of B .

 Om een getal te kiezen, druk je op s1 .
Nadat je een getal gekozen hebt, wordt het volgende cijfer uitgelicht.

5. Herhaal stap 4 voor elk van de overige twee cijfers.

1.

3. 

B (3 seconden)

2.

s2

s1

s1

s1

4 en 5.

T

B

of
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6. Om de instelling voor de minimale hartslag op te slaan, druk je op s1 . Het 
beeldscherm schakelt over naar de HR MAX in Manage-modus.

7. Om het uitgelichte HR MAX getal te wijzigen, druk je op T  of B .

 Om een getal te kiezen, druk je op s2 .
Nadat je een getal gekozen hebt, wordt het volgende cijfer uitgelicht.

8. Herhaal stap 7 voor elk van de overige twee cijfers.

9. Om de instelling voor de maximale hartslag op te slaan, druk je op s1
Het beeldscherm schakelt naar Gender in de Manage-modus.

10. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	37	om	de	Gender	te	beheren.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

7 en 8.

T

B

9.

s2

s1

s1

6.

of
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Setup voor geslacht
"Gender" (geslacht) wordt gebruikt voor berekeningen van het calorieverbruik.
Als	het	NODE-beeldscherm	op	dit	moment	Gender	toont,	begin	je	met	stap	5.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar "Heart rate".

3. Verander indien nodig de Heart Rate in On. Druk op s2  om te veranderen.

 Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de Set Gender-functie, druk je 
op s1 .

4. Blader door s1  naar Gender.

5.	Om	het	geslacht	te	wijzigen	(kies	M of F), druk je op s2 .

 Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de Weight-functie, 
druk je op s1 .

6.	Kies	één	van	de	volgende	opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	38	om	de	Weight	te	beheren.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3.

B (3 seconden)

2.

s2

4. 

5.

s2

s1

s1 s1

s1
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Setup voor lichaamsgewicht
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Weight toont, begin je met stap 5.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Heart rate.

3. Verander indien nodig de Heart Rate in On. Druk op s2  om te wijzigen.

Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de Set Weight-functie, druk 
je op s1 .

4. Blader door s1  naar Weight.

5.	Om	het	eerste	cijfer	te	wijzigen,	blader	je	door	T  of B .

 Om een getal te kiezen, druk je op s2 .
Nadat je een getal gekozen hebt, wordt het volgende cijfer uitgelicht.

6. Herhaal stap 5 om de andere twee cijfers te kiezen.

1. 

3. 

B (3 seconden)

2.

s2

s2

4.

5 en 6.

T

B

s1 s1

s1

of
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7. Om je keuze voor de eenheden te wijzigen (kies LB or KG), blader je door 
T  of B .

 

8. Om je instellingen voor het gewicht op te slaan, druk je op s1 .
Het beeldscherm schakelt naar Temperature in de Manage-modus.

9. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	40	om	de	Temperature	te	beheren.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

7.

8.

T

B

s1

of
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Temperature

Zet op Off of On
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Temperature toont, begin je met 
stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Temperature.

3. Om over te schakelen naar Off of On, druk je op s2 .

Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar die functie, druk je op s1 .

ON OFF
Handeling Schakelt over 

naar temperatuureenheden
Schakelt over naar 
Dual View

Informatie Pagina 41 Pagina 42

4. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	41	om	temperatuureenheden	in	te	stellen.
•	Volg	de	instructies	op	pagina	42	om	Dual	View	in	te	stellen.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3.

B (3 seconden)

2. 

s2

s1

s1

s1
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Setup voor eenheden
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Temperature Units 
(temperatuureenheden) toont, begin je met stap 4.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Temperature.

3. Verander indien nodig Temperature in On. Druk op s2  om te veranderen.

Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de functie voor 
temperatuureenheden, druk je op s1 .

4. Om de temperatuureenheden te wijzigen (kies °C of °F), druk je op s2 .

Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de Dual View-functie, druk 
je op s1 .

5.	Kies	één	van	de	volgende	opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	42	om	Dual	View	in	te	stellen.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

B (3 seconden)

2.

s2

3.

4.

s1

s2

s1

s1
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Dual View

Zet op Off of On
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Dual View toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Dual View.

3. Om Dual View te wijzigen naar Off of On, druk je op s2 .

Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar die functie, druk je op s1 .

ON OFF
Handeling Schakelt over naar 

Set Dual View
Schakelt over naar 
Clock Type

Informatie Pagina 43 Pagina	46

4. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	43	om	Dual	View	in	te	stellen.	
•	Volg	de	instructies	op	pagina	46	om	Clock	Type	in	te	stellen.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

B (3 seconden)

2.

s2

3.

s1

s1

s1
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Setup
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Set Dual View toont, begin je met 
stap 4.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Dual View.

3. Verander indien nodig de Dual View in On. Druk op s2  om te veranderen.

Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de Set Dual View-functie, 
druk je op s1 .

4. Om te wijzigen wat je links ziet, blader je door T  of B .

Linker Dual View-
functie

Node 1.1 Node 2.1

CAD X X

DIST X X

TEMP X X

GRADE X

PWR X X

HR X

Om je keuze op te slaan en verder te gaan met het instellen van de tweede 
Dual View-functie, druk je op s2 .

5.	Om	te	wijzigen	wat	je	rechts	ziet,	blader	je	door	T  of B .

1.

3.

B (3 seconden)

2.

s2

s2

4.

T

B

s1

s1

of
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5.

T

B

Rechter 
Dual View-functie

Node 1.1 Node 2.1

CAD X X

DIST X X

TEMP X X

GRADE X

PWR X X

HR X

Om terug te keren bij het instellen van de linker Dual View, druk je op s2 .

Om je keuze voor de Dual View-functies op te slaan en verder te gaan naar de 
Clock Type-functie, druk je op s1 .

6.	Kies	één	van	de	volgende	opties:

• Volg de instructies op pagina 45 om Clock Type in te stellen.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

s1

s2

of
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Klok

Setup Clock Type
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Clock Type toont, begin je met 
stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Clock Type.

3. Om Clock Type te wijzigen (kies 12hr of 24hr), blader je door s2 .

 Om de Clock Type op te slaan en verder te gaan met de Set Clock-functie, 
druk je op s1 .

4. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	46	voor	Set	Clock.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3.

B (3 seconden)

2.

s2

s1

s1
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Setup Time
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Clock Type toont, begin je met 
stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Set Clock.
De uren worden uitgelicht.

3. Om de uren te wijzigen, blader je door T  of B .

Om de uren in te stellen en verder te gaan naar de instelfunctie voor de 
minuten, druk je op s2 .

4. Om de minuten te wijzigen, blader je door T  of B .
Om terug te keren bij het instellen van de uren, druk je op s2 .

Om de klokinstellingen op te slaan en verder te gaan met het instellen van de 
afstandseenheden, druk je op s1 .

5.	Kies	één	van	de	volgende	opties:

• Volg de instructies op pagina 47 om de afstandseenheden in te stellen.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3.

B (3 seconden)

2.

T

B

4.

T

B

s1

s2

s1

of

of
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Distance

Setup voor eenheden
Als het NODE-beeldscherm op dit moment afstandseenheden toont, begin je 
met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Distance Units.

3. Om afstandseenheden te wijzigen (kies KM of MILES), druk je op s2 .

 Om je keuze op te slaan en verder te gaan naar de Set Odometer-functie, 
druk je op s1 .

4. Kies één van de volgende opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	48	om	Odometer	in	te	stellen.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3. 

B (3 seconden)

2.

s2

s1

s1
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Setup Odometer
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Odometer toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Odometer.
Het eerste cijfer wordt uitgelicht.

3. Om het eerste cijfer te wijzigen, blader je door T  of B .

Om het eerste cijfer in te stellen en verder te gaan met het volgende cijfer, 
druk je op s2 .
Het volgende cijfer wordt uitgelicht.

4. Herhaal stap 3 om de andere vier cijfers te kiezen.

5. Om je instelling voor de afstandsmeter op te slaan en verder te gaan naar de
Set Language-functie, druk je op s1 .

6.	Kies	één	van	de	volgende	opties:

•	Volg	de	instructies	op	pagina	49	om	Language	in	te	stellen.
•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1.

3 en 4.

B (3 seconden)

2. 

5.

T

B

s1

s2

s1

of
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Language

Setup
Als het NODE-beeldscherm op dit moment Language toont, begin je met stap 3.

1. Ga naar de MANAGE-modus. Houd B  drie seconden ingedrukt.
De Manage-modus begint met het scherm Fietskeuze.

2. Blader door s1  naar Language.

3. Om de Language te wijzigen (Kies English, Francais, Espanol, of Deutsch), 
blader je door T  of B .

 Om de taal op te slaan en verder te gaan met de Bike-functie, druk je op s1 .

4. Kies één van de volgende opties:

•	Om	de	andere	functies	te	zien,	blader	je	door	s1 .
•	Om	terug	te	keren	naar	de	RIDE-modus,	houd	je	B drie 

seconden ingedrukt.

1. 

3.

B (3 seconden)

2.

T

B

s1

s1

of
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In de computer zit een batterij en er zit er ook één in elke sensor. Als je 
de NODE elke dag één uur gebruikt, moeten de batterijen ongeveer tien 
maanden meegaan. 

Om de levensduur van de batterij tijdens lange periodes zonder gebruik te 

verlengen, verwijder je de computer uit zijn houder. Hierdoor wordt de Auto Start-

functie uitgeschakeld.

Batterij van sensor
Vervang de batterij in de sensor(en) om de tien maanden of zodra de computer 
de Pair- of Connect-procedure niet kan uitvoeren.

Batterij van computer
Vervang	de	batterij	in	de	computer	zodra	de	batterij-indicator	onder	de	10%	
komt (wanneer er in de indicator geen balkjes te zien zijn). 
Schrijf voordat je de batterij van de computer verwijdert, de gegevenswaarden 
op van je rit en totaal. Wanneer je de batterij uit de computer haalt, voert de 
computer automatisch een Reset (instellingen wissen) uit en verandert hij de 
bij elkaar opgetelde gegevenstotalen in nul (0). Na het plaatsen van een nieuwe 
batterij kun je je totalen handmatig instellen.

Type batterij
De computer en elke sensor maken gebruik van hetzelfde type batterij, een 
3 volt lithiumbatterij CR2032. Neem de oude batterij mee naar de winkel om er 
zeker van te zijn dat de nieuwe batterij dezelfde is als de oude. 

De batterij vervangen

1. Draai met een munt het batterijklepje tegen de klok in. Verwijder de batterij. 
Houd de rubberen afdichting op zijn plaats.

2.	Doe	de	nieuwe	batterij	erin	met	de	'+'	naar	boven	of	naar	buiten.

3.	Zet	het	batterijklepje	erop.	Draai	met	een	munt	het	klepje	met	de	klok	mee.

INFORMATIE 
OVER BATTERIJEN

3

2

1
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RESET
Je kunt alle instellingen en programmeringen wissen. Druk op de Reset-knop 
(Afbeelding 32).

De NODE gaat nu naar het proces van de automatische setup.

Afbeelding 32. Reset-knop.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Als je NODE-computer problemen heeft, gebruik je deze gids om ze op te lossen. Als je ze niet kunt oplossen, breng je je computer —met de fiets— naar de winkel.

Verschijnsel Mogelijke oorzaken Oplossing Pagina
Gegevens wijken af Magneet niet op lijn of te ver weg Verplaats de magneet en sensor 4

Batterij van sensor is bijna leeg Vervang batterij 8

Geen huidige snelheid Magneet niet op lijn of te ver weg Verplaats de magneet en sensor 4

Computer maakt geen verbinding met sensorsignaal Verbinding forceren 14

Snelheid is onjuist Wielmaat is onjuist Stel wielmaat opnieuw in 27

Sensor leest de magneet niet goed uit Zet	de	magneet	en	sensor	op	één	lijn 4

Batterij van sensor is bijna leeg Vervang batterij 8

Geen trapfrequentie Sensor leest de magneet niet goed uit Zet	de	magneet	en	sensor	op	één	lijn 4

Computer maakt geen verbinding met sensorsignaal Verbinding forceren 14

Batterij van sensor is bijna leeg Vervang batterij 8

Sensor staat op OFF Zet	sensor	op	ON 31

Geen hartslag Sensor leest de hartslag niet goed uit Verstel of bevochtig de hartslagband 34

Computer maakt geen verbinding met sensorsignaal Verbinding forceren 14

Batterij van sensor is bijna leeg Vervang batterij 8

Sensor staat op OFF Zet	sensor	op	ON 34

Sensor	(hartslagband)	is	niet	geschikt	voor	ANT+ Kies de juiste sensor en koppel/verbind dan 12

Vermogen laat zich 
niet ijken

Computer maakt geen verbinding met sensorsignaal Verbinding forceren 14

Batterij van sensor is bijna leeg Vervang batterij 8

Sensor staat op OFF Zet	sensor	op	ON 32

Sensor zendt geen signaal uit Raadpleeg gebruikershandleiding om het 
vermogen te meten

Blanco scherm
Computer staat in vervoers- of sluimerstand Druk op een knop 8

Batterij is leeg of verkeerd geplaatst Plaats goede batterij 8

In het beeldscherm 
staat – –

Er is geen verbinding met sensorsignalen Activeer de sensoren en forceer verbinding 14
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