BELANGRIJKE INFORMATIE
Uw SHIDO Connect levert altijd stroom, net zoals elke andere accu. Deze
stroom zal nooit afgesloten worden. De Bluetoothfunctie kan wel in slaapmodus gezet worden om de accu te sparen wanneer de moto niet gebruikt
wordt. Bij aankoop staat de Bluetoothfunctie in slaapstand.
OPGELET
Wanneer de motorfiets is uitgerust met een parasitaire stroomverbruiker
zoals een alarmsysteem, zorg dan dat de accu verbonden is met een lader
wanneer de motorfiets meer dan een week niet gebruikt wordt. We raden de
SHIDO DC3 Lithium oplader aan.
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Installeer de ‘SHIDO Connect’
app op uw smartphone
Activeer Bluetooth in uw
telefooninstellingen
Open de app

2

Activeer Bluetooth op
uw accu:
Houd de ON/OFF
knop 3 seconden
ingedrukt
3 groene leds branden
wanneer Bluetooth
geactiveerd is
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Er zijn 2 manieren om uw
smartphone met uw accu te
connecteren:
Accu zoeken
Krijg een lijst met alle actieve
Bluetooth apparaten in de buurt
U kan uw accu herkennen aan
het unieke nummer

Scan de QR code
Scan de QR code op de
accu en uw uniek nummer
verschijnt
U kan de zaklamp van uw
smartphone gebruiken indien
de omgeving te donker is
Connecteer uw telefoon met
een accu door het vakje van
die accu aan te vinken
Klaar voor gebruik
U kan de accu nu in de
motorfiets monteren
en deze in gebruik nemen

én smartphone kan verbonden worden met tot 7 accu’s,
maar een accu kan slechts verbonden worden met één phone.
Alleen wanneer de connectie met de accu verbroken wordt,
kan een andere smartphone met die accu verbonden worden.
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Wanneer u een verbonden accu selecteert,
verschijnt de state of charge (SOC) (%)
Totale voltage (4 cellen in serie)
Temperatuur binnen in de accu
Voltage (V) van elke individuele lithium cel
> 3,31 V

3,29 V - 3,31 V

3,26V - 3,29 V

< 3,26 V

Swipe naar rechts om de technische specificaties
en de basisinformatie van uw accu te zien

Swipe naar links om een overzicht te
krijgen van uw alarm notificaties
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Bluetooth slaapmodus manueel activeren:
Houd de ON/OFF knop van uw accu 3 seconden
ingedrukt. U ziet 1 rode led knipperen.
OF ga naar het basisinformatiescherm en druk op
Bluetooth slaapmodus
Wanneer de Bluetoothconnectie > 15 dagen niet
gebruikt wordt, zal de slaapmodus automatisch
ingeschakeld worden.
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De Bluetooth slaapmodus manueel uitschakelen:
Houd de ON/OFF knop van uw accu 3 seconden
ingedrukt OF laad uw accu op met een externe lader
De 3 groene leds gaan knipperen wanneer Bluetooth
is ingeschakeld
Uw accu opladen door de motor te starten zal
de Bluetoothfunctie automatisch reactiveren

