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© 2015 Saris Cycling Group, Inc.
5253 Verona Road
Madison, WI 53711

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Saris Cycling Group, Inc. 
worden gekopieerd, gefotografeerd, vertaald, 
elektronisch doorgezonden of op digitale media 
opgeslagen.

Handelsmerken
Saris Cycling Group, Inc., PowerTap en het 
PowerTap-logo zijn allemaal gedeponeerde 
handelsmerken van Saris Cycling Group, Inc. 
Overige product-, merk- of handelsnamen die 
in deze handleiding worden genoemd, zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken 
van hun respectievelijke eigenaren.

Aanpassingen
Saris Cycling Group, Inc. behoudt het recht om op 
elk gewenst moment en zonder kennisgeving de 
hierin beschreven producten te verbeteren en/of 
bij te werken.

WAARSCHUWING: Neem deze 
handleiding volledig door vooraleer 
u het product gaat gebruiken. 
Onjuist gebruik van dit product kan 
tot schade of letsels leiden.
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HOOFDSTUK 1 – INHOUD VAN DE VERPAKKING
1. Kettingblad met sensor
2. Moeren (x5)
3. M137 Torx-bouten (x5)
4. Identificatiekaart (niet afgebeeld)

5x

BENODIGD GEREEDSCHAP
Inbussleutel 2,5 mm 
T-30 Torx-bevestiging
Instelbare draaisleutel
OPTIONEEL
Inbussleutel 5 mm
Inbussleutel 6 mm
Kettingbladsleutel (CNW-2)
(niet afgebeeld)

SPECIFICATIES

Crank-interface 5 bouten, 110 BCD compact

Connectiviteit ANT+ en Bluetooth SMART

Tandcombinaties 50/36, 52/36 en 53/39

Bijwerken van de firmware Draadloos

Extra gewicht Ongeveer 150 gram

Batterij CR2032

Bedrijfsduur van de batterij 200 uur

5x1x

1. 2. 3.
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HOOFDSTUK 2 – INSTALLATIE EN 
VERWIJDERING

Benodigd gereedschap - T25 Torx-sleutel 
(afbeelding)
Inbussleutel 5 mm, inbussleutel 6 mm 

Stap 1- Verwijder de crank van uw fiets. 
Raadpleeg de handleiding van de crank 
op uw fiets. 

Stap 2- Verwijder de huidige 
kettingbladen op uw crank. Vijf bouten 
en moeren in het kettingblad zetten het 
vast op de crank. De manier waarop de 
hardware wordt aangebracht, varieert 
per fabrikant. Gebruikelijk gereedschap 
zijn inbussleutels van 5 en 6 mm (Allen), 
T-30 Torx of een moersleutel voor 
kettingbladmoeren. 

Stap 3- Controleer de compatibiliteit van 
de C1 met uw crank. Het oppervlak van 
de C1-kettingbladsensor moet volledig 
contact maken met de binnenkant van 
de crankspin. Bovendien mogen de 5 
armen van de crankspin niet in contact 
komen met gelijk welk deel van het deksel 
van de sensor. Indien er wel contact 
wordt gemaakt tussen de armen van de 
crankspin en het deksel van de sensor, dan 
is uw crank niet compatibel met de C1. 

Raadpleeg de installatievideo 
op powertap.com

BELANGRIJK: Indien de C1 wordt 
gebruikt met een niet compatibele 
crank, dan bestaat het risico dat 
de sensor wordt beschadigd. 
Schade ten gevolge van onjuist 
gebruik of foutieve installatie aan 
een incompatibele crank wordt 
niet gedekt door de garantie. 



5

Stap 4- Installeer het C1-kettingblad 
op uw crank. Gebruik de moeren en 
M137-kettingbladbouten die werden 
geleverd bij uw C1 om de kettingbladen 
vast te zetten op uw crank. Plaats het 
kettingblad aan de binnenkant van 
de crank zodat de uitsparingen van 
het kettingblad passen op die van de 
crankspin. Zorg ervoor dat de kettingpen 
van het C1-kettingblad op één lijn staat 
met de crankarm van de aandrijfkant.

Kettingpen

Kettingpen dient achter de crankarm te zitten.

BELANGRIJK: De bouten die 
de sensor vastmaken aan het 
kettingblad zijn verzonken en 
dienen niet te worden losgemaakt 
of vastgezet (zie afbeelding rechts)

Sensor
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Zet één van de moeren in de uitsparing 
van de arm van de crankspin en de 
kettingbladsensor. Steek één van de 
M137-bouten door de kettingbladsensor 
en in de moer vanuit de binnenkant 
van de crank. Zet ze echter niet te vast. 
Herhaal deze stap voor elke arm (5 in 
totaal) van de crank. Zodra de 5 bouten 
en moeren vast zijn gezet, kunt u ze een 
voor een vast draaien tot de gewenste 
specificatie van 7nm (62in lbs) in een 
stervormig patroon (volg de nummers 
zoals afgebeeld op de illustratie rechts). 

Stap 5- Monteer de crank opnieuw op de 
fiets. Volg de installatievoorschriften in 
de producthandleiding van de fabrikant 
voor de beste resultaten.

Indien de kettingpen correct is gepositioneerd zoals 
weergegeven op vorige pagina, dan zou de sensor naar 
rechts moeten zijn gealigneerd. 

1

2

3
4

5
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HOOFDSTUK 3 - KOPPELEN 
Meer specifieke instructies voor uw toestel 
vindt u in de instructies van de display voor 
het koppelen. 

Koppelen: 
Activeer het kettingblad door het 
kettingblad enkele malen rond te draaien. 

Ga naar het scherm SENSORS op uw 
display en selecteer STROOMSENSOR 
uit het menu. Begin met het koppelen. 
Opmerking: dit kan tot 60 seconden duren. 
Wanneer de ID van de bijbehorende sensor 
wordt getoond op het scherm, selecteer 
deze sensor dan door op ENTER te drukken. 
Activeer daarna de sensor. 

Het C1-kettingblad stuurt gelijktijdig 
gegevens uit via Bluetooth Smart en ANT+. 
U kunt uw kettingblad koppelen aan gelijk 
welk toestel met behulp van één van deze 
twee draadloze protocollen. 

HOOFDSTUK 4 - KALIBRATIE EN 
HANDMATIG OP NUL ZETTEN 

Elk PowerTap C1-kettingblad is tijdens 
de productie dynamisch gekalibreerd 
volgens de hoogste standaarden. De 
kalibratiewaarden kunnen niet door de 
gebruiker worden aangepast. Het is echter 
belangrijk om de afwijking op nul te zetten 
voor elke rit. Vooraleer te starten met het 
handmatig op nul zetten, dient u de pedalen 
los te maken en na te kijken dat er geen 
enkel contact meer is met de aandrijftrein. 
Navigeer naar het sensorscherm op de 
Joule GPS+ of andere weergave-eenheid 
en kies Kalibratie. Aanvankelijk zullen er 
cijfers worden weergegeven in verband met 
de vorige keer dat de kalibratie op nul werd 
gezet. Selecteer Handmatig en druk op de 
knop ENTER om de offset op nul te zetten.
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BELANGRIJK: De O-ring kan gekneld 
raken tussen het batterijdeksel en de 
basiseenheid. Installeer het deksel voor de 
elektronica met de nodige zorg.

HOOFDSTUK 5 - BATTERIJEN 
VERVANGEN

Benodigd gereedschap Inbussleutel 
2,5 mm

Uw C1-kettingblad wordt geleverd met een 
geïnstalleerde batterij. 
STAP 1 - Om de batterij te vervangen, 
gebruikt u een inbussleutel van 2,5 mm 
om de moeren los te maken die het deksel 
vasthouden. 
STAP 2 - Haal het deksel van het 
C1-kettingblad. 
STAP 3 - Verwijder de batterij en vervang ze 
door een nieuwe CR2032-batterij. 
STAP 4 - Zorg ervoor dat u de batterij op 
de correcte manier installeert (negatief en 
positief) alvorens u het deksel terug sluit. 
Zorg er ook voor dat de O-ring perfect is 
gepositioneerd op de behuizing. Tot slot 
installeert u het deksel door het stevig vast 
te drukken en de bouten vast te draaien. 

STAP 5 - Zodra het deksel goed vast zit, 
draait u de inbusbouten van 2,5 mm vast 
volgens de specificaties (3 in lbs.). 
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HOOFDSTUK 6 - BIJWERKEN VAN DE 
FIRMWARE 

Firmware op de C1 kan draadloos 
bijgewerkt worden als er nieuwe 
firmwareversies beschikbaar zijn.
Dankzij firmware-updates over 
de lucht kunnen gebruikers de 
volledige mogelijkheden van de 
C1 Chainrings genieten, inclusief 
doorlopende verbeteringen. Voor meer 
informatie over firmware-updates, 
de huidige firmwareversies en de 
gebruiksaanwijzingen, raadpleegt u www.
powertap.com/firmware

HOOFDSTUK 7 - 
VOORZORGSMAATREGELEN 
Vermijd dat de kettingbladen 
worden ondergedompeld in water of 
rechtstreeks worden blootgesteld aan 
een hogedrukwaterstraal. Chemicaliën 
zoals diesel, kerosine en anderen sterke 
solventen kunnen ook schade aanbrengen. 

LANGDURIGE OPSLAG Indien de 
kettingbladen gedurende langere tijd niet 
gebruikt zullen worden (2 maanden of 
langer), verwijder dan de batterijen om te 
voorkomen dat de batterij leegloopt of lekt.
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HOOFDSTUK 8 - GARANTIE 
De oorspronkelijke particuliere koper krijgt 
de garantie dat het PowerTab C1-kettingblad 
geen materiaal- en fabricagefouten vertoont. 
De garantiedekking is uitsluitend geldig voor 
de oorspronkelijke koper op vertoon van het 
aankoopbewijs. 

Elektronica - 2 jaar

DEZE GARANTIE IS NIET GELDIG VOOR:
• Normale slijtage.
• Schade, defecten of verlies door ongeval, 

verkeerd gebruik, verwaarlozing, 
misbruik, incorrecte montage, slecht 
onderhoud of niet-naleving van de 
instructies of waarschuwingen in de 
gebruikershandleiding.

• Gebruik van de producten op een manier 
of in een omgeving waarvoor zij niet 
bestemd zijn.

Beperkingen
De bovenstaande garanties vervangen en 
sluiten alle andere garanties uit die hier niet 
nadrukkelijk zijn vermeld, ofwel expliciet of 
impliciet bepaald door de wet, ofwel met 
inbegrip van maar niet beperkt tot garanties 
van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een 
bepaald doel. Saris Cycling Group kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor incidentele 
schade, gevolgschade en schade of kosten m.b.t. 
haar trainingsproducten. De aansprakelijkheid 
van Saris Cycling Group onder deze garantie 
is nadrukkelijk beperkt, naar keuze van Saris 
Cycling Group, tot de vervanging van goederen 
die niet overeenstemmen met deze garantie 
of tot de terugbetaling van een bedrag van de 
aankoopprijs van het trainingsproduct in kwestie. 
Sommige staten staan de uitsluiting of beperking 
van impliciete garanties, incidentele schade 
of gevolgschade niet toe. De bovenstaande 
beperkingen en uitsluitingen zijn in dat geval niet 
op u van toepassing.
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Procedures
De dienstverlening in het kader van de garantie 
zal worden uitgevoerd door Saris Cycling Group 
of door een erkende verdeler van Saris Cycling 
Group. De oorspronkelijke koper moet zijn 
aankoopbewijs kunnen voorleggen. Service-
oproepen en/of transport naar en van de 
erkende verdeler van Saris Cycling Group zijn 
ten laste van de koper.
• Saris Cycling Group heeft de keuze om 

een product onder garantie te repareren of 
te vervangen.

• Saris Cycling Group zal elk toestel dat 
structurele defecten vertoont door een 
nieuw toestel of door een toestel van 
dezelfde waarde vervangen.

• Als een product niet kan worden 
gerepareerd, dan zal Saris Cycling Group 
een beperkte kredietvergoeding toepassen 
op een ander CycleOps PowerTap-product 
van dezelfde of een grotere waarde.

FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan de voorschriften 
van Onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. 
Voor de bediening gelden de onderstaande 
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen 
schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit 
apparaat moet bestand zijn tegen interferentie 
die het opvangt, met inbegrip van interferentie 
die een ongewenste werking kan veroorzaken.

De begunstigde is niet verantwoordelijk voor 
aanpassingen of wijzigingen die niet expliciet 
werden goedgekeurd door de instantie die 
verantwoordelijk is voor de overeenstemming. 
Zulke wijzigingen kunnen de bevoegdheid 
voor het gebruik van deze apparatuur door de 
gebruiker ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest op conformiteit 
met de limieten voor een digitaal toestel van 
klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze limieten worden opgelegd 
om een redelijke bescherming te bieden tegen 
schadelijke interferentie bij gebruik van het 
toestel in een woonomgeving. Deze apparatuur 
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genereert en gebruikt radiofrequentie-energie 
en kan deze uitstralen. Als de apparatuur 
niet volgens de gebruikershandleiding wordt 
geïnstalleerd en gebruikt, kan schadelijke 
interferentie met radiocommunicatie ontstaan. 
Er is echter geen garantie dat de interferentie 
niet zal plaatsvinden in een bepaalde installatie. 
Als deze apparatuur schadelijke interferentie 
veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst 
(dit kunt u controleren door de apparatuur in 
en uit te schakelen), dan kan de gebruiker 
de interferentie proberen te verhelpen door 
middel van één of meerdere van de volgende 
maatregelen:
• Heroriënteer of verzet de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en 
de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact 
van een andere stroomkring als die van de 
ontvanger.
• Neem contact op met de verdeler of een 
ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
IS-verklaring
Dit apparaat voldoet aan de RSS-
licentievrijstellingsstandaarden van Industrie 

Canada. Voor de bediening gelden de 
onderstaande twee voorwaarden: (1) dit apparaat 
mag geen schadelijke interferentie veroorzaken 
en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen 
interferentie die het opvangt, met inbegrip van 
interferentie die een ongewenste werking kan 
veroorzaken.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

PowerTap
5253 Verona Road Madison WI 53711
800.783.7257 | 608-274-6550 | www.powertap.com
Surf voor relevante octrooien naar  
www.powertap.com/patents
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