
SHIMANO E-TUBE: PAS JE Di2-FIETS
ONDERWEG AAN
Met de E-TUBE-app kunnen Di2-functies draadloos worden aangepast. De app is

beschikbaar voor Android en iOS. Het grootste voordeel? Het werkt via

bluetooth zodat de fiets kan worden onderhouden waar en wanneer men maar

wil.

Mogelijkheden met SHIMANO E-TUBE?

SHIMANO E-TUBE maakt het mogelijk om fietsfirmware en Di2-instellingen te updaten naar

de voorkeur van de fietser. E-TUBE is beschikbaar als iOS- of Android-app, de sportieve

SHIMANO elektronische Di2-groepen kunnen met de app worden gecontroleerd. Van de

DURA-ACE Di2-componenten (R9150), ULTEGRA Di2-componenten (R8050), XTR Di2-

componenten (M8050 en M9100) tot Deore XT Di2-componenten (M8050) en zelfs de onlangs

aangekondigde SHIMANO STEPS E6100 en E 7000 e-bikegroepen kun je met de app

customizen.

Personaliseren met SHIMANO Di2

Wat zijn de mogelijkheden met de E-TUBE-app:

Switch functies van de Di2-knoppen op de fiets (bijvoorbeeld: opschakelen via de knop van de

linkerhand en afschakelen via de knop van de rechterhand)

Verander de schakelsnelheid

Instellen van de multi-shift-opties

Synchro Shift en Semi-Synchro Shift wijzigen

Met de app kunnen er apparaten van derde partijen, zoals fietscomputers, worden bediend via

de knoppen die bovenop de DURA-ACE/ULTEGRA (R8050) Di2-remhendels zitten

Op sommige fietsen kan zelfs de verlichting aan en uit worden gedaan met de Di2-knoppen

Personaliseer de ondersteuningsniveaus bij E-MTB (E8000/E7000)

Last but not least: op de fietscomputer staat de systeeminformatie over de SHIMANO-

componenten, zoals het niveau van de Di2-accu of op welke versnelling er wordt gereden.

De E-TUBE-app downloaden?



De app kan worden gedownload in de App Store of Google Play Store. Let op: op de

smartphone-app werkt het anders dan op een tablet. Check voor welk device de app wordt

gebruikt en begin met het customizen van Di2.  

E-Tube website:

Download voor iPad:

Download voor Android Tablet:

Download voor iPhone:

Download voor Android Smartphone:

http://e-tubeproject.shimano.com

E-TUBE PROJECT for Tablet on the App Store

E-TUBE PROJECT for Tablet - Apps on Google Play

E-TUBE PROJECT for Smartphone on the App Store

E-TUBE PROJECT for Smartphone - Apps on Google Play
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