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1.1 Varnostne opombe 
 
 
Pred uporabo izdelka EOX® VIEW 1300 preberite varnostne opombe in priročnik. Z neustrezno uporabo lahko poškodujete 
komponente in/ali se poškodujete. 

 
Varnostne opombe in priročnik shranite za uporabo v prihodnje. 
 
- Izdelek EOX® VIEW 1300 vas med vožnjo ne sme motiti. Naj vas zaslon ne zavede. 
- Pazite, da med uporabo izdelka EOX® VIEW 1300 ne izgubite nadzora nad električnim kolesom. 
- Izdelka EOX® VIEW 1300 ne uporabljajte kot ročaj za dvigovanje električnega kolesa. Tako lahko namreč 

nepopravljivo poškodujete komponente. 
 
 

1.2 Koncept izdelka 
 

 
 
Izdelek EOX® VIEW 1300 je brezžično povezan z e-sistemom prek vmesnika Bluetooth Smart ali ANT+. Komunikacijo 
lahko omogočite z napravo EOX® REMOTE 500 ali katero koli drugo komponento BLE/ANT+. EOX® VIEW 1300 z 
aplikacijo EOX® komunicira prek povezave BLE. 

 
Brezžični računalnik za električna kolesa SIGMA zagotavlja kar najboljšo prilagodljivost in številne dodatne funkcije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EOX® REMOTE 500 

APLIKACIJA  
ZA VOŽNJO 

BLE 

APLIKACIJA 
EOX® 

EOX® 
VIEW 
1300 

E-SISTEM 

CAN 
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2. Uporabniški vmesnik 
 

 
 

 
VIEW 1300 ima 3 gumbe (A/B/C) za upravljanje uporabniškega vmesnika (glejte 3. poglavje). 

URA INDIKATOR 
OSVETLITVE 
OZADJA 

POVEZAVA S 
PAMETNIM 
TELEFONOM 

DOLGE LUČI 

KRATKE LUČI 

POVEZAVA Z 
ELEKTRIČNIM 
KOLESOM 

NAČIN 
POMOČI 

NAPOLNJENOST 
BATERIJE 

VEČNAMENSKO 
OBMOČJE 

HITROST 
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2.1 Razdeljeno območje za prikaz 
 

2.1.1 Napolnjenost baterije 
 
- Raven napolnjenosti baterije e-sistema je prikazana na razdeljenem območju. 
- Način prikaza indikatorja baterije je odvisen od povezanega e-sistema. 
- Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: [POVEZAVA] 
- Privzeti način prikaza indikatorja baterije je opisan spodaj: 

 

 
 

2.1.2 Način pomoči 
 
- Trenutno izbrani način pomoči je ves čas prikazan na razdeljenem območju. 
- Indikator načina pomoči se naraščajoče polni od spodaj navzgor. 
- Privzeti način prikaza indikatorja načina pomoči je opisan spodaj: 
 

 
 
 

- Spreminjanje načina pomoči je lahko dodatno označeno tudi s pojavnim sporočilom (2 s). 
- Sporočilo vključuje ime načina pomoči, omogočite oziroma onemogočite pa ga lahko v nastavitvah naprave EOX® 

VIEW 1300 ali z aplikacijo EOX®. 
- Privzeti način prikaza pojavnega sporočila za način pomoči je opisan spodaj: 
 

 
 

- Imena in številke načinov pomoči ter posledično tudi delovanje indikatorja načina pomoči so odvisni od povezanega 
e-sistema. 

- Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: [POVEZAVA] 
 
 
 
 

100–80 % 
Nizka raven 

79–60 % 
59–40 % 39–20 % 19–10 % 

19–10 % 
(utripa) 

Izbran je način 
pomoči 0 od 4 

Izbran je način 
pomoči 1 od 4 

Izbran je način 
pomoči 2 od 4 

Izbran je način 
pomoči 3 od 4 

Izbran je način 
pomoči 4 od 4 

Izbran je način 
pomoči 0 od 4 

Izbran je način 
pomoči 1 od 4 

Izbran je način 
pomoči 2 od 4 

Izbran je način 
pomoči 3 od 4 

Izbran je način 
pomoči 4 od 4 

https://goto.sigmasport.com/eox-ebike-comp
https://goto.sigmasport.com/eox-ebike-comp
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2.1.3 Stanje luči 
 
- Raven stanja luči e-sistema je prikazana na razdeljenem območju. 
- Stanje luči je lahko: izklopljeno, kratke luči ali dolge luči. 
- Od nastavitve e-sistema je odvisno, ali je funkcija dolgih luči na voljo. 

 

 
 
 

2.1.4 E-sistem in indikator povezave s pametnim telefonom 
 
- Stanje povezave e-sistema in pametnega telefona je prikazano na razdeljenem območju. 
- Ikoni označujeta, ali je povezava vzpostavljena ali ne. 
 

 
 
- Vzpostavljeno oziroma prekinjeno povezavo z e-sistemom ali pametnim telefonom dodatno označuje pojavno 

sporočilo (2 s). 
 

 
 
 
 

 

Izklopljene luči 
 

Kratke luči 
 

Dolge luči 

Povezava z e-sistemom 
ni vzpostavljena 

Povezava z  
e-sistemom je 
vzpostavljena 

Povezava s 
pametnim telefonom 

ni vzpostavljena 

Povezava s 
pametnim telefonom 

je vzpostavljena 

Povezava z  
e-sistemom je 

prekinjena 

Povezava z  
e-sistemom je 
vzpostavljena 

Povezava s pametnim 
telefonom je 
prekinjena 

Povezava s pametnim 
telefonom je 

vzpostavljena 
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2.1.5 Indikator osvetlitve ozadja 
 
 
– Način osvetlitve ozadja naprave EOX® VIEW 1300 je označen na razdeljenem območju. 
 

 
 
- Naprava EOX® VIEW 1300 z vgrajenim tipalom osvetlitve okolja samodejno omogoči način osvetlitve ozadja, ko je 

temno, oziroma ga onemogoči, ko je svetlo. 
- Ko je način osvetlitve ozadja omogočen, lahko osvetlitev vklopite tako, da pritisnete in 2 sekundi pridržite posamezen 

gumb. 
- Če je osvetlitev ozadja izklopljena, se ob pritisku prvega gumba vklopi samo osvetlitev, ne sproži se nobeno drugo 

dejanje. 

 

 
 
 
 
 

2.1.6 Hitrost 
 
- Trenutna hitrost e-sistema je ves čas prikazana na razdeljenem območju naprave EOX® VIEW 1300. 
- Enota hitrosti (km/h ali mi/h) je odvisna od nastavitev naprave (glejte poglavje 3.5). 
 

 
 
 
 

Način osvetlitve 
ozadja je onemogočen 

Način osvetlitve 
ozadja je omogočen 

Način osvetlitve ozadja je 
omogočen in osvetlitev je 

IZKLOPLJENA 

Način osvetlitve ozadja je 
omogočen in osvetlitev je 

VKLOPLJENA 

3 s brez pritiska gumba 

Upravljanje  
EOX® VIEW 1300 

 
Trenutna hitrost 
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2.1.7 Ura 
 
- Ura je ves čas prikazana na razdeljenem območju naprave EOX® VIEW 1300. 
- Uro lahko nastavite ročno (glejte poglavje 3.5), nato pa se samodejno nastavi ob vsaki vzpostavitvi povezave z 

aplikacijo EOX®. 
- Oblika zapisa ure (12-urni ali 24-urni prikaz) je odvisna od nastavitev naprave (glejte poglavje 3.5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trenutna ura 
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2.2 Večnamensko območje za prikaz 
 
 

2.2.1 Predviden doseg in način pomoči 
 
– Predviden doseg in ime trenutnega načina pomoči sta lahko prikazana skupaj na večnamenskem območju naprave 

EOX® VIEW 1300. 

 

 
 
 
 

2.2.2 Človeški pogon v primerjavi z motornim pogonom 
 
- Na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300 je lahko prikazana primerjava med človeškim in motornim 

pogonom. 
- Močneje kot poganjate stopalke, bolj v levo se pomika prikaz. 
- Če več moči dodaja motor, se prikaz pomika bolj v desno. 

 

 
 
 

2.2.3 Srčni utrip in indikator koristi 
 

- Na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300 je lahko prikazan trenutni srčni utrip, če je priključeno 
zunanje tipalo srčnega utripa (glejte poglavje 3.9). 

- Indikator koristi zagotavlja povratne informacije o učinku vaše dejavnosti. 
 

 
 
 
 

Predviden doseg 40 km z 
načinom pomoči »Mode 

4« (Način 4) 

Predviden doseg 28 km z 
načinom pomoči »Boost« 

(Intenzivno) 

Lahkotno poganjanje 
stopalk z veliko 
pomoči motorja 

Močno poganjanje 
stopalk z veliko 
pomoči motorja 

Močno poganjanje 
stopalk brez pomoči 

motorja 

Razbremenitev 
napetosti, 

regeneracija 

Izboljšava osnovne 
vzdržljivosti, poraba 

maščob 

Izboljšava 
aerobne 

pripravljenosti 

Izboljšava 
največje 

učinkovitosti 

Povečevanje 
hitrosti 
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2.2.4 Stopnje prestav in nasveti glede menjanja prestav 
 
- Na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300 je lahko prikazana trenutna prestava zadnjega kolesa. 
- Vizualni prikaz označuje, ali je izbrana najnižja (A), najvišja (B) ali katera od vmesnih (C, D, E) prestav. 
- Če vam e-sistem svetuje, da prestavite (navzgor ali navzdol), se desno od vizualnega prikaza pojavi indikator (D, E). 

 

 
 
 

2.2.5 Podrobna navodila za pot aplikacije Komoot 
 
 
– Na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300 so lahko prikazana podrobna navodila za pot aplikacije 

Komoot, če je vzpostavljena povezava z aplikacijo Komoot (glejte 5. poglavje). 
 

 
 
- Poleg tega se prikaže tudi pojavno sporočilo, ko je razdalja do naslednje spremembe smeri krajša od 75 m. 
- To pojavno sporočilo se prikaže samo, če na večnamenskem območju ni izbrana funkcija Komoot. 
 

 
 
 

Izbrana je najnižja 
prestava 

Izbrana je najvišja 
prestava (npr. 11) 

Izbrana je  
5. prestava 

Izbrana je 5. prestava in 
sistem svetuje, da 

nastavite nižjo prestavo 

Izbrana je 5. prestava in 
sistem svetuje, da 

nastavite višjo prestavo 

Rahlo levo  
čez 1,2 km 

Rahlo levo  
čez 74 m 

Rahlo levo  
zdaj 

Morebitna druga 
funkcija, ki ni 

Komoot 

Navodila za 
spremembo smeri, 

prikazana v pojavnem 
sporočilu 

... dokler ni 
dosežena 

Predhodno 
prikazana 
funkcija 

Razdalja do 
naslednje 

spremembe 
smeri je krajša 

od 75 m 
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2.2.6 Vse funkcije večnamenskega območja 
 

 
 
- Razpoložljivost funkcij je odvisna od povezanega e-sistema. 
- Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: [POVEZAVA] 
 
 
 
 

Podrobna navodila za 
pot aplikacije Komoot  

(glejte poglavje 2.2.5) 

Prestava in nasveti 
glede menjanja 

prestav  
(glejte poglavje 2.2.4) 

 

 
Datum 

Človeški pogon v 
primerjavi z motornim 

pogonom  
(glejte poglavje 2.2.2) 

 

Srčni utrip in indikator 
koristi  

(glejte poglavje 2.2.3) 

Kalorije 
(če je priklopljeno zunanje 

tipalo) 

Temperatura okolja 
 

Ritem 
 

Človeški pogon 
Predviden doseg in 

način pomoči  
(glejte poglavje 2.2.1) 

 

Razdalja od zadnje 
ponastavitve podatkov o 

vožnji 

Čas vožnje od zadnje 
ponastavitve podatkov o 

vožnji 

Povprečna hitrost od 
zadnje ponastavitve 

podatkov o vožnji 

Najvišja hitrost od zadnje 
ponastavitve podatkov o 

vožnji 

https://goto.sigmasport.com/eox-ebike-comp
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3. Delovanje 
 
 
 

3.1 Prvi vklop 
 
- Pritisnite in pridržite (več kot 5 s) gumb B, da napravo EOX® VIEW 1300 prebudite iz načina za dostavo. 

- Sistem vas bo vodil skozi začetne nastavitve naprave EOX® VIEW 1300 (A). 
- Če ste napravo EOX® VIEW 1300 kupili kot del e-sistema, lahko obe napravi seznanite že zdaj. V tem primeru začnite 

s točko (B). 
 

 
 
 

 
 
  

 

Izberite  
jezik 

Izberite 
enoto 

Nastavite 
uro 

Izberite obliko 
zapisa datuma in 
nastavite datum 

Nastavite 
letnico rojstva 

Začetna nastavitev  
je končana 

 

Pritisnite in 
pridržite  

gumb B (več kot 
5 s) 

 

Bujenje  
(prikazana ikona je 

odvisna od 
povezanega e-sistema) 

 
Na kratko 
pritisnite  
gumb B 

Počakajte  
(15–60 s) 

Izberite e-sistem 
(gumb A/C) in na 
kratko pritisnite 

gumb B 

EOX® VIEW 
1300 in e-sistem 
sta seznanjena 

Ko naprava EOX® VIEW 1300 išče združljive e-sisteme, mora biti vaš e-sistem vklopljen in vmesnik 
Bluetooth mora delovati. 

− Vmesnik Bluetooth lahko sistem SHIMANO STePS najde 30 sekund po vklopu ali ob pritisku gumba za sistem 
STePS.  

− Če želite zagotoviti, da bo računalnik kolesa lahko poiskal sistem STePS, je priporočljivo, da pritisnete gumb za 
sistem STePS (npr. gumb na nosilcu s trakom EOX®), medtem ko računalnik kolesa išče združljive e-sisteme. 
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3.2 Upravljanje menija za vožnjo 
 

 
- Če želite spremeniti funkcije, ki so prikazane na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300, pritisnite 

gumb A ali C v meniju za vožnjo. 
 
 

3.3 Ponastavitev podatkov o vožnji 
 
- Če želite ponastaviti podatke o vožnji v napravi EOX® VIEW 1300, pritisnite in pridržite gumb C (več kot 2 sekundi). 
 
 

3.4 Izklop 
 
- Če želite izklopiti napravo EOX® VIEW 1300, pritisnite in pridržite gumb A (več kot 5 sekund). 
 
 

3.5 Nastavitve 
 
- Pritisnite in pridržite gumb B (več kot 2 s), da odprete meni. 
- Izberite element v meniju Settings (Nastavitve) in na kratko pritisnite gumb B. 
- Nastavite lahko naslednje: 
 

1. Jezik: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, poljščina, češčina 
2. Enote: metrske (°C, km/h), anglosaške (°F, mi/h) 
3. Ura 
4. Datum 
5. Kontrast: 1, 2, 3 
6. Leto rojstva 
7. Pojavno sporočilo pomoči: vklop, izklop 
8. Najvišji srčni utrip: samodejno, ročno 

 
 

3.6 Prekinitev povezave z e-sistemom 
 
- Opomba: Povezavo z e-sistemom je treba prekiniti samo, če želite napravo EOX® VIEW 1300 namestiti na drugo 

kolo. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pritisnite in pridržite gumb B (več 
kot 2 s) ter počakajte, da se 

meni odpre 

 
Izberite 

Connection 
(Povezava) in 

pritisnite 
gumb B 

 
Izberite E-Bike 

(Električno 
kolo) in 
pritisnite 
gumb B 

Izberite 
Disconnect E-
Bike? (Želite 

prekiniti 
povezavo z 
električnim 

kolesom?) in 
pritisnite gumb B 

Izberite Yes 
(Da) in 

pritisnite 
gumb B 

 
Povezava med 
napravo EOX® 
VIEW 1300 in 
e-sistemom je 
zdaj prekinjena 
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3.7 Vzpostavitev povezave z e-sistemom 
 

 
 

Pritisnite in pridržite gumb B 
(več kot 2 s)  

ter počakajte, da se meni odpre 

Izberite 
Connection 

(Povezava) in 
pritisnite 
gumb B 

Izberite E-Bike 
(Električno 

kolo) in 
pritisnite 
gumb B 

 
Izberite e-

sistem in na 
kratko pritisnite 

gumb B 

Povezava med 
napravo EOX® 
VIEW 1300 in 
e-sistemom je 

zdaj 
vzpostavljena 

Počakajte 
(15–60 s) 

Ko naprava EOX® VIEW 1300 išče združljive e-sisteme, mora biti vaš e-sistem vklopljen in vmesnik 
Bluetooth mora delovati. 

− Vmesnik Bluetooth lahko sistem SHIMANO STePS najde 30 sekund po vklopu ali ob pritisku gumba za sistem 
STePS.  

− Če želite zagotoviti, da bo računalnik kolesa lahko poiskal sistem STePS, je priporočljivo, da pritisnete gumb za 
sistem STePS (npr. gumb na nosilcu s trakom EOX®), medtem ko računalnik kolesa išče združljive e-sisteme. 

− Ko sta naprava EOX® VIEW 1300 in električno kolo enkrat povezana v meniju, se naslednjič 
povezava vedno vzpostavi samodejno v 10 sekundah. 

− Če samodejna vzpostavitev povezave traja dlje: 
> Preverite, ali sta obe napravi vklopljeni. 
> Preverite, ali vmesnik Bluetooth električnega kolesa deluje pravilno. 
> S pritiskom poljubnega gumba naprave EOX® VIEW 1300 lahko omogočite način hitrega 
iskanja. 
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3.8 Diagnostični podatki e-sistema 
 
- EOX® VIEW 1300 prikazuje diagnostične podatke seznanjenega e-sistema. 
- Pritisnite in pridržite gumb B (več kot 2 s), da odprete meni. 
- Izberite element v meniju Connection (Povezava) in na kratko pritisnite gumb B. 
- Izberite element v meniju E-Bike (Električno kolo) in na kratko pritisnite gumb B. 
- Prikazani so lahko naslednji diagnostični podatki: 
 

 
 
 

- Razpoložljivost diagnostičnih podatkov je odvisna od povezanega e-sistema. 
- Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: [POVEZAVA] 
 
 
 
 
 

 
Ime  

seznanjenega e-sistema 

 
Serijska številka  

seznanjenega e-sistema 

 
Različica brezžičnega 
protokola e-sistema  
(če je e-sistem povezan) 

Skupna razdalja, po kateri 
je zahtevan naslednji 

sistemski servis  
(če je e-sistem povezan) 

Datum 
naslednjega sistemskega 

servisa  
(če je e-sistem povezan) 

 

Skupna razdalja  
(števec prevožene poti)  

e-sistema  
(če je e-sistem povezan) 

 
Skupni čas vožnje  

e-sistema  
(če je e-sistem povezan) 

https://goto.sigmasport.com/eox-ebike-comp
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3.9 Vzpostavitev povezave s tipalom srčnega utripa 
 

 
 
– Povezavo med tipalom srčnega utripa in napravo EOX® VIEW 1300 lahko vzpostavite tudi z aplikacijo EOX® (glejte 

4. poglavje). 

 
 
 
 

3.10 Prekinitev povezave s tipalom srčnega utripa 
 

 
 
 
 

Pritisnite in pridržite gumb B 
(več kot 2 s)  

ter počakajte, da se meni odpre 

Izberite 
Connection 

(Povezava) in 
pritisnite 
gumb B 

Izberite 
Heartrate 

(Srčni utrip) in 
pritisnite 
gumb B 

Počakajte 
(15–60 s) 

Izberite HR 
sensor (Tipalo 
srčnega utripa) 

in pritisnite 
gumb B 

Povezava med 
napravo EOX® 
VIEW 1300 in 

tipalom srčnega 
utripa je zdaj 
vzpostavljena 

Pritisnite in pridržite gumb B 
(več kot 2 s)  

ter počakajte, da se meni odpre 

Izberite 
Connection 

(Povezava) in 
pritisnite 
gumb B 

Izberite 
Heartrate 

(Srčni utrip) in 
pritisnite 
gumb B 

Izberite 
Disconnect 
Heartrate? 

(Želite prekiniti 
povezavo s 

tipalom 
srčnega 

utripa?) in 
pritisnite 
gumb B 

 
Izberite  

Yes (Da) 
in pritisnite 

gumb B 

Povezava med 
napravo EOX® 
VIEW 1300 in 

tipalom srčnega 
utripa je zdaj 
prekinjena 
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3.11 Podatki, ki jih meri naprava 
 
- Naprava EOX® VIEW 1300 beleži lastne podatke o skupni razdalji in času vožnje, neodvisno od e-sistema. 
- Pritisnite in pridržite gumb B (več kot 2 s), da odprete meni. 
- Izberite element v meniju Totals (Skupni podatki) in na kratko pritisnite gumb B. 
- Skupne vrednosti naprave je mogoče spreminjati: 

 

 
 
 
 

3.12 Opozorilo za servis 
 
- Naprava EOX® VIEW 1300 prikaže pojavno sporočilo, ko je potreben servis povezanega e-sistema. 
- Opozorilo za servis je mogoče določiti na podlagi skupne prevožene razdalje in/ali datuma. 
- To pojavno sporočilo se bo prikazalo enkrat (ko bo zahtevan servis) in nato ob vsakem vnovičnem vklopu naprave 

EOX® VIEW 1300, dokler servis ni opravljen. 
 

 
 
 

Če želite spremeniti 
skupne vrednosti, na 

kratko pritisnite gumb B 

Nastavite vrednost (po 
deset tisoč) in na kratko 

pritisnite gumb B 

Nastavite vrednost (po 
tisoč) in na kratko 
pritisnite gumb B 

Nastavite vrednost (po 
sto) in na kratko pritisnite 

gumb B 

Nastavite vrednost (po 
deset) in na kratko 
pritisnite gumb B 

 

Nastavite vrednost (po 
eno) in na kratko pritisnite 

gumb B 
 
 

Skupna vrednost 
(tj. razdalja) je nastavljena 

na novo vrednost 

 
Pojavno sporočilo z 
opozorilom za servis 
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4. Aplikacija SIGMA EOX® 
 
 
Aplikacija SIGMA EOX® je na voljo v Trgovini Google Play in trgovini Apple App Store.  
 
 
Združljivost: 
Aplikacijo je mogoče namestiti v naprave s sistemom Android različice 5.0 in novejšim ter v naprave s sistemom iOS 
različice 11.0 in novejšim.  
Jeziki: nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, poljščina, španščina, češčina. 

 
 

4.1 Vzpostavitev povezave med napravo EOX® VIEW 1300 
in aplikacijo EOX® 

 

- Preverite, ali je naprava EOX® VIEW 1300 vklopljena in pametni telefon nekje v bližini. 

- V pametnem telefonu omogočite Bluetooth      in zaženite aplikacijo EOX®. 

- Upoštevajte navodila v aplikaciji in vzpostavite povezavo med izdelkoma EOX®. 

- Prenos podatkov je zdaj omogočen. 

 
 
 

Meni »Trip recording« (Beleženje 
vožnje) 
Dotaknite se       , če želite beležiti vožnjo. 
 
Prikazane so naslednje vrednosti: 
- Lokacija na zemljevidu 
- Razdalja 
- Čas vožnje 
- Povprečna hitrost 
- Najvišja hitrost 
- Povprečen srčni utrip (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa) 
- Najvišji srčni utrip (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa) 
- Kalorije (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa) 
- Povprečni ritem 
- Najvišji ritem 
- Povprečna moč 
- Največja moč 
- Povprečna temperatura 
- Najvišja temperatura 
- Poraba baterije 
- Načini pomoči 
- Doseg 
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– Zagon in zaustavitev beleženja vožnje naprava EOX® VIEW 1300 označuje s prikazom pojavnega sporočila. 

 

 
 
 
 
 
 

Meni »My trips« 
(Moje vožnje) 
 
- Povzetek vseh zabeleženih 

voženj 
- Tedenski, mesečni in letni 

statistični podatki (razdalja, čas 
vožnje) 

- Prikaz doseženih ciljev 
 
 
 
 

Pojavno sporočilo, ki 
označuje, da je 

beleženje vožnje 
zagnano 

Pojavno sporočilo, ki 
označuje, da je 

beleženje vožnje 
zaustavljeno 
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Meni »Trip« (Vožnja) 
 
 

Posamezni vožnji je mogoče dodati spodnje podatke: 
- Ime vožnje 

- Datum in ura vožnje 

- Vrsta športa 

- Podatki o vremenu in vetru 

- Počutje 

 

Beležijo se naslednje vrednosti: 
- Lokacija na zemljevidu 

- Čas vožnje 

- Povprečna hitrost 

- Najvišja hitrost 

- Povprečen srčni utrip (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa) 

- Najvišji srčni utrip (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa) 

- Kalorije (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa) 

- Povprečni ritem 

- Najvišji ritem 

- Povprečna moč 

- Največja moč 

- Povprečna temperatura 

- Najvišja temperatura 

- Poraba baterije 

- Načini pomoči 

 

Dodatne možnosti: 
– Vožnjo lahko sproti delite z drugimi uporabniki, tako da se dotaknete 

ikone       [iOS] ali      [Android]. 

– Če se dotaknete ikone       [iOS] ali      [Android], lahko prerazporedite, 
uredite ali izbrišete posamezno vožnjo. 

– Če se dotaknete zemljevida, je vožnja prikazana v barvah. Barve 
označujejo različne prikaze vožnje glede na te vrednosti: hitrost, srčni 

utrip, poraba baterije in načini pomoči. 
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Meni »Settings« (Nastavitve) 
 

My Bike (Moje kolo) 
- Prilagojene nastavitve (prilagoditi je mogoče na primer zaslone naprave EOX® VIEW 

1300) 
- Posodobitve vdelane programske opreme za napravo EOX® VIEW 1300  
- Skupne vrednosti (razdalja, čas vožnje) 

 

Connect heart rate sensor (Vzpostavljanje povezave s tipalom srčnega 
utripa) 
- Prek aplikacije lahko povežete združljivo tipalo srčnega utripa Bluetooth in napravo 

EOX® VIEW 1300. 
- Če se dotaknete ikone      , se odpre meni z nastavitvami aplikacije EOX®. Izberite 

»Heart rate sensor« (Tipalo srčnega utripa).  
- Upoštevajte navodila v aplikaciji in vzpostavite povezavo med tipalom srčnega utripa 

ter napravo EOX® REMOTE 500 oziroma EOX® VIEW 1300. 

 

General settings (Splošne nastavitve) 
- Nastavite jezik in merske enote. 

 

User (Uporabnik) 
- Uporabniške nastavitve 

 

Cloud & Apps (Oblak in aplikacije) 
- Zabeležene vožnje je mogoče sinhronizirati s storitvijo SIGMA CLOUD ali deliti z 

drugimi prek platform drugih ponudnikov, kot sta denimo STRAVA in Komoot. 

 
 

Goals (Cilji) 
- Nastavite si cilje, ki vas bodo motivirali. 

 

Help & Feedback (Pomoč in podpora) 
- Videoposnetki o izdelkih serije EOX® 
- Podatki za stik z našo podporo 
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VIEW 1300 
Z APLIKACIJO KOMOOT 
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5. Aplikacija Komoot 
 
 

5.1 Vzpostavitev povezave z aplikacijo Komoot 
 
Aplikacijo Komoot lahko povežete z napravo EOX® VIEW 1300, če si želite ogledati podrobna navodila za pot. 

 
 
 

Začetna povezava 
 

 
 
 
 
 
 

Odprite svoj profil v 
aplikaciji Komoot. 

Odprite nastavitve. Odprite menijsko možnost 
»Bluetooth Connect« 
(Povezava Bluetooth). 

Začnite postopek 
seznanitve z napravo 
SIGMA. 
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Začetna povezava 
 

 
 

V meniju za vožnjo v napravi 
EOX® VIEW 1300 se 
pomaknite na možnost 
»Connect Komoot« 
(Vzpostavitev povezave z 
aplikacijo Komoot) in pritisnite 
gumb B. 

Povezavo zdaj iščeta tako aplikacija 
Komoot kot naprava EOX® VIEW 1300. 

Ko je povezava vzpostavljena, se v 
aplikaciji Komoot in v napravi EOX® VIEW 
1300 prikaže sporočilo. Če imate težave z 
vzpostavitvijo povezave, vzporedno 
zaženite aplikacijo EOX® in vzpostavite 
povezavo z napravo EOX® VIEW 1300. 

Naprava EOX® VIEW 
1300 je zdaj pripravljena 
na prejemanje podrobnih 
navodil za pot iz 
aplikacije Komoot. 

Začetek usmerjanja glede na navodila za 
pot v aplikaciji Komoot.  
Preverite, ali ima vaš pametni telefon 
signal GPS, saj prejemanje navodil za pot 
sicer ne deluje. 

Takoj ko je povezava vzpostavljena, se 
navodila za pot iz aplikacije Komoot 
prikažejo v napravi EOX® VIEW 1300. 
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Nadaljnje povezave 
 

 
 

Začetek usmerjanja glede 
na navodila za pot v 
aplikaciji Komoot. 
Preverite, ali ima vaš 
pametni telefon signal 
GPS, saj prejemanje 
navodil za pot sicer ne 
deluje. 

V meniju za vožnjo v 
napravi EOX® VIEW 1300 
se pomaknite na možnost 
»Connect Komoot« 
(Vzpostavitev povezave z 
aplikacijo Komoot) in 
pritisnite gumb B. 

Naprava EOX® VIEW 1300 se poveže z aplikacijo Komoot.  
Če imate težave z vzpostavitvijo povezave, vzporedno 
zaženite aplikacijo EOX® in vzpostavite povezavo z 
napravo EOX® VIEW 1300. 

Takoj ko je povezava vzpostavljena, se navodila za pot iz 
aplikacije Komoot prikažejo v napravi EOX® VIEW 1300. 
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MONTAŽA 
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6. Montaža 
 
 

6.1 Nosilec z objemko 
 
Nameščanje naprave EOX® VIEW 1300 na nosilec z objemko 
- Napravo EOX® VIEW 1300 postavite na nosilec z objemko v položaj, kot da kaže 11. uro. 
- Vrtite napravo EOX® VIEW 1300 v desno, dokler ni poravnana. 
- Naprava EOX® VIEW 1300 je nameščena. 

 
Možnost: Z dodatnim vijakom (2,5-mm imbus ključ) je mogoče zakleniti napravo EOX® VIEW 1300 prek hrbtne strani 
nosilca z objemko. 

 
Nameščanje nosilca z objemko na krmilo za upravljanje kolesa 
- Debelo gumijasto podlogo (za 31,8-mm krmilo) ali tanko gumijasto podlogo (za 35-mm krmilo) navijte okoli krmila na 

levi strani. 
- Odvijte objemni vijak nosilca z objemko (2,5-mm imbus ključ) in postavite nosilec na gumijasto podlogo. 
- Poravnajte napravo EOX® VIEW 1300. 
- Privijte vijak (2,5-mm imbus ključ) z navorom 0,5 Nm. 

 
Opomba: Ob uporabi 31,8-mm gumijaste podloge je mogoče z njenim vrtenjem prilagoditi višino. 
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6.2 Nosilec s trakom EOX® 
 
Vstavljanje vmesnika EW-EN100 v nosilec s trakom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Odvijte objemni vijak 
(2,5-mm imbus 
ključ).  

 

- Odprite objemko. 

- Odvijte štiri vijake na 
hrbtnem pokrovu 
ohišja (vijak s križno 
glavo). 

- Odprite hrbtni pokrov 
ohišja. 

- Kabel s strani z motorjem priklopite v vrata #1 na vmesniku 
EW-EN100. 

- Dodatna možnost: V vrata #2 na vmesniku EW-EN100 lahko 
priklopite še eno komponento SHIMANO (npr. menjalnik) EW-
EN100. 
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- Vmesnik EW-EN100 vstavite v namensko odprtino. 
- Reža #1 mora biti usmerjena proti objemki. 
- Gumb mora biti usmerjen proti odprtini na zgornji strani 

nosilca s trakom. 
- V utor za kabel previdno položite vtičnico kabla #1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Vmesnik EW-EN100 potiskajte navzdol, da se čvrsto zaskoči v 

namensko odprtino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Če uporabljate kabel v vratih #2, ga napeljite 

okoli zatiča. 
- Vse kable napeljite v utor za kabel. 
- Rahlo jih potisnite navzdol, da se čvrsto 

zaskočijo v utor. 
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- Znova namestite hrbtni pokrov ohišja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pokrov potiskajte navzdol, da se čvrsto zaskoči v 

namensko odprtino. 
- Pokrov pritrdite s štirimi vijaki (vijak s križno glavo). 
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Nameščanje naprave EOX® VIEW 1300 na nosilec s trakom 
- Napravo EOX® VIEW 1300 postavite na nosilec s trakom v položaj, kot da kaže 11. uro. 
- Vrtite napravo EOX® VIEW 1300 v desno, dokler ni poravnana. 

 
Možnost: Z dodatnim vijakom (2,5-mm imbus ključ) je mogoče zakleniti napravo EOX® VIEW 1300 prek hrbtne strani 
nosilca s trakom. 

 
Nameščanje nosilca s trakom na krmilo za upravljanje kolesa 
- Debelo gumijasto podlogo (za 31,8-mm krmilo) ali tanko gumijasto podlogo (za 35-mm krmilo) navijte okoli krmila na 

levi strani (namestitev na zunanji sprednji del) ali na desni strani (obratna namestitev). 
- Odvijte objemni vijak in postavite nosilec s trakom na gumijasto podlogo. 
- Kable napeljite v utor in v namenski odprtini pustite samo objemko. 
- Napravo EOX® VIEW 1300 poravnajte v smeri vožnje. 
- Z ustreznim navorom privijte objemni vijak: 
 

31,8 mm 35,0 mm 

0,90 Nm 0,75 Nm 

 
 

Opomba: Ob uporabi 31,8-mm gumijaste podloge je mogoče z njenim vrtenjem prilagoditi višino. 
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7. Tehnični podatki 
 
 

Mere 

 
Teža 43 g 

Napajanje CR 2450 

Razred zaščite IP IPX6K, IPX7 

Temperatura med delovanjem –10/25/60 °C (najmanj/običajno/največ) 

Temperatura med skladiščenjem –20/25/70 °C (najmanj/običajno/največ) 

Potrdila CE, FCC, ROHS, REACH 

 
 
 

8. Vzdrževanje izdelka 
 
 
- Umazanijo previdno odstranite z vodo ali mehko krpo. 
- Ne drgnite površine zaslona, če je umazana (npr. zaradi blata). 
- Izdelka ne potapljajte v vodo. 
- Izdelka ne čistite z visokotlačnim čistilnikom. 
- Poskusite preprečiti stik z olji in maščobami. 
- Če gumbi zamrznejo, jih ne odtajajte z vročo vodo. 

 
 
 

8.1 Prevoz in skladiščenje 
 
- Izdelek zaščitite pred močno neposredno sončno svetlobo. 
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami (glejte tehnične podatke o temperaturi). 
- Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ga shranite na suho mesto s sobno temperaturo. 
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9. Ravnanje po izteku življenjske dobe 
 
 
Napravo EOX® VIEW 1300 je treba zavreči na okoljsko ustrezen način.  
Naprave EOX® VIEW 1300 ne odvrzite v gospodinjske smeti.  
Samo za države EU 
Skladno z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi ter Direktivo 2006/66/ES o baterijah in 
akumulatorjih je treba naprave in baterije zbirati ločeno ter jih zavreči na okoljsko ustrezen način. 

 
 
 
 

Izjava ES o skladnosti 
 
 
Družba SIGMA-ELEKTRO GmbH izjavlja, da je bila zgornja oprema interno preizkušena in ugotovljena je bila skladnost 
z omejitvami zahtev veljavnih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi in Direktivo RoHS 
2011/65/EU ter dodatno tudi v skladu z Direktivo (EU) 2015/883 za spremembo Priloge II zgoraj omenjene Direktive s 4 
dodatnimi snovmi. Tukaj predstavljene konfiguracije za beleženje preizkusa, ocenjevanje podatkov in preizkušeno 
opremo (EUT) so resnične in točne glede na tukaj določene standarde. 

 
Izjava ES je na voljo na naslovu ce.sigmasport.com/eoxview1300 
 
 
 
 
 
 

http://ce.sigmasport.com/eoxview1300
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Izjava zvezne komisije za 
komunikacije (FCC) o motnjah 
 
 
FCC: M5LV1300 

 
Pozor: Če morebitnih sprememb ali predelav izrecno ne odobri oseba, odgovorna za skladnost, lahko te izničijo 
uporabnikovo dovoljenje za uporabo opreme. 

 
Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC.  
Za delovanje veljata ta pogoja: 
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj. 
(2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. 

 
Upravičenec ni odgovoren za morebitne spremembe ali predelave, ki jih izrecno ne odobri oseba, odgovorna za 
skladnost. Tovrstne spremembe lahko izničijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo opreme. 

 
Razdalja za skladnost z izpostavljenostjo radijskim frekvencam je 5 milimetrov. 

 
OPOMBA: Pri preizkušanju te opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna s 15. delom pravilnika FCC v okviru mejnih 
vrednosti, ki veljajo za digitalne naprave razreda B. Navedene mejne vrednosti so določene tako, da zagotavljajo 
razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja 
radiofrekvenčno energijo. Če se ne namesti in ne uporablja skladno z navodili, lahko škodljivo vpliva na radijske 
komunikacije. Kljub temu ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema škodljivo vpliva 
na sprejem radijskega ali televizijskega sprejemnika, kar se lahko ugotovi z vklopom in izklopom opreme, lahko 
uporabnik poskuša odpraviti tovrstne motnje tako, da: 
- Preusmeri ali prestavi sprejemno anteno. 
- Poveča razdaljo med opremo in sprejemnikom. 
- Opremo priklopi na tokokrog, na katerega zadevni sprejemnik ni priključen. 
- Se za pomoč obrne na prodajalca ali izkušenega serviserja radijskih/televizijskih sprejemnikov. 
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Izjava kanadskega Ministrstva za industrijo 
 
 
Številka IC: 7580A-R500 

 
Ta naprava je skladna s standardi kanadskega Oddelka za inovacije, znanost in gospodarski razvoj, ki so izvzeti iz 
sistema licenciranja. Za delovanje veljata ta pogoja: 
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj. 
(2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.  
 
ICES-3(B)/NMB-3(B) 
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) il ne doit pas produire de brouillage et  
(2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est 

susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. 

 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 
Naprava izpolnjuje merila za izvzetje glede omejitev rutinskega ocenjevanja iz razdelka 2.5 specifikacije RSS 102 in 
skladnosti z izpostavljenostjo radijskim frekvencam iz specifikacije RSS-102. Uporabniki lahko pridobijo kanadske 
podatke o izpostavljenosti radijskim frekvencam in skladnosti. 

 
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à 
l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf. 

 
Ta oddajnik ne sme biti postavljen oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom. To opremo je 
treba namestiti in upravljati tako, da je najmanjša razdalja med opremo in vašim telesom 5 milimetrov. 

 
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet 
équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 5 millimètres entre le radiateur et votre corps. 
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