SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
H ANDLEIDING

SPECIALIZED MISSION CONTROL APP
CUSTOMIZE, CONTROLEER EN DIAGNOSTICEER
JOUW SPECIALIZED TURBO MET MISSION
CONTROL.

1.

TUNE THE RIDE
Customize de motor eigenschappen met Support, Peak
Power of andere aanpassingen.

2.

DIAGNOSE
Krijg inzicht in de status van de motor, battery en
systeem.

3.

RITTEN OPNEMEN
Maak een gedetailleerd overzicht van uw ritten.

4.

SMART CONTROL
Pas de motor- en batterijouput aan op basis van de lengte
van uw rit.

5.

CONNECTIVITEIT
Integreer en upload uw ritten naar STRAVA’s e-bike
segmenten.

6.

F I R M W A R E U P D AT E S
Blijf op de hoogte van firmware updates en installeer
deze op uw fiets (dit kan per model verschillen).

Mission Control is geschikt voor alle Turbo Levo/Kenevo fietsen, Vado/Como
fietsen met TCD-w, sommige Turbo S/X modellen (Model Year 2016/17) en
toekomstige Turbo fietsen. Fietsen moeten wel up-to-date zijn, bezoek hiervoor
uw Specialized retailer.
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INSTALLEER DE APP
DOWNLOAD
Om de Mission Control app te downloaden, gaat u naar de App Store (iOS
devices) of the Google Play Store (Android devices), en zoek naar
“Specialized Mission Control”.

CREËER EEN ACCOUNT
Download, installeer en volg de instructies in de app om een account te
creeeren met uw e-mailadres. Hierna ontvangt u automatisch een
Specialized Rider Account. Nadat u bent geregistreerd en inlogd, zal de app
uw gegevens onthouden.
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VERBIND UW TURBO - OVERZICHT
STAPPEN
1.
•

Ga naar INSTELLINGEN > MIJN FIETSEN: Klik op het “+” symbool rechts boven in het scherm
om te zoeken naar beschikbare fietsen.
U kunt ook op“DISCONNECTED” tikken op het startscherm, om MIJN
FIETSEN te openen.

2.

Tik op de fiets fiets die u wilt verbinden.

•

Wanneer er wordt gevraagd naar een koppelingscode, voert u de 6cijferige code in die bij uw fiets wordt geleverd.

•

Fietsen die zijn verboden worden gemarkeerd met een groen vinkje.
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VERBIND UW TURBO
TURBO LEVO, MET TCU IN BOVENBUIS, VERBINDEN MET MISSION CONTROL
1.

Voor een overzicht van beschikbare en/of aangesloten TCU uitgeruste fietsen
kiest u MIJN FIETSEN in INSTELLINGEN

2.

Om de fiets en de app met elkaar te verbinden, moet u een koppelingscode
invoeren. U vindt deze 6-cijferige code op de TCU zelf en de gele Peel Me Sticker
(deze sticker moet worden bewaard op de laatste pagina van de
gebruikershandleiding).

•

Als u de TCU moet verwijderen om de code te lezen, zorg er dan voor
dat u de Torx schroef niet te vast aandraait (maximaal 0,8 Nm).
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VERBIND UW TURBO
TURBO VADO OF COMO, MET EEN TCD-w, VERBINDEN MET MISSION CONTROL
1.

Voor een overzicht van beschikbare en/of aangesloten TCD-w uitgeruste fietsen
kiest u MIJN FIETSEN in INSTELLINGEN

2.

Om de fiets en de app met elkaar te verbinden, moet u een koppelingscode
invoeren.

3.

De koppelingscode verschijnt op de TCD-w voor 20 seconden; Wanneer de
koppelingscode niet wordt gebruikt, wordt er een nieuwe weergegeven bij de
volgende poging.

4.

Nadat u de koppelingscode hebt ingevoerd, maakt de app automatisch
verbinding met de fiets wanneer u de app opent.
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FIETSEN BEHEREN
FIETSEN
In het MIJN FIETSEN menu, ziet u het volgende:
A. Een verbonden fiets is gemarkeerd met een groen vinkje, en
wordt weergegeven in de groene status balk onder in het scherm.

B. Verbonden en beschikbare fietsen zijn voorzien van status balkjes.

C. Wanneer de fietsen zijn verbonden, maar niet beschikbaar, zijn de status
balkjes voorzien van een kruisje.

FIETSEN VERWIJDEREN
Druk lang op de te verwijderen fiets, om daarna het verwijderen te bevestigen.
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LET’S RIDE
PLATTEGROND

BELANGRIJK

A. Laat huidige positie zien wanneer u de
cachemap verplaast.

Om uw locatie weer te geven, moet u
de Mission Control app toestemming
geven tot het gebruik van uw lcoatie.
Hier wordt naar gevraagd tijdens het
instellen van de app. U kunt deze
instelling later altijd wijzigen.

B. Laat huidige positie zien.
C. Status van de batterij
D. Ritopname.

A

B

C
D

Zodra u bent begonnen met de
opname van een rit, ziet u de
symbolen om uw rit te pauzeren of
te stoppen.Na het stoppen wordt
de rit opgeslagen.

IN- OF UITZOOMEN
Om in- of uit te zoomen gebruikt u
twee vingers.
.
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LET’S RIDE
STATISTIEKEN
Wanneer u het gegevensveld wilt aanpassen, houdt u het gewenste veld
lang ingedrukt en kiest u de gewenste inhoud voor dit veld uit het dropdown menu.

OPMERKING
Alleen Turbo Levo & Kenevo fietsen kunnen motorvermorgen en
rijdervermogen tonen. Turbo's met motoren in de achternaaf tonen alleen de
mechanische vs. elektrische output van de motor. Vanwege een
onvermijdelijk verlies is het mechanische vermogen iets lager dan het
stroomverbruik. De app toont de elektrische output.
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SMART CONTROL
OVERZICHT
Smart Control is een algoritme, gebaseerd op oneindig veel data. Het
activeren van Smart Control, op basis van de gewenste tijd of afstand,
controleert de motor ouput. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken! Elke
10 seconden berekent het systeem meerdere parameters, zoals
energieverbruik, tijd, afstand enz. Indiend nodig wordt de motoroutput
aangepast. U fietst, Smart Control doet de rest.
ACTIVEREN
LET’S RIDE > SMART CONTROL > Kies AAN/UIT.
Na het aanpassen van de instellingen wordt het huidige SMART CONTROL
niveau weergegeven.

TIPS
Smart Control werkt vooral goed
door de gewenste tijd in te stellen.
We streven er naar om de app
voortdurend te verbeteren. Het
systeem kent het routeprofiel niet,
dus zorg altijd voor 10% marge qua
resterende capaciteit. Dit zorgt voor
een kleine veiligheidsmarge.
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MIJN RITTEN
OVERZICHT

STRAVA SYNC

Alle opgenomen ritten worden hier
opgeslagen om te bekijken of om te
worden geesporteerd als een .fitbestand.

Tik op het STRAVA® symbool om de
rit te uploaden naar STRAVA®.
let op: Als u er voor heeft gekomen
dat uw ritten automatisch worden
geupload, worden deze weergegeven
in de STRAVA® e-Bike categorie.

EXPORT RIT
Tik op het exportsymbool om de rit per
mail te verzenden (.fit-bestand).
Hierdoor kunt u het bestand gebruiken
voor andere apparaten of programma's.
Er zijn programma's om de .fit
bestanden om te zetten naar .gpx
betsanden.

RIT VERWIJDEREN
Om een rit te verwijderen houdt u
deze lang ingedrukt. Daarna dient u
het verwijderen te bevestingen.

RIT DETAILS
Klik op de rit om de details te zien.
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TUNE - DEFINITIES
FUNCTIES
Pas motorondersteuning en piekvermogen aan, pas de versnellingsrespons aan, stel Stealth
Mode in, deactiveer/activeer de piepgeluiden van de batterij of het display en herstel de
standaardinstellingen.
TUNE
U kunt de ondersteunings- en piekvermogeninstellingen voor elke modus wijzigen om de
motoreigenschappen aan te passen op basis van uw behoeften en voorkeuren.
ONDERSTEUNING
Ondersteuning is het aandeel assistentie voor de rijder in elke modus. Over het algemeen zorgt
meer ondersteuning voor een snellere acceleratie en gemakkelijker klimmen ten koste van een
korter bereik en een grotere kans op wheel-spin. Minder ondersteuning resulteert in een groter
bereik en meer controle in situaties waar grip beperkt is. Een support niveau lager dan 100% kan
worden gecompenseerd door de rijder. Bijvoorbeeld, trappen in de Trail-modus met
ondersteuning ingesteld op 50% vereist ongeveer het dubbele qua inspanning om dezelfde
ondersteuning te krijgen in vergelijking met trappen in Turbo-modus met de ondersteuning
ingesteld op 100%.
PEAK POWER
Peak Power is het vermogen van de motor voor elke ondersteuningsmodus. Dit kan voor elke
modus tot 100% worden ingesteld. Als een ondersteuningsmodus is ingesteld op 35% en de Peak
Power is ingesteld op 100%, dan kunt u nog steeds 100% motorvermogen behalen door met
meer inspanning en kracht te trappen. Wanneer de Peak Power is ingesteld op minder dan
100%, beperkt u de hoeveelheid stroom die de motor levert. Dit kan niet worden gecompenseerd
door beenkracht. Een lagere Peak Power zal het bereik verhogen en zorgt voor een verschil
tussen de ondersteuningsmodi.
ACCELERATIE RESPONS
Deze instelling bepaalt hoe snel de motor reageert op de invoer van de rijder. Doorgaans resulteert
een langzamere respons in meer tratie en controle tijdens off-road gebruik.
• De standaardinstelling zorgt voor een goede balans tussen ocntrole en directe motorrespons
• Het instellen van de reactie op 0% resulteert in de langzaamste reactie, terwijl 100% de snelste
reactie geeft
• De beste instelling is afhaneklijk van het terrein, uw rijstijl en persoonlijke voorkeur
SHUTTLE
Door deze instelling te activeren krijgt u volledige ondersteuning tijdens het trappen met een hoge
cadans en minder kracht. Over het algemeen levert de motor een hoog vermogen bij de meeste
trapfrequenties hoger dan 50 RPM als Shuttle aan staat. Dus als u iemand bent die een hoge
trapfrequentie met minder kracht verkiest, kunt u toch maximale ondersteuning krijgen. Bovendien
biedt Shuttle u volledige ondersteuning bij het starten vanuit stilstand.
•
•

0% betekend dat Shuttle is uitgeschakeld.
100% levert de meeste kracht.
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TUNE - INSTELLINGEN
INSTELLINGEN
1. Tik hier om alle instellingen te resetten naar de standaard
instellingen
2. De geselecteerde modus is gemarkeerd. De instellingen voor
ondersteuning en Peak Power worden weergegeven. Tik op de
verschillende modi om instellingen te wijzigen.

1
2

3. Schuif om het aandeel ondersteuning te wijzigen.
4. Schuif om de maximale hoeveelheid vermogen voor elke
modus te wijzigen
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5. Verander de instelling zodat de motor sneller of langzamer
reageert op input van de rijder. We raden aan dit niveau
laag te houden, voor een betere controle en vloeiender
schakelen.
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6. Activeer de Shuttle modus door de waarde hoger dan 0% in
te stellen. Hoe hoger de instelling, hoe meer steun u krijgt
bij minder kracht. Een hogere instelling resulteert in meer
batterijvebruik.
7. Zie de standaardwaarde. Het aanpassen van de wielomtrek
kan alleen worden uitgevoerd door een erkende Specialized
retailer.
8. Activeer een ongebruikt ANT+ kanaal om een ANT+
apparaat op de fiets aan te sluiten voor aanvullende
informatie (zie volgende pagina voor details).

5
6
7
8

9
10

9. Wanneer ingeschakeld worden de LED's van het display na
5 seconden donker nadat u op een knop hebt gedrukt. Dit
geldt niet voor alle Turbo-modellen.
10. Schakel de geluiden van de batterij in of uit. Een herstart
van de fiets is hier vereist om de instelling op te slaan.

OPMERKING: Dit is een lijst met alle mogelijke Tune
opties. De reikwijdte van de opties is afhankelijk van de
fiets.
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FAKE CHANNEL (ANT+)
OVERZICHT
Met behulp van het nepkanaal kunt u de batterijstatus (SoC) van een Turbo
Levo/Kenevo-batterij weergeven op elk ANT+ apparaat (horloges, GPSapparaten, fietscomputers enz.)
Voor onderstaand voorbeeld is gebruik gemaakt van een Garmin® Fenix 3
GPS horloge.
1. Activeer het Fake Channel in het Tune-menu (kies bijvoorbeeld CADANS).
2.

Herstart de fiets om het Fake Channel te activeren.

3.

Zoek naar sensoren op het ANT+ apparaat en kies een fake sensor.

4.

Bekijk de batterijstatus in het gekozen menu van het ANT+ apparaat. Op
onderstaande foto heeft de batterij een oplaadniveau van 86%.

Als u een Garmin® apparaat gebruikt en het "Hartslag" -kanaal selecteert,
worden waarden onder 30 niet weergegeven. Kies een ander kanaal, zoals
cadans.
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DIAGNOSE
START PAGINA
In Diagnose kunt u de status van het systeem zien en
gedetailleerde informatie over de motor en batterij
bekijken.
Systeem Status
Bezoek een Specialized retailer wanneer de status niet
gezond is.
Odometer
De data wordt opgeslagen in de motor, en wordt via de
batterij of display naar de app verzonden.
Serie nummer
Dit is het serienummer van de fiets dat ook op het frame
staat weergegeven.
Batterij
Tik op de rode pijl om de accu gegevens te bekijken.
Batterij oplaad status
Toont de huidige status van de batterij.
Gezondheid Batterij
Toont de resterende batterij capactiteit
Motor
Tik op de rode pijl om de motor gegevens te bekijken.
Display
Tik op de rode pijl om de display gegevens te bekijken.
Deze optie is alleen zichtbaar bij fietsen met een display.
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DIAGNOSE
BATTERIJ
Batterij Gezondheid
Specialized garandeerd dat de accu na 300 oplaadcycli, of
na twee jaar, ten minste nog 75% capaciteit heeft. Het is
niet ongebruikelijk dat batterijen binnen 20 oplaadcycli
een paar% laten vallen, maar om dat een jaar of langer te
volhouden.
Raadpleeg uw Turbo-handleiding voor meer informatie
over de batterij.
Oplaadcycli
Het batterijbeheersysteem telt het aantal volledige
oplaadcycli. Eén laadcyclus wordt toegevoegd wanneer
de batterij volledig is opgeladen. Voor het tellen van de
cycli wordt rekening gehouden met het ouder worden van
de batterij.
Firmware
De firmware voor de geïnstalleerde batterij wordt hier
weergegeven. Zorg ervoor dat u altijd de nieuwste firmware
gebruikt voor de beste prestaties en het volledige scala aan
functies.

MOTOR
Serie Number
Geeft het serienummer van de motor en productiedetails.
Dit is niet relevant voor de meeste rijders.
Hardware
Identificeert de motor in detail. Deze informatie is niet
relevant voor de meeste rijders..
Firmware
De geïnstalleerde motorfirmware wordt hier weergegeven.
Zorg ervoor dat u altijd de nieuwste firmware gebruikt voor
de beste prestaties en het volledige scala aan functies.
Temperatuur
Problemen door oververhitting met motoren zijn uiterst
zeldzaam. In het geval van oververhitting activeert het
systeem een beveiligingsmechanisme door het vermogen te
verminderen of, in extreme gevallen, door het systeem uit te
schakelen. Temperaturen tot 90 graden Celsius worden als
normaal beschouwd.
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DIAGNOSE
DISPLAY
Serie Nummer
Geeft het serienummer van de motor en productiedetails.
Dit is niet relevant voor de meeste rijders.
Hardware
Identificeert de motor in detail. Deze informatie is niet
relevant voor de meeste rijders.
Firmware
De geinstalleerde motorfirmware wordt hier weergegeven.
Zorg ervoor dat u altijd de nieuwe firmware gebruikt voor
de beste prestaties en het volledige scala aan functies.

INSTELLINGEN
Mijn Fietsen
Voeg hier een nieuwe fiets toe of beheer fietsen waarmee u
al bent verbonden.
Mijn Profiel
Stel persoonlijke gegevens in, zoals geboortedatum,
geslacht, lengte en gewicht. Hier kunt u zich ook afmelden.
Auto Start Active
Als het apparaat is ingeschakeld, registreert Mission
Control uw ritten automatisch zodra u zich verplaatst (fiets
dient wel verbonden te zijn).
Unit system
Kies tussen metrische (km / uur en km) en imperiale (mph
en mi) eenheden.
STRAVA®
U kunt hier kiezen om uw ritten automatisch te uploaden
naar uw STRAVA®-account. Eenmaal op STRAVA® worden
ze opgeslagen in een speciale e-bike-categorie.
Contact
Raadpleeg dit gedeelte voor meer informatie over Mission
Control FAQs en om contact op te nemen met onze
klantenservice.
Informatie
Lees hier onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.
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AANVULLINGEN
TIPS
•

Sla uw wachtwoord veilig op na registratie.

•

Sluit de app in plaats van uit te loggen na gebruik.

•

Om uw locatie in de app te tonen, moet u Mission
Control toegang geven tot de locatie van uw apparaat.
U wordt tijdens het instellen om toestemming
gevraagd en u kunt ook deze rechten wijzigen in de
app-instellingen op uw apparaat.

•

Monteer uw smartphone niet op het stuur, omdat de
meeste mobiele apparaten niet geschikt zijn voor
gebruik op een fiets. Het uw telefoon beschadigen. Als
u echt de behoefte voelt om uw telefoon aan uw stuur
te monteren, gebruikt u een robuust en betrouwbaar
montagesysteem dat uw apparaat voldoende
beschermt.

VEILIGHEIDS WAARSCHUWING
Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, kijk nooit op
uw telefoon en gebruik geen touchscreen / knoppen tijdens
het rijden. Als u de telefoon en / of de Mission Control-app
moet gebruiken, stop dan op een veilige plaats en berg de
telefoon op voordat u verder rijdt.
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