
Paketti sisältää:

S
uo

m
i

Aloita sisäharjoittelu

1.  Liitä BCycling harjoitusvastus virtalähteeseen, käynnistä tietokone ja   
 liitä USB ANT+ tikku vapaaseen USB-porttiin.

2. Kirjaudu sisään bkool.com käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Luo   
 harjoitus valitsemalla ”Sessions” ja seuraa ohjeita. Lopeta valitsemalla  
 ”Save session”.

3. Käynnistä BSim Windows työkalupalkista.
 oikeassa alakulmassa. Valitse ”Run BSim”
 (Jos ohjelma ei ole ladattu automaattisesti,
 katso ohje seuraavalta sivulta)

4. Kirjaudu sisään BSim ohjelmaan samoilla
 tunnuksilla kun bkool.com: iin

5. Parita ja aktivoi laitteet tietokoneella niin että ne näkyvät ruudulla.   
 (Sykemittari, kadenssianturi, harjoitusvastus yms.

6. Klikkaa asianmukaista nappia niin löydät tallennetut harjoitukset. Voit   
 nyt suorittaa harjoituksia. 

7. Kun olet valmis, harjoitus lähetetään automaattisesti bkool.com:iin   
 jossa voit myös tarkistaa harjoitushistoriasi.

 Aloita ulkoharjoittelu 

 - Kokeile mobiiliohjelman mahdollisuuksia mobile.bkool.com
 - Löydät kaikki tieto ulkoharjoittelusta kotisivuilla (katso seuraava osio)

 Lisätietoja
 Löydä uusimmat tiedot BKOOLsta. Käy katsomassa bkool.com (sivun   
 alalaidassa >FAQs>BKOOLset>are there any instructions for…?)

 Onko sinulla kysymyksiä? Klikkaa “Contact us” kotisivun alalaidassa.

BCycling

Virtalähde

USB ANT+ Kadenssianturi ja magneetti

Pikalinkku

Etupyörän tuki



BSim on tietokoneohjelma, jonka asennat tietokoneellesi. Käytät sitä sis-
äharjoittelussa.

Voit ladata ohjelman bkool.com, sivun alalaidassa ”Help” alla.
”Help>Download BSim>How to access BSim> klikkaa here ”
Asennuksen jälkeen löydät BSim kuvan  tietokoneen työkalupalkista.

Kotisivu (www.bkool.com)
Kotisivulta löydät kaikki tarvittava tieto (harjoitushistoria ja suunnitelmat, 
tapahtumat yms.)
Bkool.com:ssa voit myös tehdä omia reittejä, tarkistaa kalenterisi, saada 
hyviä neuvoja yms.

Päivitykset
Katso että sinulla on uusimmat versiot ohjelmista
BSim: Tarkista että BSim kuva  löytyy työkalupalkista. Päivittyy au-
tomaattisesti
BCycling (kytketty verkkovirtaan): Jos BCycling harjoitusvastus ei ole 
päivitetty, BSim ilmoittaa asiasta. Päivittäksesi BCycling vastuksen tarvit-
set tulostinkaapelin (USB Host)

Antureiden yhdistäminen
Kirjaudu sisään BSim   >Configuration >Pairing devices. Voit
yhdistää monia eri ANT+ laitteita.
Pidä yhdistettävät laitteet lähellä tietokonetta kun aktivoit niitä, jotta ne 
näkyvät ruudussa (kadenssi, sykemittari, yms.) BCycling
harjoitusvastus tulee samalla olla kytketty verkkovirtaan.

Usein Kysytyt Kysymykset (FAQs)
“Help” alla kotisivun alalaidassa löydät FAQs

1. Vaihda takapyörän  
pi kalinkku BKOOL
paket issa mukana   
tulee seen.

3.  Aseta etupyörä 
muovisen tuen päälle. 
BKOOL logon kuuluu 
olla pyörän vasemmalla 
puolella.

2.  Pura BCycling harjoi 
tusvastus laatikosta ja 
säädä varret niin että 
takapyörä sopii tiukasti 
väliin. 

4.  Asenna magneetti 
vasemman kammen 
sisäpuolelle ja anturi 
kuin kuvassa. Magneetti 
kuuluu ohittaa anturi n. 
2mm etäisyydeltä.

Aloita sisäharjoittelu BSim
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