
Propojte se.

Co to je:
Zcela nový digitální svět od Cannondale, který je navržený tak,  
aby vytvořil novou úroveň spojení jezdců, jejich kol, jízdních zážitků  
a lokálních cyklistických obchodů. S novou aplikací a integrovaným 
senzorem se stává kolo více než pouhým jízdním kolem. Může být 
 jezdeckým partnerem, motivátorem, cyklistickým guru i osobním  
správcem kola. Společně dohromady přinášejí informace o kole  
a všech jízdách na dosah ruky. 

Co umožňuje:

Sledovat jízdní informace:

 ˓ Získáte naprosto přesné údaje o rychlosti a najetých kilometrech. Aplikace zaznamenává trasy. 
Vypočítává spálené kalorie. Dokonce odhaduje, kolik emisí uhlíku ušetříte svojí jízdou na kole oproti 
autu. Umožňuje nastavit cíle a sledovat zlepšení po každé jízdě a po celou dobu životnosti kola. 

 ˓ Bezproblémové sledování jízdy. Integrovaný sensor spustí záznam v okamžiku startu jízdy.  
Není třeba mačkat tlačítko Start, zapínat aplikaci nebo mít s sebou telefon.

 ˓ Sensor dokáže zaznamenávat mezi jednotlivými synchronizacemi s aplikací 30 dní a 900 hodin jízdy,  
rychlosti, času a spálených kalorií.

Spojení s kolem:

 ˓ Přináší všechny detail o vašem specifickém kole. Vše od specifikací, geometrie a všech výhodách,  
po uživatelský návod a návody na nastavení kola. To všechno pro maximální využití vašeho kola.  
Nic nemusíte pracně vyhledávat. Vše, co jste kdy potřebovali vědět najdete na jednom místě. 

Spojení se servisem:

 ˓ Pro udržení kola v dobrém stavu aplikace upozorní na nutnost servisu založené na aktuálním používání kola.  
Nabídne i video obsah spojený se servisními zásahy.

Spojení s obchodem:

 ˓ Umožňuje uživatelům nejít nejbližšího prodejce a nastavit jejich oblíbeného.

 ˓ Pravidelné servisní upozornění – udržuje kolo v dobrém stavu, jezdce spokojeného a navyšuje  
návštěvy obchodu.

 ˓ Automaticky registruje kolo pro záruku a technické aktualizace.

 ˓ Další hodnotné výhody pro navýšení prodejů Cannondale.

Aplikace Cannondale 
a integrovaný senzor do kola

NOVÁ



Seznam výhod:

Wheel Sensor:
 ˓ Vysoce přesný senzor v kole, který může automaticky zaznamenávat rychlost, vzdálenost a čas a uložit  

tyto informace ve své paměti.

 ˓ Jakmile se přední kolo dá do pohybu, senzor začne zaznamenávat údaje o jízdě. Ukládá detailní informace  
o rychlosti, vzdálenosti, času a spálených kaloriích o 30 jízdách nebo 900 hodinách bez nutnosti  
spárování s digitálním zařízením. 

 ˓ Díky kompatibilitě s Bloetooth a ANT+ protokoly lze senzor spárovat i s většinou jiných zařízení pro sběr dat.

 ˓ Baterie 2032 vydrží kolem 1 roku jízdy a integrovaná LED dioda oznámí, kdy je nutné ji vyměnit.

 ˓ Senzor je vytvořen ve spolupráci s firmou Garmin.

 ˓ Od modelového roku 2020 je na vybraných modelech k dispozici jako standardní komponent.

 ˓ K dispozici bude také jako běžný díl pro dokup. Cannondale garantuje plnou zpětnou podporu na kola  
vyrobená do roku 2018. Funkce sledování aktivity pracuje na jakémkoli kole.

Aplikace Cannondale:
 ˓ Stáhněte si aplikaci „Cannondale“ zdarma na Google Play nebo v App Store

 ˓ Jednoduše ji nastavte. Vytvořte si účet, roztočte přední kolo se senzorem a potvrďte. To je vše.  
Kolo se automaticky přidá do sekce „Garage“, zaregistruje se záruka a přidají se veškeré údaje o kole.

Navigace obsahuje 5 menu:

Ride: 

Jízdní profil přináší data o okamžité rychlosti, času, kaloriích, vzdálenosti a celkové 
vzdálenosti. Skvělé pro jezdce, který nepoužívá žádný jiný typ cyklistického počítače.

Performance: 

Zde najdete všechny údaje o jízdách. Vidíte svůj progres, získáte přehled o jízdách 
a aktivitách. Součástí jsou i GPS data, dosažené úspěchy a ECO report.

Garage:

Místo, kde jsou veškeré detaily o každém kole spárovaném s aplikací. Najdete zde informace o stavu 
kola, doporučené, či uložené nastavení odpružení, seznam náhradních dílů a doporučení servisu.

Resources:

Vše, co najdete v sekci Garage + hodně věcí navíc.  Návody k použití. Doporučené nastavení ve 
videích. Videa o komponentech od dodavatelů. Součástí je i technologie rozšířené reality X-Ray 
o vybraných modelech. A také možnost vyhledání nejbližšího prodejce Cannondale.



Message Center:

Dělá přesně to, co obyčejně centra zpráv dělají. Najdete zde doporučení servisu,  
oznámení o dosažení mezníků, technické aktualizace apod.

Dealerský mód:
Prodejci mají speciální mód v aplikaci na základě specifického kódu, který získají od dodavatele.

 ˓ V tomto módu může prodejce spárovat své zařízení s kolem zákazníka a získat tak veškeré detaily  
o stavu kola, zaznamenaných servisech, najetých hodinách a specifické servisní manuály a videa.

 ˓ Umožňuje zapsat k danému kolu, co bylo servisně uděláno a co je ještě třeba v budoucnu.  
Mechanikům zjednodušuje život poskytnutím rychlých informací o stavu daného kola a videí k servisu.

 ˓ Po nahrání servisní operace zresetujte počítadlo kilometrů k novému načítání k dalšímu servisu.

Naše nová aplikace a Wheel Sensor přinášejí hlubší spojení mezi jezdci, jejich koly, prodejcem a dosaženým 
pokrokem. Je to skvělý nástroj, který umožňuje získat jezdcům více a je dostupný pouze od značky Cannondale.



FAQs
Produkt:

Q. Je to produkt značky Cannondale nebo Garmin?
A. Aplikace je produkt značky Cannondale a Wheel Sensor je produkt Cannondale vytvořený  

a vyráběný ve spojení se značkou Garmin. Senzor je dostupný na vybraných modelech  
nebo jako samostatný díl. Veškeré záruční operace a servis je řešen přes značku Cannondale.

Q. Má každé kolo vybavené Wheel Sensorem také představec Intellimount?
A. Ne. Představec Intellimount je osazen na všech kolech Treadwell a vybraných modelech Quick a Trail.  

Firma SP-Connect vyrábí plnou škálu montážních bodů pro kola bez představce Intellimount.  
https://sp-connect.com/collections/bike

Q. Jsou kola zasílána i s SP Connect montážními body pro telefon?
A. Ne. Kola vybavená představcem Intellimount jsou vybavena gumovou záslepkou Si, která překrývá drážku 

 pro SP-Connect adaptér. Tento adaptér, který je součástí balení pak může být dodatečně namontován.  
Zákazník si musí zvlášť dokoupit Cannondale Intellimount kit nebo univerzální adaptér SP connect  
pro svůj obal na telefon. 

Použití / Kompatibilita:

Q. Je nějaká testovací funkce, kde si možní zákazníci mohou vyzkoušet aplikaci?
A. Ne, momentálně není žádná funkce „test ride“. Pokud bude poptávka, přidáme jí do pozdější verze.  

V dealerském módu může prodejce ale demonstrovat, jak spárovat kolo s aplikací bez opravdového  
spárování a registrací. Prodejci by se měli vyhnout použití běžného jízdního módu pro napojení kola,  
které není jejich. Pokud to udělají, zaregistrují kolo na sebe a před zaregistrováním na nového  
majitele bude nutné toto kolo odstranit z jejich sekce Garage. 

Q. Může být kolo z aplikace odstraněno a převedeno na nového majitele?
A. Ano ale! Pokud je kolo přidáno do něčí garáže může být odstraněno zmáčknutím tlačítka „remove bike“  

ve spodní části obrazovky na detailu kola. Nicméně, záruka zůstane zaregistrována na prvního majitele, 
 který kolo registroval. Takže pokud takto zaregistrujete neprodané kolo, bude nutné zavolat  
Dealer Service pro reset. Pokud je kolo majitelem prodáno či odloženo (dlouhodobě nepoužíváno),  
měl by se změnit status kola na „Sold“ nebo „Retired“.

Q. Co se stane, když prodáte své kolo? Je senzor přenosný? Jak zresetuji celkové počítadlo kilometrů?
A. Pokud kolo prodáte, na stránce s detailem tohoto kola nastavíte status „Sold.“ Toto umožní, že nový  

majitel si může kolo také spárovat se svojí aplikací. Kolo zůstane viditelné ve vaší garáži pro historická 
 data, ale nebude načítat nová data. Celkové počítadlo kilometrů a servisní historie žije dál se sériovým 
 číslem a nemůže být smazáno. Záruka se váže pouze na původního majitele.

Q. Již používám aplikace Strava nebo Garmin Connect. Jak se aplikace Cannondale liší?
A. Aplikace Cannondale přináší různým jezdcům informace, které jsou pro ně hodnotné. Jezdec, který  

již používá Stravu a Garmin Connect nemusí používat informace k jednotlivým jízdám, ale rozhodně  
bude těžit z dalších výhod jako je načítání provozních hodin pro servis kola, detailních informací  
ke svému kolu, automatickému registrování záruky, všech dokumentů apod. Wheel Sensor 
načítá informace až 900 hodinám jízdy ať používáte telefon, či nikoli. Aplikace dokáže 
automaticky rozpoznat, které kolo používáte, což se hodí, pokud jich máte v garáži víc.



FAQ (pokračování)
Q. Dá se logování jízd sdílet na Strava/komoot atd.?
A. Uživatel může spojit senzor k aplikacím Cannondale i Garmin Connect současně. Přes Garmin Connect 

bude aktivita sdílena stejně, jako jakékoli jiné FIT soubory. Aplikace Cannondale neposílá data 
 do Garminu, dokáže ale přijímat FIT soubory nahrané jinými zařízeními, než je Wheel Sensor. To znamená, 

že pokud zaznamenáváte data například přes Gramin Edge, vytvořený FIT soubor se zaznamená do 
Cannondale aplikace jako nová aktivita, i když nedokáže identifikovat aktuálně používané kolo.

Q. Bude se Cannondale aplikace integrovat s jinými aplikacemi ostatních 
výrobců jako je SRAM AXS nebo Ebikemotion?

A. Momentálně aplikace funguje pouze s aplikací Vuforia augmented reality. 
V budoucnu budeme v dalším vývoji přidávat další propojení.

Q. Je možné propojení či integrování s dalšími přístroji jako jsou power meterery  
nebo monitory srdečního tepu?

A. Wheel Sensor má kompatibilitu s protokoly Bluetooth Low Energy (BLE) a ANT+, takže ho můžete spojit  
s dalšími přístroji. Pokud ho přidáte do celého datového ekosystému, získáte přesnější data,  
než například poskytuje GPS.

Q. Mám více kol Cannondale. Mohu je spárovat do aplikace současně?
A. Ano. Do své virtuální garáže můžete napárovat kolik kol chcete. Údaje ke každému kolu se načítají nezávisle.

Q. Mohu používat senzor a aplikaci na jiných kolech než Cannondale?
A. Wheel Sensor z volného prodeje můžete namontovat na jakékoli kolo chcete. Specifický obsah 

bude ale dostupný pouze pro kola Cannondale modelového roku 2018 a novějších.

Q. Může aplikace Cannondale zasílat oznámení o nehodě?
A. Ne v současné době. Uvažujeme o budoucím začlenění této funkce, pokud po ní bude poptávka.

Obecné otázky:

Q. Mohou být kola reportována jako ukradená do systému? Nebo nalezena přes senzor?
A. Neexistuje žádné aktivní sledování fyzického kola. Senzor nemá GPS či sledování pomocí mobilní sítě. 

Zákazník může označit své kolo za ukradené, což způsobí, že se odešle informace zákaznickému centru, 
že dané sériové číslo je kradené kolo. Také můžeme označit sériové číslo, pokud je registrováno znovu.

Q. Mohu se odhlásit z přijímání zpráv
A. Ano, aplikace existuje, aby pomáhala, ne aby rušila. 

Q. Pokud má mé kolo senzor, znamená to, že Cannondale vždy zaznamenává, co na kole dělám?  
Je zde nějaké nastavení soukromí?

A. Senzor na kole pouze zaznamenává čas, vzdálenost a rychlost. Nemá GPS nebo jakékoli jiné trackování 
lokality. Pokud chcete zaznamenávat trasu je nutné v mobilním zařízení s nahranou aplikací  
sdílet data polohy. Toto lze zapínat a vypínat dle vaší potřeby. 

 Cannondale se zavazuje respektovat soukromí uživatelů aplikace a zajišťuje, aby uživatelé věděli, 
 jak shromažďuje, používá a ukládá osobní údaje pro efektivní funkci aplikace. Tyto informace  
najdete v zásadách ochrany osobních údajů aplikace. Mobilní aplikace je plně v souladu  
s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR.



     FAQ 
Q. Pokud se dealer připojí k mému kolu v jaké informace uvidí a co mohou změnit?
A. Dealer nevidí žádné údaje o jezdci. Vidí pouze sériové číslo kola, specifikaci, celkové 

jízdní hodiny a historii servisu. Dealer může zaznamenat servisní údaje.

Q. Mohou obchodníci komunikovat napřímo přes aplikaci? Nabídky, slevy apod?
A. Ne. Je to věc, na které ale pracujeme, ale musíme být velmi opatrní. Nechceme ztratit zákazníky, protože 

jsou přetíženi reklamou. Služba zatím zasílá oznámení v návaznosti na celkově najeté hodiny v provozu.


