
Kompatibilní s:  
 Steps E5000  E5080  
 E6100  E6110  

 E6180  E6002  E6012 
 E7000  E8000  

 E8080  

S dodatečným 
adaptérem** pro 
připojení světla i 

pro Steps  E6000  
E6001  E6010  

E6050** 15 Min.

6.

6.  Nezapomeňte aktivovat 
nepřetržité svícení!

Aby bylo zajištěno napájení 
BikeTrax GPS trackeru, je třeba 
aktivovat nepřetržité svícení.
Můžete to udělat dvěma způsoby:

Nastavte nepřetržité svícení 
prostřednictvím displeje kola

1.  Stiskněte a podržte tlačítko 
<A>, dokud se neotevře 
nabídka nastavení.

2.  Pomocí <X>/<Y> vyberte 
položku nabídky [Light] a 
potvrďte ji pomocí <A>.

3.  Vyberte položku [Light 
ON] pomocí <X>/>Y> a 
potvrďte ji pomocí <A>.

1.

2.

POWUNITY.COM

Zapnutí/ 
vypnutí světla

A

x

y

Světlo = 
zapnuto

Vpravo = řazení 
převodů

Vlevo =  
volba podpory Typ displeje 1 

 Typ displeje 2 

Light

OFF
ONON

Nastavte nepřetržité svícení prostřednictvím  
aplikace “E-Tube Project”

1.  Stáhněte si aplikaci Shimano s 
názvem “E-Tube Project” z Google 
Play Store nebo z App Store.

2.  Prostřednictvím položky “Custo-
mize (Přizpůsobit)” můžete změnit 
nastavení elektrokola. 

3.  Podle pokynů v aplikaci nastavte 
nepřetržité svícení.

Aplikace Shimano je bezplatná!

** dostupné na požádání  
 v PowUnity

DŮLEŽITÉ
POKYNY

 Prvotní aktivace BikeTrax GPS  
trackeru by měla proběhnout venku. 
Zajistí se tím rychlé připojení k  
dostupné síti.

 Kovové předměty a nátěry mohou 
zhoršit příjem signálů GPS, GPRS a 
GSM. Proto je důležité, aby BikeTrax 
GPS tracker nebyl ukryt uvnitř rámu 
elektrokola nebo namontován tak, že by 
GPS anténa (logo PowUnity) směřovala 
dovnitř kola. Nesprávná instalace může 
mít negativní vliv na funkci trackeru.

info@powunity.com
powunity.com

Videonávod k montáži:  
powunity.com/montage

*

GPS ochrana proti 
krádeži elektrokol

NÁVOD  
K MONTÁŽI
pro elektrokola s motorem  



1. 2. 3. 4. 5.

1.  Odstraňte kryt  
motoru a baterii

Kryt motoru a baterii elektrokola lze  
snadno odstranit pomocí správného 
nářadí.

2.  Povolte montážní  
šrouby

Povolte dva montážní šrouby konektoru 
pro připojení světla pomocí šroubová-
ku! V závislosti na modelu elektrokola 
mohou být montážní šrouby na různých 
místech.*

3. Zapojte připojovací kabel 
a zajistěte jej montážními 
šrouby

POZOR: V závislosti na dostupnosti obdržíte 
buď červeno/černý anebo černobílo/černý 
kabel. Při zapojování kabelu dbejte na správ-
nou polaritu (viz výše).

4.  Umístěte BikeTrax  
GPS tracker a záložní baterii

V závislosti na modelu elektrokola jsou možná 
různá místa montáže BikeTraxu. Použijte 
oboustrannou lepicí pásku k jeho vhodnému 
umístění, například. do ochranného krytu pod 
motorem.

5.  Opětovně nasaďte 
kryt motoru

Ujistěte se, že namontované díly nejsou 
namáhány. Kryt motoru by měl těsně 
přiléhat k rámu a měl by být pevně 
přišroubován.
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1   BikeTrax  
 GPS tracker

2   připojovací kabel 
 (jedna ze dvou variant)

3   záložní baterie
4   Tracker ID
5   stahovací páska

6   oboustranná   
 lepicí páska
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*  Více informací o umístění konektoru pro světla 
najdete v příručce vašeho elektrokola.
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Možná  
umístění

(-)

(-)

(+)

(+)

varianta 1 
varianta 2  

Každý model elektrokola je jiný a zejména 
kryty motoru existují v různých proved eních. 
Prosíme proto o porozumění, pokud se obrázky 
v tomto návodu neshodují s motorem vašeho 
elektrokola.

OBSAH BALENÍ


