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aplikacji PowUnity
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Nowości UDOSTĘPNIJ    

W aktualnościach informujemy 
Cię na bieżąco o : 

1   
Nowych funkcjach aplikacji                           

  
2   

Aktualnych ulepszeniach produktu  
 
3   

Poradach i trikach dotyczących e-roweru 

Dzięki funkcji udostępniania możesz podzielić się z 
kimś swoimi trasami, stanem, danymi oraz detalami 
Paszportu Rowerowego.

  Otwórz nawigację aplikacji  

 
Wybierz ustawienia wymaganego nadajnika

 
Wybierz „share Bike Trax (udostępnij)”  

 

Kllknij „add user (dodaj użytkownika)”  
i wpisz adres mailowy 

 
Po zaakceptowaniu zaproszenia, wybrana osoba 

widzi Twój e-rower w swojej aplikacji.               

 

Dzięki zapisowi wycieczek rowerowych masz pełną 
kontrolę nad danymi swoich tras i możesz usuwać całe 
trasy lub ich wycinki. Jest to przydatne, gdy nie chcesz 
zachowywać konkretnej trasy, ponieważ rower był np. 

transportowany samochodem.                                                                                                       

1   
Usuwanie tras i wycinków tras 

 Otwórz nawigację aplikacji        

 
 Wybierz „Trips  (Wycieczki)”                       

 
Wybierz wymagana trasę  

Chronimy Twoje dane: Najpóźniej po upływie roku wszystkie 
usunięte trasy są definitywnie  wymazywane ze wszystkich kopii 

zapasowych systemu.
WAŻNE: Osoby, którym udostępniasz BikeTrax nie  

mogą usunąć nadajnika, tras ani zmienić nazwy.

Usuń całą trasę 
 naciskając ikonę kosza 

w prawym, górnym rogu i 
potwierdź 

Usuń wycinek trasy 
Wybierz wymagany 

wycinek trasy -> przesuń 
w lewo -> Wybierz ikonę 

kosza  potwierdź 

2   
Usuwanie wszystkich  

zapisanych tras    

 Otwórz nawigację aplikacji  
 

 Wybierz ustawienia wymaganego nadajnika 

  
 Wybierz ikonę kosza na śmieci w prawym, 

górnym rogu i potwierdź                          

UWAGA: dane nie mogą być odzyskane po usunięciu.            

1  Przed usunięciem trasy lub jej fragmentu sprawdź  
dokładnie czy są zaznaczone  poprawnie!                                 

2  Jeśli usunięto wszystkie dane nadajnika, musisz na nowo go 
przypisać  i ponownie wprowadzić wszystkie dane  
w ustawieniach.                                                                                                                              

PowUnity wyjaśnia 
Śledzenie GPS czy bezpieczeństwo 
roweru – znamy te tematy na wylot.   
Tutaj pomożemy i Tobie zostać ekspertem: 
www.powunity.com/en/powunity-explains

Ochrona GPS przed  
kradzieżą e-rowerów
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URUCHAMIANIE 

APLIKACJI POWUNITY                                                                                                                                        

1   

BŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ POWUNITY

Szybka reakcja w razie kradzieży jest szczególnie 
ważna! BikeTrax oferuje dwie funkcje, które pozwolą 

Ci w takim przypadku, łatwo i szybko przekazać policji 
potrzebne dane.

* UWAGA: Zapamiętaj jak rejestrowałeś się za pierwszym razem.  
Zawsze musisz się logować tymi samymi danymi użytkownika. Nadajnik  

może być przypisany tylko RAZ do konkretnego profilu aplikacji.   

WAŻNE: Pierwsze użycie nadajnika powinno mieć  
miejsce na dworze.  To zapewni szybkie połączenie i  

dobry zasięg sieci.

  
powunity.com/en/app-en

 
„PowUnity Bike“

/ 

2   
UTWÓRZ  PROFIL

Aby się zarejestrować wystarczy tylko  
wprowadzić adres e-mail.*         

3   
DODAJ IDENTYFIKATOR BIKETRAX

 
Wybierz nazwę (np. „mój rower nr 1“)                                                                             

Zeskanuj lub wprowadź BikeTrax ID                                                                   

1
2  

RAPORT KRADZIEŻY

Raport kradzieży powinien być zrobiony tak  
szybko, jak to tylko możliwe. 

       Otwórz nawigację aplikacji                  

 
 Wybierz ustawienia danego nadajnika 

 
Aktywuj przycisk „stolen (ukradziony)”    

 
Wybierz „Theft report (Raport kradzieży)“ 

 
Dodaj istotne dane (data/godzina zdarzenia,…).  

Lokalizacja kradzieży jest wyświetlana automatycznie 
po włączeniu przycisku „stolen”, ale może być  

edytowana. Ostatnia i aktualna pozycja    
skradzionego roweru jest określana automatycznie.

Klikając „Generate theft report (Generuj raport 
kradzieży)” możesz przesłać policji profil roweru i 

raport kradzieży np. jako załącznik maila.

1   

PASZPORT ROWEROWY                                                                                                   

Powinieneś wypełnić w całości swój profil rowerowy, 
jak tylko zaczniesz używać nadajnika BikeTrax!                                           

       Otwórz nawigację aplikacji                  

 
 Wybierz ustawienia wymaganego nadajnika                                        

 
Wybierz „Bike passport (Paszport rowerowy)”                                                        

  
Dodaj wymagane dane (zdjęcie, producent, model, 

kolor, cena, numer ramy, dowód zakupu,…)                                                                                                                

RADA:  
Numer ramy jest szczególnie istotny! Profil może być w 

każdym momencie edytowany.                                                 

Paszport rowerowy

 

Wszystkie pojazdy 
wyposażone                                                                                         
w BikeTrax                                                                                                                             
są na liście 
aplikacji. Możesz 
dodać dowolną 
ilość pojazdów                                      
porzez  
BikeTrax-ID.

Settings (Ustawienia)                                                                                                     
(patrz 4 )

Map (Mapa): Wróć  
do widoku głównego. 

Trips (Wycieczki)                                                                                                                  
(patrz 2 )

News (Nowości)                                                                                                                    
(patrz  3 )

Help (Pomoc) 
Najczęstsze pytania  
i odpowiedzi                                                                                                                                     

W przypadku 
kradzieży: 
Bike Passport 
(Paszport 
Rowerowy)        
(patrz  1 )

Aplikacja PowUnity może  
być używana na wielu  

urządzeniach jednocześnie.        

  To jest aż tak proste: 
 

Nie zapomnij: aktywować / 
dezaktywować alarm!

Aktywuj alarm, zawsze, kiedy nie używasz roweru;  
dzięki czemu zostaniesz poinformowany o każdym  

nieautoryzowanym ruchu: 

Otwórz aplikację                                                                                                                   
 

Ikona kłódki na ekranie głównym pokazuje  
status alarmu:

Alarm jest 
nieaktywny. Nie 

otrzymasz żadnych 
powiadomień.  

Alarm jest  
aktywny.  

Otrzymasz sygnał o 
zmianie położenia 

roweru. 

Twój rower jest/ 
był w ruchu.  

Otrzymasz też  
powiadomienie 

push oraz uruchomi 
się alarm  

akustyczny.                          

Zainstaluj PowUnity na 
kolejnym smartfonie                                                                                                                

 
Zaloguj się na poprzednio 

utworzony profil.                        
Ważne: NIE twórz nowe-

go użytkownika.

Na innych urządzeniach, 
jak PC, laptop lub tablet 

idź do app.powunity.com 
 

Zaloguj się na poprzednio 
utworzony profil. Ważne: 

NIE twórz nowego 
użytkownika. 


