
     

Pro všechny 
modely elektrokol 

 s motory Brose
 (Alu/Mag) se 4-pinovým 
kabelem displeje (např. 

modul  
C-Connect)

7.  Umístěte záložní  
baterii BikeTraxu

Záložní baterii lze umístit kdekoli v  
blízkosti GPS trackeru. Připevněte ji  
pomocí oboustranné lepicí pásky. Dbejte  
na to, aby byla dobře připevněna a  
chráněna před vlhkostí.

6.  Umístěte BikeTrax GPS tracker

V závislosti na modelu vašeho elektrokola jsou 
možná různá místa montáže BikeTraxu. Použijte 
oboustrannou lepicí pásku pro jeho vhodné 
umístění. 

	Balení obsahuje i samolepicí držák, který můžete  
kdekoliv připevnit. BikeTrax nebo kabely můžete k 
držáku připevnit pomocí stahovací pásky.

15 Min.

6. 7.

POWUNITY.COM

*

8.

DISPLAY 
ANSCHLUSS

8.  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.

 U tohoto příkladu 
montáže může být 
BikeTrax umístěn pouze 
v jedné poloze (viz. náčrt)

BikeTrax

NÁVOD  
K MONTÁŽI
pro elektrokola s motorem

info@powunity.com
powunity.com

Videonávod k montáži:  
powunity.com/montage

GPS ochrana proti 
krádeži elektrokol

	Logo PowUnity na vašem BikeTrax GPS 
trackeru by mělo směřovat ven, jak je 
znázorněno na obrázku.

	Při instalaci krytu motoru se ujistěte, že 
všechny kabely jsou umístěny správně, 
abyste zabránili ostrému ohybu.

	Pevně utáhněte stahovací pásku a po  
nalezení optimální polohy ji zkraťte.

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.

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



5.  Zapojte záložní  
baterii BikeTraxu

Připojovací kabel záložní baterie je třeba 
spojit s GPS trackerem.

kabel  
displeje

zařízení

Odpojení 
zařízenía

OBSAH BALENÍ

1. 2. 3.

1.  Odstraňte  
kryt motoru

Pro odkrytí kabelů je nutno odstranit 
krytku. !  Krytka je u některých modelů 
přišroubována.

2.  Odkryjte  
konektory displeje

3. Zapotejte připojovací  
kabel BikeTraxu 

!  Připojovací kabel BikeTraxu nesmí být 
zapojen nesprávným způsobem!

4.  Zapojte BikeTrax  
GPS tracker 

BikeTrax GPS tracker musí být připojen  
k BikeTrax konektoru.
a)  Pokud je přítomno jiné zařízení (jako např.  

C-Connect modul), je nutné jej opětovně připojit.

b) Není-li přítomno žádné jiné zařízení, nasaďte těsnění 

na nepoužitý konektor.

3

2

1

1   BikeTrax  
 GPS tracker

2   připojovací kabel

3   záložní baterie

4   Tracker ID

5   stahovací páska

6   oboustranná  
 lepicí páska

7   Držák

8   LED modul

5
6

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

5.

PŘÍKLAD 
MONTÁŽE:  
ROTWILD  

RC750

4.
7

8

4

a)

a)

b)

b)

b)  Pokud se 4-pinový 
konektor nepoužívá, 
vytáhněte jeho 
těsnění. POZOR: 
Těsnění použijete 
opětovně později.

a)  Pokud je ke 4-pi-
novému konektoru 
připojeno jiné 
zařízení, odpojte 
jej (zde: C-Connect 
modul)


