
Kompatibilný 
s nasledujúcimi 

Yamaha modelmi: 
PW SE  PW X  PW TE  

PW X2  PW X2 45 
PW ST  PW CE

a novšími

POWUNITY.COM

*

HLAVNÉ 
VEDENIE

15 minút

NÁVOD NA 

MONTÁŽ
pre  e-bike systémy

GPS ochrana proti 
krádeži e-bikov



OBSAH BALENIA 

Každý model e-biku je iný a najmä kryty motora sú 
k dispozícii v rôznych prevedeniach. Prosíme ťa 
preto o pochopenie, ak sa obrázky v tomto návode 
nezhodujú s motorom tvojho e-biku. 
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1   BikeTrax 
 GPS tracker

2   pripojovací kábel

3   prídavná batéria

4   BikeTrax-ID

5   sťahovacia páska

6   obojstranná  
 lepiaca páska

7   Držiak
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1.

1.  Odstráň kryt motora 

Odmontuj ochranný kryt pod motorom, aby 
si odhalil/-a káble. Na odmontovanie je treba 
najprv odstrániť predné a zadné skrutky.

MONTAGE-
BEISPIEL: 

Pred montážou vyber e-bike batériu a otoč tvoj e-bike 
hore kolesami. Aby si predišiel/-la poškodeniu displeja, 
zdvihni riadidlá. 
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2.  Uvoľni držiak motora

Teraz odmontuj dve predné skrutky držiaka 
motora a uvoľni jeho zadné skrutky.
Ak je to nevyhnutné, odmontuj aj kľuku s 
reťazovým kolesom.

2. 3.
3. Zdvihni motor

Teraz zdvihni motor a upevni zadné skrutky 
tak, aby motor držal v jednej polohe. Vďaka 
tomu budeš mať voľný prístup ku káblom.



4.

4.  Odhaľ káble motora

Vytiahni káble z motorového priestoru.

5.
5.  Spoj pripojovací kábel  

BikeTrax zariadenia s hlavným 
vedením tvojho e-biku

Pripojovací kábel BikeTrax Yamaha zariadenia 
treba spojiť s 3-pinovým konektorom hlavného 
vedenia.



6.

6.  Zacvakni rýchlospojku 
na kábel displeja

Teraz vezmi rýchlospojku pripojovacieho kábla 
BikeTrax zariadenia a zacvakni ju na červenú 
časť 4- alebo 5-pinového kábla displeja.

Pripojovací kábel Yamaha má štvorcovú prídavnú 
jednotku s logom PowUnity, ktorá je k nemu pevne 
pripojená. Túto prídavnú jednotku neodstraňuj.

UPOZORNENIE: 
Ak na 4- alebo 5-pólovom 
kábli displeja nie je
červená časť, kontaktuj 
prosím PowUnity Support: 
www.powunity.com

7.
7.  Zapoj BikeTrax GPS tracker 

BikeTrax GPS tracker je treba spojiť s jeho 
pripojovacím káblom.

UPOZORNENIE: Ak rýchlospojka nie je správne 
zacvaknutá na červenej časti 4- alebo 5-pinového 
kábla displeja (5 V), ako je znázornené na obrázku, hrozí 
nebezpečenstvo požiaru a/alebo zranenia.

Ak má tvoj Yamaha motor viac červených káblov, 
VŽDY zacvakni rýchlospojku na červený kábel DISPLEJA 
(pozri obrázok).



8.

8.  Zapoj prídavnú batériu 
BikeTrax zariadenia

Pripojovací kábel prídavnej batérie je treba 
pripojiť k BikeTrax GPS trackeru.

9.
9.  Káble znovu ulož do  

motorového priestoru

Po pripojení prídavnej batérie najprv ulož 
všetky káble a prídavnú jednotku do  
motorového priestoru.
 

 Dbaj na správne umiestnenie káblov, aby nedošlo k  
ich odpojeniu pri inštalácii krytu motora.



10.

10.  Umiestni prídavnú batériu 
BikeTrax zariadenia

Prídavnú batériu je možné umiestniť 
kdekoľvek v blízkosti GPS trackera. Pripevni 
ju pomocou obojstrannej lepiacej pásky. Dbaj 
nato, aby bola dobre pripevnená a chránená 
pred vlhkosťou.

11.
DÔLEŽITÉ: Logo PowUnity na  
tvojom zariadení BikeTrax GPS 
tracker by malo smerovať von.

11.  Umiestni BikeTrax  
GPS tracker

V závislosti od modelu tvojho e-biku sú možné 
rôzne miesta montáže pre tvoj BikeTrax. Použi 
obojstrannú lepiacu pásku na jeho vhodné 
umiestnenie, napr. do ochranného krytu pod 
motorom.



12.

12.  Znovu nasaď  
kryt motora

Uvoľni zadné skrutky motora a vráť ho do 
pôvodnej polohy. Potom utiahni predné a 
zadné skrutky kľúčom. Ak bolo nevyhnutné 
odmontovať aj kľuku s reťazovým kolesom, 
znovu ju namontuj. Nakoniec upevni  
ochranný kryt pod motorom.

 Po dokončení inštalácie môžeš tvoj 
e-bike opäť postaviť do zvislej polohy a 
vložiť jeho batériu.

DÔLEŽITÉ POKYNY
	Logo PowUnity na tvojom zariadení BikeTrax GPS 

tracker by malo smerovať von.

	Pri inštalácii krytu motora sa uisti, že všetky káble sú 

umiestnené správne, aby si zabránil/-a ich ohnutiu.

	Pevne utiahni sťahovaciu pásku a po nájdení optimál-

nej polohy ju skráť.

Kovové predmety a nátery môžu zhoršiť príjem 
signálov GPS, GPRS a GSM. Preto je dôležité, aby 
zariadenie BikeTrax GPS tracker nebolo ukryté v 
ráme e-biku alebo namontované tak, že GPS anténa 
(logo PowUnity) by smerovala dovnútra. Nesprávna 
inštalácia môže mať negatívny vplyv na výkon 
tvojho trackera.

Prvotná aktivácia tvojho BikeTrax GPS track-
era by mala prebehnúť vonku. Tým sa zabezpečí 
rýchle pripojenie k dostupnej sieti.

POZOR: Dbaj na dodržiavanie takto označených 
upozornení. Ich nedodržanie by mohlo mať za následok 
poškodenie majetku alebo dokonca zranenie osôb.



E-mail: info@powunity.com
powunity.com

PRAJEME 
PRÍJEMNÚ 
JAZDU!


