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8.  Znovu nasaď kryt  

motora
Uisti sa, že namontované diely nie sú 
namáhané. Kryt motora by mal tesne 
priliehať k závitovým otvorom rámu a  
mal by byť pevne priskrutkovaný.

6.  Vyber miesto montáže 
BikeTrax zariadenia 

V závislosti od modelu tvojho e-biku sú 
možné rôzne miesta montáže pre tvoj  
BikeTrax. Použi sťahovaciu pásku   
alebo obojstrannú lepiacu pásku  na 
jeho vhodné umiestnenie, napríklad ... 

7.  Umiestni prídavnú batériu 
BikeTrax zariadenia 

Prídavnú batériu je možné umiestniť 
kdekoľvek v priestore motora. Pripevni  
ju pomocou obojstrannej lepiacej pásky,  
napr. ... 

Videonávod:  
powunity.com/montage

POWUNITY.COM
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Checklist na správne umiestnenie  
prídavnej batérie: 
	Batéria je dobre upevnená. 
	Batéria je chránená pred vlhkosťou.

Checklist na správne umiestnenie  
zariadenia BikeTrax GPS tracker: 
 GPS anténa by mala smerovať von. 
 Tracker je prevažne obklopený plastovým 

materiálom a nie je skrytý v ráme tvojho 
e-biku. 
 Všetky káble sú úhľadne umiestnené, bez 

ostrého ohybu.

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 trackera by mala prebehnúť vonku.  
Tým sa zabezpečí rýchle pripojenie k  
dostupnej sieti.

 ... v ochrannom 
kryte pod motorom

 ... medzi batériu 
e-biku a motor

... pod krytom 
motora

 ... pod krytom 
motora 

... v ochran-
nom kryte pod 
motorom (pozri 
obrázok)

... pod krytom batérie

NÁVOD NA 

MONTÁŽ
pre  e-bike systémy

GPS ochrana proti 
krádeži e-bikov

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

PRAJEME 
PRÍJEMNÚ 
JAZDU!

15 minút



1. 2. 3. 4. 5.
1.  Odstráň kryt  

motora 
Kryt motora tvojho e-biku sa dá ľahko 
odstrániť pomocou správneho náradia.

2.  Odstráň krytku  
Power Port-u

Ak chceš sprístupniť Power Port, musíš 
najprv odstrániť silikónovú krytku.  
POZOR: Nepomýľ si Power Port s  
pripojením na displej! 

3. Zapoj pripojovací kábel 
BikeTrax zariadenia

Dbaj na smer zapojenia. „Nos“ konektora 
je treba zapojiť do Power Port-u.

4.  Zapoj BikeTrax  
GPS tracker 

BikeTrax GPS tracker je treba spojiť s 
jeho pripojovacím káblom. 

5.  Pripoj prídavnú batériu 
BikeTrax zariadenia

Potom pripoj prídavnú batériu k  
BikeTrax GPS trackeru. 
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*  Informácie o presnom umiestnení Power Port-u  
 nájdeš v príručke tvojho e-biku.
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DÔLEŽITÉ: Pred inštaláciou zariadenia BikeTrax GPS 
tracker musí byť Power Port tvojho e-biku aktivovaný! 
Poraď sa o tom prosím so svojím predajcom! 

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. 

1   BikeTrax  
 GPS tracker

2   pripojovací kábel
3   prídavná batéria
4   BikeTrax-ID
5   sťahovacia páska

6   obojstranná  
 lepiaca páska
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