
Pre všetky modely 
e-bikov Brose  

 (Alu/Mag) so 4-pinovým 
vývodom z kábla displeja 

(modul C-Connect)

7.  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.

6.  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.

	Balenie obsahuje aj držiak, ktorý má lepiacu 
plochu na zadnej strane, takže ho môžeš pripevniť 
kdekoľvek. Zariadenie BikeTrax alebo káble môžeš k 
držiaku pripevniť pomocou sťahovacej pásky.

6. 7.

POWUNITY.COM

*8.

8.  Znovu nasaď  
kryt motora

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

 V tomto príklade 
montáže môže byť 
BikeTrax umiestnený 
len na jednom mieste 
(pozri náčrt)

BikeTrax

*

NÁVOD NA 

MONTÁŽ
pre  e-bike systémy

GPS ochrana proti 
krádeži e-bikov

PRAJEME 
PRÍJEMNÚ 
JAZDU!

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

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

PRIPOJENIE 
NA DISPLEJ

15 minút



5.  Zapoj prídavnú batériu 
BikeTrax zariadenia

Pripojovací kábel prídavnej batérie je 
treba spojiť s GPS trackerom.

konektor 
displeja

zariadenie

Odstránenie 
zariadenia

1. 2. 3.

1.  Odstráň kryt motora 

Na odhalenie káblov je nutné odstrániť 
kryt motora.

!   Kryt motora je na niektorých modeloch 
priskrutkovaný.

2.  Odhaľ konektory  
displeja

3. Zapoj pripojovací kábel 
BikeTrax zariadenia

!  Pripojovací kábel BikeTrax  
zariadenia nesmie byť zapojený  
nesprávnym spôsobom!

4.  Zapoj BikeTrax  
GPS tracker 

BikeTrax GPS tracker musí byť pripojený  
k BikeTrax konektoru.
a)  Ak je prítomné iné zariadenie (ako napr. 
 C-Connect modul), je nutné ho tiež pripojiť.
b)  Ak nie je prítomné žiadne iné zariadenie,  
 nasaď tesnenie na nepoužitý konektor.

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. 

5.

PRÍKLAD 
MONTÁŽE:  
ROTWILD  

RC750

4.a)

a)

b)

b)

b)  Ak sa 4-pinový
 konektor ešte  

nepoužíva, stiahni 
jeho tesnenie.  
POZOR: Tesnenie 
bude treba znovu 
použiť neskôr.

a)  Ak je ku 4-pinovému 
konektoru pripoje-
né iné zariadenie, 
odstráň ho (tu: 
C-Connect modul)

3

2

1

1   BikeTrax  
 GPS tracker

2   pripojovací kábel

3   prídavná batéria

4   BikeTrax-ID

5   sťahovacia páska

6   obojstranná  
 lepiaca páska

7   Držiak 

8   LED modul
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OBSAH BALENIA 


