
Kompatibilný so:  
 Steps E5000  E5080  
 E6100  E6110  

 E6180  E6002  E6012 
 E7000  E8000  

 E8080  

S dodatočným  
svetelným adaptérom 

aj pre Steps 
 E6000  E6001  
 E6010  E6050**

6.

6.  Nezabudni aktivovať 
nepretržité svietenie!

Ak chceš zabezpečiť, aby bol tvoj 
BikeTrax GPS tracker napájaný, 
je potrebné aktivovať nepretržité 
svietenie. 
Môžeš to urobiť dvoma spôsobmi:

Nastav nepretržité svietenie  
prostredníctvom displeja tvojho e-biku

*

1.  Stlač a podrž tlačidlo <A>, 
kým sa neotvorí ponuka 
nastavení. 

2.  Pomocou <X>/<Y> vyber 
položku ponuky [Light] a 
potvrď ju pomocou <A>. 

3.  Vyber položku [Light ON] 
pomocou <X>/>Y> a 
potvrď ju pomocou <A>. 

1.

2.

POWUNITY.COM

 Zapnutie/ 
vypnutie svetla 

A

x

y

Svetlo = 
zapnuté 

Vpravo = radenie  
prevodových stupňov

Vľavo = 
podpora Typ displeja 1 

 Typ displeja 2 

Light

OFF
ONON

Nastav nepretržité svietenie prostredníctvom 
aplikácie „E-Tube Project“

1.  Stiahni si aplikáciu Shimano s 
názvom „E-Tube Project“ z Google 
Play Store alebo z App Store.

2.  Prostredníctvom položky “Custo-
mize (Prispôsobiť)“ môžeš zmeniť 
veľa nastavení tvojho e-biku.

3.  Podľa pokynov v aplikácii nastav 
nepretržité svietenie. 

Aplikácia Shimano je bezplatná!

** dostupné na požiadanie 
v PowUnity

NÁVOD NA 

MONTÁŽ
pre   e-bike systémy

GPS ochrana proti 
krádeži e-bikov

Videonávod:  
powunity.com/montage

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

PRAJEME 
PRÍJEMNÚ 
JAZDU!

DÔLEŽITÉ
POKYNY

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

 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.

15 minút



1. 2. 3. 4. 5.

1.  Odstráň kryt motora  
a e-bike batériu

Kryt motora a batéria tvojho e-biku sa 
dajú ľahko odstrániť pomocou správneho 
náradia.

2.  Uvoľni montážne  
skrutky 

Uvoľni dve montážne skrutky konek-
toru pre svetlá pomocou skrutkovača! 
V závislosti od modelu tvojho e-biku 
môžu byť montážne skrutky na rôznych 
miestach.*

.

3. Zapoj pripojovací kábel  
a zaisti ho montážnymi  
skrutkami 

POZOR: V závislosti od dostupnosti obdržíš 
červený/čierny alebo čiernobiely/čierny 
kábel. Pri umiestňovaní kábla dbaj na  
správnu polaritu (pozri vyššie). 

4.  Umiestni BikeTrax GPS  
tracker a prídavnú batériu

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.

5.  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.

4

3

21

5

6

*  *Informácie o presnom umiestnení konektoru pre  
 svetlá nájdeš v príručke tvojho e-biku.

2

Možné  
umiestnenia

(-)

(-)

(+)

(+)

Verzia 1  
Verzia 2  

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 
 (dve verzie)

3   prídavná batéria
4   BikeTrax-ID
5   sťahovacia páska

6   obojstranná  
 lepiaca páska

OBSAH BALENIA 


