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Prostřednictvím novinek  
pravidelně informujeme o
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Nových funkcích aplikace

  
2   

Aktuálním vývoji našich produktů 
 
3   

Tipech a tricích v souvislosti s elektrokoly

Pomocí funkce “Sdílet BikeTrax” umožníte jiným 
osobám vidět svoje trasy, údaje v bike pasu a zda je 
alarm aktivován.

  Otevřete průvodce aplikací

 
Vyberte nastavení požadovaného BikeTrax zařízení

 
Klikněte na “Sdílet BikeTrax”

 
Vyberte možnost “přidat uživatele” 
 a zadejte jeho e-mailovou adresu

 
Pokud vybraná osoba potvrdí pozvánku zaslanou na 
její email, bude moci vidět vaše elektrokolo ve vlastní 

PowUnity aplikaci.

 

Díky BikeTrax deníku tras máte kontrolu  
nad údaji o výletech a můžete vymazat jednotlivé  

trasy nebo úseky tras.
Tato funkce je užitečná, pokud nechcete mít některé 

trasy uložené, např. v případě kdy bylo elektrokolo 
přepravováno autem. 

1   
Odstranění tras a úseků tras 

 Otevřete průvodce aplikací

 
 Kliknětě na “Trasy”

 
Vyberte požadovanou trasuTrasy

Chráníme vaše soukromí: Všechny odstraněné trasy a  
úseky tras budou nejpozději po roce trvale odstraněny ze  

všech záloh našeho systému.

DŮLEŽITÉ: Osoby, se kterými se rozhodnete sdílet váš 
BikeTrax, nemohou samotný tracker ani trasy nebo úseky tras 

vymazat a ani změnit jméno vašeho BikeTraxu.

Odstranění celé trasy 
 Vyberte ikonu “koš” 

vpravo nahoře a potvrďte 
odstranění

Odstranění úseku trasy 
Vyberte daný úsek trasy 

-> přejeďte prstem doleva 
-> vyberte ikonu “koš”  a 

potvrďte odstranění

2   
Odstranění všech zaznamenaných tras 

 Otevřete průvodce aplikací
 

 Vyberte nastavení požadovaného  
BikeTrax zařízení

 
 Klikněte na ikonu “koš” vpravo nahoře  

a potvrďte odstranění

UPOZORNĚNÍ: Údaje po vymazání není možné obnovit.

1  Před vymazáním jednotlivých tras/úseků tras důkladně 
 zkontrolujte, zda jste vybrali správnou trasu nebo úsek trasy!

2  Pokud jste vymazali všechny údaje ze svého BikeTrax zařízení, 
musíte BikeTrax znovu přidat pomocí ID a nanovo zadat všechny 
informace.

PowUnity vysvětluje 
GPS tracking či zabezpečení kol – v těchto 
tématech se dobře vyznáme. Zde vám 
pomůžeme, abyste se stali odborníky i vy: 
www.powunity.com/en/powunity-explains

GPS ochrana proti 
krádeži elektrokol

 



ZAČÍNÁME 

S APLIKACÍ POWUNITY

1   

BSTÁHNĚTE SI APLIKACI POWUNITY

V případě krádeže je velmi důležitá rychlá reakce!
BikeTrax nabízí dvě funkce, které v případě krádeže 

elektroklola umožní jednoduše a rychle odeslat 
potřebné údaje na nejbližší policejní stanici.

* POZOR: Zapamatujte si, jak jste se poprvé zaregistrovali. 
Vždy se musíte přihlásit se stejnými uživatelskými daty (kombinace 
e-mailu a hesla). Váš BikeTrax lze přiřadit pouze k JEDNOMU účtu.

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

  
powunity.com/en/app-en

 
„PowUnity Bike“

/ 

2   
VYTVOŘTE SI ÚČET

K registraci stačí zadat svoji
emailovou adresu.*

3   
PŘIDEJTE BIKETRAX POMOCÍ ID

 
Vyberte si jméno (např. “Moje kolo č.1”) 

Naskenujte nebo zadejte BikeTrax ID

1
2  

ZPRÁVA O KRÁDEŽI

Hlášení o krádeži by se mělo odeslat co  
nejdříve po události.     

 
  Otevřete průvodce aplikací 

 
 Vyberte nastavení požadovaného BikeTrax zařízení

 
Aktivujte volbu “ukradeno”   

 
Klikněte na “Zpráva o krádeži”

 
Přidejte příslušné údaje (datum/čas krádeže, ...).

Místo krádeže se zobrazí automaticky po aktivaci volby 
“ukradeno”, ale je možné ho upravit. Poslední poloha 

  a aktuální poloha  ukradeného elektrokola budou 
určeny automaticky.

 
Kliknutím na “Vytvořit zprávu o krádeži” můžete profil 

svého elektrokola a zprávu o krádeži odeslat na nej-
bližší policejní stanici, např. jako přílohu e-mailu.

1   

BIKE PAS

Jakmile začnete používat BikeTrax, měli byste si 
kompletně vyplnit profil svého elektrokola (Bike pas)!

 
  AOtevřete průvodce aplikací

 
 Vyberte nastavení požadovaného BikeTrax zařízení 

 
Klikněte na “Bike pas”

  
Přidejte příslušné údaje (fotografii, jméno výrobce, 
model, barvu, cenu, číslo rámu, doklad o koupi, ...)

TIP: Je důležité nahlásit zejména číslo rámu!

Profil je možné kdykoli aktualizovat. 

Bike Pas

 
V aplikaci jsou 
uvedeny všechny 
vaše dopravní 
prostředky vyba-
vené zařízením 
BikeTrax.
Pomocí BikeTrax 
ID můžete do 
svého účtu přidat 
libovolný počet 
dalších BikeTrax 
zařízení. 

Nastavení 
(viz. bod 4 )

Mapa: Zpět do hlavního 
zobrazení.   

Trasy 
(viz. bod 2 )

Novinky 
(viz. bod  3 )

Pomoc
FAQ k zařízení BikeTrax

V případě 
krádeže: 
Bike Pas 
(viz. bod  1 )

Aplikaci PowUnity můžete  
používat na více  

zařízeních současně.

Je to velmi jednoduché: 
 

Nezapomeňte na:
aktivaci/deaktivaci alarmu!

Když zrovna nepoužíváte své elektrokolo, měli byste si 
aktivovat alarm. Budete tak přes aplikaci chytrého telefonu 

informováni o jakémkoliv neoprávněném pohybu elektrokola: 

Otevřete aplikaci

 
Ikona zámku na hlavní obrazovce  

zobrazuje stav alarmu:

: 

Alarm je deakti-
vován. V tomto 

případě nedostanete 
žádné upozornění.

Alarm je  
aktivován! V 

případě pohybu 
elektrokola budou 

zasílána upozornění.

Vaše elektrokolo 
je/bylo v pohybu.  
O této skutečnosti 

bude informovat 
push oznámení a 
zvukový alarm na 
chytrém telefonu.

Nainstalujte aplikaci 
PowUnity do jiného 
chytrého telefonu.

Přihlaste se pomocí již 
vytvořeného účtu.

Důležité: Nevytvářejte 
nový účet!

Pro zobrazení na jiných 
zařízeních, jako je 

počítač, notebook nebo 
tablet, přejděte na 
app.powunity.com 

 
Přihlaste se pomocí již 

vytvořeného účtu. 
  

Důležité: Nevytvářejte 
nový účet!


