POLNJENJE BATERIJE

HITRA NAVODILA ZA UPORABO

Polnilnik najprej priključite v električno vtičnico in nato
v polnilni priključek na kolesu. Lučka na IWoc® ONE se
bo samodejno vklopila. Med polnjenjem se bo svetilnost
LED ciklično spreminjala, kar bo po barvah prikazovalo
trenutno raven napolnjenosti baterije. Baterija se bo
napolnila (> 98%), ko bo LED dioda svetila belo.

Prenesite aplikacijo ebikemotion®, če želite združljiv
pametni telefon uporabljati kot napreden vmesnik.
Ne pozabite prenesti zemljevidov s telefona. Po prvem
prenosu boste imeli na voljo tri mesece za prenos
posodobitev (največ 5 zemljevidov).
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MENJAVA STOPNJE ASISTENCE
Vzdrževanje komponent
Sestavni deli vašega ekolesa so povezani s številko
vašega okvirja. Če komponento zamenjate, jo
morate povezati s kolesom prek posebnega
sistema, ki je na voljo v vseh tehničnih servisnih
centrih in trgovinah, ki so pooblaščeni za
servisiranje vašega kolesa. Obiščite eno od teh točk,
da dokončate postopek nakupa in zamenjave.
Sestavni deli vašega e-kolesa so zasnovani za
uporabo v slabih vremenskih razmerah, kot so
dež in sneg, in so zaščiteni pred brizganjem, ne
pa tudi pred potopitvijo ali vodo pod pritiskom.
Pomembno je, da ko e-kolo prevažate zunaj z
avtomobilom ali avtodomom, vsaj najbolj občutljive
elektronske dele, kot so daljinski upravljalnik, zaslon
in vrata USB, zaščitite s prevleko. Na daljinskem
upravljalniku ne sme biti prahu in vode. Nikoli ne
uporabljajte vodnih sistemov pod pritiskom na
površini baterije, motorja, daljinskega upravljalnika,
zaslona ali polnilni priključek.

Kratek pritisk na gumb in lučka RGB bo utripala, kar kaže na trenutni
način pomoči. Če ga še enkrat pritisnete, medtem ko lučka utripa,
boste stopnjo pomoči ciklično spremenili.
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VKLOP IN IZKLOP LUČI
Kratek pritisk na gumb, in medtem, ko lučka LED utripa, dolg pritisk na gumb.
LED-lučka zasveti v RUMENI, kar potrjuje, da želite vklopiti / izklopiti luči.
Trenutna
stopnja
asistence

Dolg
pritisk
na gumb

VKLOP/IZKLOP
luči

POVEZAVA Z BLOUTOOTH IN OBVESTILA
Ko je kolo vklopljeno, se sistem samodejno poveže z najbližjim
telefonom z aktivirano povezavo Bluetooth®. Povezava ali
prekinitev je potrjena, ko LED dioda na kratko zasveti MODRO.
Če prejmete obvestilo (klic itd.) Na telefon, ko ste povezani prek
povezave Bluetooth®, bo lučka RBG nekaj trenutkov zasvetila
SVETLO MODRO.

NAPAKA SISTEMA IN POSEBNI NAČINI
Če LED RGB vedno sveti ROZA, je kolo v VARNEM NAČINU.
Odnesite ga v najbližjo trgovino, da diagnosticirate težavo.
Če lučka RBG neprestano utripa v ROZA, je v sistemu napaka.
Povežite svoj mobilni telefon prek Bluetooth®, da si ogledate
podroben opis ali obiščite pooblaščeno trgovino, kjer boste našli
več informacij o napaki. Če je težava resna, lahko sistem preneha
zagotavljati asistenco.
Kolo je v DEMO NAČINU in se z njim lahko vozite le
50 KM. Ta način lahko izključi samo pooblaščena
trgovina. Drugo utripanje v tem načinu označuje
trenutno stanje baterije.
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RAVEN NAPOLNJENOSTI BATERIJE
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