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Uutiset

Uutisosiossa kerromme  
säännöllisesti:
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Uusista sovellusominaisuuksista
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Tuotekehityksestä 
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Sähköpyörän käyttöön  
liittyvistä vinkeistä

Sähköposti: info@powunity.com
powunity.com/en

BikeTraxin ajolokin (trips/ajohistoria) avulla  
voit hallita kaikkia ajotietoja ja poistaa yksittäisiä 

reittejä tai reitin osia. 
Tämä on hyödyllinen ominaisuus silloin, kun et  

halua tallentaa ajohistoriaa lokiin – esimerkiksi siinä 
tapauksessa, että pyörää on kuljetettu autossa. 

1   
Reitin tai reitin osan poistaminen 

 Avaa App navigation

 
 Valitse Trips/Ajohistoria

 
Valitse haluamasi reitti

Poista koko reitti : 
 valitse roskakorikuvake 
yläoikealla ja vahvista 

valinta.

Poista osa reitistä 
valitse haluamasi reitin osa 
-> pyyhkäise vasemmalle -> 

 valitse roskakorikuvake 
yläoikealla ja vahvista valinta.
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Kaikkien reittien poistaminen 

 Avaa App navigation
 

 Valitse Settings / Kyseisen BikeTraxin asetukset 

 
 Valitse roskakorikuvake yläoikealla  

ja vahvista valinta.

Suojaamme tietojasi. Kaikki poistetut reitit poistetaan 
pysyvästi järjestelmistämme viimeistään yhden vuoden 

kuluttua poistamisesta.

TÄRKEÄÄ: Tietoja ei voi palauttaa poistamisen jälkeen.

1  
Vahvista ennen reitin poistamista, että valittu reitti on 
oikea!

2  
Jos poistat kaikki tiedot BikeTraxista, sinun on aloitettava 
alusta ja lisättävä kaikki tiedot uudelleen. 

4

SHARE / JAA   

BikeTrax-jakamistoiminnon avulla voit jakaa muille 
mm. tietoja oman pyöräsi reiteistä, hälytyksen tilan 
tai pyöräpassin tiedot.

 Avaa App navigation

  
Valitse Settings/Kyseisen BikeTraxin asetukset

  
Valitse Share BikeTrax/Jaa BikeTrax

 

Valitse Add user/Lisää käyttäjä ja syötä  
sähköpostiosoite

  
Kun käyttäjä on hyväksynyt sähköpostikutsun,  
hän voi tarkastella sähköpyöräsi tietoja omassa 

PowUnity-sovelluksessaan.

TÄRKEÄÄ: Käyttäjä, jonka kanssa jaat BikeTraxin, ei  
voi poistaa paikanninta, reittejä tai niiden osia eikä  

muuttaa nimeä.

PowUnity explains 
GPS-paikannus ja/tai pyöräturvallisuus – 
me olemme alan asiantuntijoita, ja täällä 
teemme sinustakin sellaisen.
www.powunity.com/en/powunity-explains



POWUNITY-SOVELLUKSEN  
KÄYTTÖ

1   
LATAA POWUNITY-SOVELLUS

Varkauden jälkeen on tärkeää reagoida nopeasti!
Varkauden sattuessa BikeTrax tarjoaa kaksi toimintoa, 

jotka mahdollistavat nopean ja helpon tiedonsiirron 
lähimmälle poliisiasemalle.

* TÄRKEÄÄ: Pidä kirjautumistiedot muistissa! Sinun on käytettävä  
samoja kirjautumistietoja joka kerta kun käytät sovellusta. BikeTrax  

voidaan yhdistää vain kerran yhteen sovellusprofiiliin.

TÄRKEÄÄ: BikeTrax-GPS-paikantimen ensimmäinen  
käyttökerta on suoritettava ulkona. Tämä varmistaa nopean  

yhteydenmuodostuksen ja hyvän signaalin.

  
powunity.com/en/app-en

 
"PowUnity Bike"

/ 
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LUO PROFIILI
Tarvitset rekisteröintiin vain  

sähköpostiosoitteen.* 

3   
YHDISTÄ BIKETRAX-ID

 
Valitse nimi (esim "oma pyörä 1")

Skannaa tai syötä BikeTrax-ID

1
2  

VARKAUSRAPORTTI

Varkausraportti on täytettävä välittömästi  
varkauden tapahduttua.          

 
  Avaa App navigation 

 
 Valitse Settings/Kyseisen BikeTraxin asetukset

  
Aktivoi Stolen-switch/Varastettu-asetus   

 
Valitse Theft report/Varkausrapotti

 
Täytä kaikki asiaankuuluvat tiedot (päivämäärä/

ajankohta jne.). Varkauden tapahtumapaikka näkyy 
automaattisesti, kun Stolen-switch/ 

Varastettu-asetus on aktivoitu, mutta sitä voidaan 
muokata. Sähköpyörän viimeinen sijainti   ja  

nykyinen sijainti   määritetään automaattisesti.  

 
Klikkaamalla Generate theft report/ 

Luo varkausraportti voit lähettää pyörän tiedot ja  
ilmoituksen varkaudesta lähimmälle poliisiasemalle 

esim. sähköpostiviestin liitteenä. 
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PYÖRÄPASSI

Kun BikeTrax otetaan käyttöön, kaikki pyörän tiedot on 
täytettävä pyöräpassi-kohtaan.

 
  Avaa App navigation

 
 Valitse Settings / Kyseisen BikeTraxin asetukset

 
Valitse Bike passport/Pyöräpassi

  
Täytä kaikki asiaankuuluvat tiedot (kuvat, valmistaja, malli, 

väri, hinta, runkonumero, ostokuitti…)

 TÄRKEÄÄ:  
Muista antaa runkonumero!  

Profiilia voidaan muokata/korjata tarpeen mukaan. 

Pyöräpassi

 

Sovelluksessa 
näkyvät kaikki 
ajoneuvosi, joissa 
on BikeTrax. 
Valitse valikko. 
BikeTrax-ID-tun-
nuksen avulla voit 
liittää sovellukseen 
niin monta ajoneu-
voa kuin haluat.

Settings/Asetukset 
(kts. 4 )

Map/Kartta
Paluu päänäkymään

Trips/Ajohistoria 
(kts. 2 )

News/Uutiset  
(kts.  3 )

Help/Ohje 
BikeTrax UKK

Varkaus-
tapauksessa:  
Pyöräpassi 
(kts.  1 )

PowUnity-sovellusta  
voidaan käyttää samanaikaisesti  

useilla eri laitteilla.

Näin helppoa se on: 
 

MUISTA: Aktivoi/ 
deaktivoi hälytys!

Aktivoi hälytys, kun et aja pyörällä.  
Saat puhelimeesi ilmoituksen,  

jos pyöräsi liikkuu luvatta. 

Avaa sovellus  

 
Päänäytön lukkokuvake ilmaisee  

hälytyksen tilan: 

Hälytys on 
deaktiviotu. Et saa 

ilmoituksia.

Hälytys on  
aktivoitu! Saat 

ilmoituksen, kun/jos 
pyöräsi liikkuu.

Pyöräsi liikkuu/ 
liikkui. Saat  
ilmoituksen 

push-viestinä ja 
äänimerkkeinä.

Asenna PowUnity- 
sovellus toiseen  
älypuhelimeen

 
Kirjaudu sisään  

käyttämällä omia  
kirjautumistietojasi.

 

Tärkeää: ÄLÄ luo uutta 
käyttäjää.

Jos käytät sovellusta 
muilla laitteilla, kuten  
tietokoneella, kannet-

tavalla tietokoneella tai 
tabletilla, siirry osoittee-
seen app.powunity.com 

 
Kirjaudu sisään  

käyttämällä omia  
kirjautumistietojasi.

Tärkeää: ÄLÄ luo uutta 
käyttäjää.


