
Aplikacja Segway Powersports 



Do aplikacji możesz 
zalogować się używając 
konta Facebook lub Google 
lub skorzystać z utworzenia 
nowego konta posługując 
się numerem 
telefonu/adresem e-mail. 

Dla telefonów 
Apple 

Dla telefonów  
z Androidem 



1. Wprowadź numer VIN pojazdu lub zeskanuj kod kreskowy z naklejki 
pod siedzeniem. 

2. Przekręć kluczyk w stacyjce 
3. Naciśnij hamulec nożny i poczekaj. 
4. Jeśli chcesz dodać więcej niż jeden pojazd, przejdź do zakładki „Vehicle 

setting”, następnie „Vehicle management”. 

PAROWANIE POJAZDU Z APLIKACJĄ 



Po dodaniu pojazdu do aplikacji, należy go 
sparować z pojazdem przy użyciu Bluetooth. 
 
1. Kliknij przycisk Bluetooth w lewym, dolnym 

rogu aplikacji. 
2. Wciśnij pedał hamulca, aby połączyć się 

poprzez Bluetooth. 
 
 

 
Twoja aplikacja została w pełni połączona  
z pojazdem.  



Problemy, które mogą się pojawić podczas instalacji aplikacji Segway Powersports 
Co musisz zrobić, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas aktywacji pojazdu? 

Niezbędne warunki: 
1. Upewnij się, że napięcie akumulatora pojazdu jest wyższe niż 12V! 
2. Upewnij się, że sygnał Twojego telefonu jest silny! 
3. Upewnij się, że twój pojazd ATV nie jest podłączony do innego telefonu! 
(Nie można podłączyć jednego ATV do wielu urządzeń telefonicznych). 
4. Upewnij się, że w telefonie są włączone Bluetooth i GPS. 
5. Pobierz aktualną wersję aplikacji. 
6. Silnik w pojeździe nie może pracować. 

QR kod dla systemu Android QR kod dla iPhone 



Aby rozwiązać błędy z połączeniem: 

Dodaj VIN do aplikacji 
Jeśli nie uda Ci się zeskanować numeru VIN z naklejki (miejsce naklejki jest pod siedzeniem), możesz wprowadzić VIN 
ręcznie w formacie „A0SAAPX1AM8000051”, jak na zdjęciu poniżej:  



Jeśli parowanie pojazdów nie powiodło się poprzez naciskanie pedału 
hamulca, należy spróbować poniższego: 
 
- wyjmij kluczyki ze stacyjki, spróbuj ponowić procedurę, 
- jeśli to nie pomoże, odepnij kabel minusowy od akumulatora, 
odczekaj chwilę, następnie podepnij kabel z powrotem. 
 
Uwaga: Po wyświetleniu monitu o naciśnięcie pedału hamulca 
podczas parowania odczekaj kilka sekund przed naciśnięciem pedału 
hamulca. 
 
Połączenie Bluetooth 
 
Upewnij się, że Bluetooth i GPS w telefonie są włączone. 
Jeśli pojazd jest połączony z innym telefonem, rozparuj urządzenia. 
Nie jest możliwe połączenie kilku telefonów do jednego ATV. Możliwe 
jest jednak połączenie jednego telefonu z kilkoma pojazdami.  
Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się, wyłącz zapłon, włącz go 
ponownie i spróbuj ponownie połączyć. 
Jeśli połączenie nie jest nadal aktywne, odłącz kabel minusowy od 
akumulatora, podłącz go ponownie po chwili i spróbuj ponownie 
połączyć aplikację. 



Usuwanie pojazdu – Rozparowanie pojazdu z aplikacją 

Kliknij w ikonę trzech 
linii 

Kliknij „Unbind 
vehicle“ 

Po naciśniesiu „send“, 
na twój e-mail 
przyjdzie wiadomość 
zawierająca 6 znakowy 
kod – wklej go w pole 
„Verification code”. 
Następnie potwierdź 
przyciskiem „Confirm”.  



Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami korzystając z adresu mailowego podanego poniżej. 
Dziękujemy, zespół ASP GROUP 

serwis@aspgroup.pl 
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