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Pro vytvoření nového účtu si 
vyberte jednu z nabízených 

možností.

Následně vyberte zemi, ve které 
budete stroj používat, pak už jen 

stačí zvolit vhodné přístupové 
údaje.

Založení účtu



Je potřeba povolit aplikaci přístup k rozhraní 
Bluetooth, v opačném případě nelze čtyřkolku 

s aplikací spárovat.

Začněte stiskem tlačítka Add a vehicle, následně 
naskenujte čárový kód s VIN číslem, který 
naleznete pod sedadlem, nebo ho zadejte 
manuálně pomocí tlačítka Enter manually.

* Je potřeba povolit aplikaci přístup k rozhraní Bluetooth.

* VIN číslo naleznete vyražené na rámu stroje pod sedadlem.

* VIN číslo nikdy neobsahuje písmeno O, vždy se jedná o číslo 0. 

Spárování



Po zadání VIN čísla pokračujte dle obrázků v 
aplikaci.

Otočte klíčkem zapalování do polohy ON a 
počkejte dokud Vás aplikace nevyzve k 

sešlápnutí nožní brzdy.

Pokud jste postupovali správně, dostanete se 
na hlavní stránku aplikace.



Track record

Zde najdete veškerý Váš pohyb se čtyřkolkou a 
záznamy jízdních dat, které si můžete zpětně 
prohlížet.

Úvodní stránka Press and hold to power on

Dálková aktivace stroje pomocí telefonu, pro 
aktivaci přidržte tlačítko do doby, dokud se 
nezapne zapalování.

Riding

Zde můžete nastavit funkci Airlock, změnit měrné 
jednotky, nebo zapnout režim nízké spotřeby 
elektřiny.

Pokud jste úspěšně prošli předešlými 
kroky, měli byste se dostat na hlavní 

stránku aplikace viz. prostřední obrázek.



Segway team

Spojte se s přáteli, kteří také jezdí na strojích 
značky Segway Powersports, díky sdílené 
aktuální poloze se při vyjížďkách nikdy 
neztratíte a vždy najdete cestu zpět ke svému 
týmu.

Track record

Zde najdete veškerý Váš pohyb se čtyřkolkou a 
záznamy jízdních dat, které si můžete zpětně 
prohlížet.

More options

Možnost stažení offline mapy.
Můžete si také vybrat mezi možnostmi 
zobrazení mapy. 

Map



AirLock

Když se přiblížíte ke stroji s telefonem ( spuštěná 
aplikace, zapnutý bluetooth ), je možnost pomocí 
aplikace zapnout zapalování. Na úvodní obrazovce 
přidržte tlačítko ON. Můžete zde také nastavit dosah, 
ve kterém se telefon ke stroji připojí. 

Jízda
Unit

Výběr mezi metrickými a imperiálními jednotkami. 

Low power consumption mode Auto-on

V případě, že zapnete tuto funkci, automaticky vypne 
všechny chytré funkce stroje, při poklesu napětí pod 
12,1 V. 



Enable AirLock

Povolení funkce AirLock.
Používejte svůj mobilní telefon namísto klíče. 
Pokud jste v dosahu Bluetooth, můžete pomocí 
aplikace zapnout zapalování

Unlocking distance

Vzdálenost pro odemknutí.
Pokud s mobilem vstoupíte do nastaveného 
rádiusu, stroj automaticky zapne zapalování.

Remote locking

Dálkové zamknutí stroje.
Pokud s mobilem opustíte nastavený rádius, 
stroj automaticky vypne zapalování.

AirLock



SOS Alert

Pokud systém detekuje nehodu v rychlosti vyšší 
než 40 km/h, aplikace automaticky odešle 
oznámení Vámi zvolenému nouzovému kontaktu. 

* Nouzový kontakt volíte při aktivaci funkce

Zabezpečení Driving Safety Alert

Pokud dojde k převrácení stroje o více než 90°
po dobu delší než 60 sekund, aplikace 
automaticky odešle oznámení.

Abnormality Alert

Pokud je Váš stroj vypnutý a při tom vykazuje 
neobvyklý pohyb, aplikace Vám odešle oznámení. 
Polohu stroje můžete sledovat v reálném čase. 
Tuto funkci lze využít jako ochranu proti krádeži. 



Nastavení stroje
• Základní informace
• Jízda
• Zabezpečení
• Údržba
• Správa vozidel



Informace o stroji
Zde naleznete všechny základní informace jako 

například název Vašeho stroje, Bluetooth název, číslo 
VIN a další.



Správa vozidel
Jestliže vlastníte více strojů z divize Segway

Powersports, zde si můžete zvolit, který z nich 
bude v aplikaci aktivní.



Track Record
Zde si můžete zpětně přehrát Vaše 

vyjížďky. Zároveň i sledovat průběh výkonu, 
dosaženou rychlost, zrychlení, nebo třeba 

točivý moment. Vidíte zde i v jaké 
nadmořské výšce jste se pohybovali. 

Záznam z jízdy můžete sdílet s přáteli. 



Aplikaci
Segway Powersports

lze stáhnout pomocí QR kódu


