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1.  Aktivujte na svém mobilním telefonu s Android WIFI  
 Hotspot a upravte na tyto parametry.
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2.  Podržet tlačítko displeje a zapnout motocykl na   
 hlavním vypínači ON/OFF.
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3.  Pustit tlačítko jakmile se objeví volba jednotek   
 tachometru.

4. Nyní lze krátkými stisky volit jednotky rychlosti   
 sekvenčně mezi sebou.
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5.  Jeli zvolena jednotka, podržet tlačítko pro  
 přepnutí na další volby „Gear ratio”.

6.  Volbu gear ratio >1.0 zatím neřešíme. 
 Přepni na další volbu podržením tlačítka.

7. Volbu gear ratio 1.0 < opět neřešíme. 
 Přepni na další volbu.

 



6

8. „Default page“ - krátkými stisky lze volit základní   
 údaj na displeji, který zůstane primárně aktivní po  
 dobu jízdy. Symbol zvoleného typu údaje se při   
 přepínání mění v pravém horním rohu displeje.



7

Po zapnutí motocyklu se vždy nakrátko ukáže údaj o   
kapacitě baterie v %, ale následně se údaj na displeji   
přepne na zvolený typ údaje vybraný dle nastavení 8.
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9.  Stiskem tlačítka přejdi na údaj „Save   
 settings”.

10.  Nyní vyčkej na uložení dat do kontrolní   
 jednotky. Po uložení se display přepne na   
 informaci o připojení do WiFi sítě CZEM 
 (pokud je tato k dispozici). K WiFi síti   
 se kontrolní jednotka automaticky připojí.
 
11. Nyní lze přes webový prohlížeč na note  
 booku nebo telefonu updatovat �rmware  
 kontrolní jednotky. Pokud nechcete   
 jednotku updatovat, vypnete ON/OFF   
 vypínačem motocykl.
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Update jednotky proveďte dle níže uvedených printscreenů obrazovky notebooku, z nějž se update provádí. 
(Notebook nebo mobilní telefon musí být připojen k WiFi CZEM). 

U některých prohlížečů stačí napsat: http://czem.local . Pokud toto nefunguje zadejte IP adresu z informace na 
displeji. V našem případě je aktuálně adresa tato 192.168.43.65 (viz. předchozí obrázek).
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Vyberte soubor s updatem �rmware kontrolní jednotky a volte update.
Jakmile se displej zrestartuje, je update hotov. 




