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01  OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

SYSTEMU MAHLE EBIKEMOTION X35 

 
 
 
 

 

PIELĘGNACJA AKUMULATORÓW I KOMPONENTÓW 
ELEKTRYCZNYCH  

 
Nie myj roweru myjką ciśnieniową ani nie zanurzaj go ani elementów układu 

elektrycznego. Wszystkie elementy systemu posiadają stopień wodoodporności IP54, 

który chroni je przed deszczem i zachlapaniem. Jednak użycie myjek ciśnieniowych 

może umożliwić wnikanie wody do elementów i ich uszkodzenie.  
 

 
Unikaj używania roweru w ekstremalnych warunkach pogodowych. Wszystkie elementy 

systemu posiadają stopień wodoodporności IP54, który chroni je przed deszczem i 

zachlapaniem. Jednak ekstremalne warunki pogodowe mogą uszkodzić komponenty.  
 
 

 
Unikaj przewożenia roweru poza samochodem, gdy pada deszcz. Wszystkie elementy 

systemu posiadają stopień wodoodporności IP54, który chroni je przed deszczem i 

zachlapaniem. Jednak prędkość Twojego pojazdu może zwiększyć wpływ deszczu i 

uszkodzić podzespoły.  
 
 

 

Nie wystawiaj roweru na długotrwałe działanie wysokich temperatur. Może to uszkodzić 

elementy roweru. 

  

 
  
 
 
 
 
 

Unikaj przechowywania roweru (baterii wewnętrznej) lub urządzenia Range 

Extender przez dłuższy czas bez monitorowania poziomu naładowania. 

 
Jeśli planujesz przechowywać baterię przez dłuższy czas, całkowicie naładuj ją 

przed odłożeniem i ładuj ponownie co 2 miesiące, aby uniknąć spadku poziomu 

baterii poniżej 10%. 

 
KORZYSTANIE Z BATERII PONIŻEJ 10% NAŁADOWANIA: Unikaj regularnego 

rozładowywania baterii poniżej 10% naładowania. Poziomy naładowania poniżej 

10% mogą mieć wpływ na żywotność ogniw baterii.  
 

Unikaj ciągłego ładowania roweru przez ponad 5 godzin z rzędu i zawsze ładuj 

rower lub akumulator w miejscu, w którym masz do niego wizualny dostęp, aby 

można było odłączyć ładowarkę w przypadku wykrycia jakiejkolwiek anomalii, 

takiej jak dym, dziwny zapach lub ogień.  
 

Unikaj uderzania lub upuszczania baterii. Jeśli po upadku lub uderzeniu 

zewnętrzna obudowa akumulatora została uszkodzona, nie ładuj ani nie używaj 

akumulatora i skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą w celu uzyskania 

pełnej diagnozy. 

 
 
 

ŚWIATŁA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas podłączania świateł do systemu X35 należy przestrzegać 

specyfikacji maksymalnej mocy wyjściowej. Te specyfikacje to: 6 V / 6,6 W 

/ 1100 mA. 

Przestrzegaj zalecanych zakresów temperatur użytkowania (rozładowania), 

ładowania i przechowywania (akumulator wewnętrzny). Używanie, ładowanie i 

przechowywanie poza tymi zalecanymi zakresami temperatur może wpływać 

na ogniwa baterii i skrócić ich żywotność i dostępny zasięg. 

 

Poniższa tabela przedstawia maksymalne i minimalne zakresy podane przez 

producenta 

ogniw. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, używanie, ładowanie i przechowywanie akumulatorów w 

temperaturze poniżej 0ºC wpłynie na dostępny zakres ładowania akumulatora i 

mogą skrócić żywotność akumulatora. 

ładowanie: 10ºC - 40ºC  

Użytkowanie -15ºC - 50ºC  

Przechowywanie: 0ºC - 30ºC 

 



ZASIĘG 
 

 
System Mahle Ebikemotion X35 został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny 

możliwy zasięg dla systemu o zmniejszonym rozmiarze i wadze. System oferuje zasięg 

do 125 km przy użyciu wewnętrznego akumulatora (244,8 Wh) i do 220 km przy użyciu 

zarówno akumulatora wewnętrznego, jak i RANGE EXTENDER. Ostateczny dostępny 

zakres będzie w dużej mierze zależeć od czynnika, takiego jak:  
 

· Poziom wspomagania: Użycie silniejszych poziomów wspomagania zmniejszy 

dostępny zasięg. 

· Temperatura: Ładowanie i używanie baterii w niskich temperaturach wpływa na 

dostępny zasięg. 

· Całkowita waga rowerzysty/sprzętu/bagażu. 

· Moc pedałowanie rowerzysty. 

· Teren: użytkowanie na drogach o złym stanie i trasach ze znacznym wzrostem 

wysokości wpłynie na dostępny zasięg. 

· Użytkowanie w mieście: Częste postoje i przyspieszenia mogą wpływać na dostępny 

zasięg.  
 
TRANSPORT BATERII DO ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH 
 

Transport wewnętrznego akumulatora Mahle Ebikemotion oraz zewnętrznego 

akumulatora Range Extender powinien odbywać się zgodnie z zasadami i przepisami 

transportowymi tego typu artykułu. Jednostki muszą być zawsze transportowane lub 

wysyłane przy użyciu oryginalnego certyfikowanego opakowania i certyfikowanej firmy 

przewozowej. Informacje dotyczące niniejszych warunków transportu można uzyskać w 

urzędzie krajowym. 

 

Jeśli Range Extender lub bateria wewnętrzna muszą zostać wysłane do firmy Orbea w 

celu naprawy lub diagnostyki, muszą być w oryginalnym certyfikowanym opakowaniu i za 

pośrednictwem firmy wysyłkowej przystosowanej do wysyłki baterii. Orbea może 

poinformować Cię o najlepszej opcji. 

 

 

TRANSPORT ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH 
 

Jeśli zamierzasz podróżować z rowerem elektrycznym, sprawdź warunki transportu 

akumulatorów zgodnie z linią lotniczą, której planujesz użyć do transportu roweru. 

Większość komercyjnych linii lotniczych nie zezwala na transport akumulatorów o 

pojemności większej niż 100 Wh.

 

 

  



 
 

02 DZIAŁANIE 

SYSTEMU X35 
ŁADOWANIE BATERII 
 
Aby naładować baterię, podłącz ładowarkę X35 do gniazdka 

elektrycznego i sprawdź, czy dioda LED na ładowarce 

zmienia kolor na zielony. Podłącz ładowarkę X35 do portu 

ładowania ebike'a, dopasowując strzałki i zabezpieczając 

połączenie, obracając pierścień zabezpieczający zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. Dioda na ładowarce zmieni kolor 

na czerwony. Zaświeci się na zielono, gdy bateria zostanie w 

pełni naładowana. 

 
Podczas ładowania baterii kontrolka Iwoc One będzie się 

włączać i wyłączać, pokazując kod koloru dla aktualnego 

poziomu naładowania baterii. Gdy bateria zostanie w pełni 

naładowana, wskaźnik ładowania Iwoc One zmieni kolor na 

biały. Obróć pierścień zabezpieczający w lewo i odłącz 

ładowarkę od portu ładowania. 
 

 
 
 
 

 
<15% naładowania baterii: System automatycznie 

przełączy się na wspomaganie zasilania poziomu 1/tryb Eco, 

aby oszczędzać baterię. Jeśli wolisz, możesz dostosować 

poziom wspomagania 

 
<10% naładowania akumulatora: System wyłączy 

wspomaganie zasilania. Światła ebike pozostaną włączone 

ze względów bezpieczeństwa (jeśli są używane), a system 

będzie rejestrował swoją lokalizację, aby umożliwić 

użytkownikowi zatrzymanie aktywności. 

 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE 
SYSTEMU  
ZMIANA POZIOMU WSPOMAGANIA 

 
Aby włączyć rower, naciśnij raz Iwoc One. System 

włączy się, a Iwoc One pokaże aktualny poziom 

naładowania baterii w odpowiednim kolorze. 

 
 
 
 

 
Aby dostosować poziom wspomagania, naciśnij jeden raz Iwoc One. Aktualny poziom wspomagania zasilania będzie 

wtedy migać na ekranie w odpowiednim kolorze. Podczas migania, naciśnij ponownie Iwoc One, aby dostosować 

poziom wspomagania. Odpowiednie kody kolorów dla poziomów wspomagania to: 
 

 
ASSIST OFF ASSIST 1 ASSIST 2 ASSIST 3 

· BIAŁY: Brak wspomagania     

    · ZIELONY: Poziom 1 

    · POMARAŃCZ.: Poziom 2 

    · CZERWONY: Poziom 3 

      

 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ŚWIATEŁ  
BŁĘDY SYSTEMU 

 
<25% >25% >50% 

>75% 
<50% <75%    

 
Aby wyłączyć rower, naciśnij i przytrzymaj Iwoc One. 

Iwoc One pokaże białe światło i system wyłączy się. 

 
Jeśli światła są podłączone za pomocą kabla 

Ebikemotion® i są kompatybilne, można włączyć je w 

następujący sposób: 

 
Iwoc One i Iwoc Trio wskażą błąd w systemie, 

wyświetlając różowe światło. 

RÓŻOWE ŚWIATŁO: System przechodzi w tryb bezpieczny 

 
 

ON   

WIZUALIZACJA POZIOMU  
BATERII (W CZASIE  
UŻYTKOWANIA)  

OFF  
Gdy rower jest włączony, Iwoc One i Trio wyświetlają 
aktualny poziom naładowania baterii z następującymi 
kodami kolorystycznymi: 1 s 
  

 
-BIAŁY: >75% naładowania.  

· ZIELONY: 75%-50% naładowania.  
· POMARAŃCZOWY: 50%-25% naładowania.  
· CZERWONY: <25% naładowania. 

 

 

>75% 
>50% >25% 

>25% >15% >10% 
<75% <50%       

 
 

 
Naciśnij raz przycisk Iwoc One. Gdy miga, naciśnij 

ponownie przycisk Iwoc One i przytrzymaj, aż dioda 

LED zaświeci się na żółto. Włączą się światła. 

Powtórz tę samą procedurę, aby wyłączyć światła. 

 

 /   
1 s  

 

 
Światła, zarówno przednie, jak i tylne, są 

zaprogramowane jako światła do jazdy, więc włączają 

się automatycznie po włączeniu roweru i wyłączają 

się po wyłączeniu roweru. 

Po włączeniu roweru światła można wyłączyć za 

pomocą Iwoc One zgodnie z metodą opisaną 

powyżej. Jeśli jednak użytkownik woli, aby światła nie 

włączały się po włączeniu roweru, ustawienie może 

zostać zmodyfikowane przez dealera Orbea za 

pomocą aplikacji Mahle Ebikemotion Dealer App. 

 
Należy udac sie do dealera aby zdiagnozować problem. 

 
MIGAJĄCY NA RÓŻOWO: Wystąpił błąd w systemie. 

Sprawdź aplikację użytkownika, która wyświetli kod 

błędu, i zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania 

problemów z aplikacją w tej instrukcji, aby naprawić 

błąd. Jeśli błąd nie został naprawiony lub nie ma 

rozwiązania, które użytkownik może zastosować, zanieś 

ebike do dealera Orbea, aby zdiagnozować problem.  
 
 

X  
# ERRORR  
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Aplikacja użytkownika MAHLE ebikemotion® to aplikacja 

na smartfona, która po połączeniu  zapewnia lepsze 

wrażenia z jazdy na rowerze. Można jej używać z 

konwencjonalnymi rowerami, ale w połączeniu z 

dowolnym rowerem ebikemotion® uzyskasz dostęp do 

dodatkowych informacji na temat swojego ebike'a i 

aplikacji użytkownika (po połączeniu z Bluetooth®). 

 
Niniejsza instrukcja opisuje proces aktywacji konta i 

główne funkcje aplikacji użytkownika Mahle Ebikemotion 

oraz jej użycie po połączeniu z rowerem Orbea 

wyposażonym w X35. Możesz uzyskać dostęp do opisu 

wszystkich funkcji i funkcji aplikacji, pobierając pełną 

instrukcję obsługi aplikacji z centrum pobierania witryny 

Mahle Ebikemotion. 
www.ebikemotion.com/web/es/centro-de-descargas/ 
 

INSTALACJA I 
REJESTRACJA 
 
Aby zainstalować aplikację, wyszukaj Ebikemotion® w 

Apple Store lub iTunes na swoim iPhonie. Jeśli 

korzystasz z telefonu z systemem Android, aplikację 

Ebikemotion® znajdziesz w Google Play. 

 
Aplikacja użytkownika jest oznaczona ZIELONĄ ikoną z 

białą literą „e”. Aplikacja użytkownika jest bezpłatna i 

można jej używać do dowolnej aktywności, 

niekoniecznie do łączenia rowerów z systemem X35. 

Może być używany z rowerem nieelektrycznym, ale aby 

móc korzystać ze wszystkich jego funkcji, musi być 

połączony z e-rowerem kompatybilnym z Ebikemotion®. 

Aby pomyślnie ukończyć tę instalację, potrzebujesz 

połączenia z Internetem.  

 

 
MINIMALNE SPECYFIKACJE SMARTFONU 

 
· Minimum 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB). 

· 80 MB wolnego miejsca w pamięci ROM. 

· Procesor 1 GHz lub lepszy (zalecany). 

· Android 8 lub nowszy - Bluetooth® BLE 4.0. 

· Apple iPhone 4S lub nowszy - iOS 7.1.2/8 lub nowszy. 

· iPhone 5 lub 6 zaktualizowany do ostatniej wersji iOS 

(zalecane) 

· Telefony z systemem Android z 1G pamięci RAM (zalecane). 

Zalecane jest połączenie 3G, ale może również działać w 

trybie offline (niektóre funkcje będą niedostępne). 

* Większość funkcji działa przez Bluetooth®. 

 

Po pobraniu aplikacji musisz ponownie się zarejestrować, aby 

zacząć z niej korzystać. 

 

UWAGA: Jeśli próbujesz zainstalować, sparować lub użyć aplikacji 

użytkownika lub sprzedawcy na telefonie z systemem Android, 

funkcja lokalizacji telefonu musi być włączona. (Jest to wymaganie 

dla systemu Android). 

 

TWORZENIE NOWEGO KONTA  

 

 

1. Kliknij ZAREJESTRUJ. Aplikacja przeniesie Cię do 

formularza rejestracyjnego. Wypełnij i prześlij formularz. 

Aby pomóc Orbea uzyskać dostęp do Twojego konta w 

przypadku przyszłych pytań dotyczących Twojego 

roweru, wybierz opcję „Zgadzam się udostępnić moje 

konto producentom rowerów”. 

 

2. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem od 

MAHLE z linkiem. Kliknij link, aby aktywować swoje 

konto. 

 

3. MAHLE potwierdzi zakończenie procesu rejestracji. 

 

4. Zaloguj się do aplikacji za pomocą swojej nazwy 

użytkownika i hasła i zacznij korzystać z aplikacji. 

 

* UWAGA: Jeśli nie otrzymasz e-maila z 

potwierdzeniem, oznacza to, że wystąpił problem. 

Zarejestruj się ponownie lub skontaktuj się z MAHLE. 
www.ebikemotion.com/web/contact-2/ 

 
REJESTRACJA I LOGOWANIE 

 
Jeśli masz aktywne konto ebikemotion®, będziesz mógł 

uzyskać dostęp do aplikacji. Wpisz swoją nazwę 

użytkownika i hasło, a następnie naciśnij zielony 

przycisk logowania. Aplikacja potwierdzi Twoje dane i 

umożliwi dostęp do aplikacji.  

 

 

SCHEMAT APLIKACJI 
 
ELEMENTY STAŁE 

A Menu główne. 

B Ostrzeżenie. 

C Poziom wspomagania. 

D Połączenie Bluetooth®. 

E Czas aktywnego treningu. 

F Moment obrotowy Ebike (funkcja nieaktywna). 

G Dystans aktywnego treningu. 

H Stan nagrywania (stop, odtwarzanie, pauza). 

I Moc silnika (procent całkowitej mocy). 

J Poziom naładowania baterii. 

 
ELEMENTY ZMIENNE 

 
1. Informacje główne: 

· Monitor prędkości. 

· Monitor mapy. 

· Monitor zasięgu. 

2. Informacje pomocy 

· Informacje o rowerze. 

· Informacje zdrowotne (jeśli wykryto tętno). 

· Informacje o pogodzie. 

 ·  

https://www.ebikemotion.com/web/es/centro-de-descargas/
http://www.ebikemotion.com/web/contact-2/


 
 
 
 

 

JEDNOSTKI PAROWANIE ROWERU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKRAN APLIKACJI JEST PODZIELONY NA CZTERY CZĘŚCI 

 
1. Główny monitor. 

 

2. Elementy pomocnicze. 

 

3. Alerty. 

 

4. Moc i stan baterii Ebike. 

 

Moc jest pokazana jako aktualny procent wykorzystania maksymalnej dostępnej mocy (250 W). 

 

JĘZYK  
 
Aplikacja użytkownika automatycznie wykryje, jaki język jest ustawiony na 
 smartfonie i wyświetli odpowiednie informacje, o ile język smartfona jest 
 obsługiwany przez aplikację użytkownika. Obsługiwane języki to: 
·Hiszpański. 
 
·Niemiecki. 
 
·Francuski 
 
· Angielski (Język domyślny. Jeśli aplikacja nie obsługuje skonfigurowanego  
języka smartfona, zostanie automatycznie ustawiony na angielski.) 
 
Języka nie można zmienić w aplikacji.

 
Jednostki miary (metryczne lub imperialne) można 

zmienić w sekcji USTAWIENIA w menu aplikacji. 

Przejdź do MAPY I NAWIGACJA i wybierz preferowane 

jednostki pomiarowe z dwóch opcji dostępnych w 

SYSTEMIE POMIAROWYM.  

 
Aby rower mógł zostać sparowany ze smartfonem, 

należy zainstalować i zarejestrować Aplikację 

Użytkownika: 

 

1. Włącz zasilanie ebike. 

 

2. Uruchom aplikację użytkownika na swoim smartfonie. 

 

a. iOS: Gdy aplikacja wykryje niesparowany ebike 

kompatybilny z ebikemotion®, automatycznie sparuje się 

i pojawi się komunikat „parowanie z rowerem 

ebikemotion®”. 

b. Android: Przejdź do USTAWIEŃ w menu aplikacji, a 

następnie wybierz POŁĄCZ Z EBM, aby sparować z 

rowerem EBM. 

 

Aby sparować rower z aplikacją użytkownika należy w 

menu USTAWIENIA wybrać opcję KOMPATYBILNY Z 

EBM. 

 

Po sparowaniu roweru u góry ekranu pojawi się 

komunikat informujący o nawiązaniu połączenia. 

 

Lampka na pilocie Iwoc One i/lub Iwoc Trio zmieni kolor 

na niebieski. Twój smartfon i ebike zostaną sparowane i 

nie będzie potrzebne dalsze parowanie. 

 

Po zakończeniu parowania ebike nie będzie widoczny 

dla innych smartfonów. 

 

Jeśli aplikacja nie łączy się z żądanym rowerem, upewnij 

się, że nie została ona sparowana z innym pobliskim 

rowerem. 

 

Wyłącz parowany rower i powtórz proces parowania.



 
 
 
 
 
 

 
ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH®  

 
Możesz zdecydować się na rozłączenie połączenia 

Bluetooth bez konieczności wyłączania roweru. 

 

· ANDROID: Naciśnij POŁĄCZ Z EBM w menu 

USTAWIENIA. Jeśli aplikacja była połączona z rowerem, 

połączenie zostanie przerwane. 

 

IPHONE: Naciśnij SPARUJ Z INNYM ROWEREM EMB 

w menu USTAWIENIA. Bieżące połączenie zostanie 

rozłączone, a aplikacja automatycznie wyszuka inny 

dostępny rower. 

 

Jeśli nie zostanie znaleziony żaden inny rower, aplikacja 

połączy się z poprzednim rowerem. Jeśli nie chcesz, aby 

tak się stało, wyłącz rower. 

 

GŁÓWNE CECHY 
 
KONTROLA APLIKACJI ZA POMOCĄ 

GESTÓW 

 
Możliwa jest zmiana informacji wyświetlanych na ekranie 

MONITOR, przesuwając palcem po ekranie. W ten 

sposób będziesz mógł zmienić główny widok monitora 

(prędkość, mapa i zasięg) oraz elementy pomocnicze.  

 
 
 
 
 
 

 
· Przełączanie między prędkością, mapami i zasięgiem. 

Aby przełączać się między prędkością, mapami i zasięgiem na 

ekranie MONITOR, przesuń palcem od prawej do lewej na 

ekranie. 

· Zmiana elementów pomocniczych. Aby zmienić elementy 

pomocnicze na ekranie MONITOR, przesuń palcem od góry do 

dołu ekranu. 

 
ZAWARTOŚĆ EKRANU GŁÓWNEGO 

 
Ten obszar aplikacji ebikemotion® pokazuje ogólne informacje 

na głównym, aktywnym ekranie. W głównym obszarze 

monitora znajdują się trzy różne rodzaje informacji:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
· INFORMACJE O PRĘDKOŚCI: Ten monitor wyświetla 

informacje o aktualnej prędkości i poziomie naładowania baterii 

w postaci wykresu słupkowego i wartości procentowej. Po 

sparowaniu ebike'a zgodnego z ebikemotion® poziom 

naładowania akumulatora i poziom wspomagania będą 

wyświetlać wartość. Pasek baterii pokaże pozostałą pojemność 

w kolorze zielonym, niebieskim, pomarańczowym lub 

czerwonym. 

 

· INFORMACJE NAWIGACYJNE: Ekran nawigacji pokazuje 

Twoją pozycję na mapie. Po powiększeniu mapy aplikacja 

zapamięta poziom powiększenia.  

NAWIGACJA jest włączona i trasa jest zaplanowana, zalecany 

kurs zostanie podświetlony na niebiesko, aktualna pozycja 

będzie znajdować się na środku ekranu, a następny kierunek 

trasy pojawi się w górnej części ekranu jako alert. 

 

Widok w trybie nawigacji pojawia się w 3D. Jeśli nie masz 

aktualnej trasy, widok pojawi się w 2D, a Twoja pozycja pojawi 

się na środku ekranu. Mapa automatycznie przesunie się i 

zorientuje zgodnie z nawigowanym kursem. 

  
 
 
 
 

 

Można dostosować typ mapy i sposób jej poruszania się w 

USTAWIENIA > MAPY I NAWIGACJA. Opcje, które można 

modyfikować to: wskazówki nawigacji głosowej, pokaż  

kompas, styl mapy, tryb kursu i symulacja nawigacji.  
 
Aplikacja użytkownika nie pozwala na przesyłanie plików  

GPX w celu śledzenia trasy. Aplikacja umożliwia nawigację  

z punktu do punktu. 

 
· · INFORMACJE O ZASIĘGU: Wykres zasięgu to 

specjalny widok mapy, który pojawi się w obszarze 

obrysowanym niebieską okrągłą linią przedstawiającą 

szacowany cel, do którego będziesz mógł dotrzeć na 

podstawie średniego zużycia baterii od początku 

aktywności, kursu i dystans, który przejechałeś. Ten 

obszar jest dynamiczny i zmieni się automatycznie. W tym 

samym czasie zobaczysz pierścień zasięgu. Ten pierścień 

pokazuje dystans, czas przejechany i ile jesteś w stanie 

przejechać przy średnim zużyciu baterii, w odniesieniu do 

aktualnej pojemności baterii. 

 

Mapa z informacjami o zasięgu pojawi się tylko 

wtedy, gdy posiadasz ebike kompatybilny z 

ebikemotion®. Wykres zasięgu i obszar mapy są 

wyświetlane po przejechaniu pierwszego 

kilometra.  
 
USTAWIENIA APLIKACJI 

 
Ustawienia wyświetlają wszystkie możliwe 

konfiguracje i opcje w aplikacji. Aby wejść do tej 

sekcji, wybierz USTAWIENIA w menu głównym. 

 
AUTOMATYCZNY WSPOMAGANIE ZASILANIA OPARTE NA HR 

 
Ta funkcja steruje wspomaganiem ebike 

kompatybilnym z ebikemotion® za pomocą tętna, 

bez konieczności zmiany poziomu wspomagania na 

pilocie Iwoc. Funkcję tę można aktywować, 

wybierając maksymalne tętno. Aplikacja zwiększy 

lub zmniejszy wspomaganie ebike kompatybilnego z 

ebikemotion®, aby utrzymać Cię w wybranej strefie 

ćwiczeń. (Jeśli aktywujesz tę opcję, będziesz musiał 

ustawić żądane maksymalne tętno.)  



 
 
 
 
 
 

 
Przejdź do MENU GŁÓWNE > USTAWIENIA > 

ZDROWIE i wybierz opcję WŁĄCZ AUTOMATYCZNĄ 

POMOC. Jeśli czujnik tętna jest podłączony, aplikacja 

automatycznie zmieni poziom wspomagania w 

zależności od częstotliwości tętna.  
 
CZUŁOŚĆ: Ten pasek pozwala kontrolować 

dokładność reakcji zmian poziomu wspomagania na 

podstawie zmian HR. Niska wrażliwość potrwa 

dłużej, aby zmienić poziom wspomagania, a wysoka 

wrażliwość zmieni go szybko. 

 
Czujnik tętna, który chcesz podłączyć, musi być 
zgodny z Bluetooth® 4.0 lub nowszym. Czujniki 
tętna, które transmitują przy użyciu protokołu 

ANT+, nie są kompatybilne z tą funkcją. 

 
MAPY SILNIKÓW 

 
Aplikacja użytkownika umożliwia modyfikowanie mocy 

silnika dla każdego z trzech poziomów wspomagania. 

Wybierając pasek poziomu (przycisk WRITE musi być 

wybrany u góry ekranu, aby zmodyfikować 

wspomaganie poziomów), suwak u dołu ekranu może 

być użyty do zmniejszenia lub zwiększenia 

wspomagania mocy dla tego poziomu. Zmiany dla 

danego poziomu zawsze będą się wahać od 0W do 

ustalonej maksymalnej mocy wyjściowej poziomu.  
 
Zapisz zmiany po zmodyfikowaniu poziomów wspomagania 

zasilania, naciskając przycisk ZAPISZ u góry ekranu. 

 
W ten sposób moc wyjściowa jest dystrybuowana na 

każdym poziomie wspomagania mocy: 

 
· POZIOM 3: od 0 do 250 W.  
· POZIOM 2: od 0 do 175W.  
· POZIOM1: od 0 do 100W. 

 
 
 
 
 

 
LICENCJE NA MAPĘ DLA EBIKEMOTION® - KOMPATYBILNE ROWERY  
 
Aby korzystać z funkcji nawigacyjnych Aplikacji 

Użytkownika, mapy należy pobrać z serwera 

ebikemotion®. 

Każdy rower ebikemotion® jest objęty 

subskrypcją pięciu map. Gdy nowy rower 

zostanie po raz pierwszy sparowany z aplikacją 

użytkownika, użytkownik będzie mógł pobrać 

mapy z sekcji POBIERZ MAPY w menu aplikacji. 

Po pobraniu pierwszej mapy użytkownicy mają 

maksymalnie trzy miesiące na pobranie 

pozostałych czterech map. 

Po pobraniu pierwszej mapy należy pobrać 

pozostałe cztery mapy. Jeśli chcesz pobrać mapy 

z innych kontynentów, musisz dokonać zakupu w 

aplikacji. 

Dodatkowe mapy poza subskrypcją można 

również pobrać poprzez zakup w aplikacji. 

Należy pamiętać, że po pobraniu mapy jest ona 

połączona z tą instalacją aplikacji. Dlatego jeśli 

aplikacja zostanie odinstalowana lub usunięta, 

wszystkie pobrane mapy zostaną utracone. 

Wszelkie pozostałe mapy z subskrypcji, które nie 

zostały jeszcze pobrane będą dostępne po 

ponownej instalacji aplikacji. 

Jeśli mapy znikną z telefonu w wyniku aktualizacji 

aplikacji lub z innego powodu, skontaktuj się z 

MAHLE ebikemotion®. 



 
 
 
 
 
 

 
ALERTY SYSTEMU  
 
Aplikacja automatycznie powiadomi użytkownika o 

stanie systemu, wyświetlając komunikaty alarmowe. 

Zazwyczaj alerty te dotyczą procesu parowania 

Bluetooth®, błędów systemowych i operacyjnych 

wykrytych w ebike zgodnym z ebikemotion® oraz 

informacji ogólnych. Alerty mają cztery poziomy 

priorytetów: 

 
· · Wiadomość o wysokim priorytecie z ciągłym 

alertem: Wiadomości znikną, ale ikona alertu 

będzie stale wyświetlana na ekranie. Naciśnij 

ikonę, aby alert pojawił się ponownie. (Błąd 

roweru). 

 
· · Wiadomość o wysokim priorytecie bez stałego 

alarmu: Wiadomość o wysokim priorytecie z 

niestałym alarmem: Brak ikony alarmu i komunikat 

zniknie (parowanie Ebike Bluetooth®, niski poziom 

baterii). 

 
· · Wiadomość o niskim priorytecie z ciągłym 

alertem: Wiadomości znikną, ale ikona alertu 

będzie stale wyświetlana na ekranie. (Światła 

włączone, tryb chodzenia). 
 

· · Wiadomość o niskim priorytecie bez stałego 

alertu: Brak ikony alertu i komunikat zniknie 

(światła wyłączone, połączenie monitora HR)  

  
 
 
 
 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ UŻYTKOWNIKA I KODY BŁĘDÓW 

 
Jeśli pojawi się komunikat z kodem błędu, zapoznaj się z poniższą 

tabelą, aby zapoznać się z przewodnikiem rozwiązywania problemów i 

odpowiednimi kodami błędów dla każdego problemu. Jeśli problemu 

nie da się rozwiązać, postępując zgodnie z tym przewodnikiem, rower 

będzie musiał zostać zabrany do dealera w celu dalszej diagnostyki za 

pomocą aplikacji Dealer App.  
 
 
 

KOD. OPIS SPOSÓB NAPRAWY 

0 BRAK BŁĘDU Nie wymaga działań. 

1 PRZEPUSTNICA ZAWSZE  WŁĄCZONA 
Wyłącz system ebike. Upewnij się, że przepustnica jest 
zwolniona i spróbuj ponownie. 

2 BŁĄD PRZEPUSTNICY 
Uszkodzona lub niesprawna przepustnica. Skontaktuj się ze 
swoim sprzedawcą. 

3 BŁĄD MOMENTU OBR. 
Uszkodzony moment obrotowy lub niezgodny ze 
specyfikacją. Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

4 OCHRONA PRZED NISKIM NAP. Zbyt niskie napięcie akumulatora. Naładuj akumulator. 

5 
OCHRONA PRZED WYSOKIM 
NAPIĘCIEM 

Napięcie akumulatora jest nieprawidłowe dla tego systemu. 
Zainstaluj odpowiedni akumulator do swojego systemu 
ebike. 

6 AWARIA CZUJNIKÓW HALLA 
Sprawdź połączenie przewodów silnika. Uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

7 OCHRONA PRZED TEMPERATURĄ 

Ebike znajduje się poza dozwolonym zakresem temperatur. 
Wyłącz ebike i pozwól jednostce napędowej ostygnąć lub 
rozgrzać się do dozwolonej temperatury. Uruchom ponownie 
system . Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą  

8 AWARIA CZUJNIKA TEMP. 
Uszkodzony czujnik temperatury. Skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

9 AKTUALNA AWARIA CZUJNIKA 
Uszkodzony czujnik prądu. Skontaktuj się ze sprzedawcą 
rowerów elektrycznych. 

10 BŁĄD KOMUNIKACJI BMS 
Błąd komunikacji akumulatora. Sprawdź złącze akumulatora. 
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą 
ebike. 

11 AWARIA KOMUNIKACJI  
Błąd komunikacji pilota. Sprawdź złącze pilota. Jeśli problem 
nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą ebike. 

12 BŁĄD STEROWNIKA: PODNAPIĘCIE VG Zbyt niskie napięcie akumulatora. Naładuj akumulator. 

13 BŁĄD SPOWODOWANY TEMPERATURĄ 

Ebike znajduje się poza dopuszczalnym zakresem 
temperatur. Wyłącz ebike i pozwól jednostce napędowej 
ostygnąć lub rozgrzać się do dopuszczalnej temperatury. 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, 
skontaktuj się ze sprzedawcą ebike. 

14 BŁĄD STEROWNIKA   

Prąd dostarczany przez akumulator jest zbyt wysoki. 
Zmniejsz zużycie. Jeśli system się zablokuje, uruchom 
ponownie system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj 
się ze sprzedawcą ebike. 

15 
BŁĄD STEROWNIKA: POD NAPIĘCIE 
VDD 

Zbyt niskie napięcie akumulatora. Naładuj akumulator. 



16 FAZA I SCG 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

17 FAZA II SCG 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

18 FAZA III SCG 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

19 FAZA I SCS 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

20 FAZA II SCS 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

21 FAZA III SCS 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

22 FAZA I BŁĄD POŁĄCZENIA 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike.Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

23 FAZA II BŁĄD POŁĄCZENIA 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike.Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

24 FAZA III BŁĄD POŁĄCZENIA 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike.Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

25 OCHRONA KOMPONENTÓW 
Sprawdź połączenie przewodów silnika i uruchom ponownie 
system ebike.Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

26 
PARAMETRY BŁĘDÓW NVM DLA 
DEALERA 

Zanieś ebike do sprzedawcy, aby ustawić domyślne 
parametry systemu. 

27 BŁĄD NVM  
Błąd w systemie bazy danych błędów. Uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

28 BŁĄD EMN   
Błąd w systemie bazy danych błędów. Uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

29 
BŁĄD CZUJNIKA NAPIĘCIA 
AKUMULATORA 

Uszkodzony czujnik akumulatora. Uruchom ponownie 
system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

30 OCHRONA NADPRĄDOWA 

Prąd dostarczany przez akumulator jest zbyt wysoki. 
Zmniejsz zużycie. Jeśli system się zablokuje, uruchom 
ponownie system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj 
się ze sprzedawcą ebike. 

31 
PRZEKROCZONA OCHRONA 
NADPRĄDOWA 

Prąd dostarczany przez akumulator jest zbyt wysoki. 
Zmniejsz zużycie. Jeśli system się zablokuje, uruchom 
ponownie system ebike. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj 
się ze sprzedawcą ebike. 

32 BŁĄD KRYTYCZNY 

Błąd krytyczny. Uruchom ponownie system ebike. Jeśli 

problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze swoim 
sprzedawcą 

33 AKTUALNY BRAK PRĘDKOŚCI 
Zablokowany silnik. Sprawdź, czy tryb WALK działa 
poprawnie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
sprzedawcą ebike. 

34 BŁĄD NAPIĘCIA ACC 
Problem z zasilaniem magistrali HMI. Skontaktuj się ze 
sprzedawcą rowerów elektrycznych. 

35 BŁĄD CZUJNIKÓW 4V3 
Problem z zasilaniem czujników. Sprawdź przewody na 
czujniku pedałowania (czujniku PAS) i czujniku silnika. Jeśli 
problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą ebike. 

36 BŁĄD ŚWIATŁA V 

Awaria wyjścia zasilania w linii świetlnej. Sprawdź 
okablowanie i akcesoria podłączone do linii świetlnej. Jeśli 
błąd nadal występuje, odłącz akcesorie i sprawdź ponownie. 
Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z producentem 
akcesoriów.   

 
 

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ APLIKACJI UŻYTKOWNIKA 
Pobierz pełną instrukcję obsługi aplikacji, aby uzyskać pełny przewodnik po wszystkich cechach i funkcjach aplikacji 

użytkownika ebikemotion® pod adresem: 
www.ebikemotion.com 

https://www.ebikemotion.com/web/


  

 

04 MAHLE EBIKEMOTION 

PANEL INTERNETOWY

  

 

05 MAHLE EBIKEMOTION 

APLIKACJA MOBILNA DEALERA
 

 
Po utworzeniu nowego konta za pomocą Aplikacji 

użytkownika, możesz użyć tych samych danych 

logowania, aby uzyskać dostęp do pulpitu internetowego 

Mahle Ebikemotion, gdzie możesz uzyskać dostęp do 

istotnych informacji o swoim rowerze Orbea, a także 

zobaczyć profile swoich aktywności zarejestrowanych za 

pomocą Aplikacja użytkownika i wiele innych funkcji. 

 
ebikemotion.com/app/login.php  

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO WŁAŚCICIEL 

ROWERU 

 
Aby mieć dostęp do niektórych informacji o rowerze za pomocą 
pulpitu internetowego Mahle Ebikemotion, należy 
zarejestrować się jako właściciel roweru. 
 
Proces rejestracji jako właściciel roweru wyposażonego w X35 
wymaga, aby być pierwszą osobą, która rejestruje aktywność 
za pomocą aplikacji użytkownika, gdy jest połączony z 
rowerem. 
 
1. Połącz rower z aplikacją użytkownika. 
2. Wejdź do menu aplikacji i wybierz „Rozpocznij aktywność”. 
3. Nagraj aktywność po połączeniu z aplikacją. 
4. Po zakończeniu trasy wybierz „Zakończ aktywność” z menu 
aplikacji 
5. Otrzymasz wiadomość na połączone konto e-mail z 
informacją, że jesteś teraz właścicielem roweru. 
 
 

Proces ten jest niezależny od rejestracji kodu 
kreskowego ramki na stronie internetowej Orbea, aby cieszyć 
się korzyściami Dożywotniej Gwarancji Orbea. 

 
Zarejestruj kod kreskowy swojego roweru w naszej sieci w 
ciągu pierwszych 30 dni od momentu zakupu, aby uzyskać 
dostęp do przedłużonej gwarancji. 

 

 
Jeśli jesteś autoryzowanym dealerem Orbea, musisz pobrać i zainstalować 

na swoim telefonie aplikację dealera MAHLE Ebikemotion, aby móc w pełni 

diagnozować i wykonywać naprawy na rowerze Orbea wyposażonym w 

X35. 

 

 

Pobierz i zainstaluj aplikację użytkownika i utwórz nowe konto zgodnie z 

metodą opisaną w poprzednich punktach. Po pierwszym zalogowaniu się 

do aplikacji dealera i połączeniu z rowerem Orbea, skontaktuj się z Orbea, 

abyśmy mogli sprawdzić dane dealera i aktywować dostęp do aplikacji 

dealera.  
 

https://ebikemotion.com/app/login.php


  

 
 

RANGE EXTENDER 

  
 

 
 

 

 
Range Extender firmy Ebikemotion zapewnia 

dodatkowe 208 W/h do głównej baterii wewnętrznej w 

systemach X35 Ebikemotion, zwiększając 248 W/h 

głównej baterii do maksymalnej pojemności nawet 

450 W/h. 

 

Ten wzrost całkowitej pojemności systemu pozwoli na 

zwiększenie mocy osiąganej z wewnętrzną baterią 

nawet o 70%. 

 

JAK DZIAŁA RANGE EXTENDER  

 
Range Extender działa jak przenośna ładowarka 

wewnętrzna, która ładuje główny akumulator, gdy jest 

włączony. Działa inaczej niż inne systemy, ponieważ w 

Ebikemotion X35 tylko główny akumulator zapewnia 

zasilanie silnika, podczas gdy Range Extender ładuje 

główny akumulator, niezależnie od tego, czy silnik 

wymaga prądu z głównego akumulatora, czy nie (na 

przykład przy prędkościach powyżej 25 km/h, gdy nie 

pedałujesz lub rower się nie porusza). 

 
Range Extender zapewnia ładowanie głównego akumulatora 

przy współczynniku rozładowania 2A, podczas gdy silnik 

może wymagać prądu do 9A. Dlatego Range Extender nie 

jest w stanie sam dostarczyć wystarczającej ilości prądu do 

silnika, a cały ten prąd pochodzi z głównego akumulatora. 

 
Jeśli główny akumulator jest rozładowany, a urządzenie 

Range Extender jest podłączone i włączone, należy 

poczekać, aż urządzenie Range Extender naładuje główny 

akumulator na tyle, aby system zapewnił wspomaganie 

elektryczne. Z tego powodu zaleca się, aby za każdym 

razem, gdy używasz Range Extender, zawsze utrzymuj 

urządzenie podłączone do głównego akumulatora przez port 

ładowania, aby upewnić się, że główny akumulator ładuje się 

podczas użytkowania.

 

 
W przypadku intensywnego użytkowania systemu w skrajnych 

przypadkach, w trybie top assistance przez dłuższy czas, 

akumulator może się całkowicie rozładować szybciej niż Range 

Extender jest w stanie go naładować. W takim przypadku będziesz 

musiał poczekać, aż główny akumulator będzie wystarczająco 

naładowany z Range Extendera, aby móc kontynuować jazdę ze 

wspomaganiem elektrycznym. 

 

Działając jako główna ładowarka akumulatorów, Range Extender 

jest kompatybilny z każdą wersją systemu Ebikemotion X35. 

 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE RANGE EXTENDER  

 
Po podłączeniu Range Extender do portu ładowania roweru, 

włącz Range Extender, naciskając przycisk Iwoc One na 

górze urządzenia. Lampka na przycisku zmieni kolor na 

biały. Aby wyłączyć Range Extender, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk Iwoc One przez 2-3 sekundy. 
 
 

ON  
 

 

OFF   
1 s 

 
Po włączeniu Range Extendera z urządzeniem podłączonym 

do roweru, przycisk Iwoc One na górnej rurze roweru będzie 

migał w sposób ciągły w kolorze odpowiadającym 

aktualnemu poziomowi naładowania baterii głównej, tak jak 

wtedy gdy ładowarka jest podłączona do portu ładowania. 

 

 

 

 
 

 

 
Rower zapewni pomoc w normalny sposób, a tryby 

pomocy można zmienić, tak jakby Range Extender nie 

był podłączony. 

 
Aby zapewnić maksymalną ciągłą moc, należy włączyć 

Range Extender zaraz po włączeniu roweru do użytku, 

aby Range Extender zaczął ładować główny akumulator 

od samego początku. 

 

Range Extender zaczyna się ładować, gdy wewnętrzna 

bateria jest naładowana do 85% lub mniej. Jeśli Range 

Extender jest podłączony do w pełni naładowanej baterii 

wewnętrznej, a Range Extender jest włączony, po kilku 

minutach, gdy urządzenie nie jest ładowane, wyłączy się 

automatycznie. Gdy poziom naładowania baterii głównej 

spadnie poniżej 85%, konieczne będzie włączenie 

przedłużacza zasięgu poprzez naciśnięcie przycisku, 

aby rozpocząć ładowanie baterii głównej. 

 
ŁADOWANIE RANGE EXTENDER 

 
Range Extender może być ładowany samodzielnie, gdy 

jest odłączony od roweru. Podłącz ładowarkę X35 do 

portu ładowania na górze urządzenia. 

 
Poziomy naładowania Range Extendera będą wyświetlane 
przy użyciu tego samego kodu koloru, co bateria główna: 
 
· BIAŁY: 100% - 75%  
· ZIELONY: 74% - 50%  
· POMARAŃCZOWY: 49% - 25%  
· CZERWONY: 24% - 1%  

 

 
Urządzenie można również ładować, gdy jest 

podłączone do głównego akumulatora. Podłącz 

ładowarkę do punktu ładowania Range Extender za 

pomocą kabla Range Extender podłączonego do punktu 

ładowania roweru, a oba akumulatory będą ładowane w 

tym samym czasie. 

 
Alternatywnie poziom naładowania Range Extendera można 

zobaczyć w aplikacji na smartfona Ebikemotion. Dokładny 

sposób wyświetlania naładowania w aplikacji będzie zależał 

od wersji systemu X35, do którego podłączony jest Range 

Extender. 
 

 

 
<25% >25% >50% >75% 

 <50% <75%   



   

 

SYSTEM MAHLE EBIKEMOTION X35 
ŁĄCZNOŚĆ ANT+ 

 
 

 

 
 
 

 
Od roku modelowego 2020 wszystkie e-rowery Orbea wyposażone w system MAHLE Ebikemotion® X35 mają fabrycznie 

łączność ANT+, która umożliwia wizualizację danych systemu X35 na kompatybilnych jednostkach głównych, takich jak 

wyświetlacz OC ANT+ LEV, i innymi dostępnymi na rynku. 

 

System X35 wykorzystuje protokół ANT+ do komunikacji z kompatybilnymi jednostkami głównymi danych systemu w czasie 

rzeczywistym. Komunikacja ANT+ odbywa się z wewnętrznej baterii do jednostki głównej, nie ma możliwości sterowania 

systemem za pomocą akcesoriów ANT+. Protokół, za pomocą którego niektóre akcesoria mogą zmieniać parametry 

systemu, np. aplikacje mobilne Mahle Ebikemotion czy pulsometr, musi być w wersji Bluetooth 4.0 lub nowszej. 

 
KOMPATYBILNE JEDNOSTKI GŁÓWNE 

 
X35 wykorzystuje protokół komunikacyjny de ANT+ LEV. 

 

Jednostka główna, która ma być podłączona do systemu X35 w celu wyświetlania danych systemowych, musi być 

kompatybilna z tym protokołem transmisji danych. Nie wszystkie jednostki ANT+ na rynku są koniecznie kompatybilne z 

protokołem LEV. 

 

Dzięki kompatybilnej jednostce głównej możesz uzyskać dostęp do odpowiednich danych systemowych, takich jak: 

 

·Obecna prędkość. 

 

· Poziom naładowania wewnętrznej baterii X35. 

 

· Całkowita odometria systemu. 

 

· Włącz/wyłącz światła (wyświetlacz MAHLE Pulsar One). 

 

· Aktualny poziom wspomagania. 

 

· Zmień poziom wspomagania. 

 

· Błędy systemowe.

 
 
 
 

   
Dane systemowe i określone funkcje 
dostępne w innych jednostkach ANT+ LEV 
dostępnych na rynku będą zależeć od 
charakterystyki podłączonej jednostki 
głównej. 
Skonsultuj się z producentem 
kompatybilnej jednostki 

 
Listę jednostek głównych kompatybilnych z ANT+ LEV 

można uzyskać tutaj: 

 
www.thisisant.com/directory 

 

Wybierz opcję LEV Display w sekcji Profile, aby uzyskać 

pełną listę kompatybilnych urządzeń. 

 

WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW X35 

 
Dzięki połączeniu ANT+ LEV błędy w systemie MAHLE 

Ebikemotion® X35 mogą być wyświetlane na 

kompatybilnych jednostkach głównych. Jeśli system 

naprawił się po poprzednim błędzie, może to być również 

wyświetlone w jednostce głównej. 

 

· BŁĘDY W SYSTEMIE X35: Jeśli w systemie występuje kod 

błędu, zostanie on wyświetlony w jednostce głównej za 

pomocą ogólnego kodu błędu E255. Wszystkie kody błędów 

systemu 

(niezależnie od konkretnego kodu błędu w systemie) będzie 

wskazywany przez kod E255 w jednostce głównej. Połącz 

system X35 z aplikacjami mobilnymi MAHLE Ebikemotion® 

X35 (aplikacja użytkownika lub dealera), aby uzyskać dostęp 

do specyficznego kodu błędu systemu i metody 

diagnostyki/naprawy. 

 

Wyświetlacz MAHLE Pulsar One wyświetla określony kod 

błędu, gdy w systemie wystąpi błąd. 

 

· WIZUALIZACJA ODZYSKIWANIA BŁĘDÓW: Jeśli system 

naprawił się po błędzie, zostanie to pokazane w 

kompatybilnej jednostce głównej za pomocą ogólnego kodu 

E000, gdy system zostanie włączony i sparowany z 

wyświetlaczem. Kod E000 zniknie po kilku sekundach. 

System nie zawiera błędów. 

 

KOMPONENTY OC ANT+ WYŚWIETLACZ 

POZIOMU 

 

Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami OC ANT+ LEV w 

specjalnej instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej. 

https://www.thisisant.com/directory


 

MAHLE PULSAR ONE DISPLAY 
Zobacz poniżej instrukcję obsługi wyświetlacza MAHLE Pulsar One: 
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