
Začínáme s aplikací SHIDO Connect

Instalujte si „SHIDO Connect“ aplikaci 
na Váš smartphone

Aktivujte Bluetooth v nastavení vašeho 
telefonu

Otevřete aplikaci

Aktivujte Bluetooth na vaší baterii

Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF 
3 vteřiny

Jakmile je Bluetooth zapnuto, 
začnou na baterii blikat 3 zelené 
diody

Máte dvě možnosti, jak připojit váš telefon 
k baterii

Vyhledání baterie 
Vyhledejte aktivní Bluetooth zařízení v okolí 
 
Baterii můžete rozpoznat podle jejího unikátního 
čísla  
MAC: 58:7A:62:27:5E:DB

Sken QR kódu 
Naskenujte QR kód z vaší baterie a zobrazí se 
vám vaše unikátní číslo

Můžete použít světlo z vašeho mobilního 
telefonu pro nasvícení QR kódu ve tmě

Připojte váš telefon k baterii 

Celkové napětí (4 buňky v řadě)

Teplota uvnitř baterie

Napětí (V) každé individuálni lithiové buňky

Připraveno k použití 
Nyní můžete instalovat baterii do 
vašeho motocyklu

Váš smartphone může být připojen až k 7 bateriím, ale pouze 
jedna baterie může být připojena k jednomu telefonu. Pouze 
pokud odpojíte telefon od baterie, můžete k této baterii připojit 
jiný telefon.

Pokud vybete v menu vaši připojenou baterii, zobrazí se vám 
status jejího nabití (SOC) v %

Posuňte obrazovku doprava pro technické specifikace 
a základní informace o vaší baterii

Posuňte obrazovku doleva k získání přehledu o vašich 
upozorněních

Následující upozornění se mohou objevit na obrazovce 
vašeho telefonu:

Upozornění na vysoké napětí

Napětí je vyšší než 15,6 V. Vaše baterie bude dál 
dodávat proud, ale už se nebude nabíjet. 

Jakmile je nabíjecí napětí nižší než 15,6 V, baterie se 
automaticky znovu načne nabíjet.

Upozornění na nízké napětí

Napětí baterie je příliš nízké

Bez připojení

Dostanete upozornění, jakmile nebude 7 dní aktivní 
bluetooth připojení mezi baterií a vaším smartphonem.

Upozornění na přehřátí

Vnitřní teplota baterie je přes 60 °C. Vaše baterie bude 
stále dodávat proud, ale už se nebude nabíjet.

Jakmile teplota klesne pod 60 °C, znovu se začne 
automaticky nabíjet.

Je to pouze upozornění. Zaparkujte vaši motorku v 
chladnějším prostředí. Za jízdy baterii ochladí vzduch.

Manuální aktivace režimu spánku Bluetooth 

Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF 3 vteřiny na vaší baterii. Červené světlo začne blikat.

NEBO přejděte do základní informační obrazovky a stiskněte Bluetooth sleep.

Jakmile není Bluetooth použiváno déle než 15 dní, režim spánku se aktivuje 
automaticky.

Manuální vypnutí režimu spánku Bluetooth 

Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF 3 vteřiny na vaší baterii NEBO nabijte baterii 
použitím externí nabíječky.

3 zelené diody začnou blikat, jakmile je Bluetooth zapnuto.

Nabíjení baterie nastartováním motoru automaticky reaktivuje funkci Bluetooth.

Důležité
Vaše Shido Connect baterie může vždy dodávat napájení jako jakákoliv jiná baterie. Tato schopnost bude 
vždy aktivní. Pouze Bluetooth funkce má režim spánku a to pro případ, aby nečerpala zbytečně moc 
energie z baterie po dobu, kdy nepoužíváte motocykl. Vaše nová baterie bude dodána s Bluetooth funkcí 
v režimu spánku.

Upozornění
Pokud je vaše motorka vybavena různými zařízeními beroucími proud, jako je např. alarm, ujistěte se, 
že baterii připojíte na nabíječku, jakmile motocykl nepoužíváte déle než týden. Doporučujeme používat 
Shido DC3 Lithiovou nabíječku.


