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Hyvä käyttäjä!

Tervetuloa APP-ohjeisiimme. Tämä osio tarjoaa sinulle apua ja opasta VINKA LIFE 
-järjestelmään tutustumisen aikana.
On useita tärkeitä aiheita, jotka kannattaa lukea! Nämä tärkeät aiheet ovat rohkeita. Jos 
et löytänyt vastausta, älä epäröi kirjoittaa meille!
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1. YHTEENSOPIVUUS

Sovellus VINKA LIFE(lyhyesti VK-sovellus)sopii älypuhelimille, joissa on Bluetooth ja 
aktiivinen GPS.
Tämä VK-sovellus ei sovellu muihin käyttöjärjestelmiin. Ei ole muuta sovellusta, joka olisi yhteensopiva 

VK-järjestelmän ja sen käyttöyksiköiden kanssa.

VK-näytöt DS20 ja DR20 on varustettu Bluetoothilla. Se tarkoittaa yleensä, että ne on suunniteltu käytettäväksi VK App 

-sovelluksen kanssa.

Koska DR20-näyttö tarjoaa vain perustiedot, kuten nopeuden ja avun, VK App tuo koko 
VK-järjestelmän käyttöön uudelle tasolle.

2. REKISTERÖINTI JA KIRJAUDU

Voidakseen käyttää kaikkia tämän VK-sovelluksen ominaisuuksia käyttäjän on ensin rekisteröidyttävä.

Täytä tarvittavat tiedot alla olevan kuvan mukaisesti. Salasanan pituuden tulee olla yli 6!
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Pyydä vahvistuskoodi napauttamalla HANKI KOODI. Tarkista rekisteröityessäsi käyttämäsi 

sähköpostilaatikko ja laita vahvistuskoodi nykyiseen soluun.

Sitten voit kirjautua sisään. Uusi koodi voidaan pyytää 30 sekunnin sisällä viimeisestä yrityksestä.

3. KÄYTTÖ

Sovellus on täysin toimiva kosketusnäytön kautta liu'uttamalla sormella vasemmalle tai oikealle, koskettamalla 

kuvakkeita, kirjoitettuja valikkoja tai pääkuvakkeita.

Jotkut vuorovaikutukset tulee vahvistaa tai peruuttaa napauttamallaPERUUTTAAtaiTEHTYavainsanoja.
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4. KOTI

Sovellukseen kirjautuneena näkyvä päänäyttö, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot, 
kuten avun taso, nykyinen nopeus jne.
Mikäli päänäyttö on enimmäkseen harmaa ilman asiaankuuluvia tietoja, älysovellus ei 
todennäköisesti ole yhteydessä VK-järjestelmään näytön ja älypuhelimen Bluetoothin 
kautta.

LehdistöKOTI-painiketta vasemmassa alakulmassa päästäksesi takaisin päänäyttöön.

4.1 Tila
Kolmen muun päänäyttö tarjoaa seuraavat tiedot:
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Km/h
Tiedot nykyisestä nopeudesta, Kun järjestelmä on PÄÄLLÄ, mutta sähköpyörä on staattinen ilman 
liikettä, nopeuden tulee olla 0 km/h.
Nykyinen nopeus 25 km/h on moottorin huippunopeus, joka tukee pyöräilyä ajon aikana. 
Kun nopeus on yli 25 km/h, moottoriapua ei ole saatavilla ja sähköpyörää ajetaan vain 
polkemalla.
RPM
Numero ilmaisee senhetkisen poljinnopeuden kierrosta minuutissa (RPM). Tehoa

Tämä oranssi palkki osoittaa moottorin nykyisen käytetyn tehon. Nämä tiedot osoittavat 
virrankulutuksen tiettyjen ajon olosuhteiden mukaan.
Akku
Tämä värillinen palkki kertoo sähköpyörän akun kunnon. 

Vaihteen vaihdon ilmaisin

Gear Indication -ominaisuus ilmoittaa vaihtavien ketjupyörien ja ketjun todellisen 
asennon ‒ vaihtoasennon. Vaihtojärjestelmästä riippuen sähköpyörässä on yksi tai kaksi 
numeroa (vasemmalla ja oikealla), jotka edustavat takavaihtajaa (RD), etuvaihtajaa (FD) 
tai sisäistä vaihdenapaa (IGH). Järjestelmä muistaa viimeisen vaihtoasennon myös OFF- 
ja ON-tilassa.
Vaihteenvaihtosuositus
Ajo-olosuhteista ja muista järjestelmätiedoista riippuen kaksi nuolisymbolia voi esiintyä 
vaihtonäytön numeron ylä- tai alapuolella. Nämä nuolet suosittelevat ihanteellista 
hetkeä vaihtaa ylös tai alas. Tätä suositusta ei tarvitse noudattaa.

4.2 Aloita reitti
Aktivoimalla aloitusreitin järjestelmä tallentaa kaikki olennaiset tiedot nykyisestä ajosta, mukaan lukien 

poljinnopeudet, nopeudet, avustajat ja niin edelleen. Kaikki laitetaan arkistoon tarkistettavaksi 

myöhemmin uudelleen.
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LehdistöAloita reittipainiketta kerran aktivoidaksesi tallennuksen. Napauta painiketta taukotilaan
，ja voit valita Jatka tai painaAloita reitti-painiketta pidemmäksi aikaa lopettaaksesi tallennuksen. 
Kaikki tallenteet on tallennettuOmat reititalivalikko.
Jos Lopeta reitti, kun Start Route on POIS PÄÄLTÄ, VK-sovellus menee nukkumaan 
älypuhelimesi asetuksiin liittyen.
Kirjattavan reitin vähimmäispituus on 0,1 km.
Jos älypuhelin on asetettu akun säästötilaan, GPS-reitin seurantaa ei tallenneta oikein 
karttaan (Omat reitit).

4.3 Reitin tauko ja lopetus
Jos matkasi keskeytyy, on mahdollista keskeyttää nykyinen reitin tallennus, jotta matkatiedot eivät 

menetä. Se voidaan tehdä aktiivisella ajajan toiminnalla tai automaattisesti, kun ebike-järjestelmä 

kytketään pois päältä.

LehdistöTAUKO-painiketta keskeyttääksesi tallennuksen. Tila vaihtuuLOPETTAAjaJATKAA 
painikkeita.

Paina ja pidä painettunaLOPETTAA-painiketta vasemmalla lopettaaksesi nykyisen reitin tallennuksen. Lehdistö 

JATKAApainiketta oikealla jatkaaksesi nykyistä tallennusta.
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Kun ebike-järjestelmä käännetäänVINOSSAReitin tallennuksen aikana se keskeyttää itsensä. Se pyytää 

ratsastajaa jatkamaan tallennusta ebike-pyörän kääntymishetkelläPÄÄLLÄuudelleen.

Jos Bluetooth-yhteys katkeaa, My Routes -tallennus on Keskeytetty ja odottaa lopettamista.

5. TILASTOT

Kun olet sisäänKOTIpäänäyttö Tila paina kirjoitusTILASTOTtai liu'uta näyttöä sormella 
oikealle nähdäksesi vasemman näytönTILASTOT. Tilastot-näyttö koostuu kuudesta 
tilastotiedosta.

Reittimatka

Tämän arvon kilometrinä määrittää älypuhelinsovellus Reitin aloitushetkestä lähtien
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äänite. Tämä tarkoittaa, että jos Aloita reittiä ei ole aktivoitu, tämä arvo Reittimatka ei 
muutu. Kun Aloita reitin tallennus on aktivoitu, Road trip -arvo muuttuu VK-sovelluksen ja 
älypuhelimen tietojen perusteella. Se ilmaisee kuljetun matkan Reitin tallennuksen 
alusta.
Reitin aika
Tämän arvon HH:MM:SS määrittää VK App Reittitallenteen aloitushetkestä lähtien. Tämä 
tarkoittaa, että jos Start Route ei ole aktivoitu, tämä arvo Reittiaika ei muutu. Kun Aloita 
reitin tallennus on aktivoitu, Road Time -arvo muuttuu VK App -sovelluksen ja 
älypuhelimen tietojen perusteella. Se ilmaisee matkan ajan Reitin tallennuksen alusta.

Matka

Nykyisen matkan aikana kuljettu matka - tämä arvo kilometrinä määritellään sähköpyörän järjestelmässä. 

Nollaksi asettaminen tapahtuu näytön kautta.

ODO
Aiemmin kuljettu matka - tämä arvo kilometrinä määritellään sähköpyöräjärjestelmässä. Nollaksi asettaminen ei ole 

mahdollista.

Kadenssi
Rounds Per Minute RPM -arvo antaa tietoa nykyisestä poljinnopeudesta.

Kalori
Moottorin monitori antaa tehon kCalissa. Se antaa todella palautetta tämän ajon aikana 
syntyneestä liike-energiasta ja tallentaa ajon kanssa reiteille.

6. TRENDI

Kun olet sisäänKOTIpäänäyttö Tila paina kirjoitusTRENDItai liu'uta näyttöä sormella vasemmalle 
nähdäksesi oikean näytönTRENDI. Trend-näyttö koostuu kolmesta kaaviosta, jotka piirtävät 
nopeuden/poljinnopeuden ja tehon todelliset arvot reaaliaikaisen ajon aikana.
Kolmen kaavion joukossa teholla on kaksi viivaviivaa: moottorin teho ja ihmisvoima, ne 
ovat moottorin palautetta.
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7. BLUETOOTH

VK Appin on kommunikoitava sähköpyöräjärjestelmän kanssa voidakseen käyttää kaikkia sen 

ominaisuuksia. Kun olet sisäänKOTInäyttöTILAsiellä on Bluetooth-symbolin kaltainen painike.
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Painikkeen lyhyt painallus johtaa Bluetooth Connect -valikkoon. Noudata ohjeita. Kun 
sähköpyörä on PÄÄLLÄ ja älypuhelimen Bluetooth on PÄÄLLÄ, paina NEXT.

VK App alkaa etsiä sähköpyörän Bluetooth-signaalia. Kun se on luettelossa, paina sen nimeä ja 
yhteys muodostetaan. Sähköpyörän tiedot näkyvät VK-sovelluksessa sekunnissa.

8. VALO

Paina Light-painiketta kytkeäksesi valot päälle tai pois.

9



9. Kompassi

Kompassi-painikkeen painaminen tuo käyttäjän karttanäyttöön muutaman kohteen. Nämä ovat 
SPEED km/h, poljinnopeus rpm, risteyspiste sijaintisi keskittämiseksi kartalla, HOME-painike 
palataksesiKOTInäyttö jaALOITA REITTIpainiketta kohdassa 4.2 kuvatulla tavalla.

10. MINUN REITTINI

Aktivoimalla aloitusreitin järjestelmä tallentaa kaikki olennaiset tiedot nykyisestä ajosta, mukaan 
lukien poljinnopeudet, nopeudet, avustajat ja niin edelleen. Kaikki tallennetaan arkistoon tässä
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näyttö tarkistetaan myöhemmin uudelleen.

LehdistöALOITA REITTIpainiketta kerran aktivoidaksesi tallennuksen. Napauta painiketta taukotilaan，

ja voit valita Jatka tai painaALOITA REITTI-painiketta pidemmäksi aikaa lopettaaksesi 
tallennuksen. Kaikki tallenteet on tallennettuOmat reititalivalikko.

10,1 miljyRoutes Slection

Voit napauttaa yläreunan oikealla puolella olevaa painiketta, se on aikavalinta, voit valita 
reitit keskikontekstin tai aikavalinnan perusteella.

10.2 Yhteenvetokaavio
Voit napauttaa yläreunan vasemmalla puolella olevaa painiketta, jolloin se avaa uuden 

yhteenvetokaavion. Tässä kaaviossa tarjoamme sinulle ratsastusanalyysin ajan mittaan.
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Tässä analyysissä voit visualisoida ratsastuksen yhteenvetotiedot, tehon prosenttiosuudet 
ja avustajan tason prosentit eri ajanjaksoilta.

Voit poistaa arkistoidun reitin liu'uttamalla sitä vasemmalle ja POISTA-kuvake tulee näkyviin. Napauta sitä poistaaksesi nykyisen reitin.
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11. PYÖRÄN TILA

Tämä valikko koostuu alivalikoista, kuten Moottori, Näyttö, Akku ja Asetukset, jotka 
sisältävät muita alivalikoita.

Bike Status tarjoaa perustietoa sähköpyörän tärkeistä osista.
Jokaisessa alavalikossa on tärkeitä yksityiskohtia. Näitä ovat esim. kunkin laitteen tila, 
ohjelmistoversiot ja niin edelleen. Siellä on myös virhekoodi.

11.1 Moottori, näyttö, akku

Moottori

Moottorin tilatiedot, ohjelmistoversio ja niin edelleen. Mukana on myös virhekoodi, joka on tärkeä 

mahdollisen ongelman tunnistamiseksi.
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Näyttö
Näytä tilatiedot, ohjelmistoversio ja niin edelleen. Mukana on myös virhekoodi, joka on tärkeä 
mahdollisen ongelman tunnistamiseksi.
Akku
Akun tilatiedot - nimittäin jännite (V) ja virta (A).
Tarjoamme myös Battery Communication -osia, jos akku tukeeBMS-toiminto on myös 
olemassaohjelmistoversio ja virhekoodi, jotka ovat tärkeitä mahdollisen ongelman 
tunnistamiseksi. Vieressä on tiedot akun valmistajasta / akun lämpötilasta / kapasiteetista / 
SOC / syklin määrä / terveellinen tutkinto ja niin edelleen.

11.2 Asetukset

Pyörän tiedot
Tässä osiossa käyttäjä voi lisätä henkilökohtaisen Bluetooth-nimensä.

11.2.1 Pyörän tiedot
Tässä osiossa käyttäjä voi lisätä henkilökohtaisen Bluetooth-nimensä.
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NapautaBluetooth-nimivaihtoehto siirtyä syöttönäyttöön muuttaaksesi Bluetoothin nimeä. Vahvista 

valitsemalla VALMIS.

12. MINÄ

Valitse tämä vaihtoehto syöttääksesi ME.

Siinä on viisi alivalikkoa.
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Ohje ja opas-nähdäksesi 
käyttöoppaan Kieli-valitaksesi kielen
Viesti-lähettääksesi palauteviestin tukitiimille Noin-
nähdäksesi VK App -version Käyttäjä-nähdäksesi 
käyttäjän tiedot ja valokuvat

12.1 Ohje ja opas
Napauta tätä kuvaketta nähdäksesi käyttöoppaan.

Se koostuu sisällöstä ja alasisällöstä, jotta käyttäjän opas voidaan käydä läpi nopeasti.
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Napauta tätä kuvaketta päästäksesi kielenvalinta-alivalikkoon. Tällä hetkellä on vain englantia, 
mutta lisää tulee lisää.

12.2 Kieli
Napauta tätä kuvaketta lähettääksesi palauteviestin tukitiimillemme.

12,3 Nvoi

Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat vastaanottaa yritysten julkaisemia uutisia.
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12.4 Tietoja
Napauta tätä kuvaketta nähdäksesi VK App -version.

12.5 Käyttäjän kuvake

Napauta tätä kuvaketta kirjautuaksesi OUT tai muuttaaksesi käyttäjän tietoja, kuten valokuvaa.

18



12.5.1 Kirjaudu ulos

Kun napautat uloskirjautumista, näkyviin tulee vahvistusvalikko, jossa kysytään, vaatiiko käyttäjä 

poistumista.

12.5.2 Käyttäjätiedot
Napauta tätä kuvaketta siirtyäksesi alivalikkoon, jossa käyttäjän nimi näkyy ja käyttäjän kuvaa voidaan 

muuttaa.
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Napautettaessa ohjattu valokuvavalintatoiminto vie käyttäjän valinnan läpi. Kuva 
voidaan ottaa kameralla tai valita laitteen galleriasta.

12.5.3 Virransäästötila
Käyttäjät voivat valita, käyttävätkö virransäästötilaa. Avaa virransäästötila, puhelin 
nukkuu, kun käyttäjät eivät koodaa reittejä. Mutta kun käyttäjät tallentavat reittejä, se 
palaa aina riippumatta tästä valinnasta.
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