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NÁVOD NA POUŽÍVANIE  
  

 

 

 

 

 

Vážený zákazník, 

ďakujeme Vám za zakúpenie inteligentného GPS zariadenia bikeAngel (typové označenie AMB01-E), 

ktoré je určené pre elektrobicykle (ďalej len e-bike). Aby ste mohli naplno využívať toto zariadenie a 

mohli s ním byť maximálne spokojný, je potrebné sa zoznámiť s jeho funkciami. Prosíme Vás 

o prečítanie tohto návodu na používanie.  
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Systém bikeAngel je prioritne určený na elektrobicykle (ďalej len e-bike) na ich monitorovanie 

a stráženie, proti ich možnej neoprávnenej manipulácií či krádeži. Pre bezchybnú funkcionalitu 

a záruku systému Vám odporúčame prenechať skrytú montáž na servisné stredisko. Zariadenie by 

malo byť namontované tak, aby bolo na prvý pohľad neviditeľné. Pokiaľ nie je bikeAngel v alarmovom 

stave, systém neslúži na nepretržité zaznamenávanie Vašich trás na e-bike (kvôli dlhšej výdrži energie 

hlavnej batérie). Systém sa skladá z nasledovných komponentov: 

- zariadenia AMB01-E, neodnímateľne a skryte namontovanom v e-bike 

- stiahnutej bezplatnej mobilnej aplikácie bikeAngel, určenej pre smartfóny 

s operačným systémom Android alebo iOS 

 

1. Prvé spustenie aplikácie a prihlásenie 

1.1. Prihlásenie používateľa 

Podmienky pre úspešné fungovanie systému: 

- Zariadenie AMB01-E  - odborne namontované v autorizovanom servisnom stredisku 

a funkčné v e-bike 

- Hlavná batéria e-bike  - nabitá a vložená v elektrobicykli  

- Zariadenie aktivované u poskytovateľa služby (zaplatením poplatku za poskytnutie služieb - 

paušálu) 

- Aplikácia bikeAngel  - stiahnutá a nainštalovaná v smartfóne používateľa 

Pri prvom spustení aplikácie sa používateľovi zobrazí obrazovka s týmito možnosťami: 

 PRIHLÁSIŤ  

 REGISTROVAŤ  

 

 

- Funkciu „PRIHLÁSIŤ “ použite v prípade, ak už máte zriadené 

používateľské konto predtým (napr. pri zmene telefónu). Je potrebné sa 

prihlásiť pomocou e-mailovej adresy a hesla. Funkciu „ZABUDOL SOM 

HESLO“ použite v prípade, ak si už nepamätáte pôvodné heslo. Nové 

heslo bude odoslané na zadaný e-mail. 

- Po zvolení funkcie „REGISTROVAŤ“ sa zobrazí obrazovka, kde je možné 

zadať tri základné údaje: 

 

- Meno – identifikačné meno používateľa. Zobrazuje sa v aplikácií, faktúrach, notifikačných     

e-mailoch. Nemusí byť jednoznačné (viacero používateľov môže mať rovnaké meno) 

- E-mailová adresa – musí byť skutočná. Na túto adresu budú chodiť nasledovné správy: 

 

o  uvítací e-mail 

o  notifikačné e-maily s výzvou na zaplatenie ďalšieho obdobia 

(paušál) 

o  e-maily s faktúrou 

o  kód pre zmenu používateľského hesla 

 



 

- Heslo – zadáva sa len pri prvom prihlásení do systému. Neskôr slúži pre overenie identity pre 

prihlásenie na inom mobilnom telefóne (napr. pri zmene telefónu) 

- Overenie hesla – zadáva sa opäť rovnaké heslo pre overenie správnosti  

- Súhlas s obchodnými podmienkami – je potrebné potvrdiť súhlas. Obchodné podmienky sa 

otvoria vo webovom prehliadači po kliknutí na text. 

 

1.2. Pridanie bicykla 

 

Po zadaní požadovaných údajov a overení ich správnosti sa zobrazí informácia s otázkou „Zatiaľ ste 

nepridali žiaden bicykel. Pridať nový?“ 

 

 Kliknutím na „ÁNO“ je možné pridať nový bicykel.  

Po kliknutí na „NIE“ sa zobrazí hlavná obrazovka so zoznamom bicyklov, ktorá je 

spočiatku prázdna. Nový e-bike je možné pridať po prepnutí do nastavení 

v hornej pravej časti obrazovky (kapitola 8.1), kde je možné pridať prvý bicykel do 

zoznamu pomocou tlačidla „Pridať bicykel“. 

 

 

 Do zobrazeného okna je potrebné zadať: 

- Názov bicykla, ktorý sa bude zobrazovať v hlavnom okne (zozname 

bicyklov)  

 

- Sériové číslo (SN): (Serial Number) ktoré sa nachádza na štítku zariadenia 

AMB01-E alebo je nalepené aj v spodnej časti „Záručného listu“ ktorý 

nájdete na konci tohto „Návodu na používanie“ 

 

 

- Code: kód ktorý sa nachádza na štítku zariadenia AMB01-E, alebo je 

nalepený aj v spodnej časti „Záručného listu“ ktorý nájdete na konci 

tohto „Návodu na používanie“ 

 

 

Po zadaní správneho „Sériového čísla (SN)“ nastane pridanie e-bike do hlavného okna. Bicykel sa 

zobrazí ako jeden farebný riadok s názvom a ďalšími doplnkovými informáciami. 

Pre plné využitie celej funkcionality systému je potrebné následne spárovať telefón so zariadením 

v bicykli. V sekcii „Nastavenia“ je možné toto vykonať kliknutím na „Zapnúť párovanie“. 



1.3. Párovanie telefónu 

 

Párovanie je nevyhnutné na využívanie automatických funkcií systému bikeAngel. Podmienky pre 

úspešné párovanie bicykla:  

- Telefón musí byť v Bluetooth dosahu bicykla (vo vzdialenosti max. 10m) 

- Zariadenie AMB01-E namontované v bicykli nebolo spárované predtým (nenachádza sa v 

zozname spárovaných Bluetooth zariadení telefónu) 

- Hlavná batéria v e-bike je vložená, nabitá, zariadenie AMB01-E je zapnuté a funkčné 

 

 

 

Pre spustenie párovania je potrebné kliknúť na „Zapnúť párovanie“ v sekcii 

„Nastavenia“.  

V prípade, že v aplikácií je pridaných viacero bicyklov, zobrazí sa okno, z ktorého 

je potrebné vybrať bicykel, s ktorým sa chce používateľ spárovať. Ďalšie kroky sa 

líšia pre používateľov platformy Android a iOS. 

 

 

 

 

1.3.1. Párovanie na platforme Android 

 

Na smartfónoch s platformou Android sa zobrazí informácia o potrebe zapnutia 

Bluetooth na telefóne.  

 

 

 

 

 

 

 



Bluetooth je automaticky zapnutý kliknutím na „Zapnúť Bluetooth“. Po priblížení k e-bike je možné 

kliknúť na „Začať párovanie“, čím sa spustí automatický proces párovania, ktorý môže trvať max. 2 

minúty.  

Počas neho môže byť používateľ vyzvaný na potvrdenie bezpečnostného kľúča 

Bluetooth.  

Po potvrdení sa následne zobrazí hlásenie o úspešnosti spárovania a proces 

spárovania je úspešne dokončený. 

V prípade neúspechu je potrebné skontrolovať v nastaveniach Bluetooth 

telefónu, či sa medzi spárovanými zariadeniami nachádza zariadenie s názvom 

začínajúcim na „e-bike“ a končiacim SN sériovým číslom príslušného AMB01-E, 

odstrániť ho a proces párovania zopakovať. 

 

1.3.2 Párovanie na platforme iOS 

Na smartfónoch s platformou iOS sa zobrazí informácia, že požívateľ musí prepísať Bluetooth adresu 

telefónu do príslušného poľa. Po kliknutí na „Otvoriť nastavenia“ sa zobrazí okno s nastaveniami 

telefónu, kde je potrebné vyhľadať Bluetooth adresu, označiť ju a skopírovať do pamäte telefónu 

(podržaním prsta na označenom texte a príkazom „Kopírovať“). Po návrate do aplikácie bikeAngel je 

možné adresu vložiť do príslušného políčka (dlhým podržaním prsta a vybratím funkcie „Vložiť“). 

Kliknúť a „Pokračovať“. 

Následne sa zobrazí okno s nastaveniami Bluetooth. V tomto okne používateľ nesmie na nič kliknúť, 

iba čakať na automatické ukončenie párovania.  V prípade kliknutia na zariadenie s názvom 

začínajúcim „e-bike“ (pokus o manuálne párovanie) proces zlyhá a treba ho opakovať. 

Po krátkom čase je používateľ vyzvaný na potvrdenie bezpečnostného kódu Bluetooth. Po jeho 

potvrdení je proces párovania úspešne ukončený. V prípade neúspechu je potrebné skontrolovať 

v nastaveniach Bluetooth telefónu, či sa medzi spárovanými zariadeniami nachádza zariadenie 

s názvom začínajúcim na „e-bike“ a končiacim sériovým číslom príslušného AMB01-E, odstrániť ho 

a proces párovania zopakovať. 

 

2. Popis stavov e-bike 

 

Všetky stavy aplikácie bikeAngel sú zobrazované v jednom riadku v hlavnom okne (zoznam bicyklov). 

Základné stavy stráženia sú odlíšené farebným pozadím riadka: 

2.1. Stavy stráženia 

 

   Stráženie zapnuté. V tomto stave akýkoľvek pohyb bicykla spustí poplach. 

Stráženie vypnuté. Bicykel je možné voľne používať, poplach sa nespustí. 

Poplachový stav. V stráženom stave bol zaznamenaný pohyb bicykla. 

Neznámy stav. Zariadenie stratilo spojenie s centrálnym serverom. Dôvody môžu byť rôzne 

ako napr: odpojená alebo vybitá batéria bicykla, strata GSM signálu, porucha zariadenia... 



      2.2      Stráženie zapnuté    

 

 

Do tohto stavu sa zariadenie automaticky dostane po dostatočnom vzdialení 

spárovaného telefónu mimo dosah Bluetooth. V tomto režime je bicykel 

strážený – akýkoľvek pohyb bicykla spôsobí vznik poplachu. Počas tohto stavu 

sa v riadku zobrazuje text „Strážený“. Zmenu tohto stavu je možné vyvolať 

objavením sa spárovaného telefónu v dosahu Bluetooth, alebo prepnutím na 

manuálny režim (kapitola 3). 

 

 

 

2.3      Stráženie vypnuté  

 

V tomto stave sa zariadenie nachádza automaticky po priblížení 

používateľovho telefónu do dosahu Bluetooth. V prípade, že zariadenie 

AMB01-E nie je spárované so žiadnym telefónom (po prvom spustení), je 

v nestráženom stave trvalo. Počas tohto stavu sa v riadku zobrazuje text 

„Nestrážený“. Bicykel v tomto stave je možné používať, nespustí sa poplach. 

Zmenu tohto stavu je možné vyvolať opustením spárovaného telefónu mimo 

dosah Bluetooth, alebo prepnutím na manuálny režim (kapitola 3). 

 

 

2.4       Poplachový stav  

 

Do tohto stavu sa zariadenie dostane po zistení pohybu v stráženom režime. 

Poplachový stav telefón oznamuje akusticky a zároveň notifikáciami, ktoré sa 

zobrazujú periodicky. Potvrdením notifikácie stíchne akustická indikácia, ale 

poplachový stav zostáva. Počas tohto stavu sa v riadku zobrazuje text 

„Poplach“. V pravej časti riadka sa zobrazuje blikajúca ikona, ktorá indikuje 

typ poplachu: 

 

 



Ruka na bicykli – indikuje dotyk či drobný otras. Bicykel sa nehýbe, počas 

stráženého stavu prišlo k otrasu bicykla (napr. spadnutie zo stojana, dotyku či 

presunutiu v stojane) 

Bicykel v pohybe – bicykel sa aktuálne počas poplachu pohybuje (vysoká 

pravdepodobnosť krádeže e-bike).  

Typ poplachu sa môže v čase meniť, podľa toho, ako sa s bicyklom aktuálne počas 

poplachu pohybuje. Poplachový stav je možné zrušiť iba ťuknutím na riadok 

bicykla a zvolením položky „Vypnúť poplach“ v kontextovom menu. Zariadenie sa 

následne prepne do príslušného stavu podľa vzdialenosti spárovaného telefónu 

(Strážený alebo Nestrážený stav). 

 

 

2.5         Neznámy stav  

 

 

Tento stav sa automaticky zobrazí, ak zariadenie AMB01-E stratí spojenie 

s centrálnym serverom. Počas tohto stavu sa v riadku zobrazuje text „Neznámy“. 

Indikuje poruchu systému – najčastejšie vybitú alebo odpojenú batériu bicykla, 

stratu GSM signálu, deaktivované zariadenie (vypršala  platnosť služby, 

nepredĺžený paušál...). Stav sa samovoľne zruší po odstránení poruchy a 

obnovení spojenia. Systém prejde do príslušného stavu podľa vzdialenosti 

spárovaného telefónu  (Strážený, Nestrážený). 

 

3. Manuálny režim 

 

V prípade potreby je možné zariadenie prepnúť do manuálneho režimu. V tomto 

režime sa stavy „Strážený“ a „Nestrážený“ neprepínajú podľa prítomnosti 

spárovaného telefónu, ale podľa voľby používateľa. Manuálny režim je možné 

zapnúť len pri vypnutom alebo zapnutom strážení kliknutím na riadok bicykla 

a zvolením príslušnej manuálnej funkcie v kontextovom menu: „Zapnúť 

stráženie“ alebo „Vypnúť stráženie“. Systém zmení stav podľa požiadavky 

používateľa a od toho okamihu v tomto stave pretrváva až do opätovného 

prepnutia pomocou kontextového menu. Manuálny režim je indikovaný kľúčikom 

v pravej časti riadka bicykla. Návrat do automatického režimu je možné vykonať 

Kliknutím na riadok bicykla a výberom funkcie „Automatický režim“ z  menu. 



Manuálny režim je vhodný ak chceme mať bicykel strážený aj v prípade, že spárovaný telefón je stále 

v dosahu (napr. odpočinok v bufete blízko odstaveného bicykla), alebo naopak, ak chceme mať 

stráženie vypnuté v prípade, že spárovaný telefón je mimo dosah bicykla (napr. požičanie bicykla 

známemu). 

 

4. Pohyb e-bike 

 

Ak je bicykel v pohybe (jazdí alebo sa s ním manipuluje), v pravej časti riadku 

bicykla sa zobrazuje ikona „Bicykel v pohybe“. V nestráženom stave je táto 

ikona informatívna – ak nie sme práve pri bicykli, je možné pomocou nej 

sledovať, či bicykel jazdí. Presnú polohu je možné zistiť z kontextového menu 

(kapitola 5). 

 

V poplachu ikona pohybu bliká pre zvýraznenie poplachového stavu a indikuje dva možné stavy: 

Ruka na bicykli – poplach bez trvalého pohybu (krátky otras, dotyk, spadnutie zo      

stojana...) 

 

  Bicykel v pohybe – poplach s pohybom a jazdou (vysoká pravdepodobnosť krádeže) 

 

5. Zobrazenie polohy e-bike 

 

V ktoromkoľvek stave s výnimkou neznámeho stavu je možné zobraziť aktuálnu polohu bicykla. Po 

ťuknutí na riadok bicykla je možné z kontextového menu vyvolať funkciu „Zobraziť polohu bicykla“. 

Poloha sa následne zobrazí v mapovej aplikácii, predinštalovanej v telefóne, s popisom obsahujúcim 

názov bicykla a čas polohy. Čas polohy môže byť starý maximálne 1 minútu počas poplachu alebo 

pohybu bicykla, prípadne niekoľko desiatok minút počas státia bicykla. Poloha je statická – ak bicykel 

jazdí, poloha sa na mape nemení. Pre zobrazenie novej polohy je potrebné vrátiť sa do aplikácie 

tlačidlom „Späť“ a opätovne zobraziť polohu rovnakým spôsobom. Systém polohu nikde 

nezaznamenáva, spätná reprodukcia prejdenej trasy nie je možná. 

 

6. Indikácia pádu e-bike 

 

Kedykoľvek počas jazdy ak príde k veľkému mechanickému preťaženiu bicykla vplyvom pádu alebo 

nárazu, je táto informácia zobrazená na telefóne používateľa pomocou notifikácie, ako aj akusticky. 

Potvrdením notifikácie je informácia akceptovaná a ďalej sa nezobrazuje. V notifikácií sa zobrazí 

názov bicykla, čas pádu a po kliknutí na notifikáciu sa zobrazí aktuálna poloha bicykla. 



7. Indikácie batérie e-bike 

 

Indikácia batérie má informatívny charakter a je len približná. Zobrazuje stav nabitia batérie bicykla 

v štyroch krokoch. Dva najvyššie kroky sú zobrazené zelenou farbou, tretí sivou a posledný krok 

červenou farbou (kritický stav batérie). Po vybití batérie príde k znefunkčneniu zariadenie AMB01-E 

a bicykel prestáva byť strážený. Indikácia je informatívna a preto nemusí vždy zodpovedať presnej 

indikácií na displeji e-bike. 

 

8. Nastavenia 

 

Nastavenia sa zobrazia po kliknutí na ikonu ozubeného kolieska v pravej dolnej časti obrazovky. 

Zobrazia sa nasledovné možnosti: 

8.1. Pridať bicykel 

Touto funkciou je možné pridať nový bicykel do zoznamu. Pri prvom spustení aplikácie je potrebné 

touto funkciou začať, neskôr je možné pridávať ďalšie bicykle. Po ťuknutí sa zobrazí okno, kde je 

potrebné zadať ľubovoľný názov bicykla a sériové číslo jednotky AMB01-E, ktoré nájdete na štítku 

priamo na zariadení alebo na obale. Systém skontroluje správnosť sériového čísla a v prípade 

korektného údaju je nový bicykel pridaný do hlavného okna. 

8.2. Odstrániť bicykel 

Touto funkciou je možné odstrániť bicykel zo zoznamu vyššie. Po vybratí bicykla pre odstránenie je 

potrebné zadať správne sériové číslo ako overenie pred nechcene vymazaným bicyklom. 

8.3. Zmeniť heslo 

Touto funkciou je možné zmeniť heslo na prihlásenie. Je potrebné zadať pôvodné heslo a dvakrát 

nové heslo (pre potvrdenie správnosti) 

8.4. Odhlásenie 

Touto funkciou je možné sa odhlásiť zo systému. Pri opätovnom spustení aplikácie sa zobrazí uvítacia 

obrazovka s možnosťou prihlásenia alebo zadania nového používateľa. Ďalej je potrebné postupovať 

podľa kapitoly 1.2  
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831 02 Bratislava 
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TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENIA AMB01-E: 

 
 

Parameter Hodnota 

Napájacie napätie 5 – 42 V  DC 

Napájací prúd 7 mA / 36 V   

Teplotný rozsah -35°  -  + 75°C 

Špecifikácia GNSS GPS L1, A-GPS, EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS 

Studený štart GNSS < 35 s 

Teplý štart GNSS 1 s 

Citlivosť GNSS (vyhľadávanie polohy) -148 dBm 

Citlivosť GNSS (sledovanie polohy) -165 dBm 

Presnosť polohy < 3 m 

Presnosť merania rýchlosti < 0,01 m/s 

Špecifikácia GSM 
Quad-band GSM 850/900/1800/1900MHz, Class 12 multi-
slot GPRS  

Vysielací výkon GSM Class 1 / Class 4 

Špecifikácia Bluetooth BT 3.0, SPP/HFP profile 

Bluetooth vysielací výkon Class 1 (7,5dBm) 

Citlivosť detekcie pohybu 0,1 G 

Rozmery 50 x 50 x 15 mm 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁRUČNÝ LIST 

 

Značka e-bike 
 

Sériové číslo  zariadenia AMB01-E 
 

Názov servisného strediska 
 

Adresa servisného strediska 
 

Meno montážnika 
 

Telefón 
 

Dátum 
 

Podpis a pečiatka 
 
 
 

 

Bez potvrdenia záručného listu a údajov o montáži v servisnom stredisku môže zákazník 

stratiť nárok na záruku zariadenia AMB01-E 

 

 

 

 

 

Sériové číslo (SN) a Code: kód zariadenia 
 


