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Aplikace se připojuje        k baterii    přes Bluetooth, aby     monitoroval stav baterie, shromažďoval, ukládal  a

Stáhněte si Bluetooth aplikaci  "UltimatronFrance"   z Apple  Store  nebo   Google Play   ,nebo  

si  ji  stáhněte naskenováním  následujícího  QR  kódu.

PovolitZakázat

zpracovával  informace  v  reálném  čase. Může tak zajistit   bezpečnost,  snadné  použití  a  životnost

Otevřete prosím aplikaci UltimatronFrance  a klikněte na „Povolit“, když aplikace požádá  o  

 přístup k vaší poloze           a  povolení  Bluetooth.
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Povolit

systému lithiových baterií a  zvyšuje    stabilitu  baterie.

Zakázat

Stažení a připojení 

Zapněte prosím Bluetooth na smartphonu.

Povolit  "UltimatronFrance". Povolit  "UltimatronFrance"   

používat  Bluetooth ?přístup  k  vaší  poloze?

Úvod

1

Povolit  "UltimatronFrance".Povolit  "UltimatronFrance".



Pozor!  Baterie se připojuje pouze přes aplikaci  

UltimatronFrance APP , nikoli  přímo přes  Bluetooth smartphonu.

baterie  výše           odpojíte baterii . 

Nyní  vyberte  baterii , kterou chcete připojit  .  Klikněte  na tlačítko   Bluetooth                v aplikaci . 

Poté potvrďte připojení .  
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Klepnutím  na  tlačítko  Bluetooth  

NEBO

V  okolí  můžete  vidět  seznam  dostupných  baterií.  Každá  baterie  má  své  sériové  číslo.
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1.1 Připojení

1.2 Odpojení 
nebo  ikonu  připojené  



Zobrazení  hodnot  parametrů,  jako  je  napětí,  proud,  výkon a  vnitřní  odpor v  reálném  čase  
ve  formě  přístrojových  desek  a  čísel.

Zobrazení  informací  o  provozu,  napětí  a  vyvážení  každého  článku  v  reálném  čase.
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BMS  automaticky  vyrovná  napětí  

článku.

POZNÁMKA:

Prezentace aplikace a jejích funkcí 2

2.1 Zobrazení hodnot parametrů baterie

2.2 Zobrazení ikon

Kapacita 
baterie

Teplota

Proud

Počet cyklů 

Ovládací spínač 
vybíjení a nabíjení 

Počet cyklů 

Stav nabíjení 

Zbývající kapacita

Napětí

Systém kontroly tlaku v 
pneumatikách 

Stav vybíjení 

Napětí článků 

Výkon

Ochrana

Kontrola
historie

Informace 
o chybách

Napětí článků

Ovládací panel 



Funkce  přepínače  pro  ovládání  nabíjení  a  vybíjení.
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Tato  stránka  zobrazuje  stav   alarmu  baterie  v  reálném  čase.  Pokud  parametry  baterií  
dosáhnou  ochranné  hodnoty,  systém  ochrání  baterii  a  alarm.

Když je baterie  zcela  vybitá,  BMS  

automaticky  přeruší  proud  a  vybíjecí  

spínač se  vypne a nelze  jej  okamžitě  
zapnout.

BMS  automaticky  přeruší  proud,  

vypínač  nabíjení  se  vypne a nelze  jej  
okamžitě  zapnout.

Když  je  baterie  plně  nabitá,

   

VYPNUTO

NA

2.3 Zobrazení stavu alarmu baterie

2.4 BMS nabíjení a vybíjení



První program , který dokáže připojit více baterií a sbírat 
jejich data současně.
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Grafy  zaznamenávají  historická  data  baterie,  která jsou pro uživatele vhodná k  analýze.

Dokáže  přijímat  data až z  8  připojených  baterií současně a  přesnost  příjmu  informací  z  každé  baterie  

je  v  milisekundách.

2.5 Zobrazení historie

2.5 Zobrazení historie

Režim připojení
Přidání baterie

Celkové napětí akumulátoru

Celková zbývající 
kapacita akumulátoru

Stav vybíjení 

 Teplota

Údaje o 
baterii 2

Celkový proud 
akumulátoru

Výkon

Údaje o 
baterii 1

       Lze připojit
až

8
  baterií. 



V režimu  jedné  baterie , kliknutím    na  toto tlačítko přepnete jakoukoli   baterii  na  stránce  každé  

funkce.
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Klikněte na baterii , o které  chcete  zkontrolovat  podrobné  údaje,  a  poté  přejděte  do  režimu  

jedné  baterie.

Celková kapacita



Když jsou  zjištěny  abnormální  podmínky,  jako je  netěsnost  pneumatiky  nebo  nadměrný  tlak  v  

pneumatikách,  spustí  se  alarm,  aby  byla  zajištěna  bezpečnost  jízdy.

Monitorování  stavu  každého  sériového  nebo  paralelního  připojení  v  reálném  čase,  dokonce  i  stavu  

sériového  a  paralelního    síťového  připojení.

Systém  shromažďuje a  zpracovává  data  prostřednictvím  spojení  se snímači  Bluetooth  pevně  

nainstalovanými  na  4  pneumatikách  a  monitoruje  tlak  v  pneumatikách  v  reálném  čase.

(Tato  funkce  monitorování  tlaku  v  

pneumatikách  je  služba   s  přidanou  

hodnotou  poskytovaná  společností  

Ultimatron . Uživatelé  si  musí  zakoupit  

zařízení  pro  monitorování  tlaku  v  

Pneumatikách Bluetooth .  
Prodejce  nepřebírá  žádnou  odpovědnost.)
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Uživatelé  si  mohou  vybrat  „vše   v   sériovém obvodu“,  „vše  v  paralelním  obvodu“  nebo  „v  sériovém  

paralelním  zapojení“  podle  konkrétního  režimu  připojení.  Aplikace   zobrazí celkové  napětí,  proud  a  zbývající  

kapacitu,  stejně  jako  další  klíčové  údaje.

KOVYS-MOTO.COM 
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