Bitride connect is jouw manier om het beste uit je tweede generatie Zehus-apparaten te halen!
Met een BTLE 5-aansluiting zit je fiets altijd in je broekzak.
Het maakt naadloos verbinding met uw Zehus-compatibele apparaat, waardoor u een
dashboard, een elektronische vergrendelingsfunctie en aangepaste instellingen zoals:
• Aanpassing van de Power-modus: u kunt kiezen hoe de motor u helpt!
• Hub LED-kleuraanpassing: glijd door de stad en laat een kleurrijk spoor achter!
Bovendien kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons ondersteuningsteam, de
gezondheidstoestand van uw fiets analyseren en het dichtstbijzijnde servicecentrum
lokaliseren.
Met Bitride connect kun je je fiets koppelen met de nieuwste Zehus-afstandsbediening. Met
Zehus Remote control kunt u:
• Zet de fiets aan / uit
• Geef één informatie weer tussen snelheid, batterijniveau, motorvermogen
• Activeer de boostfunctie en de regeneratieve remfunctie
Neem geen genoegen met uw routine en begin Bitride connect te gebruiken! Haal het beste uit
uw Zehus-fiets!
Compatibele apparaten: Zehus GEN 2 alles in één motoren; Zehus-afstandsbediening.
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Bitride connect is your way to get the best out of your second generation Zehus powered devices!
With a BTLE 5 connection, your bike is always in your pocket.
It seamlessly connects to your Zehus compatible device giving you a dashboard, an electronic-lock
function and unlocking custom settings such as:
• Power Mode customization: you can choose how motor helps you!
• Hub LED color customization: glide in the city leaving a colourful track!
Moreover, you can directly connect with our support team, analyse the state of health of your bike
and locating the nearest service center.
Bitride connect let you pair your bike with the newest Zehus Remote Control. With Zehus Remote
control you can:
• Turn on/off the bike
• Display one information among speed, battery level, motor power
• Enable the Boost function and the Regenerative Brake function
Don’t settle on your routine and start using Bitride connect! Get the best out of your Zehus powered
bike!
Compatible devices: Zehus GEN 2 all in one motors; Zehus Remote Control.

App Store: https://apps.apple.com/sg/app/bitride-connect/id1500759091
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.zehus.mybike

