
A BAYCK FOR 
EVERYONE!

App Manual “My E-bike”



INTRO
Geen display op het stuur maar een app op je smartphone. De ondersteuning van 
jouw Bayck gaat via de app “My e-bike”. Volg de stappen hieronder en maak optimaal 
gebruik van de app.

Let op! Zonder connectie met de app, geeft je fiets geen ondersteuning. Zorg er dus 
voor dat je smartphone altijd opgeladen is. Val je toch zonder batterij? Dan is het tijd 
voor een pauze en kun je je batterij van je fiets gebruiken als powerbank voor het 
opladen van je smartphone.

1. Download de app
- Ga naar je App Store (Apple) of Playstore (Android)

- Zoek de app “My e-bike” (1)

- Download de app 

- Wanneer je de app opent krijg je het volgende beginscherm (2)
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2. Connectie maken met je Bayck
-  Na het openen van je app kom je in het basisscherm waarmee je de ondersteuning 

van je Bayck regelt.

- Klik op het Bluetooth logo (nr 2) om connectie te maken met je Bayck.

- Druk op scan, vervolgens verschijnt je Bayck onder de blauwe balk.

-  Wanneer je op het Bayck nummer klikt, vraagt de app om een  

password: 120117. Let op, dit nummer kan je daarna veranderen naar  

een persoonlijke code in de instellingen.

-  Wanneer het Bluetooth logo van kleur veranderd, ben je verbonden. 

Wanneer je de e-bike opnieuw gebruikt, maakt de app automatisch  

connectie met je batterij wanneer je die aanzet.

1. Instellingen

2. Bluetooth voor het maken van connectie met je Bayck

3. Aanpassen van meer/minder de ondersteuning

4. Naam van de Bayck (aan te passen in instellingen)

5. Aantal gereden km/miles

6. Totaal gereden km/miles

7. Batterijgebruik

8. Draaien van scherm horizontaal/verticaal

9. Licht (nog in ontwikkeling)
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3. Onder de knop instellingen vind je verschillende informatie
- Wanneer je op de knop instellingen klikt krijg je het volgende scherm te zien.

- Onder het kopje battery vind je de status van je batterij.

1. Resterende batterij

2. Gezondheid van de batterij

3. Temperatuur van de batterij

4. Aantal keren laden van je batterij

5. Overige levensduur batterij

1.  Ondersteuning  

van de motor

2. Energie

3.  Cadans van  

de fiets

1.  Keuze Km of Mile

2. Gebruik push modus

3. Diameter van het wiel

4. Max. snelheid

5.  Naam van de bluetooth 

connectie

6. Aanpassen password

4. Driver Data

INSTELLINGEN
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CONTACT
  www.bayck.com

  service@bayck.com

  bayckebikes

  bayck_ebikes

  Bayck


