Onderweg verbonden: Connectiviteit
met Stromer OMNI connect.
Alle Stromer-bikes zijn uitgerust met het cloudgebaseerde OMNI connect-platform
(zie overzicht rechts). Dit zijn de OMNI-functies die u kunt gebruiken via de app of via
het touchscreen van uw Stromer:
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Connectiviteit
Smartlock

Drievoudige diefstalbeveiliging – uw Stromer is in vergrendelde modus drievoudig beschermd:
1. E
 lektronische motorblokkade: Met uw Stromer kan zonder de app te ontgrendelen
of de pincode op het display in te voeren niet worden gereden.
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2. Waarschuwingsbericht dankzij 3G-technologie: Zodra uw Stromer in diefstal modus
wordt geplaatst, ontvangt u een sms of e-mail.

Remote services | Updates

3. GPS-plaatsbepaling: U kunt uw Stromer op elk gewenst moment via GPS lokaliseren.

Bereik-indicator

Niet beschikbaar bij de ST1.
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Smartlock – automatisch vergrendelen en ontgrendelen van de bike via Bluetooth.
Niet beschikbaar bij de ST1.

Verdere pictogrammen in het kort uitgelegd:
Keyless – uitwerpen van de accu zonder sleutel met een druk op de knop. Niet beschikbaar bij de ST1 X.
Aangepaste motorinstellingen – met OMNI kunt u het gedrag van uw motor aanpassen,
bijvoorbeeld de ondersteuningsmodus selecteren of de pedaal- en remsensoren instellen.
Remote services en updates – u bent altijd op de hoogte van de actuele toestand van uw
Stromer – overigens ook uw dealer. Bijvoorbeeld over: Acculaadstatus, accutemperatuur,
motortemperatuur, onderhoud op afstand door dealers en automatische updates met
nieuwe OMNI-functies «over the air». Beperkt beschikbaar bij de ST1.
Statistieken – OMNI presenteert u alle prestatiegegevens, zoals de kilometerstand
(totaal, huidige rit, huidige maand, vorig jaar, enz.), prestatieverloop (tijdens de week,
maand, jaar) of het aantal rijdagen. Niet beschikbaar bij de ST1.

Ondersteuningsmodi – alle Stromers hebben 3 ondersteuningsmodi die uw spierkracht
tot 45 km/u vergroten. De ST5 is bovendien uitgerust met een sportmodus, die met een
druk op de knop extra vermogen geeft.
3G – dankzij 3G-technologie beschikt OMNI over handige functies zoals GPS-plaatsbepaling, waarschuwing bij diefstal of activering van de diefstalmodus. Niet beschikbaar
bij de ST1.
Bluetooth – alle huidige Stromer-modellen kunnen via Bluetooth met de smartphone
worden verbonden.
GPS-lokalisatie – alle bikes met OMNI Interface C kunnen via GPS gelokaliseerd worden.

