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Intelligente connectiviteit –
Stromer OMNI connect.
Onze actuele Stromer modellen zijn uitgerust met bewezen digitale technologieën. Ze laten u toe
naadloos met uw Stromer te connecteren (zie overzicht volgende pagina).
U beschikt over de volgende functies van het cloudgebaseerde platform Stromer OMNI connect via
de Stromer OMNI app:

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.
2. Waarschuwingsbericht dankzij mobiel netwerk: Zodra uw Stromer in
diefstalmodus wordt geplaatst, ontvangt u een sms of e-mail. De lichten
van de bike beginnen te knipperen en de bike begint te claxonneren.
3. GPS-plaatsbepaling: U kunt uw Stromer op elk gewenst moment via
GPS lokaliseren.
OMNI C
Voor ST1 modellen vanaf oktober 2021 kan deze functie via een upgrade worden geactiveerd.

Smartlock – Automatisch vergrendelen en ontgrendelen van de bike via
Bluetooth.
OMNI C
Voor ST1 modellen vanaf oktober 2021 kan deze functie via een upgrade worden geactiveerd.

Keyless – Accu uitwerpen met een druk op de knop.
OMNI B | OMNI C

Aangepaste motorinstellingen – Met OMNI kunt u het gedrag van uw
motor aanpassen, bijvoorbeeld de ondersteuningsmodus selecteren of de
pedaal- en remsensoren instellen.
OMNI B | OMNI C

Remote Services en Updates – Informatie over de huidige toestand van
uw Stromer, zoals acculaadniveau, accutemperatuur, motortemperatuur
is op elk moment beschikbaar – op afstand voor uw dealer. Software-updates worden simpelweg ‘over-the-air’ gedownload.
OMNI B* | OMNI C
*Voor ST1 modellen met OMNI B of OMNI C Basic vanaf oktober 2021 beperkt beschikbaar.
Dat betekent dat de update enkel via de OMNI BT app of door de dealer uitgevoerd kan
worden.

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.
OMNI C
Voor ST1 modellen vanaf oktober 2021 kan deze functie via een upgrade worden geactiveerd.
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* Nieuw: eigenaars van een ST1 (met Daylight – vanaf oktober 2021) kunnen de connectiviteit in de OMNI BT app tegen een
toeslag zelf activeren.
» Upgradeopties p. 46

De Stromer OMNI app – De zelf ontwikkelde app fungeert onder andere
als uw digitale fietssleutel. Zodra u in de buurt van uw Stromer komt,
wordt deze automatisch ontgrendeld. Zodra u zich weer verwijdert, wordt
meteen de slimme, geïntegreerde diefstalbeveiliging geactiveerd. Zo kunt
u altijd zorgeloos vertrekken en steeds de locatie en de status van uw
Stromer nagaan.
Bovendien hebt u op elk moment alle gegevens van uw Stromer binnen
handbereik. Raadpleeg uw rijstatistieken, configureer de rijeigenschappen
van uw Stromer, tune uw fiets persoonlijk of controleer de servicevermeldingen van uw dealer.
De myStromer App is verkrijgbaar voor iOS (Versie 13.0 of hoger) en
Android (Versie 5.0 of hoger).
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Stromer OMNI C.
Volledige connectiviteit via mobiel netwerk en Bluetooth dankzij geïntegreerde gratis simkaart.
Standaard geïntegreerd in de ST5, ST3 en ST2 modelreeksen en compatibel met de Stromer
OMNI app. Nieuwe Stromer ST1 modellen vanaf oktober 2021 (met Daylight) zijn standaard uitgerust met OMNI C, maar enkel met basisconnectiviteit via Bluetooth. De simkaart kunt u via de app
zelf activeren tegen een eenmalige upgrade-/activeringskost.

Stromer OMNI B.
Alle ST1 modellen vanaf 2019 communiceren via OMNI BT app en Bluetooth. Bij ST1 modellen vanaf oktober 2021 (met Daylight) kunt u de simkaart via de OMNI BT app zelf activeren – voor functies
zoals GPS-plaatsbepaling, Smartlock of statistieken. Bij oudere modellen (2019 – 2021) moet de
dealer hiervoor aanpassingen uitvoeren.

Beide Stromer OMNI apps
uitvoerig toegelicht.

Stromer OMNI app
ST5 | ST3 | ST2

Stromer OMNI BT app
ST1

Download nu de OMNI of de Stromer OMNI BT app:
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