
INSTRUKCE PRO PRODEJCE 

-BESST



Stažení a instalace

1. Aplikaci BESST stáhnete zde: https://www.bafang-e.com/en/service/besst.html
2. Zvolte možnost Download BESST, stáhne se soubor BESST Setup.

3. Instalaci proveďte podle přiložených obrázků.



4. Spustíte aplikaci BESST



Vytvoření účtu prodejce 

1. Na e-mailovou adresu: info@author.cz zašlete žádost o vytvoření účtu do aplilace BESST.

 Do žádosti uveďte e-mail, kterým se do aplikace budete přihlašovat.

Pokud nebude e-mail uvedený, použijeme ten, ze kterého přijde žádost! 

2. Na Vámi uvedený e-mail bude zaslán kód „lnvitation Code", který přijde z e-mailové 
adresy besst@bafang-e.com

INVITATION CODE: dAQ1u90x2X 

You have successfulty obtained the permissions of BESST authorized by Univen.e Agencz s.r.o. Brand. 

Please go to "Sign Up" on the log in page and type in lhe right invitation oode yoo got, lhen follow lhe glidance to the register and activate your account 

lf you already have an account,please log in and then go to BRAND icon to add the invitation code,then you can manage data for different brands with onty one aocount 

BESST 1s a platform used for sales and serv1ces at E-bike by BAFANG 

Please dick:BESST to download and then follow the instructions to install 

Tips: 
lf you have any problems lo download or install, please send email to besst@bafallg-e.com 
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3. V aplikaci BESST zvolíte možnost „Sing up"

jmocn
Cross-Out



4. Provedete ověření Invitation Code

5. Provedete ověření e-mailu, stisknutím nápisu „Verify“



7. Vyplníte informace o fi rmě Logo, Contact: Název fi rmy – „Company name“, e-mail, telefonní číslo
„Phone number“, webové stránky – „website“ a Adresu – „Postal address“ – Směrovací číslo – „Post“,
Adresa – „Address“, Stát vyberete z roletky.

6. Na Vámi uvedený e-mail dorazí kód, který zadáte do aplikace BEBESSTSST „„E-mail validation code“E-mail validation code“  
a  zvolíte si přístupové heslo „Password“, které následně potvrdíte „ConConfifi rm  rm ppassword“assword“, poté, poté zvolíte zvolíte 
možnost další „Next“



Pokud aplikaci BESST používáte od jiného výrobce. Postupujte podle bodu 1 a 2. 
Přihlásíte se běžným způsobem. Zvolíte možnost „Brand“. Vpravo nahoře zvolíte 
„Accept Invitation“.

Přihlášení do aplikace BESST

1. Vyplníte přihlašovací jméno – „User Name“, následně Vámi nastavené heslo – „Password“
a stisknete přihlásit – „Log in“

Pokud aplikaci BESST používáte od jiného výrobce. Postupujte podle bodu 1 a 2. 
Přihlásíte se běžným způsobem. Zvolíte možnost „Brand“. Vpravo nahoře zvolíte 
„Accept Invitation“. 



2. Zvolte možnost „Brand“ a ve sloupci „Operation“ vyberete Current Brand u výrobce, jehož kolo
chcete nastavovat.

Připojení elektrokola k systému BESST

Rozpojte konektor vedoucí od displeje k řídící jednotce a oba konce propojte s krabičkou BESST

Krabičku BESST propojte prostřednictvím USB s Vaším počítačem. Zapněte baterii a displej 
elektrokola, krabička BESST 2x pípne.

rrent Brand u výrobce, jehož kolo



Nastavení elektrokola

Pro změnu nastavení rychlosti nebo obvodu kola zvolte možnost.       Tool 

a následně možnost HMI. 

V pravém horním rohu zvolíte možnost Connect. 



Po propojení displeje s aplikací BESST značka vedle možnosti Connect se zabarví zeleně a na displeji 
se zobrazí nápis Connected OK. 

O řádek níže zvolte možnost Read, v aplikaci se načtou údaje z displeje a na displeji se zobrazí Read 
OK V dolní části zvolte průměr kola „Wheel Diameter“

nebo rychlostní limit „Speed Limit“ 

nect se zabarví zeleně a na displeji



Případnou změnu potvrďte stisknutím možnosti Write na displeji se zobrazí nápis Write OK.

Ostatní funkce nejsou podporovány, proto se nemusí zobrazovat korektně!

Změna obvodu kola  mimo skutečného nastavení dle údajů na plášti a  rychlosti 
nad 25 km/h je nelegální a firmou Universe Agency zakázaná!!! 
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