
MyRide NMAX Σύνδεση



MyRide



Εμπειρία: MyRide

Χαρακτηριστικά



MyRide NMAX Connected

Συνδέστε το NMAX στο 
όχημα
Σύνδεση Bluetooth

Κατάσταση μπαταρίας
Κατάσταση λαδιού
Κατανάλωση καυσίμου

Τελευταία γνωστή 
τοποθεσία

Οθόνη της μοτοσυκλέτας:
Ερχόμενες κλήσεις
Ερχόμενα μηνύματα
(Το MyRide δεν 
αποθηκεύει αυτά τα 
δεδομένα)



Πως να συνδεθείτε



‘Κατέβασμα’ εφαρμογής – Δημιουργία Λογαριασμού

1. Ανοίξτε το App store / Play store στην συσκευή σας
2. Γράψτε στην αναζήτηση: MyRide App

3. Επιλέξτε: Yamaha MyRide App
4. Κάντε εγκατάσταση στο κινητό σας 
5. Για να χρησιμοποιήσετε στο απόλυτο την εμπειρία της εφαρμογής MyRide, θα πρέπει να δεχτείτε πολιτική απορρήτου 
και επιτρέψτε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στη θέση GPS σας
6. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με το email σας χρησιμοποιώντας το Facebook ή το Google
7. Εάν έχετε ήδη και λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή
8. Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στο MyRide, αυτόματα θα δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο περιβάλλον 
MyYamaha
9. Θα πρέπει να λάβετε ένα email, παρακαλώ ενεργοποιήστε τον λογαριασμό σας στο MyYamaha και δημιουργήστε έναν 
κωδικό πρόσβασης.
10. Μόλις ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας στο MyYamaha, μπορείτε να επιστρέψετε στην εφαρμογή και να συνδεθείτε με 

τον ίδιο χρήστη (email) και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε για την ενεργοποίηση του λογαριασμού στο 
MyYamaha.
11. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο MyYamaha, μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό 
πρόσβασής σας
12. Από το μενού επιλέξτε την ενότητα Bike και προσθέστε το NMAX
13. Από το μενού Go Ride μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ΝΜΑΧ με τον κωδικό QR (κάτω από την σέλα) ή με τον αριθμό 
πλαισίου
14. Από τις ρυθμίσεις, επιτρέψτε στο MyRide να έχει πρόσβαση στις ειδοποιήσεις της συσκευής
15. Επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη του ΝΜΑΧ για τα εισερχόμενα μηνύματα
16. Για εισερχόμενες κλήσεις, ενεργοποιήστε την επιλογή από το μενού ρυθμίσεων



‘Κατεβάστε΄την εφαρμογή

▪ ‘Κατεβάστε’ την εφαρμογή δωρεάν από το App Store ή το Play Store

▪ Μεταβείτε στο App Store ή το Play Store της συσκευής σας και γράψτε στην 

αναζήτηση MyRide App



Ενσωμάτωση χρήστη - Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Προσθέστε το ΝΜΑΧ στο προφίλ Bike στο MyRide

Μετά την εγκατάσταση της 

εφαρμογής δημιουργήστε 

έναν λογαριασμό ή 

συνδεθείτε εάν έχετε ήδη 

λογαριασμό MyYamaha

Ξεκινήστε να δημιουργείτε 

λογαριασμό

Θα λάβετε ένα email 

επιβεβαίωσης για να 

ενεργοποιήσετε τον 

λογαριασμό και να 

ρυθμίσετε τον κωδικό 

πρόσβασης



Ενσωμάτωση χρήστη - Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

•Ενεργοποιήστε τον 
λογαριασμό
•Εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης
•Πηγαίνεται πίσω στο
MyRide



Ενσωμάτωση χρήστη - Προσθήκη NMAX στο MyRide

Προσθέστε το ΝΜΑΧ στο προφίλ Bike στο 

MyRide

Επιλέξτε μάρκα Επιλέξτε μοντέλο Τώρα μπορείτε να 

αντιστοιχίσετε το ΝΜΑΧ

Πατήστε μοντέλο



Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων Bluetooth και μετρητή

Επιτρέψτε στο MyRide να έχει πρόσβαση στις 

ειδοποιήσεις της συσκευής

Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις 

Bluetooth

Επιλέξτε MyRide Να επιτρέπεται η 

πρόσβαση στο MyRide



Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων Bluetooth και μετρητή
• Για μια καλή εμπειρία οδήγησης, επιτρέψτε επίσης στο MyRide να έχει πρόσβαση στη τοποθεσία της 

συσκευής

• Επιτρέψτε στο MyRide να έχει πρόσβαση στις ειδοποιήσεις της συσκευής

Επιλέξτε τις επιλογές για 

τη λήψη ειδοποιήσεων 

στο μετρητή



Πώς να συνδέσετε το ΝΜΑΧ

Επιλέξτε μια επιλογή για 

σύζευξη του ΝΜΑΧ

Εισαγάγετε τον αριθμό 

πλαισίου

Η σύζευξη ολοκληρώθηκε.Το προφίλ του ΝΜΑΧ με δυνατότητες 

συνδεσιμότητας θα διαθέτει κουμπί για 

σύνδεση και ενεργοποίηση νέων 

λειτουργιών



Συνδεδεμένο προφίλ ΝΜΑΧ - Νέες λειτουργίες

Το ΝΜΑΧ είναι τώρα συνδεδεμένο και 

άλλες λειτουργίες είναι 

ενεργοποιημένες στο προφίλ του: 

κατάσταση μπαταρίας και λαδιού, 

κατανάλωση καυσίμου και ρυθμίσεις 

σύνδεσης

Π.χ. Η τελευταία γνωστή 

τοποθεσία στάθμευσης 

γεωγραφικά τοποθετεί σε 

πραγματικό χρόνο τη θέση της 

μοτοσυκλέτας

Με την τελευταία γνωστή τοποθεσία 

ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει 

το χάρτη και να φτάσει στο όχημα 

στην τελευταία σταθμευμένη 

τοποθεσία του

Π.χ. Άλλες ειδοποιήσεις και επικοινωνίες 

στην οθόνη μπορούν να ενεργοποιηθούν 

από την ενότητα ειδοποιήσεων μετρητή



Ευχαριστούμε

Τμήμα Marketing


