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1 EIGENSCHAPPEN VAN DE DISPLAY: 

• Knoppensysteem: ergonomisch en makkelijk te 
gebruiken

• Snelheidsmodus:
 SPEED: de actuele snelheid
• Kilometer / mijl  modus
• Slimme batterij: geeft een reële indicatie weer 

van de batterijcapaciteit, de batterij indicator 
schommelt niet bij aan en uitschakelen van de 
motor

• 4 ondersteuningsniveau ’s
• Kilometerteller:
 Trip: afstand enkele rit 
 Total: totale kilometerstand 
• Error: fout code indicator

2 BESCHRIJVING VAN DE DISPLAY: 

!

(1) Snelheidsweergave
(2) Snelheidsmodus 
(3) Error fout code
(4) Afstand
(5) Ondersteuning

(6) Licht
(7) Km teller modus 
(8) Km teller info
(9) Batterij indicator  
(10) Wandel
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3 BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL / 
KNOPPEN 

(1) PLUS 
(2) MIN 
(3) Power AAN/UIT 
(4) Info / Modus 

3.1 Power

Hou de power-knop  gedurende 1 sec ingeduwd 
om de display aan of uit te zetten. De display scha-
kelt zichzelf uit wanneer er geen activiteit is na 5 
minuten (normaal tussen 0-9).

3.2 Ondersteuningsniveau kiezen

Draai naar boven  /naar onder  om het onder-
steuningsniveau te veranderen. De maximale 
ondersteuning is niveau 4, bij stand 0 is er geen 
ondersteuning. De niveaus kan je zelf naar eigen 
wens wijzigen. 

3.3 Verlichting On/Off

Dubbelklik op de POWER knop  om de verlichting 
in of uit te schakelen. De motor werkt niet wanneer 
de batterijcapaciteit laag is, maar de display kan de 
lichten nog aanhouden zolang je op stand 0 rijdt.
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3.4 Voetgangershulp

Draai naar onder  en blijf dit vasthouden om in 
wandelmodus te gaan. Bij het loslaten ga je uit de 
modus.
! Opgelet: Gebruik deze functie alleen tijdens het 
wandelen en niet bij het rijden op jouw fiets. 

3.5 Batterij indicator

Wanneer de batterij leeg of bijna leeg is toont deze 
indicator slechts 1 of 2 zwarte blokjes. De indicator 
geeft weer wanneer je de batterij moet opladen. 
 

4 INSTELLINGEN

Volg onderstaand stappenplan om de instellingen 
te wijzigen. 
1. Hou de  knop vast om in de instellingen te gaan. 
2. Druk daarna op de  knop om door de verschil-

lende parameters te scrollen 
3. Druk op POWER  om uit de instellingen te gaan 
4. Instellingen sluiten automatisch na 10 sec. af 

De volgorde van de parameters is als volgt: 
• Wandelassistentie 
• Kilometer / mijl 
• Display modus: dag / nacht 

4.1 Wandelassistentie 

Volg de stappen onder instellingen om in de instel-
lingen te gaan. Sta met de blauwe stip op de locatie 
6km/h. Door middel van een draaibeweging (naar 
boven  of naar onder )  schakel je de wande-
lassistentie permanent in of uit. Druk op  om te 
bevestigen. 
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4.2 Kilometer / mijl 

Volg de stappen onder instellingen om in de instel-
lingen te gaan. Sta met de blauwe stip op de locatie 
unit. Door middel van een draaibeweging  (naar 
boven  of naar onder ) verander je de eenheid 
van kilometer naar mijl en omgekeerd. Druk op  
om te bevestigen. 

4.3 Display modus 

Volg de stappen onder instellingen om in de instel-
lingen te gaan. Sta met de blauwe stip op de locatie 
mode. Door middel van een draaibeweging  (naar 
boven  of naar onder ) verander je de mode van 
day (dag) naar night (nacht) en omgekeerd. Druk op 

 om te bevestigen.

5 PROBLEEMOPLOSSINGEN

Zwart scherm: De temperatuur is te hoog of te 
laag, mogelijk te lange blootstelling aan direct 
zonlicht. Geen backlight of te donkere display: zie 
instellingen helderheid display

6 VOORZORGSMAATREGELEN:

1. De is display is waterbestendig maar mag niet in 
water worden ondergedompeld. Opgelet: Reinig 
de fiets NIET met een hogedrukreiniger.

2. Stel de display niet bloot aan overmatig zonlicht 
wanneer je de fiets niet gebruikt.

3. Controleer de verbinding tussen de display en de 
controller regelmatig.

4. Gebruik geen verdunner, alcohol of brandstof om 
de display of andere elektrische componenten te 
reinigen. 


