
 
 

Handleiding VLCD-5 display 

 
Uitleg Display 
Het display heeft 2 bedieningspanelen (allebei 4 knoppen). Eén bediening op het display zelf en er zit een 
bediening aan de linkerkant van het stuur. Beide panelen hebben dezelfde mogelijkheden, u kunt er dus voor 
kiezen om de knoppen op het display te gebruiken of de knoppen aan de linkerkant van het stuur. Bij deze 
uitleg gebruiken we de knoppen op de display. Als u goed kijkt hebben de knoppen links op het stuur dezelfde 
tekens. 
 

1. + knop 
2. – knop 
3. i knop 
4. Aan|Uit knop 

 
Aan/uit zetten display  
Zorg ervoor dat de accu bij het aanzetten van de display aan staat. Druk vervolgens kort op knop (4) om de 
display aan te zetten. Om de display uit te zetten drukt u lang op knop (4). Als u stopt met fietsen en de display 
aan laat staan zal het systeem het display na een aantal minuten automatisch uitschakelen.  
 
Bediening ondersteuning  
Met knop (1) en (2) kunt u de ondersteuningstanden regelen. Knop (1) voor meer ondersteuning en knop (2) 
voor minder. Er zijn 4 standen. Als U de ondersteuning op OFF zet staat de motor (en gashendel) uit en kunt u 
op eigen kracht fietsen, de km-teller zal wel blijven werken.  
 
Verlichting  
Als de display aan staat kunt u met een korte druk op knop (4) de verlichting van display / voorlamp aan en uit 
zetten. De achterlamp heeft een eigen batterij en werkt met een eigenschakelaar aan de onderkant van de 
lamp. 
 
Loopondersteuning  
Als u knop (2) langdurig indrukt start de loopondersteuning (6km/h) ingeschakeld zijn. Hiermee kunt u de fiets 
naast u laten meerijden zonder de fiets te moeten duwen.  
 
Functies fietscomputer  
Door kort knop (3) te drukken kan kunt u onderin de display de rij gegevens bekijken. Achtereenvolgens ziet de 
ODO (totale afstand) – Trip (dagteller) – AVG (gemiddelde snelheid) – Time (fietstijd). U kunt de trip resetten 
door eerst naar trip te gaan en vervolgens knop (3) een aantal seconden ingedrukt te houden. De trip gaat dan 
weer terug naar 0. 
 



 
 
Waarschuwing 
De display is een relatief kwetsbaar onderdeel van de ebike. Ga er dus voorzichtig mee om.  Zorg ervoor dat de 
display goed wordt beschermd bij het transporteren van de ebike (voorkom beschadigingen). Wees ook 
voorzichtig met vocht. De display is weliswaar van bovenaf waterdicht maar als de USB poort open staat kan er 
vocht binnenkomen. Ditzelfde geldt voor vocht aan de achterkant (waar bedrading display in gaat). Dek de 
display waar mogelijk dus goed af als u de ebike buiten stalt of in open lucht transporteert. Vooral bij transport 
op een auto / camper / boot kan bij regen (en lucht circulatie) het vocht van alle kanten komen en de display 
binnendringen. Hetzelfde geldt voor de gashendel. Het is verstandig om deze in zeer vochtige omstandigheden 
te beschermen tegen water. 


