Handleiding K-LCD display

Aan/uit zetten display
Zorg ervoor dat de aan/uit knop van de accu aanstaat Druk een paar seconden op knop 2 om display aan / uit
te zetten. Als u stopt met fiets en de display aan laat staan zal het systeem het display na 5 minuten
automatisch uitschakelen.
Bediening ondersteuning
Met knop (1) en (3) kunt u de ondersteuningstanden regelen. Knop (1) voor meer ondersteuning en knop (3)
voor minder. Er zijn 5 standen. Als U de ondersteuning op 0 zet staat de motor (en gashendel) uit en kunt u op
eigen kracht fietsen, de km-teller zal wel blijven werken.
Verlichting
Door knop (1) enkele seconden in te drukken wordt de verlichting van het display aangezet. Tegelijk met de
displayverlichting wordt ook de voorlamp ingeschakeld. Het afgebeeld lampje (5) boven in het scherm zal
zichtbaar zijn als de verlichting is ingeschakeld. De achterlamp heeft een eigen batterij en werkt met een
eigenschakelaar aan de onderkant van de lamp.
Loopondersteuning
Als u knop (3) 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
Na inschakelen staat het display op dagteller (DST). Door kort knop (2) in te drukken kan gescrold worden
tussen de diverse functies: dagteller (DST) of totaalteller (ODO), gemiddelde snelheid, max snelheid en batterij
spanning. Naar 5 min. springt het display weer terug naar zijn oorspronkelijken (DST) scherm.
Voor het op nul zetten van de dagteller moeten knop 1 en 3 samen gedurende enkele seconden ingedrukt
gehouden worden. Als in het display de dagteller begint te knipperen, wordt door drukken op knop (2) de teller
gereset. Dit gebeurt alleen als de display de DST en TM toont (u kunt ODO en TTM niet resetten).
Let op! Het indrukken van knop 1 en 3 pas uitvoeren als het display minimaal 30 seconden aanstaat, anders
komt men in het menu “ display instelling”. (beter is het na enkele meters fietsen de teller te nullen). Mocht
u toch in dit menu zitten, zet de hoofdschakelaar op de accu uit.

