
Handleiding

C961



‐ 4 ‐

Scherm

Knoppen

Drieknops elektronische besturing

 Aan/uit




Batterij

Modus
Level

Wandel

Tijd

Snelheid

Unit

Afstand
Unit

TRIPODO
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Opgelet: Het display niet ontkoppelen als de stroom is 
ingeschakeld.

Voorkom schade

Bescherm uw lcd scherm om waterschade te 
voorkomen

Probeer geen parameters te resetten als het 
display niet werkt.

Bel of mail ons voor assistentie bij defecten.

Installatie

Monteer het display en de controleknoppen op het stuur 
van uw fiets. Sluit alles aan met de stroom uitgeschakeld.

AAN/UIT

Om in te schakelen druk . Lang drukken op  schakelt 
het systeem uit.

Het display schakelt zichzelf uit na tien minuten 
zonder activiteit.
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Wandelassistentie

Houd  ingedrukt om de wandelassistentie te starten. 
U ziet het wandel icoon verschijnen op het display en de 
motor houd een snelheid aan van 6km/u.

Gebruik deze functie enkel tijdens wandelen en 
niet bij het rijden op uw fiets.

Verlichting LCD

Houd  ingedrukt om de verlichting van het scherm in te 
schakelen. Houd  opnieuw ingedrukt om uit te schakelen.

Nota: Automatische verlichting is alleen mogelijk als uw 
controller dit ondersteunt.
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Niveau van ondersteuning
Op het scherm kan u verschillende niveau's van 
ondersteuning aflezen. Druk  of  om het niveau te 
wijzigen. Het standaard niveau is 1.

Batterij indicatie
U krijgt 4 blokjes te zien bij een volle batterij. 
Percentage bij verschillende aanduidingen:

<20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%

Het icoon zal knipperen bij een bijna lege batterij.

Afstand (trip and odometer)

Druk  en kies TRIP of TOTAAL (Odometer).

TRIP Reset

Houd zowel   en  ingedrukt om de TRIP afstand en tijd 
te wissen.



‐ 8 ‐

Foutcodes

Bij een defect toont het scherm een foutcode. Kijk in de lijst 
achteraan voor de betekening van de foutcodes.

De motor zal nooit werken bij een foutcode.
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Scherminstellingen

Voorbereiding

Kijk alle aansluitingen na alvorens de stroom in te schakelen.

Instellingen
Houd   ingedrukt om het scherm aan te zetten. Houd 
daarna  en  ingedrukt voor de instellingen..

Meeteenheden
Druk op  om te kiezen tussen KM/U of  MPH.

Druk  om op te slaan en verder te gaan.
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Snelheidsbegrenzing instellen
Druk op  of  om de snelheidsbegrenzing te wijzigen.

Druk  om op te slaan en verder te gaan.

Verlichting
Druk  of  om de helderheid te wijzigen (1 tot 8).

Druk  om op te slaan en verder te gaan.
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Tijdaanduiding
Druk  of  om het uur te wijzigen, druk  om op te slaan 
en verder te gaan naar minuten. Druk  of  om deze te 
wijzigen.

Druk  om op te slaan.

Herstart uw scherm om de instellingen te activeren.

Geavanceerde modus (programmatie)
Houd  ingedrukt en start het display. Houd  en  
ingedrukt en ga naar instellingen.

Houd nu  of  ingedrukt en laat niet los. Druk 8 x op  om 
naar geavanceerde modus te gaan.
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Wielmaat instellen

Druk  of  om de wielmaat te wijzigen. Van 8 tot 32 inch. 
Druk   om opte slaan en verder te gaan.

Energiebesparing (slaapstand)
Druk  of  om de slaapstand te kiezen(0 tot 60 min).

Het scherm zal zich uitschakelen na 0 tot 60 minuten 
zonder activiteit. Druk   om op te slaan en verder te 
gaan.

Aantal ondersteuningniveau's kiezen.
Druk  of  en kies het aantal ondersteuningsniveau's ( tot 

9 niveau's mogelijk)
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Druk  om op te slaan

Herstart het display om de instellingen te activeren.

FAQ

Q: Het scherm wil niet opstarten?

A: Controleer of de batterij is aangesloten en aan staat. 
Controleer daarna alle bekabelen en probeer het nogmaals. 
Contacteer uw technieker als het nog niet werkt.

Q: Mijn scherm toont een foutcode. Wat nu?
A: Kijk in de lijst achteraan deze handleiding. Probeer het 
defect te verhelpen. Laat het scherm 2 minuten uit staan. 
Zo reset de foutcode zich. U kan nu opnieuw proberen.
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Foutcodes:

Foutcode Omschrijving

04 Gashendel keert niet terug naar nul.
05 Gashendel ander probleem.
06 Lagespanning bescherming
07 Hoogspanning bescherming
08 Hall sensor fout
09 Fase lijn fout
10 Controller Oververhit
11 Temperatuur sensor fout
12 Stroomsensor fout
21 Snelheidssensorfout
22 Communicatiefout in controller
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