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Voltage van de accu

Voltage van de accu. Een volle accu zal ongeveer 41 Volt afgeven. Als de spanning zakt naar 31 Volt is de 
accu leeg en zal de trapondersteuning uit gaan om diepontlading en schade aan de accu te voorkomen
AAN/UIT :
AAN: Dit doet u door de middelste knop even ingedrukt te houden. U mag de knop loslaten wanneer het 
display aan is.
UIT: U kunt het display uitschakelen door de middelste knop enkele seconden in te drukken.
VERLICHTING
In de avond kunt u de voor verlichng aanzeen door de bovenste pijl ingedrukt te houden. In de avond kunt u de voor verlichng aanzeen door de bovenste pijl ingedrukt te houden. 

TRAPONDERSTEUNING 
De trapondersteuning wordt ingesteld door op de bovenste pijl of de onderste pijl te drukken. Hierdoor 
verspringt het cijfer op uw display.
Het LCD display hee 5 ondersteunings- standen, van “1” tot “5”. 
Als u op de bovenste of de onderste knop drukt zal u de trapondersteuning met 1 stand verhogen of verla-
gen. De hoogste stand is “5” en gee dan ook de meeste trapondersteuning. 
Het LCD display hee ook een 6 km wandel stand. (het symbooltje op display is de wandelaar) Houd knop 
onderste knop ingedrukt. De fiets rijdt zonder te trappen. Bijvoorbeeld gemakkelijk bij het lopen met de 
fiets. 
Baerijbesparing: Het display beschikt ook over een spaarstand. Dit wil zeggen dat het display zichzelf 
uitschakelt na enkele minuten inacviteit. 
Reseen van de TM (jd in minuten) en DST (de afgelegde afstand per rit kan door de onderste pijl en bovReseen van de TM (jd in minuten) en DST (de afgelegde afstand per rit kan door de onderste pijl en bov-
enst pijl tegelijk in te drukken. Op dat moment beginnen de cijfers op het voorbeeld 00:01TM en DST 
00:01 km te knipperen. Door op de middelste knop te drukken gaande waarde TM en DST terug naar nul.

LET OP! Als u de fiets aan zet dient u 10 seconden te wachten met het op nul zeen van de dag teller!


