TSD middenmotor display
Functies Display
Het weergeven van de snelheid, ondersteuningsstand,
batterijlading, storingen, totale afstand, gemiddelde
snelheid en lichtindicator
Bij het aanzetten van het display gaat de verlichting in
het scherm aan. U ziet de symbolen in het zwart
verschijnen.
Met de knoppen kun je het display bedienen
Verlichting
Batterij spanning
Hoe meer zwarte blokjes, hoe voller de accu
Snelheidsmeter

Ondersteuningsstand
Eco - tour – speed - turbo

Fietscomputer
ODO = totaal gereden afstand
TRIP = Dagteller (resetten door ‘i’ ingedrukt te houden
AVG = Gemiddelde snelheid
TIME = tijd
Je kunt tussen deze functie switchen door kort op ‘i’
knop te drukken
Storing status display
Eror code van type storing verschijnt op het display

Fabrieksinstellingen instellingen
Let op. Wanneer je in deze instellingen iets wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor het functioneren
van het systeem.
Toegang tot instellingen
• Knop ‘i’ en de ‘aan’ knoppen tegelijkertijd 4 seconden indrukken.
• Hierna drukt u 4 keer op de ‘i’ knop.
Instellingen wijzigen
• Met de + en – knop kunt u de waardes veranderen.
• Met de ‘i’ knop kun je door het menu gaan.
• Druk kort op de aan/uit knop om de keuzes te bevestigen
Uit de instellingen
• Wacht 4 seconden en u gaat uit het menu
Correcte instellingen
• D1 = wieldiameter
• CC = hoeveelheid magneten = 1
• km/h = km/h of mil/h = km/h
• 0.6.0 km/h = wandelstand = ON
• Sd = nvt
• A = Aantal amperes = 16
• M = Mode (Europees of Japans) = EUR
• 25.0 km/h = maximale speed limit = OFF
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De accu is geschikt om te laden in een omgevingstemperatuur van 0-45°C.
Laad de accu dus niet op bij een temperatuur van onder de 0°C.
De accu heeft geen last van geheugen effect.
De nominale accu spanning bedraagt 36 volt. Het spanningsbereik van de accu ligt in een
werkgebied tussen de 30 en 42 volt.
De accu mag alleen geladen worden met de bijgeleverde acculader.
De accu mag niet continu aan de lader aangesloten blijven, laad alleen als het nodig is.
Koppel de accu af als deze vol is (LED groen)
Als de accu lange tijd niet gebruikt wordt, laad hem dan elke 2 maanden op.
De accu mag niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte
Gebruik de accu niet samen met andere accu’s
Laat de accu niet vallen en zorg dat deze niet blootgesteld wordt aan schokken of heftige
trillingen.
Zorg er voor dat de accu en de accu-aansluitingen worden beschermd tegen water en vocht. Een
te vochtige omgeving kan aantasting en/of schade veroorzaken.

