INSTRUKTIONSBOG
LCD-display till EvoBike

Specifikationer
Displaytype: LCD IPS
Størrelse: 2,2”
IP-klassificering: IP65
Driftstemperatur: Mellem -20°C og +70°C
Opbevaringstemperatur: Mellan -30°C och +80°C
Certificeret i henhold til CE og ROHS.
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Displayindstillinger
1.1 Tænd og sluk for skærmen
Tryk og hold på POWER-knappen i 1-2 sekunder for at tænde eller slukke for displayet *.
Displayet slukkes automatisk efter 0-9 minutters inaktivitet. Dette kan man indstille som ønsket.
* Hvis du har valgt en adgangskode til displayet, skal du indtaste den for at displayet skal starte. Se afsnit 2.6.

1.2 Vælg niveau af motor assistance
Tryk på PLUS / MINUS-knappen for at ændre motorens hjælpestyrke. Skalaen går
fra 0-5, hvor 0 er neutral / ingen hjælp og 5 er den højeste niveau af hjælp.

1.3 Skærm tilstande på displayet
Med et hurtigt tryk på POWER-knappen skiftes, hvad der vises på skærmen, såsom
motoreffekt, hastighed eller afstand.
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Ved et hurtigt tryk på ”M” knappen så ændre man trip-tælleren.
Vælg mellem Trip -> ODO -> Time -> Power.

1.4 Lysindstillinger
Tryk og hold knappen PLUS for 1 sekund for at tænde eller slukke lyset på cyklen *.
Når batterispændingen er så lav, at motoren ikke længere kan hjælpe til, fungerer
displayet et stykke tid, så man kan have lys på.
* BEMÆRK! Disse lysindstillinger gælder kun for cykelmodeller, hvis belysning
drives af batteriet på elcykel. Nogle modeller har separate batterier som sider i
lygterne

1.5 Walk mode
Tryk og hold MINUS knappen nede i 2 sekunder for at starte cyklus gå / mode tilstand. Slip knappen for at forlade tilstanden.
Displayet skal startes, før denne tilstand kan bruges.
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Menu Indstillinger
Dobbeltklik på POWER-knappen for at få adgang til skærmens opsætningsmenu.
Klik på PLUS / MINUS knappen for at rulle gennem indstillingerne.
Klik på POWER-knappen for at vælge den indstilling, du vil ændre, og klik på PLUS
/ MINUS-knappen for at ændre en værdi. Når du er færdig med indstillingen, skal
du klikke på knappen POWER igen.
Dobbeltklik på POWER-knappen for at komme ud af opsætningsmenuen.

Menuer
2.1 System
Klik på PLUS / MINUS knappen for at skifte mellem svenske eller britiske måle
enheder (km/miles).

2.2 Lysstyrke
Der er 5 trin til skærmens lysstyrke. Ændre ved at klikke på PLUS /
MINUS knappen.
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2.3 Automatisk nedlukning
Klik på PLUS / MINUS knappen for at ændre den tid, det tager for displayet at
slukke automatisk, ved inaktivitet. Vælg mellem 0-9 minutter.

2.4 Level H - Høj ydelse for 500W-cykel
Klik på PLUS / MINUS knappen for at vælge ”ja” eller ”nej” for at indstille cyklen
i høj Ydelse *. I høj indstilling kører motoren op til 40 km/t i stedet for den sædvanlige 25 km/t. En H vises på displayet, når du har valgt høj indstillingen.
* BEMÆRK! Gælder kun for cykler med 500W motorkraft.

2.5 Avancerede indstillinger
Disse indstillinger må kun konfigureres af et autoriseret værksted. Denne menu er
beskyttet af kode.
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2.6 Adgangskode til Display
Tryk på POWER-knappen for at komme ind i menuen for at vælge adgangskoden til
displayet. Standardkoden, som du skal indtaste for at vælge en personlig kode er
0000.
Når du har valgt din egen adgangskode, skal du indtaste den, når du tænder displayet.
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Fejlkoder - Guide
Hvis der er opstået en fejl i cykelens elektronik, vises en
fejlkode nederst på displayet. Der står ”Error” efterfulgt
af en kode mellem 04H-30H.

Fejlkode

fejlbeskrivelse

Error 04H

Gashåndtaget er i den forkerte position *

Error 05H

Gashåndtaget fejler*

Error 06H

Spændingen er for lav

Error 07H

Spændingen er for høj

Error 08H

Motorens hallsensor fejler

Error 09H

Fasefejl i motoren

Error 10H

Elektronikboksen er overophedet

Error 11H

Motoren er overophedet

Error 12H

Strøm sensor fejl

Error 13H

Batteritemperaturføler fejler

Error 14H

Motoren temperatursensor fejler

Error 15H

Elektronikboksens temperatursensor fejler

Error 21H

Hastigheds sensor fejler

Error 22H

BMS-kommunikations fejl

Error 23H

Forlygte fejler

Error 24H

Forlygtens sensore fejler

Error 25H

Torque sensor fejl (bevægelse)

Error 26H

Torque sensor fejl (hastighed)

Error 30H

Kommunikations fejl

* Gælder kun for cykelmodeller med gashåndtag.
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