
 

Display handleiding Bafang DP-C07 
 
 
Het display zit in het midden van het stuur en is niet afneembaar. 
Met de knoppenmodule kunt u de instellingen op het display veranderen. 
 
AAN/ UIT ZETTEN DISPLAY 
In het midden van de achterzijde van de accu zit de knop van 
de hoofdschakelaar.  
Door vervolgens knop (4) op de knoppenmodule korte tijd 
ingedrukt te houden wordt het systeem ingeschakeld. Door 
opnieuw knop (4) in te drukken zet u het display weer uit. Bij 
stilstand zal het display na 5 minuten automatisch 
uitgeschakeld worden. 
 
BEDIENING ONDERSTEUNING 
Met knoppen (1) en (2) kunt u de ondersteuningstanden 
regelen. Knop (1) voor meer ondersteuning en knop (2) voor 
minder ondersteuning. Er zijn 5 standen. Als u de 
ondersteuning op 0 zet, staat de motor uit en kunt u zonder 
extra weerstand (vrijloop) volledig op eigen kracht fietsen. 
De kilometerteller blijft werken. 
 
VERLICHTING 
In het donker gaat de verlichting (voor en achter) en 
displayverlichting automatisch aan. De verlichting kan 
ook handmatig ingeschakeld worden door knop (3) in te 
drukken. Het symbool met het lampje (3) wordt in het 
display zichtbaar zodra de verlichting ingeschakeld is. 

 
LOOPONDERSTEUNING 
De loopondersteuning (6 km/u) wordt geactiveerd door knop 
(2) continu ingedrukt te houden. Hiermee kunt u de fiets 
naast u laten meerijden, zonder de fiets te moeten duwen. 
 
FUNCTIES FIETSCOMPUTER 
Na het inschakelen staat het display op dagteller (TRIP). 
Door kort knop (5) in te drukken kan gescrold worden tussen 
de diverse functies: dagteller (TRIP) of totaalteller (TOTAL),  
Gemiddelde snelheid (AVG) en maximale snelheid (MAXS).  
Na 2 minuten springt het display weer terug naar het 
 oorspronkelijke (TRIP) scherm. 
 
Dagteller resetten 
De dagteller kan terug op 0 gezet worden volgens onderstaande stappen: 
1. Druk 2 keer kort achter elkaar op knop i (5). 
2. In het scherm verschijnt TC (Trip Clearance). 
3. Kies voor Y (Yes) door knop (1) kort in te drukken. 
4. Als Y (Yes) in beeld staat, bevestigen door 2 keer kort op knop i (5) te drukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DISPLAY INSTELLING WIJZIGEN 
Om in het menu ‘display instellingen’ te 
komen volgt u onderstaande stappen: 
 
1. Druk 2 keer kort achter elkaar op i knop (5). 
 
2. De volgende instellingen verschijnen achtereenvolgens: 
TC = Dagteller resetten 
S7 = Miles of km 
BL = Gevoeligheid displayverlichting 
BL1 = Helderheid displayverlichting 
Off = Tijd dat het display zichzelf uitschakeld wanneer er niets gebeurd 
NNA = Onderhoudswaarschuwing 
PSD = Paswoord 
 
3. Druk telkens 1 keer kort op knop i (5) om naar de volgende instelling te gaan. 
 
4. Ga uit het menu door 2 keer kort achter elkaar op knop i (5) te drukken. 

 


