
 

 

Error codes  
 

 
 

 
Bij problemen met het elektrische systeem kan een error code in het display verschijnen.  
 
 

LCD03, LCD05, LCD08 

 

01_ info: Duimgas storing 
03_ info: Motor Hall sensor storing.  
06_ info: Motor of controller storing. 
 
 
Meest voorkomende foutmelding is 03_info:  
Deze foutmelding is een storing aan de motor. Oorzaken: 

- slechte stekkerverbinding. 
o Controleer of de motorstekkers er goed in i 

- kabelbreuk motorkabel 
- defecte controller 
- defecte hallsensor in motor 

 

 

  



 

Error codes C965 (Bafang midden motor) 

Error codes worden weergegeven op de plaats waar de snelheid indicatie wordt weergegeven. 

Kijk in onderstaande tabel of jouw error code erbij staat. 

 

Error code Error omschrijving Error display 

0x01 Normaal Geen Error 

0x03 Rem signaal Geen Error 

0x04 Duim gas in hoogste stand 1 sec. beep signaal,  
code 04H verschijnt  

0x05 Duim gas Error 1 sec. beep signaal, 
code 05H verschijnt 

0x06 Laag voltage beveiliging 1 sec. beep signaal, 
code 06H verschijnt 

0x07 Hoog voltage beveiliging 1 sec. beep signaal, 
code 07H verschijnt 

0x08 Hall sensor error op de 
motor 

 

1 sec. beep signaal, 
code 08H verschijnt 

0x09 Fase lijn error op de motor 1 sec. beep signaal, 
code 09H verschijnt 

0x10 Hoge temperatuur van de  
Controller 

1 sec. beep signaal, 
code 10H verschijnt 

0x11 Temperatuur sensor 
controller error 

1 sec. beep signaal, 
code 11H verschijnt 

0x12 Stroom sensor error 1 sec. beep signaal, 
code 12H verschijnt 

0x13 Accu temperatuur sensor 
error 

1 sec. beep signaal, 
code 13H verschijnt 

0x14 Motor temperatuur sensor 
error 

1 sec. beep signaal, 
code 14H verschijnt 

0x21 Motor snelheid sensor error 1 sec. beep signaal, 
code 21H verschijnt 

0x22 BMS communicatie error 1 sec. beep signaal, 
code 22H verschijnt 

0x23 Koplamp error 1 sec. beep signaal, 
code 23H verschijnt 

0x24 Koplamp sensor error 1 sec. beep signaal, 
code 24H verschijnt 

0x30 Communicatie error 1 sec. beep signaal, 
code 30H verschijnt 

 
 
 
 


