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6km/h Wandel functie 6 km/h
Batterij indicatie
Ondersteuningsstand
Verlichting

Aan/uit zetten display
Door enkele seconden knop (1) in te drukken gaat het display aan.
Opnieuw indrukken van knop (1) zet het systeem weer uit.
Wanneer de motor stopt met rijden zal het systeem het display na 5 min. uitschakelen.
Bediening ondersteuning
Met knop (2) en (3) wordt de ondersteuningstanden geregeld. Knop (2) voor meer ondersteuning en
knop (3) voor minder. Er zijn 5 standen. De ondersteuningsstand wordt weergegeven door de ledjes (6)
Verlichting
Indien u een koplamp heeft aangesloten op de controller, kunt u door knop 2 enkele seconden in te
drukken, de lamp inschakelen. Het ledje (4) gaat aan. Uitzetten gaat wederom met knop 2.
Loopondersteuning
Als knop (3) continue in gedrukt wordt zal, zolang de knop ingedrukt blijft, de loopondersteuning
(6km/h) ingeschakeld zijn. Hiermee kunt u de fiets naast u laten meerijden zonder de fiets te moeten
duwen. Het ledje (7) gaat branden.
Accu toestand
De accu toestand wordt met 4 leds aangegeven.
L = Low
H = High
Bij volle accu branden alle 4 de leds.
Als de laatste led begint te knipperen is er minder dan 10% lading over.

Tips levensduur accu
o De accu is geschikt om te laden in een omgevingstemperatuur van 0-45°C.
o Laad de accu dus niet op bij een temperatuur van onder de 0°C.
o De accu heeft geen last van geheugen effect.
o De accu mag alleen geladen worden met de bijgeleverde acculader.
o De accu mag niet continu aan de lader aangesloten blijven, laad alleen als het nodig is.
o Koppel de accu af als deze vol is (LED groen)
o Als de accu lange tijd niet gebruikt wordt, laad hem dan elke 2 maanden op.
o 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.

