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   BEELDSCHERM HANDBOEK DP C18.UART
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INLEIDING
•• Naam: Intelligent beeldscherm
•• Model: DP C18.UART

② 1.0: nummer van hardware versie
B. Tweede regel (als hieronder)

•• Toepassing: hulpcyclus electrische energie

605P1QB220003

•• Uiterlijk: de behuizing is van PC; het vloeibaar kristal scherm is gemaakt van verharde
PMMA

① 605: Lengte van de kabel en connector
type is 230mm M5.2
② P1: Intern identiteit nummer
③ QB220003: Productiedatum is 21
november 2016; SN is 0003
•• P type kabel label nummer regel
Het nummer is verdeeld in twee regels
en QR code is aan de rechterzijde (zoals
getoond op onderstaande figuur)

•• Laser nummering is aan de achterkant van
het beeldscherm
Het nummer is in het midden van de achterkant van het display, het nummer is verdeeld
in twee regels:

Inhoud van QR code:
DPC18P10101.0
PD2528051505
DP C18.U 1.0
605P1QB220003
De eerste regel:
DPC18P10101.0 - Software versie
De tweede regel:
PD2528051505 - Parameter code
De laatste twee regels:
DP C18.U 1.0 / 605P1QB220003 - SN

A. Eerste regel (als hieronder)
DP C18.U 1.0
① DP C18.U: BAFANG beeldscherm
model
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OVERZICHT UITERLIJK
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SPECIFICATIES
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•• Nominale spanning: 36V/43V/48V

•• Bedrijfsstroom geleverd aan regelaar: 50mA

•• Nominale stroom: 10mA (zoals getoond in
de tekening)

•• Bedrijfstemperatuur: -20℃~45℃
•• Opslagtemperatuur: -30℃~70℃

•• Maximale bedrijfsstroom: 30mA

•• IP niveau: IP65

•• Als het uitgeschakeld is, is de lekstroom:
≤1uA

•• Opslag vochtigheidsgraad: 30%-70%
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OVERZICHT FUNCTIES

OVERZICHT FUNCTIES
•• Gebruik van een tweeweg serieel communicatie protocol, eenvoudige bediening via het
toegevoegde toetsenbord met 5 toetsen.
•• Indicatie snelheid: Geeft de werkelijke snelheid aan als SPEED, de maximale snelheid als
MAXS en de gemiddelde snelheid als AVG.
•• Km of mijl: De gebruiker heeft de keuze tussen km en mijl.
•• Intelligente indicatie accu capaciteit: Door
een optimaliseringsalgoritme wordt een
stabiele weergave van het laadniveau
van de accu gewaarborgd, en wordt het
probleem van schommelende indicaties van
het accuniveau van veel displays vermeden.
De gebruiker kan de weergavemodus van
het accu niveau definiëren als spanning of
percentage.
•• Automatische lichtgevoelige lampjes: De
voorbelichting, achterbelichting en achtergrondlicht van het scherm worden automatisch aan en uitgeschakeld afhankelijk van
omgevingslicht.

•• Ondersteuning niveaus modus selectie:
0-3/0-5/0-9.
•• Rit afstand indicatie: De maximale getoonde
afstand is 99999. Afstanden van een enkele
rit TRIP of de totale afstand TOTAL kunnen
weergegeven worden.
•• Indicatie van foutmeldingen
•• Loophulp
•• Intelligent beeldscherm: omvat uitgangsvermogen van de motor W voor rijden,
uitgangsstroom A, resterende mijlen RANGE,
energieverbruik CALORIES.
•• Stel wachtwoord in voor toegang: gebruiker
kan zelf een wachtwoord voor toegang
instellen.
•• Stel parameters in: Vermogen hulpniveau,
wiel diameter, snelheidslimiet enz. kunnen
op de computer ingesteld worden via een
verbindingskabel. Zie voor details de beschrijving van de configuratie van computer
parameters.

•• Er zijn 5 niveaus van achterbelichting: 10%
is het donkerste, 100% is de hoogste
belichting.
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GEBIED NORMALE INDICATIE
5
1

6

2

7

3

8

4

5

enkele rit afstand (TRIP) → totale afstand ODO
→ maximale snelheid (MAX) → gemiddelde
snelheid (AVG) → resterende afstand (RANGE)
→ energieverbruik (CALORIES) → tijd (TIME).
6

9

10

7

2

Tijd indicatie:

9

USB lading indicatie:

Voorlicht indicatie:
Wordt alleen getoond als het voorlicht
brandt.

4

Vermogensschaal indicatie/huidige schaal
indicatie:
Geeft de huidige uitvoervermogen waarde,
de uitvoer eenheid kan ingesteld worden in
"Power View".

10

Indicatie hulpvermogen niveau/hulpmotor:
Druk kort (0,5 sec.) op
of
om het
niveau te selecteren. Druk en houd vast
(2 sec.)
om de modus "hulpmotor" te
starten, toont
symbool.

Snelheidsschaal beeldscherm:
de schaalwaarde is in overeenstemming met
de digitale waarde.

Digitale snelheidsindicatie:
Geeft de waarde van de huidige snelheid
aan, de snelheidseenheid kan ingesteld
worden in "Unit".

Bij externe connectie in het beeldscherm,
wordt het symbool getoond.
3

Indicatie spanning/indicatie percentage:
Geeft de waarde aan van het actuele accuniveau, de beeldscherm modus kan ingesteld
worden in de "Soc View".

11

De tijd wordt getoond volgens het 24-uurs
systeem en geeft de huidige tijd aan, de tijd
kan ingesteld worden in de "Stel klok in".

Accu indicatie:
Geeft de waarde aan van het huidige accuniveau.

8
1

Modus selectie:

11

Modus data indicatie:
Toont huidige data overeenkomstig de
modus.
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NORMALE BEDIENING

KNOP DEFINITIE
Voorlicht

Ondersteuning
verhoger
AAN/UIT

Ondersteuning
verlager
Modus

NORMALE BEDIENING
•• AAN/UIT schakelaar

•• Niveau selectie trapondersteuning

Schakel in, druk en houd vast (> 2 sec.)
om het beeldscherm in te schakelen,
het beeldscherm begint te werken. Druk
opnieuw in en houd vast (> 2 sec.)
om
het beeldscherm uit te schakelen. Als de fiets
niet gebruikt wordt, wordt na 5 minuten (de
tijd kan ingesteld worden in "Auto Off") het
beeldscherm automatisch uitgeschakeld. Als
de wachtwoord functie van het beeldscherm
geactiveerd is, moet het juiste wachtwoord
ingegeven worden om in de normale beeldscherm interface te komen.

In het geval van handgeschakelde versnelling drukt u kort (<0,5 sec.)
of
om het
niveau te wisselen om de trapondersteuning
te veranderen. Het laagste niveau is 0 en het
hoogste niveau 5. Als het beeldscherm aan
staat is de standaard modus Niveau 1, "0"
betekent geen trapondersteuning.
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•• Schakelaar voor meerdere functies interfaces
Druk kort (0,5 sec.) op
om te schakelen naar een andere data interface, circulair wordt signaal
getoond rit afstand (TRIP) → totale afstand (ODO) → maximale snelheid (MAX) → gemiddelde snelheid
(AVG) → resterende afstand (RANGE) → energieverbruik (CALORIES) → tijd (TIME). Energieverbruik
eenheid CALORIES betekent kCal.
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NORMALE BEDIENING

•• Voorlicht / beeldscherm achterlicht schakelaar
Druk in en houd ingedrukt (> 2 sec.)
om
het beeldscherm achterlicht en het voorlicht
in te schakelen. Druk opnieuw in en houd
ingedrukt (> 2 sec.)
om het beeldscherm
achterlicht en het voorlicht uit te schakelen.
Er zijn 5 niveaus van achtergrondlicht
helderheid die de gebruiker kan selecteren
(dit kan ingesteld worden in "Brightness").
(Indien het beeldscherm wordt ingeschakeld
in een donkere omgeving, dan worden het
beeldscherm achtergrondlicht en het voorlicht automatisch ingeschakeld. Indien het
beeldscherm achtergrondlicht en het voorlicht manueel worden uitgeschakeld, dan
moeten ze achteraf ook manueel worden
ingeschakeld)
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•• Loophulp modus
Druk
in en houd ingedrukt (> 2 sec.) om
in loophulp modus te komen, het symbool
wordt weergegeven. Als knop
wordt
ontgrendeld, wordt de loophulp modus
beëindigd.
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GEBRUIKER INSTELLING
•• Bedrijfsproces in de instelling interface

Unit
Brightness
Auto Off
MAX PAS
Power View
SOC View
Display Setting
sSetting

TRIP Reset
AL Sensitivity
Factory
Default Setting
Mode
Password
Set clock
BACK

SETTING

Information

Wheel
Speed Limit
Battery info.

EXIT

Error Code
BACK
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GEBRUIKER INSTELLING

•• Ga in "SETTING" interface
Nadat u het beeldscherm ingeschakeld
heeft, drukt u tweemaal kort (< 0,5 sec.) op
om in de "SETTING" interface te komen.
De interface omvat de drie opties "Display
setting", "Information" en "EXIT". Druk kort
(< 0,5 sec.) op
of
om tussen de opties
te schakelen en druk dan kort (< 0,5 sec.)
op
om te bevestigen en de optie binnen
te gaan. Selecteer "EXIT" en druk kort (<
0,5 sec.) op
om de interface te verlaten
of druk tweemaal kort (< 0,5 sec.) op
in
enige interface om de ingestelde interface
te verlaten. De ingestelde gegevens worden
bewaard voor de twee exit modi. Als er
geen enkele activiteit is binnen 20 sec. en
vervolgens wordt de ingestelde interface
verlaten, dan worden geen gegevens
opgeslagen.
•• Ga in "Display setting" interface
In de "SETTING" interface drukt u kort (< 0,5
sec.) op
of
om de "Display setting" te
selecteren en vervolgens drukt u kort (< 0,5
sec.) op
om te bevestigen en "Display
setting" binnen te gaan. Er zitten dertien
ingestelde opties in de interface.
⑴ "Unit" - eenheid wisseling tussen km en
mijl

⑵ "Brightness" - stelt de helderheid van het
beeldscherm in
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om
"Brightness" te selecteren en druk dan kort
(< 0,5 sec.) op . Druk vervolgens kort (<
0,5 sec.) op
of
om te wisselen tussen
de percentages van "100%"/"75%"/"50%"
/"30%"/"10%". 100% is de hoogste helderheid, 10% is de laagste helderheid. Nadat u
het helderheid percentage heeft geselecteerd, drukt u opnieuw kort (< 0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug te
keren naar "Brightness". Druk tweemaal kort
op
(met de tussenliggende tijd korter dan
0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "BACK" → "EXIT" om terug
te keren naar de hoofd interface.
⑶ "Auto Off" - stelt tijd in voor automatisch
afsluiten

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Unit"
te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.)
op
om de ingestelde interface binnen te
gaan. Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om
"Metric" / "Imperial" in te drukken, en druk
vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
om de
instelling op te slaan en terug te gaan naar
de "Unit" interface. Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan
0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "BACK" → "EXIT" om terug
te keren naar de hoofd interface.

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Auto
Off" te selecteren en druk dan kort (< 0,5
sec.) op . Druk vervolgens kort (< 0,5 sec.)
op
of
om automatisch Off time te selecteren als "OFF"/"9" /"8" /"7" /"6" /"5" /"4"
/"3" /"2" /"1" . De eenheid is minuut. Na de
keuze drukt u kort (<0,5 sec.) op
om de
instelling op te slaan en terug te keren naar
"Auto Off". Druk tweemaal kort op
(met
de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.)
om terug te keren naar de hoofd interface,
of kies "BACK" → "EXIT" om terug te keren
naar de hoofd interface.
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⑷ “MAX PAS”---stelt de rijmodus in voor
opstarten

⑹ “SOC View” --- stelt indicatiemodus in
voor accu capaciteit

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "MAX
PAS" te selecteren en druk dan kort (< 0,5
sec.) op . Druk vervolgens kort (< 0,5 sec.)
op
of
om de hulpmodus te selecteren: 3/5/9. Na bevestiging drukt u kort (<
0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan
en terug te keren naar "MAX PAS". Druk
vervolgens tweemaal kort op
(met de
tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om
terug te keren naar de hoofd interface, of
kies "BACK" → "EXIT" om terug te keren naar
de hoofd interface.

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "SOC
View" te selecteren en druk dan kort (< 0,5
sec.) op . Druk vervolgens kort (< 0,5 sec.)
op
of
om de beeldscherm modus
voor de output te kiezen als "Percent" /
"Voltage". Na bevestiging drukt u kort (<
0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan
en terug te keren naar "SOC View". Druk
tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te keren
naar de hoofd interface, of kies "BACK" →
"EXIT" om terug te keren naar de hoofd
interface.

⑸ “Power View”--- stelt beeldscherm modus van de output in
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om
"Power View" te selecteren en druk dan kort
(< 0,5 sec.) op . Druk dan kort (< 0,5 sec.)
op
of
om de output beeldscherm
modus te selecteren als "Power"/"Current".
Na bevestiging drukt u kort (< 0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug te
keren naar "Power View". Druk tweemaal
kort op
(met de tussenliggende tijd
korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar
de hoofd interface, of kies "BACK" → "EXIT"
om terug te keren naar de hoofd interface.
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GEBRUIKER INSTELLING

⑺ “TRIP Reset” --- stelt de reset functie in
voor afstand van een enkele rit

⑼ “Password”--- instelling van een wachtwoord voor toegang

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "TRIP
Reset" te selecteren en druk dan kort (< 0,5
sec.) op . Druk vervolgens kort (< 0,5
sec.) op
of
om te schakelen tussen
"NO" en "YES". TRIP Reset omvat maximale
snelheid (MAXS), gemiddelde snelheid
(AVG), afstand van een enkele rit (TRIP).
Na bevestiging drukt u kort (< 0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug te
keren naar "TRIP Reset". Druk tweemaal kort
op
(met de tussenliggende tijd korter
dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de
hoofd interface, of kies "BACK" → "EXIT"
om terug te keren naar de hoofd interface.
De gegevens worden niet automatisch
gereset wanneer het beeldscherm wordt
uitgeschakeld of de energie van de fiets
wordt uitgeschakeld.

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Password" te selecteren en druk dan kort (< 0,5
sec.). Druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Start PassWord" te selecteren
en druk vervolgens weer kort (< 0,5 sec.) op
. Druk kort (< 0,5 sec.) op
of 2 om te
kiezen tussen "OFF"/"ON", hieronder staat
de specifieke wijze van omschakelen.

⑻ “AL Sensitivity” --- instelling van licht
gevoeligheid
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "AL
Sensitivity" te selecteren en druk dan kort
(< 0,5 sec.) op . Druk vervolgens kort (<
0,5 sec.) op
of
om het niveau van
lichtgevoeligheid te kiezen tussen "0" /"1"
/"2" /"3" /"4" /"5" /"OFF" . "OFF" betekent
sluit de functie af. Niveau 1 is de zwakste
lichtgevoeligheid en niveau 5 is de sterkste
lichtgevoeligheid. Kies het gewenste niveau
en druk weer kort (< 0,5 sec.) op
om
de instelling op te slaan en terug te keren
naar "AL Sensitivity". Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan
0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "BACK" → "EXIT" om terug
te keren naar de hoofd interface.
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Wachtwoord om te beginnen:
Ga in de "Start PassWord" interface en
selecteer "ON". Druk kort (< 0,5 sec.) op
, en vervolgens wordt op de interface
getoond waar u het wachtwoord in moet
geven. Vervolgens drukt u kort (< 0,5 sec.)
op
of
om de nummers "0-9" te kiezen
en druk daarna kort (< 0,5 sec.) op
om
het ingevoerde nummer te bevestigen. Na
de invoer wordt het ingevoerde wachtwoord
opnieuw getoond in de interface. Herhaal
de bovenstaande stap om het wachtwoord
opnieuw in te voeren. Als het wachtwoord
hetzelfde is als de vorige keer, zal het
systeem aangeven dat het instellen van het
wachtwoord geslaagd is, zo niet dan moet
u de eerste stap herhalen om het nieuwe
wachtwoord in te voeren en vervolgens te
bevestigen.
Nadat het wachtwoord ingesteld is gaat de
interface automatisch terug naar de begin
interface binnen twee seconden. Druk
tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te keren
naar de hoofd interface, of kies "BACK" →
"EXIT" om terug te keren naar de hoofd
interface.
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Reset het wachtwoord:
Nadat het wachtwoord ingesteld is, geeft de "Password" interface de aanvullende optie van "Reset
Password". Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Reset Password" te selecteren, en druk dan kort (<
0,5 sec.) op . Vervolgens verschijnt op de interface dat u uw huidige wachtwoord moet invoeren.
Indien u tien keer het verkeerde wachtwoord ingegeven heeft, schakelt het beeldscherm automatisch uit. Als u het juiste wachtwoord ingeeft, wordt meteen het nieuwe wachtwoord in de interface
ingevoerd. De volgende stap is hetzelfde met het beginnende wachtwoord. Nadat het wachtwoord
veranderd is gaat de interface automatisch terug naar de begin interface binnen twee seconden.
Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de
hoofd interface, of kies "BACK" → "EXIT" om terug te keren naar de hoofd interface.
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GEBRUIKER INSTELLING

Wachtwoord toegang opheffen:
Ga in de "Start PassWord" interface om
"OFF" te selecteren en druk vervolgens kort
(< 0,5 sec.) op . Vervolgens verschijnt op
de interface dat u uw wachtwoord moet
invoeren. Indien u tien keer het verkeerde
wachtwoord ingegeven heeft, schakelt het
beeldscherm automatisch uit. Als u het juiste
wachtwoord heeft ingevoerd, verschijnt de
melding dat het geslaagd is en wordt het
wachtwoord in de interface gesloten. Twee
seconden later keert het automatisch terug
in de originele interface. Druk tweemaal kort
op
(met de tussenliggende tijd korter dan
0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "BACK" → "EXIT" om terug
te keren naar de hoofd interface.

⑽ “Set Clock”--- tijd instelling
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Set
Clock" te selecteren en druk dan kort (< 0,5
sec.) op . De tijd wordt weergegeven in
het 24-uur systeem. De cursor blijft staan
op het eerste cijfer van de klok. Druk kort
op
of
om "0-2" te selecteren en druk
vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
om de
selectie te bevestigen. Nu zal de cursor op
het tweede cijfer van de klok gaan staan.
Druk kort op
of
om "0-9" te selecteren en druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
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om de selectie te bevestigen. De cursor
zal verder gaan naar het eerste cijfer van de
minuten. Druk kort op
of
om "0-5"
te selecteren en druk vervolgens kort (< 0,5
sec.) op
om de keuze te bevestigen. De
cursor gaat nu naar het tweede cijfer van
de minuut, en druk vervolgens kort (< 0,5
sec.) op
of
om "0-9" te selecteren.
Druk kort (< 0,5 sec.) op
om de keuze
op te slaan en terug te keren naar "Set
Clock". Druk tweemaal kort op
(met de
tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om
terug te keren naar de hoofd interface, of
kies "BACK" → "EXIT" om terug te keren naar
de hoofd interface.
•• Ga in de "Information" interface
Ga in de "SETTING" interface en druk kort
(< 0,5 sec.) op
of
om "Information"
te selecteren en druk kort (< 0,5 sec.) op
om te bevestigen en de interface in te gaan.
Alle inhoud in de interface "Information" kan
aangeklikt worden, maar het beeldscherm
kan niet gebruikt worden om inhoud te
wijzigen.
⑴ "Wheel" en "Speed Limit" controle
Ga in de "Information" interface en het geeft
de gegevens weer van "Wheel" en "Speed
Limit". De gebruiker kan het BAFANG's
BESST hulpmiddel gebruiken om het beeldscherm met een PC te verbinden om de
gegevens te wijzigen. Druk tweemaal kort
op
(met de tussenliggende tijd korter dan
0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "BACK" → "EXIT" om terug
te keren naar de hoofd interface.
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⑵ "Battery Info." controle
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Battery Info." te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op
om de ingestelde interface binnen te gaan. Selecteer nu "Next Page" en druk kort (< 0,5 sec.) op
om de beeldscherm interface te wisselen. Als geen gegevens gedetecteerd worden, toont het
beeldscherm "--". Zie onderstaande tabel voor de inhoud en de daarmee overeenkomende uitleg:
Beeldscherm
inhoud

Uitleg

Beeldscherm inhoud

Uitleg

TEMP

Huidige temperatuur

Fiets tijden

Fiets tijden

Totale spanning

Accuspanning

Maximale tijd voor
ontlading

Maximale tijd voor
ontlading

Huidig

huidig

Laatste ontladingstijd

Laatste ontladingstijd

Res Cap

resterende accu capaciteit

Total Cell

Het aantal cellen

Full Cap

Accu capaciteit bij volledige oplading

Cel spanning 1

Spanning van cel 1

RelChargeState

Relatieve oplading, in
percentage

Cel spanning 2

Spanning van cel 2

AbsLaadstatus

Absolute oplading in
percentage

Cel spanning n

Spanning van cel n

Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de
hoofd interface, of kies "BACK" → "BACK" → "EXIT" om terug te keren naar de hoofd interface.
⑶ Controle geschiedenis "Error Code"
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Error Code" te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op
om de ingestelde interface binnen te gaan. "E-CODE" geeft de storinginformatie voor de laatste tien
keren. "E-CODE 1" geeft de storingsinhoud voor de laatste keer. "E-CODE 10" geeft de storingsinhoud tot de tiende keer. Maximaal kunnen tien records opgeslagen worden. Storingscode "00"
betekent geen storing. Raadpleeg de tabel met storingscodes voor de definitie van de andere codes.
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FOUTCODE DEFINITIE

FOUTCODE DEFINITIE
DP C18.UART beeldscherm kan defecten van de e-bike laten zien. Als een defect bemerkt wordt, zal het icoontje
aangegeven worden. Een van de volgende foutcodes zal aangegeven worden.

Fout

Uitleg

Foutoplossing

03

Remmen in werking

Controleer of een remkabel vast zit.

07

Bescherming tegen hoogspanning

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

08

Fout in de Hall sensor van de motor

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

10

De temperatuur van de motor bereikt
10 de maximale beschermingswaarde

Stop de e-bike voor een pauze.

12

Fout met de huidige sensor in de
regelaar

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

13

Fout met de temperatuursensor in
de accu

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

21

Fout met de sensor die de snelheid
van de wielen detecteert

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

22

BMS communicatiefout

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

25

Torsie sensor torsie signaleringsfout

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

26

Torsie sensor snelheid signaleringsfout

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

30

Communicatiefout

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar
een specialist om de fout te laten repareren.

Opmerking: Foutcode 10 verschijnt waarschijnlijk op het beeldscherm als de e-bike lange
tijd achtereen klimt. Dit geeft aan dat de temperatuur van de motor de beschermingswaarde heeft bereikt. In dit geval moet de gebruiker de e-bike stilzetten en pauzeren.
Als de gebruiker de e-bike door laat lopen, zal de motor automatisch de stroomtoevoer
beëindigen.
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