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Kjære kunde, vær vennlig å les denne brukermanualen før du begynner å bruke KT-LCD3 instrumentet. 
Manualen vil guide deg igjennom hvordan du skal bruke instrumentet riktig for å oppnå en mengde forskjellige 
funksjoner og informasjon om utstyret det er koblet til.  
Funksjoner og skjerm: 

 

1  Opp-knapp 10  6 Km/t assistanse 
2  Av/På knapp 

11 

KM/H Hastighet (Km/t) 
3  Ned-knapp MPH Hastighet (Miles) 
4  Batterinivå MXS Maks hastighet 
5  Lys foran/bak AVS Gj. hastighet 
6  Bremsedisplay 

12 

Km Avstand (Km) 

7 
TM Tid enkelttur Mil Avstand (Miles) 

TTM Tid totalt DST Lengde enkelttur 

8 
MOTOR W Motorkraft ODO Tot. turlengde 
MOTOR °C Motortemp. C VOL Batt. spenning 
MOTOR °F Motortemp. F 

13 
ASSIST Trinnivå gir 

9 
°C Utetemp. C CRUISE Cruisefunksjon 
°F Utetemp. F  

 
Betjening: 

1. Av/På  
Hold  inne en stund for å slå på strømmen. Hold  inne en stund til for å slå av. 
Når motoren stopper, og ikke benyttes innen 5 minutter, vil den automatisk slå seg av 
og slå av motorstrømmen.  
 
 
2. Skjermbilde 1 

 

Hold  knappen for å starte opp skjermbilde 1 

2.1. Slå på bakgrunnsbelysning og hovedlys 

 

Hold knappen lenge for å slå på bakgrunnsbelysning og 
hovedlys. Hold  knappen igjen lenge for å slå av 
bakgrunnsbelysning og hovedlys 

2.2. Trinnivå gir (ASSIST) 

 

Trykk  eller  knappen for å veksle mellom 1-5 gir. Gir 
1 er minste kraft og gir 5 er høyeste. Hver gang man 
starter opp, vil man automatisk få giret man sist brukte 
(bruker kan sette dette vilkårlig). Gir 0 er uten 
kraftforsterker. 

2.3. 6 Km/t assistanse 

 

Hold inne  knappen og  begynner å blinke. Utstyret vil 
nå ikke gjøre mer en maks 6 Km/t. Slipp  knappen, og 
funksjonen opphører.  
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2.4. Cruisefunksjon 

 

Etter at Cruisefunksjonen er slått på, vil hastigheten være 
mer en 7 Km/t. Hold  inne lenge for å aktivere 
cruisefunksjonen. Brems eller trykk en hvilken som helst 
annen knapp for å avslutte cruisefunksjonen.  

2.5. Skjerm og sletting av enkelt data 

 

Etter å ha trykket Av/På bryter i 5 sekunder, trykk på  
og  samtidig. Tid enkelttur (TM) og lengde enkelttur 
(DST) begynner å blinke. Trykk på  knappen og lagrede 
data på begge nullstilles. Hvis  man ikke greier å holde 
Av/på knappen i løpet av 5 sekundervil man automatisk 
komme tilbake til kontrollskjermen, og dataene beholdes.   

2.6. Skjermbilde 2 

 

Trykk raskt på  i skjermbilde 1 for å komme til 
skjermbilde 2. I kjøremodus, vil skjermbilde 2 automatisk 
vende tilbake til skjermbilde 1, og den originale 
motorkraften (MOTOR W) vil bli erstattet med 
motortemperatur (MOTOR °C) 

4. Skjermbilde 3 

 

Trykk raskt på  i skjermbilde 2 for å komme til 
skjermbilde 3. Etter 5 sekunder i kjøremodus hvor 
skjermen viser maksimum hastighet (MXS), vil den 
returnere til faktisk hastighet (KM/H).  

5. I skjermbilde 3, trykk på  knappen og skjermbildet vil returnere til skjermbilde 1  

6. Hold  knappen inne for å slå av skjermen og strømforsyningen. 

7. Feilkoder 

 

Feilkode: 
01_info 
03_info 
04_info 
05_info 
06_info 

Beskrivelse: 
Feil med gasshåndtak 
Feil med de magnetiske motorsensorene 
Feil på dreiemomentsensor 
Feil på akselhastighetssensor 
Motor eller kontroller har kortsluttet 

 Elektroniske systemkontroll feil vil blinke med en 
varselkode. Når feilen er utbedret, fjernes feilkode-
skjermbildet.  

7.2. Motor temperatur alarm 
Når motortemperaturen kommer over varselsgrensen, begynner MOTOR °C (°F) å blinke 
uansett hvilket skjermbilde du er i. I mellomtiden vil motorkontrolleren ta seg av den generelle 
beskyttelse av motoren.  
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Generelle innstillinger: 

1. Sett maksimum kjørehastighet 

 

Etter å ha vært påslått i 5 sekunder, hold inne  og  
samtidig. Maks hastighet KM/H og MXS blinker. Trykk  
eller  for å sette maks hastighet (standard er 25 Km/t). 
Trykk  for å gå til neste innstilling.  

2. Hjuldiameter 
Hjuldiameter settes etter at maksimum hastighet er satt og  er trykket. 
Hjuldiameter begynner å blinke. Trykk  eller  for å sette hjuldiameter 

 

Velg i området 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,700c og 28 
tommer. Trykk  for å gå til neste innstilling. 

 
3. sette metriske enheter 

 

Metriske enheter settes etter hjuldiameter og  er 
trykket. KM/H og Km blinker. Trykk  eller  for å sette 
de 3 enheten for fart, kilometer og temperatur.  

 Skjerm: 
Hastighet 
Total lengde 
Temp. omgivelse 

Metrisk: 
KM/H 
Km 
°C 

Engelsk: 
MPH 
Mil 
°F 
 

4. KM/H og Km stopper å blinke etter at metriske enheter er satt. Trykk  for å gå 
tilbake til «sett maskimum hastighet» eller hold  inne lenge for å gå ut av generelle 
innstillinger og lagre de nye innstillingene.  
 
5. Man kan gå ut av hvilken av innstillingene nevnt over ved å holde  inne lenge. 
Hvis man ikke holder knappen inne i minst 1 minutt, går man automatisk tilbake til 
skjermbilde 1 uten at verdier lagres.  

 
Tegninger og dimensjoner: 

1. Dimensjoner skjerm 
 

 

3. Dimensjoner doble braketter 
 

 

2. Dimensjoner knappeboks 
 

 

4. Koblingsskjema 
 
 

 

 


