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Spesifikasjoner: 

Type VLCD-5 
Strømstyrke DC 11 V-60V 
Maks arbeidsstrøm 70 mA (11V)     32 mA (50V) 
Display type 21 x 4 (segment LCD) 
Hastighetsmåling 1-12 pulser pr. omdreining av hjul 
Arbeidstemperatur -20°C  -  +70°C 
Bakgrunnsbelysning Hvit LED modus, lysstyrke 200 cd/m2 
Dimensjoner 102,5 mm x 74,5 mm x 28 mm 

 

Installasjon: 

Monter settet på styret med festebraketten. Koble ledning som vist på skjema under. 

 

 

Koblingsskjema 
1 Oransje (RX) 
2 Brun (TX) 
3 Hvit (Svak strøm) 
4 Grønn (Strøm) 
5 Svart (Jord) 
6 Lilla (Brems) 
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Hvordan bruke displayet: 

1. Funksjoner på display. 
Displayet viser hastighet, styrken på motor, 
batteriindikator, avstand syklet, total avstand 
syklet, cruise kontroll hastighet, 
feilmeldinger, bremsefunksjon og hovedlys.  
 
(*)Når man slår på displayet vil det skru på 
bakgrunnsbelysning og symbolene fremstår 
som sorte.  

 
Frontlys/baklys 

 
Batteristatus 

 
Digitalt Speedometer. Maks hastighet, 
gjennomsnittlig hastighet. I Km/t eller MPH. 
 
 
 

 
Kraft assistanse. 
 
ECO – TOUR – SPEED – TURBO 

 
Total lengde (ODO). Trip måler (TRIP), 
gjennomsnittlig hastighet (AVG), Total lengde 
(DISTANCE) og forbrukt tid (TIME) 
 
ODO og TRIP kan bli nullstilt ved å trykke «i»-
knappen i 2 sekunder. Man kan veksle 
mellom (AVG) og (TIME) ved å trykke raskt på 
«i»-knappen 

 

Feilmeldinger – Status display 

 
2. Hvordan trykke på knappene: Det er 3 forskjellige måter man kan trykke på 

knappene:  
Kort – 1 sekund 
Lang – 2 sekunder 
Kombinasjon av å trykke 2 knapper samtidig – 3 
sekunder 
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Avansert oppsett: 

1. Starte avansert oppsett. 
Trykk «i» og AV/PÅ knappene samtidig i 4 
sekunder for å få opp avansert oppsettmeny. 
Man kan endre verdier på det avanserte 
oppsettet ved å trykke «+» eller «-» 
knappene.  

 

Standard verdiene er listet opp under (trykk 
«i» knappen for å skifte imellom de 
forskjellige parametere): 
d1 = hjuldiameter. Velg mellom 14-32 
tommer. Standard = 26 tommer 
cc = Magnetisk nummer for fartssensor.  
Standard = 1 
00.0 km/h = km/t eller MPH.  
Standard = km/h 
06.0 km/h = 6 km/t funksjon 
Standard = ON 
A = Ampere 
Standard = 16 
M = Modus (Europeisk eller Japansk) 
Standard = EUR 
25.0 km/h = Maks hastighetsgrense 
Standard = OFF 

 

2. Trykk raskt på AV/PÅ knappen for å lagre 
endringer.  

 
3.  For å returnere til det vanlige displayet, 
vent i 4 sekunder.  

 

 

Feilkoder: 

ERR-02 Feil på motor ellerkortslutning i motor 
ERR-03 Feil på styringssystemet 
ERR-04 Feil på gasshåndtak 
ERR-08 Lavt strømnivå alarm 

 


