Handleiding Bafang C965

Snelheid mode
Snelheid
indicatie
Accu indicatie

Lage temp. indicatie
Lamp
Error code
Onderhoud
indicatie
PAS snelheid

Omhoog
Links
Onder
Aan/Uit
Rechts

Power
Temperatuur

Menu indicatie
Menu informatie

Aan/uit zetten display
Door aan uit knop (middelste knop) enkele seconden in te drukken gaat het display aan.
Opnieuw indrukken van de aan/uit knop zet het systeem weer uit.
Wanneer de motor stopt met rijden zal het systeem het display na 5 min. uitschakelen.
Bediening ondersteuning
Met de onderste en bovenste knoppen kort indrukken wordt de ondersteuningstanden geregeld.
Knop omhoog voor meer ondersteuning en knop omlaag voor minder. Er zijn 9 standen.
Verlichting
Door de bovenste knop enkele seconden in te drukken gaat de verlichting aan.
Loopondersteuning
De onderste knop continue indrukken begint de loopstand. Zolang de knop ingedrukt blijft, de
loopondersteuning (6km/h) ingeschakeld. Hiermee kunt u de fiets naast u laten meerijden zonder de
fiets te moeten duwen. Op het display verschijnt een P als de loopstand is ingeschakeld.
Functies fietscomputer
DST is de dagteller. Door de rechtse knop 2 seconden in te drukken kun je de dagteller op 0 zetten.
ODO is de is de totale km teller. Deze kun je niet op 0 zetten. Met de rechtse en linkse knop kun je
wisselen tussen DST en ODO.

Parameter instelling
Druk 2x snel achtereen op de Aan/Uit knop.
Met de omhoog / omlaag knop verander je de waarde.
Met de links / rechts knop ga je naar de volgende parameter
Met de Aan/Uit knop bevestig je de instelling.
(Noteer altijd de parameter voordat je iets veranderd, zo kan je altijd terug moest het systeem niet meer
optimaal werken)
1

Kilometer of Mile

2

Graden of fahrenheit

3

Lichtgevoeligheid
Keuze van 1-5 waarvan 1 bij lichte
omgeving gaat de display verlichting al
aan. Bij 5 gaat deze pas aan in donkere
omgeving.

4

Display verlichting
Keuze van 1-5 voor de helderheid van de
display aan te passen

5

Buzzer signaal aan/uit
(geeft piep bij aanzetten van display)
Keuze tussen 0-1
0 = Uit
1 = Aan

6

Auto Off time

Keuze tussen 1-9 hiermee kan je de
minuten instellen dat het display uit
gaat. Standaard staat deze op 5 minuten.

7

Power Indicatie op het display

Keuze tussen 0-1.
0 = uit
1 = aan
8

Onderhoud herinnering

Keuze tussen 0-1 zo krijg een signaal
zodra je x-aantal km hebt gereden voor
een onderhoud.
9

Wieldiameter

Keuze menu voor het selecteren van de
juiste wieldiameter. Dit kan een foute
snelheid indicatie geven als dit niet juist
staat.
10

Voltage
Keuze uit 24V, 36V of Ube.
De E-fietsspecialist systemen zijn allemaal
36 Volt

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.

