
HANDLEIDING 
Color Display C-14F 



1: Functionele omschrijving

 Plus: assistentie hoger 

  Power: aan/uitleggen display 

  Min: assistentie lager 



1.1 Display aan/uit 

Hou de power knop ingedrukt voor 1 seconde om de display aan/uit te leggen. De 
display wordt automatisch uitgeschakeld na enkele minuten wanneer geen enkele 
actie ondernomen wordt. 

1.2 Assistentie levels 

Door middel van de +/- knop kunt u het niveau van uw assistentie aangepassen. 
Deze levels gaan van 0 tot en met 9. 



1.3 Weergaves 

Met een druk op de power knop kan u de weergave op uw display aanpassen. 
Hierbij heb je verschillende weergaves. 
1. Afstand trip 4. Duur trip
2. Totale kilometers 5. Maximum snelheid
3. Range (NVT) 6. Gemiddelde snelheid

1.4 Backlight display aan/uit 

Hou de + knop ingedrukt voor 1 seconde, dit zorgt ervoor dat de verlichting aan/uit 
gaat. Daarnaast wordt ook het scherm van uw display aangepast naar de correcte 
modus. 

  Dagmodus  Nachtmodus



1.5 Dagteller op "0" zetten 

Bij het inhouden van zowel de + als - knop, kunt u volgende instellingen resetten: 
- Gemiddelde snelheid
- Maximum snelheid
- Totaal afgelegde afstand
- Duur

2. Instellingen display

Met een dubbele druk op de power knop, kunt u door verschillende menu’s 
navigeren. De + / - knop past de parameter van de instellingen aan, de power knop 
brengt u bij het volgende item. 
Bij een dubbele druk op de power knop verlaat je het menu. 

* display verlaat automatisch het menu wanneer er geen actie ondernomen wordt binnen 30 seconden
* voor veiligheidsredenen kunt u geen gebruik maken van het menu tijdens het rijden
* u verlaat het menu automatisch wanneer u start met rijden

De instellingen zijn in volgende volgorde ingesteld. 

2.1 Taal/Language : Standaard Engels, niet aan te passen 

2.2 Systeem/System : Druk +/- om te wisselen tussen metrisch 
en imperiaal stelsel. 

2.3 Helderheid/Brightness:  Door het gebruik van + / -  kunt u 
de helderheid van uw scherm aanpassen.  
I is donker, IIIIII is helder, standaard waarde is I. 



2.4 Auto off: Uw systeem valt automatisch uit na enkele minuten wanneer geen 
enkele actie ondernomen wordt. Het aantal minuten uw display zonder actie actief 
blijft, kunt u hier instellen. 
Bij de keuze OFF valt u terug op standaardduur, deze bedraagt 5 minuten. 

2.5 Weergave/Scenes:  Enkel analoog beschikbaar. 

2.6 Indicator batterij/battery ind: Hier geeft u 3 opties, deze zijn aan te passen met 
de +/- knop. (Voltage - Percentage - OFF). Deze vindt u rechts bovenaan terug op 
uw display. 



2.7 Indicator power/power ind:   Weergave van uw kracht output van uw batterij. U 
kan kiezen tussen Watt of Ampere. 

2.8 Klok/Clock:  U kunt de datum/tijd aanpassen door op de power knop te drukken. 
Hierbij komt u terecht bij de instellingen van datum/klok. 

2.9 Start wachtwoord:  Hier kan u een persoonlijk paswoord instellen, die u dan 
telkens moet ingeven wanneer u de fiets opstart. Gelieve uw paswoord op een 
veilige plaats te bewaren. Indien u paswoord vergeten bent kan het systeem niet 
meer opstarten.  Het is niet verplicht een wachtwoord in te stellen. 




