Displaymanual
Svensson Bikes Family

DISPLAY
6. Felkodsindikatorn
När motorinkonen tänds har fel upptäckts i
cykelns elektronik. För felssökningskoder
besök vår hemsida på:
www.cargobike.se/felkoder

7. Assistansnivå
Assistansnivå (7): den valda assistansnivån
visas från 1 till 5; om nummer 0 (noll) visas
innebär det att ingen assistans är aktiv från
motorn.

8. Walkassist
När assistansnivån står på läge 0 (noll),
visas en fot i displayn. Håller du sedan in
MINUS-knappen aktiveras Walkassist och
motorn driver cykeln framåt i max 5 km/h.

1. Hastighetsläge
Visar genomsnittshastighet (AVG km/h),
maxhastighet (MAX SPEED km/h).

9. Tripläge
2. Hastighetvisning

Visar din tripmätare Trip, ODO DST visar hur
långt cykeln gått totalt, Time visar hur länge
du har cyklat.

Visar din aktuella hastighet.

3. Batteriindikator

10. Tripinformation

Batteriindikator med 5-segment som visar
hur mycket batteri du har kvar.

Här visas den information som du väljer i
alternativ 9 (Tripläge).

4. Belysning

En enkel instruktionsvideo för inställningar
av displayn finns att se på:

Visas endast när belysningen är påslagen.
Detta aktiveras genom att trycka och hålla
in plus knappen på kontrollpanelen.

www.cargobikeofsweden.se/cargovideo

5. Bromsindikator
Visas när bromsen är aktiverad eller intryckt.
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KONTROLLPANEL
Motorn kontrolleras via kontrollpanelen på styret. Det finns 5 hastighetslägen. För optimal
funktion bör du välja en låg hastighet på kontrollpanelen och lägga växelväljaren i läge 1 innan
du börjar trampa.

Avståndsläge och hastighetsläge

Plus knapp

Tryck kort på PÅ/AV knappen för att växla
läge mellan avståndsvisning och hastighetsvisning.

PÅ/AV

Påbörjad distans (AVG Speed), Maxhastighet
(MAX Speed), hastighet (Speed), Tripmätare (Trip), total distans (ODO), tid du cyklat
(Time) och energianvändning (Power) visas i
nämnd ordning.

Minus knapp

PÅ/AV
För att sätta på hjälpmotorn trycker du och
håller inne PÅ/AV knappen i 2 sekunder.
Tryck och håll inne PÅ/AV i 2 sekunder igen
för att stänga av.
Om cykeln inte använts på 5 minuter stänger display och hjälpmotor av sig själv automatiskt.

Assistansnivåväljare

Belysning/bakgrundsbelysning

Välj de olika assistansnivåerna genom att
trycka på PLUS eller MINUS.
Lägsta nivån är 1 och högsta är 5.

Tryck och håll inne UPP knappen i 2 sekunder för att aktivera både bakgrundsbelysningen i displayn och ljuset på cykeln.

När kontrollpanelen sätts på, aktiveras assistansnivå 1 automatiskt.

Tryck och håll inne UPP knappen igen i 2
sekunder igen för att stänga av.

När nummer 0 visas i displayn innebär det
att du inte får någon assistans från hjälpmotorn.

Om displayn sätts på när det är mörkt ute
kommer bakgrundsbelysning och ljus tändas per automatik.
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