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1. Felhasznált alapanyagok és méretek

A képernyő hossza a D13/U modell esetében 52.5 mm, szélessége 33.3 mm. A kezeléshez 
3 gomb áll rendelkezésre. A képernyő megjelenése fényes és részletes, a felhasználói felülete 
letisztult. A tartó konzol anyaga Nylon, a fedőlap anyaga ABS, ami garantálja a megfelelő 
működést -20°C-tól +60°C-ig.

Megjelenés:

Méretek (mm):

85

50

R11.10

R18.55

12

15
.3

1



4

2. Funkciók

A D13/U 2.4"-os LCD kijelzője 24V/36V/48V akkumulátorokkal kompatibilis,
integrált első világítással. Funkciói az alábbiak:

a. Összes megtett út
b. Megtett út
c. Sebesség
d. Világítás
e. Rásegítés szintje
f. Akkumulátor kapacitása
g. Hibaüzenet

Felhasználói felület

A jól áttekinthető felhasználói felületről az összes szükséges információ könnyedén leolvasható,
a következő ábra szerint:

Ráseg. szint
növelése

Ráseg. szint
csökkentése

Sebesség ODO, Út, Útidő, Max
sebesség, Átlagsebesség,
Váltás

Akku Lámpa 6 km/h rásegítés

Rásegítés
szintjeBe / Ki

Hibaüz.
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3. Gombok

A D13/U-nak 3 gombja van: PLUSZ (+), ON/FF, MÍNUSZ (-)

4. Felszerelés

Tegye fel a kijelzőt a kormányra, állítsa be a jó láthatósághoz és kezeléshez, majd húzza meg
a csavart.

Ráseg. szint
növelése

Ráseg. szint
csökkentése

Be / Ki
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5. Használat

(1) Bekapcsolás/Kikapcsolás
Tartsa nyomva a Be/Ki gombot 1 másodpercig, hogy bekapcsolja a kijelzőt és aktiválja a
kontrollert; Tartsa nyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercig amikor a kijelző be van kapcsolva
a kijelző kikapcsolásához. A kijelző ebben az üzemmódban nem fogyasztja az akkumulátort,
a szivárgó áram 2μA alatt van. Használati procedúra:

(2) Első lámpa Bekapcsolása/Kikapcsolása
Bekapcsolt kijelzőnél tartsa a plusz gombot lenyomva 2 másodpercig az első lámpa bekap-
csolásához. Bekapcsolt kijelzőnél újra tartsa a plusz gombot lenyomva 2 másodpercig az első
lámpa kikapcsolásához.

1: Nyomja a Be/Ki gombot 1 mp-ig
kikapcsolt állapotban

1: Nyomja a plusz gombot 2 mp-ig: lámpa be
2: Nyomja a plusz gombot 2 mp-ig: lámpa ki
(kijelző bekapcsolt állapotban van)
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(3) A rásegítés mértékének beállítása és 6 km/h-ás rásegítés
Ha a kijelző be van kapcsolva röviden nyomja meg a Plusz (+) vagy Mínusz (-) gombot, a rá- 
segítés mértékének beállításához. Az alapbeállítás 5 vagy 9 szintre van állítva. A mínusz gomb 
lenyomva tartása a 6 km/h-ás rásegítést aktiválja bármely szinten, de a motor beállítása 
automatikusan O lesz; Engedje el a Mínusz gombot a 6 km/h-ás rásegítés deaktiválásához.

(4) Kijelző
A kijelző mutatja a valós idejű sebességet, az összes megtett utat, az indulástól megtett utat, 
az időt, a maximális sebességet, az átlagsebességet, a rásegítés mértékét, az akkumulátor 
töltöttségi szintjét, valamint a hibakódot Az ODO (összes megtett út), a megtett út, az idő, 
a maximális sebesség, az átlagsebesség váltogatva jeleníthető meg, ha a kijelző be van kap-
csolva. Más adatra váltáshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot röviden (0.5 másodpercig)

Röviden nyomja meg a „+”, „-“ gombot a rásegítési szint
0 és 5 közötti beállításához, ha a kijelző be van kapcsolva.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mínusz gombot a 6
km/h-ás rásegítés aktiválásához, engedje fel a deaktivá-
láshoz.

Rövid lenyomás 0,5 másodpercig a másik adatra váltáshoz
ODO-> Út-> IDŐ-> Max sebesség-> Átlagsebesség-> ODO

6 km/h-ás

Rásegítési
szint
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(5) Az akkumulátor töltöttségi szintje:
Ha mind az öt oszlop világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve; Ha az akkumulátor fe-
szültsége alacsony, az utolsó oszlop villog és töltés szükséges.

Töltöttségi szintek:
1 egység: 5%-25%
2 egység: 25-45%
3 egység: 45-65%
4 egység: 65-85%
5 egység:85-100%

(6) Hibakód:
A motorvezérlő problémája esetén a kijelző hibakódot jelenít meg. A kód villog és a rendszer
leáll. A kezelőfelület nem lép ki a hibakód módból, amíg a hibakódot nem törli (Az újraindítás
addig nem működik, amíg a hibakódot nem törli).
További információkért lásd a mellékelt hibakód meghatározásokat. Hibakód az alábbiak szerint:

Hiba villog

Hibakód
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(7) Törlés:
Tartsa lenyomva a plusz és a mínusz gombot egyszerre több mint 3 másodpercig, hogy minden 
információ törlésre kerüljön: út, idő, max. sebesség, átlagsebesség.

6. Jótállás és szavatosság
A részletes jótállási feltételeket a mellékelt „Jótállási jegy” tartalmazza.

7. Verzió
Kérjük, hivatkozzon a használtaban lévőre, ha az egyes verziók között eltérés merülne fel. A
verziószám a plusz gomb 10 másodpercig tartó megnyomásával érhető el a kezdőlapon, ha
a sebesség nulla. A jelszó beírása után a verzióinformációkhoz nyomja meg a Be/Ki gombot.

Hosszan nyomja meg
a plusz és a mínusz

gombot a jelszó beviteli
felülethez, majd nyomja

meg a Be/ki gombot a
verzióinformációkhoz

való váltáshoz.
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Melléklet: Hibakód meghatározása

D13UART Hibakód Meghatározás Megoldás

21 Túláram a fázisszálon Rendszer újraindítása, ha a hiba fennáll, keres-
sen fel egy hivatalos szervízt.

22 Fék probléma Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e 
mielőtt a rendszert bekapcsolja

24 HS meghibásodás Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlako-
zik-e, ha a hiba újracsatlakozás után is fennáll, 
kérjen segítséget hivatalos szervíztől

28 Egyéb hiba Indítsa újra a rendszert, vagy frissítse a progra-
mot, vagy cserélje ki a vezérlőt

30 Kommunikációs hiba Rendszer újraindítása; ellenőrizze a kábeles 
kapcsolatot

31 Akkumulátor kapcsoló meghi-
básodás

Ellenőrizze az akkumulátor gombját

32 Tolás-támogatási hiba Ellenőrizze, hogy gomb beragadt-e

33 MCU meghibásodás, alapfe-
szültség probléma

Cseréljen kijelzőt



11


