
Zapnutí a vypnutí 
 Zapněte napájení elektrického systému  
 na baterii
 Aktivujte baterii stisknutím tlačítka na jejím těle.

 Zapněte LCD panel elektrokola
 Na ovladači displeje stiskněte tlačítko          a podržte jej po dobu 2 vteřin.
Stejným způsobem elektrický systém také vypnete. Pro vypnutí rámové baterie přidržte tlačítko po dobu  
4 vteřin. Systém se z důvodu úspory elektrické energie automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.

Nastavení režimu asistence
Pro změnu režimu asistence v rozmezí 0-5 krátce stiskněte tlačítko               . Nejvyšší režim asistence je 
označen číslem 5, režim s označením 0 je bez pomoci elektromotoru.

  Při jízdě s nízkými otáčkami motoru a vysokým režimem asistence se motor může krátkodobě   
  rozvibrovat. V takovém případě doporučujeme ihned snížit režim asistence.
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Asistent chůze
Aktivaci asistenta chůze provedete stisknutím a přidržením tlačítka        na ovládacím displeji. Pro aktivaci 
režimu asistenta musí být nastaven režim asistence 1-5. Tato funkce slouží pro usnadnění manipulace 
 s elektrokolem, typicky při chůzi s elektrokolem po boku. Rychlost elektrokola se v tomto případě pohybuje  
v rozmezí 4 až 6 km/h. Asistent chůze bude vypnut ihned po uvolnění tlačítka.

  POZOR: Po aktivaci asistenta chůze se elektrokolu nesnažte bránit v pohybu.  
  V takovém případě může dojít k poškození motoru.

Změna módu ukazatele rychlosti a vzdálenosti
Změnu na displeji zobrazovaných informací vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka         .
Informace se zobrazují v pořadí: 
 TRIP  ODO  TIME  AVG  MAX 
 Vzdálenost výletu   Celková vzdálenost    Čas*   Průměrná rychlost  Maximální rychlost 

Vymazání dočasných dat
Vymazání dočasných dat (trip, time, avg, max) provedete stisknutím a přidržením tlačítek        a        .  
Na displeji se zobrazí rES. Zvolte možnost Y a potvrďte tlačítkem       .

Nastavení parametrů
Pro vstup do režimu nastavení parametrů stiskněte dvakrát tlačítko       .
Pro změnu parametru stiskněte tlačítko       nebo       . Pro uložení nastaveného parametru stiskněte tlačítko       .
Un - nastavení jednotky (km / míle)
Ld - nastavení obvodu kola v cm (max. +/- 5% od výchozího nastavení obvodu)
bL - nastavení podsvícení displeje v rozsahu 1-3
Ls - rychlostní limit 
Cr - hodnota proudu

Výchozí nastavení
Restart nastavení do výchozí podoby (tovární nastavení) se provede stisknutím a podržením tlačítek       a       . 
Na displeji se zobrazí dEF. Zvolte možnost Y a potvrďte tlačítkem        . Po provedení výchozího nastavení se 
ve spodním řádku zobrazí 00.

Zapnutí osvětlení (pouze pokud je osvětlení instalováno)
Zapnutí předního a zadního osvětlení provedete stisknutím a přidržením tlačítka        po dobu 1 vteřiny.

USB zásuvka
Displej je vybaven micro USB zásuvkou určenou pro dobíjení mobilních zařízení (5 V).
Pro propojení vašeho zařízení s dobíjecím konektorem použijte adaptér nebo kabel s konektorem Micro USB-B.


