
Položka Display Setting
Unit - nastavení jednotek (km/míle)
Brightness - nastavení intenzity podsvícení displeje (10, 30, 50, 75 nebo 100 %)
Auto Off - nastavení automatického vypnutí displeje (1-9 min)
Max Pas - nastavení počtu přípomocí (3/5/9)
Power View - nastavení formátu ukazatele výkonu (výkon/točivý moment)
SOC View - nastavení formátu ukazatele baterie (procenta/napětí)
TRIP reset  - vymazání dočasný dat (TRIP, MAX, AVG, TIME)
AL Sensitivity - nastavení světelné citlivosti (0 - 5, 0 = vypnutý snímač světelnosti) 
Password - aktivace, změna a deaktivace uživatelského hesla
Set Clock - nastavení času
Back - zpět

Položka Information
Battery info - souhrnné informace o stavu a vlastnostech baterie
Error Code - souhrnné informace o proběhlých chybových hlášeních (max. 10 položek)
Back - zpět

Položky v nastavení se mohou lišit dle nahrané verze softwaru displeje.
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Zapnutí a vypnutí 
 Zapněte napájení elektrického  
 systému na baterii
 Aktivujte baterii stisknutím tlačítka na jejím těle.

 Zapněte ovládací panel elektrokola
 stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači na 5 vteřin.

Stejným způsobem elektrický systém také vypnete. Systém se z důvodu úspory elektrické energie automaticky 
vypne po 10 minutách nečinnosti.

Nastavení režimu asistence 
Změnu režimu asistence v rozsahu 1-5 provedete stisknutím tlačítek  . 
Pokud chcete jet bez asistence jako na běžném jízdním kole, vypněte elektrický systém tlačítkem .
  Při jízdě s nízkými otáčkami motoru a vysokým režimem asistence se motor  
  může krátkodobě rozvibrovat. V takovém případě doporučujeme ihned snížit režim asistence.

Asistent chůze 
Aktivaci asistenta chůze provedete stisknutím a přidržením tlačítka . 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.

Zapnutí/vypnutí osvětlení  
Pro zapnutí / vypnutí osvětlení stiskněte a podržte tlačítko  na 1 vteřinu.

Indikátor stavu baterie 
Slouží pro získání představy o zbývající kapacitě baterie. Pakliže všechny LED diody svítí, baterie je plně 
nabitá. V případě nižšího napětí baterie (nižší aktuální kapacity) a vyšší momentální zátěže (např. při jízdě 
do kopce) může zobrazení kapacity na ovládacím panelu kolísat. Přesnější údaj o kapacitě baterie nabídne 
indikátor umístěný přímo na baterii.
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