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LCD DISPLAY INTELLIGENT 800S

Bedieningspaneel
↓

2

Aan/uit knop
Druk de aan / uitknop 2 seconden in en het display zal aan of uit gaan.
Na circa 5 minuten schakelt het display automatisch uit.

Het instellen van de trapondersteuning
Gebruik de plus en min knoppen om te kiezen tussen de 9 trapondersteuningprogramma’s (0 tot 9).
De 9e stand geeft de meeste ondersteuning. In de stand ‘0’ levert de motor geen
ondersteuning maar kunt u wel gebruik maken van het display van uw fiets. Houdt er
rekening mee dat de accu bij gebruik van een hogere ondersteuning sneller leegloopt
dan bij gebruik van een lichtere ondersteuning.

→

→

Verlichting aan / uit (voor en achter)
Indien u de plus knop 2 seconden ingedrukt houdt zal het achterlicht en de
displayverlichting aan / uit gaan.

Loopassistentie
Indien u de MIN-knop 2 seconden ingedrukt houdt, zal de loopassistentie aan gaan.
De loopassistentie schakelt uit zodra u de MIN-knop loslaat.

Rit informatie wissen
Wanneer u de plus (+) en min (-) knop gelijktijdig indrukt zal de laatste rit en
snelheidsinformatie worden gewist.
Let op: Het totale kilometer stand kan niet gewist worden.
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Totaal aantal afgelegde kilometers (ODO)
Om het totaal aantal kilometers te zien die uw fiets heeft afgelegd kunt u 4x kort
drukken op de aan-/uit knop. De cursor verspringt met iedere druk op de knop. Als de
cursor op ODO staat wordt het totaal aantal afgelegde kilometer aangegeven. U kunt
uw display op de ODO stand laten staan. Indien dit niet gewenst is kunt u nog 2 keer
op de aan-/uit knop drukken om terug te keren naar de tripstand.

Tijdindicatie van uw afgelegde trip
Indien u de tijd van uw trip wil bijhouden kunt u de aan-uit knop 5x kort indrukken. De
cursor verspringt met iedere druk op de knop. Na 5x drukken wordt er een tijdindicatie
aangegeven. U kunt u display op deze stand laten voor zolang u de tijd van uw trip wil
bijhouden.
Indien u weer terug wilt keren naar de tripstand drukt u nog 1 maal op de aan-/uit
knop.

→
AVG-SPEED
↑

→
MAX-SPEED

←
TIME

SPEED

←
ODO

TRIP

Als bovenstaand symbool op het display verschijnt betekent het dat er een
storing in de motor of aan de controller is. Neem onmiddellijk contact op
met uw Vogue dealer!

Als u uw rem indrukt verschijnt dit symbool op uw display.
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LCD DISPLAY KEY-DISP KD21C

Bedieningspaneel
↓

5

Aan/uit knop
Druk de aan / uitknop 2 seconden in en het display zal aan of uit gaan.
Na circa 10 minuten schakelt het display automatisch uit.

Ondersteuningsniveau
Door middel van de plus /min knop kunt u het ondersteuningsniveau aanpassen.
Niveau 5 geeft de meeste ondersteuning, niveau 1 de minste ondersteuning.

Display / Verschillende menu’s
Nadat u het eBike-systeem hebt ingeschakeld, wordt op het display verschillende
menu’s weergegeven.
Om de aangegeven informatie te wijzigen, druk op de MODE knop.
Zie volgorde van verschillende menu’s hieronder weergegeven:
Snelheid (Km / h) → Reisafstand (Km)
→ Reisduur (uur.) → Max. Snelheid (Km / h) → Gemiddelde snelheid (Km / h) →
Motorvermogen (W) → Snelheid (Km / h).

Verlichting aan / uit (voor en achter)
Indien u de plus knop 2 seconden ingedrukt houdt zal het achterlicht en de
displayverlichting aan / uit gaan.

↑
Verlichting aan / uit
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Loopassistentie

Om de loopassistentie aan te zetten, houd de MIN-knop ingedrukt.
De E-Bike gaat met een uniforme snelheid van 6 KM per uur met een ‘’P’’ teken op uw
scherm.
De loopassistentie schakelt uit zodra u de MIN-knop loslaat.

↑

LOOPASSISTENTIE MODUS

Rit informatie wissen
Wanneer u de plus en min knop gelijktijdig indrukt zal de laatste rit en
snelheidsinformatie worden gewist.
Let op: Het totale kilometer stand kan niet gewist worden.
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LCD DISPLAY INTELLIGENT

Aan/uit knop
Druk de aan / uitknop 1,5 seconden in en het display zal aan of uit gaan.
Na circa 5 minuten schakelt het display automatisch uit.

Ondersteuningsniveau
Door middel van de plus /min knop kunt u het ondersteuningsniveau aanpassen.
Niveau 9 geeft de meeste ondersteuning, niveau 1 de minste ondersteuning.

Display / Verschillende menu’s
Nadat u het eBike-systeem hebt ingeschakeld, wordt op het display verschillende
menu’s weergegeven.
Om de aangegeven informatie te wijzigen, druk op de POWER knop.
Zie volgorde van verschillende menu’s hieronder weergegeven:

AVG Speed
(gemiddelde snelheid
)

MAX Speed (hoogst
snelheid)

Time (tijd)

Speed & Trip
(snelheid en afstand
laatste rit)

ODO
(totaal gereden afstand)
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Verlichting aan / uit (voor en achter)
Indien u de PLUS knop 1 seconden ingedrukt houdt zal het achterlicht en de
displayverlichting aan / uit gaan.

↑
Verlichting aan / uit

Loopassistentie
Indien u de MIN-knop 2 seconden ingedrukt houdt, zal de loopassistentie aan gaan.
De loopassistentie schakelt uit zodra u de MIN-knop loslaat.

↑

LOOPASSISTENTIE MODUS

Rit informatie wissen
Wanneer u de plus en min knop gelijktijdig indrukt zal de laatste rit en
snelheidsinformatie worden gewist.
Let op: Het totale kilometer stand kan niet gewist worden.
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LCD DISPLAY BAFANG C07.UART

Bedieningspaneel
↓

10

Aan/uit
Druk de aan / uitknop 2 seconden in en het display zal aan of uit gaan.
Na circa 5 minuten schakelt het display automatisch uit.

Ondersteuningsniveau
Door middel van de plus /min knop kunt u het ondersteuningsniveau aanpassen.
Niveau 5 geeft de meeste ondersteuning, niveau 1 de minste ondersteuning.

Display / verschillende menu’s
Druk op de infoknop om meer informatie te krijgen over de
afgelegde afstand van de laatste trip (trip km), de totale afgelegde
afstand (totaal km), de maximale gereden snelheid (max km/h en
de gemiddelde gereden snelheid (AVG km/h).
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Verlichting aan / uit
Wanneer u op de verlichtingsknop drukt zal de display oplichten en het achterlicht
aangaan (de voorlamp moet u zelf aanzetten).

Loopassistentie
Indien u de MIN-knop 2 seconden ingedrukt houdt, zal de loopassistentie aan gaan.
De loopassistentie schakelt uit zodra u de MIN-knop loslaat.

Rit informatie wissen
Indien u de infobutton 2 keer kort achter elkaar indrukt verschijnt het symbool (  ) חin
beeld.
Als u daarna op de PLUS-knop (+) drukt, verschijnt er een ( Y ) in beeld.
Nu zijn alle tijdelijke data (maximale snelheid, gemiddelde snelheid en dagtrip) op 0
gezet.

LET OP:
BIJ HET RESETTEN VAN DE GEREDEN AFSTAND IS HET VAN GROOT BELANG
DAT U NIET ZELF OP VERSCHILLENDE KNOPPEN GAAT DRUKKEN EN BINNEN
HET MENU GAAT SCROLLEN.
ER IS ANDERS EEN GROTE KANS DAT U DE SOFTWARE INSTELLINGEN ZULT
WIJZIGEN.
DE FIETS ZAL DAN NIET MEER NAAR BEHOREN FUNCTIONEREN EN
ONDERSTEUNEN.
WIJ ADVISEREN BIJ TWIJFEL ALTIJD UW DEALER OM ADVIES TE VRAGEN.
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LCD DISPLAY BAFANG (MODUS) DP C10.UART

1. DISPLAY INFORMATIE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

BATTERIJ INDICATIE
USB INGANG
VOOR EN ACHTER VERLICHTING
ERROR MELDING
HOOFDMENU
SNELHEID
MAXIMALE SNELHEID
AVG SNELHEID
RESTERENDE KM
ONDERSTEUNINGSNIVEAU
LOOPASSISTENTIE
AFGELEGDE KM AFSTAND INFORMATIE
TRIP KM INFORMATIE
TOTALE KM AFSTAND
SNELHEIDSMODUS (GEMIDDELDE SNEILHEID AVG KM/H) EN (MAXIMALESNELHEID
MAXS KM/H)
P. ONDERHOUDSWAARSCHUWING
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2. BEDIENINGSPANEEL INFORMATIE
↓
BEDIENINGSPANEEL

A.
B.
C.
D.
E.

OMHOOG
OMLAAG
VERLICHTING
AAN / UIT KNOP
MENU (INFORMATIEKNOP)

Aan/uit
Druk de aan / uitknop 2 seconden in en het display zal aan of uit gaan.
Na circa 5 minuten schakelt het display automatisch uit.

Ondersteuningsniveau
Door middel van de plus /min knop kunt u het ondersteuningsniveau aanpassen.
Niveau 5 geeft de meeste ondersteuning, niveau 1 de minste ondersteuning.

Display / verschillende menu’s
Druk op de infoknop om meer informatie te krijgen over de
afgelegde afstand van de laatste trip (trip km), de totale afgelegde
afstand (totaal km), de maximale gereden snelheid (max km/h en
de gemiddelde gereden snelheid (AVG km/h).
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Verlichting aan / uit
Wanneer u op de verlichtingsknop drukt zal de display oplichten en het achterlicht
aangaan (de voorlamp moet u zelf aanzetten).

Loopassistentie
Indien u de MIN-knop 2 seconden ingedrukt houdt, zal de loopassistentie aan gaan.
De loopassistentie schakelt uit zodra u de MIN-knop loslaat.

Rit informatie wissen
Indien u de infobutton 2 keer kort achter elkaar indrukt verschijnt het symbool (  ) חin
beeld.
Als u daarna op de PLUS-knop (+) drukt, verschijnt er een ( Y ) in beeld.
Nu zijn alle tijdelijke data (maximale snelheid, gemiddelde snelheid en dagtrip) op 0
gezet.
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USB OPLADEN
Wanneer de HMI uit staat, sluit u de USB-kabel aan op de HMI-laadpoort en
schakelt u de HMI aan. Zodra de HMI aan staat, steekt u de USB-kabel in de
HMI-laadpoort voor het opladen.
Let op: Maximale laadstroom is 500mA.

LET OP:
BIJ HET RESETTEN VAN DE GEREDEN AFSTAND IS HET VAN GROOT BELANG
DAT U NIET ZELF OP VERSCHILLENDE KNOPPEN GAAT DRUKKEN EN BINNEN
HET MENU GAAT SCROLLEN.
ER IS ANDERS EEN GROTE KANS DAT U DE SOFTWARE INSTELLINGEN ZULT
WIJZIGEN.
DE FIETS ZAL DAN NIET MEER NAAR BEHOREN FUNCTIONEREN EN
ONDERSTEUNEN.
WIJ ADVISEREN BIJ TWIJFEL ALTIJD UW DEALER OM ADVIES TE VRAGEN.
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LCD DISPLAY XH18

- DISPLAY

1. AAN / UIT knop
Druk de power knop enkele seconden in en het display zal aan of uit gaan.
Zodra het display aan gaat verschijnt de tekst ‘’welcome’’ in beeld.
Om het display uit te zetten houdt de power knop enkele seconden ingedrukt
en wacht tot er op uw scherm ‘’thank you’’ verschijnt en het display van zelf
uit valt.

↑
POWER KNOP
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2. RIT INFORMATIE
Door de drukken op de informatie knop kunt u het totaal gereden KM afstand
inzien, indien u nog een keer op de informatie knop drukt kunt u omschakelen
naar de laatst gereden KM afstand (per rit).

3. TOTAAL / TRIP KM AFSTAND
ODO geeft u het totale gereden KM stand aan.
Met de informatie knop kunt u deze omschakelen naar de TRIP stand, deze
geeft u de laatst gereden KM stand aan. Standaard is uw display ingesteld op
de ODO stand.

↑

Informatie knop

4. KILOMETERSTAND

5. KILOMETER OF MILE (MPH)

6. VERSNELLING / ONDERSTEUNING
Met de handschakelaar kunt u uw ondersteuningsniveau aanpassen.
De hoogste ondersteuningsniveau is 4 en de laagste 1.
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7. SNELHEIDSINDICATOR
Houdt de power en informatie knop tegelijkertijd ingedrukt om over te
schakelen tussen KM en Miles weergave.

8. HUIDIGE SNELHEID

9. BATTERIJ INDICATIE
Bij groen is uw accu volgeladen met de batterij indicator kunt u dit bijhouden.
Zodra de batterij indicator rood aangeeft, dient u uw accu op te laden.

10. ERROR CODE
Zodra de Error code op rood springt, geeft dit een storing aan.
Wij adviseren u om onmiddellijk contact op te nemen met uw Vogue Dealer.

11. VOORVERLICHTING
Uw voorverlichting staat standaard uitgeschakeld. Door eenmaal te drukken
op de power knop kunt u uw voorverlichting aan zetten. ( let op: eenmaal
drukken op de powerknop is voldoende, anders schakelt u het display uit)

12. LOOPASSISTENTIE (6KM)
Om de loopassistentie in te schakelen moet u de handschakel 2 seconden
draaien, dan zal uw fiets automatisch overschakelen naar loopassistentie.
Let op: zodra u de handschakel los laat zal de loopassistentie uitvallen!
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2. ALGEMENE INFORMATIE VOGUE E-BIKE

2.0 Bereik Actieradius

2.1 Capaciteit Accu
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2.2 Accu loskoppelen en uitnemen

Afbeelding 2.1

Afbeelding 2.2

2.3 Accu opladen
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Afbeelding 2.3

Afbeelding 2.4

Afbeelding 2.1

BELANGRIJKE PUNTEN
↓
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2.4 Wat u verder moet weten over de accu

3. TRAPBEKRACHTIGING
3.1 Wat is trapbekrachting?

3.2 Trapbekrachtiging in- en uitschakelen
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3.3 Wat u verder moet weten over trapbekrachtiging
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4. ZADEL
4.1 Gewenste Zithoogte

4.2 Zadel instellen

Afbeelding 4.3

Afbeelding 4.4

5. STUUR
5.1 Gewenste stuurinstellingen
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5.2 Stuur instellen

Afbeelding 5.1

Afbeelding 5.2

6. VERLICHTING
6.1 Verlichting in- en uitschakelen

7. REMMEN
7.1 Gewenste afstelling remmen (Shimano V-Brakes)
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Afbeelding 7.1

Afbeelding 7.2

7.2 Grove afstelling remmen

Afbeelding 7.3

Afbeelding 7.4

7.3 Fijne afstelling remmen

Afbeelding 7.5

Afbeelding 7.6

7.4 Remblokjes vervangen
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Afbeelding 7.7

Afbeelding 7.0

8. BANDEN
8.1 Gewenste bandenspanning

9. VERSNELLINGEN

Afbeelding 9.1

10. SLOT
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