
 

Display informatie (LYRA V3.0) 
Het diplay LYRA V3.0 wordt geleverd op de SitGo sinds juni ’20. 
 

AAN/UIT 

Het display aan zetten doet u door de middelste knop enkele seconden ingedrukt te houden 
het welkom scherm zal nu op lichten. Wilt u het display uitzetten houdt u wederom de 
middelste toets ingedrukt, nu zal het afscheidsscherm op lichten.       

ONDERSTEUNINGSNIVEAU 

Als u het display opgestart heeft, of tijdens het fietsen kunt u het ondersteuningsniveau 
veranderen door pijltje ʌ omhoog in te drukken voor meer ondersteuning, en pijltje V 
omlaag voor minder ondersteuning.  Drukt u bij niveau 0 nogmaals op V pijl omlaag zal er 
een A verschijnen, het systeem bevind zich in de automaat stand en zal geleidelijk het 
vermogen en de snelheid omhoog brengen.  

DISPLAY INFORMATIE 

Door de middelste toets (aan/uit) één maal in de drukken kunt u onder in het display de 
informatie uitlezen. (ODO – TRIP – TIMER – WATT – MAX – AVG – BAT) 

VERLICHTING 

Op dit display zit een automatische lichtschakeling. U kunt de verlichting ook handmatig 
bedienen door de bovenste knop ( ʌ pijl omhoog) ingedrukt te houden. 
LET OP! Hier mee deactiveert de automatische lichtschakeling. 
 
DISPLAY ICOON 
 
1: Verlichtingsindicator 
2: Remindicator 
3: Snelheidsindicator  
4: Ondersteuningsniveau 
5: Batterijstatus 
6: Cruisecontrol 
7: Loopfunctie 
8: Informatie weergave  
9: Trapfrequentiemeter 
10: Vermogensmeter 
11: Gashendel 
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