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◆ Technische informate 

◆ Power:   24 - 48VDC /10 m 

◆ Scherm:   1.54” Kleuren TFT 

◆ Toetsen:   Transparant silicone rubber 
met LED verlichting 
 

◆ Positie:       Links of rechts op het stuur 
 

◆ Communicatie:   UART/TS232/CAN 
 

◆ Waterproof:  IP64 
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1 Display montage 

Het display kan links en rechts gemonteerd worden. Monteer het display aan de gewenste kan en 
sluit de connector aan. Controleer de FIX POSITION in het menu “Normal” vul hier in aan welke kant 
u het display wilt monteren (left / right). 
 

     

 

2 Display overzicht 

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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3 Gebruikshandleiding 

 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 veranderen 

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 overzicht  

Door de middelste toets (aan/uit) één maal in de drukken kunt u onder in het display de informatie 
uitlezen. (zie nummer 2 “display overzicht”) 

 6km/h loop ondersteuning 

Als u het display opgestart heeft kunt u gebruik maken van de 6km/h loopfunctie, dit doet u door naast 
de fiets de onderste knop ( V pijl omlaag) ingedrukt te houden.  
LET OP! De fiets gaat nu vooruit! 

 Verlichting aan/uit schakelen 

Door de bovenste knop ( ʌ pijl omhoog) ingedrukt te houden kunt u de verlichting handmatig aan of uit 
zetten. LET OP! Hier mee deactiveert de automatische lichtschakeling. 
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4 Menu overzicht 

Onderstaand overzicht welke instellingsmogelijkheden zich bevinden in het display. 
U kunt het menu in gaan door bij het opstarten de bovenste en de middelste knop ingedrukt te houden. 
Er zal in het scherm een vraag komen naar het wachtwoord: 7 6 2 4  
LET OP! Bij het onjuiste of verkeert instellen kan het system niet goed werken en loopt u risico op schade. 
 
 
U komt binnen in het “main menu” hier kunt u een keuze maken uit onderstaande sub menu’s. 
 
• NORMAL →  WheelSize  :  Hier kunt u de velg maat in geven (700C) 
 
     → Unit   :   Hier kunt u een keuze maken tussen “metric or British” dit
          gaan om de weergave in kilometers of mijlen. (Metric) 
 
     → FixPosition :  Hier dient u in te geven aan welke kant van het stuur u het
          display gebruikt, links = left of rechts = right (Left) 
 
    → RideMode  :  Hier selecteert u het type ondersteuning: 
           City / Sport / Extreme (City) 
 
     → Light   :  Verlichtingsinstellingen: (Auto/manual) 
           Auto/Manual  De lichtsensor schakelt in wanneer nodig
          Manual     U kunt zelf verlichting in en uit te schakelen 
          On      De verlichting zal constant ingeschakeld zijn  
 
    → AutoPowerOff :  Hier kunt u de tijd in minuten ingeven, wanneer het  
           systeem zich automatisch moet uitschakelen. (5) 
 
     →  BacklightValue :  Hier kunt u de helderheid van het display instellen, of op
          automatisch zetten, dan regelt het display het zelf. (AUTO) 
 
• BATTERY → STDvoltage :  Het voltage van de batterij ingeven 24V / 36V / 48V. (36V) 
 
    Met onderstaande instellingen kunt u de weergave van de batterij in het display  
    wijzigen, vind u dat hij te snel leeg aangeeft kunt u dit corrigeren in voltages. 
 
     → Empty   :  Hier kunt u ingeven wanneer het display 0% aangeeft. (30.0V) 
     → 20% Cap : (31.0V)   
    → 40% Cap : (32.0V) 
    → 60% Cap :  (33.0V) 
    → 80% Cap  : (34.0V) 
     → Full   :  (36.0V) 
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Een batterij van 36V heeft een range van 42V wanneer hij vol is tot 30.0V wanneer hij leeg is, hier 
tussen kunt u bepalen wat de batterij aangeeft.  
 
• MOTOR  → Model :  Hier kunt u het type motor te selecteren: (2) 
          1 = SH motor (Stella, Shenghy) 
          2 = Regular Van Beijck motor 
          3 = Premium Van Beijck motor 
 
     → Style :  Om welke type motor gaat het, (voor/achter) of midden motor.
  
     → Gear :   Betreft het een gear of een gearless motor, alle motoren behalve
         de motor die ook achteruit kan zijn “gear” motoren. (gear) 
 
    → Speedsensor : Hoeveel snelheidsmagneten heeft de motor. (1) 
 
 
•  PASS  → Type :  Type trapsensor wij gebruiken standaard (Low) 
 
    →  Pulsecount :  Aantal magneten: V8 sensor = (8) BSA/ISIS sensor = 24 
 
     →  StartCount :  Aandrijving starten naar hoeveel magneten (1) 
 
 
 
• ACCESSORY →  BrakeSensor : Remsensor (low) 
 
     →  ShiftSensor :  Schakelsensor (disable) om hem te activeren vult u “enable” in. 
 
    →  TorqueSensor:  Krachtsensor is niet van toepassing! (disable) 
 
 
 
• SCREEN  In dit menu kunt u aangeven welke informatie hier display wel of niet moet weergeven.
    U kunt kiezen tussen Ja – Enable of Nee – Disable. 
 
     

Warningshow Foutcodes, wel of niet tonen (Enable) 
MAX speed Maximale snelheid, wel of niet tonen (Enable) 
AVG speed Gemiddelde snelheid, wel of niet tonen (Enable) 
BATT Capacity Batterij inhoud, wel of niet tonen (Enable) 
TEST Altijd op “Ja- Enable” laten staan 
ABOUT Informatie over het display en software (Enable) 
Controller test Altijd op “Ja- Enable” laten staan 
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Motor test Altijd op “Ja- Enable” laten staan 
Batterij test Altijd op “Ja- Enable” laten staan 
Throttle & Pass test Altijd op “Ja- Enable” laten staan 
Accessory test Altijd op “Ja- Enable” laten staan 
Lightsensor Lichtsensor wel of niet inschakelen (Enable) 
RealTime power Vermogensweergave wel of niet tonen (Enable) 

 
 
 
• DEFAULT  Met “Default” kunt u het display terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 
 
 
 
• SAVE   Als u instellingen veranderd in het display kunt u hem opslaan door op save te drukken, 
    de instellingen die u gewijzigd heeft zijn nu geactiveerd. 
 

5 Test Scherm 

In het test overzicht kunt u de werking van de componenten controleren, ook vind u hier het verbruik en 
technische gegevens van uw elektrische fiets componenten. Om in het test menu te komen start u het display op, 
als het display aan is druk u op de middelste toets onder in het scherm ziet u de verschillende weergaves. Druk op 
de middelste toets tot dat u “test” ziet staan. Als u test ziet staan drukt u éénmaal op de bovenste knop. 
 

CONTROLLER Hier kunt u het voltage, ampère en kracht in wattage zien 
MOTOR Snelheid in RPM, Overbrengingsratio en hall sensor 
BATTERIJ Totaal verbruikt, enkel verbruik en timer in minuten 
SENSOR Hier kunt u testen of de sensoren werken, stel de sensor in werking om te 

zien of er reactie komt. 
THR & PAS Gashendel voltage en trapsensor toeren per minuut. 
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6 Waarschuwingen overzicht 

Onderstaande waarschuwingen kunnen in beeld verschijnen, door op een toets te drukken verdwijnt het weer. 
LET OP! Waarschuwingen dienen zeer serieus genomen te worden om schade te voorkomen, voor vragen kunt u 
het beste contact opnemen met uw dealer. 

 

Probleem: 
Communicatie 
onderbroken  
 
Oplossing: Controleer 
de kabel tussen het 
display en de 
controller. 

 

Probleem: Batterij 
voltage te laag. 
 
Oplossing: Batterij 
opladen 

 

Probleem: De fiets 
heeft een “over” 
spanning. 
 
Oplossing: Controleer 
de batterij of deze 
met de juiste lader is 
opgeladen 

 

Probleem: De Hall 
sensor in de motor 
is kapot of geeft 
storing. 
 
Oplossing: 
Vervang de hall of 
plaats een nieuwe 
motor. 

 

Probleem: De 
snelheidsensor is 
kapot of geeft storing 
 
Oplossing: Vervang de 
snelheidsensor of ga 
naar menu en zet de 
instelling op 0. 

 

Probleem: Motor 
tempratuur te 
hoog. 
 
Oplossing: Stop de 
fiets en laat hem 
afkoelen. (Kan 
voorkomen bij 
extreem gebruik). 
 

 

Probleem: Controller 
tempratuur te hoog. 
 
Oplossing: Stop de 
fiets en laat hem 
afkoelen. (Kan 
voorkomen bij 
extreem gebruik). 
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7 Error overzicht 

Onderstaand overzicht met error meldingen helpt de gebruiker om er achter te komen wat er aan de hand is. 
De fiets zal met een error melding niet functioneren. 
 

 

Version Dismatch: Houdt in dat de versie van de controller en het display 
niet overeen komen. Dit kan gebeuren als de klant extern een display koopt 
en deze wil koppelen aan een bestaande systeem. Systemen worden altijd 
geleverd met interne code. 
 
Oplossing: Neem contact op met de leverancier. 

 

Synchro Fail: Iedere keer als u het systeem opstart zal het display de 
instellingen van zichzelf en de controller synchroniseren (deze dienen altijd 
gelijk te zijn) bevind zich hier in een fout zal deze error verschijnen.  
 
Oplossing: Het display zal naar alle waarschijnlijkheid geen contact kunnen 
maken met het de controller, controleer de aansluiting hiervan. 

 

Controller Broken: Dit houdt in dat zich een kortsluiting heeft voorgedaan 
in de bekabeling of de controller. 
 
Oplossing: Zet het systeem uit, controleer op kortsluiting en neem contact 
op met de leverancier. 
  

 

Controller Memory Fail: Het geheugen van de controller is kapot hierdoor 
kan hij geen aansturing meer geven. 
 
Oplossing: Installeer een nieuwe controller. 
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Display Memory Fail: Het geheugen van de controller is kapot hierdoor kan 
hij geen aansturing meer geven. 
 
Oplossing: Installeer een nieuw display. 
 

 

Gallop Throttle Fail: Storing in de gashendel 
 
Oplossing:  
- Zorg dat u de gashendel niet activeert tijdens het opstarten. 
- Gashendel zelf is kapot, installeer een nieuwe. 
 
 

 

Motor Disconnected: De motorkabel aan de voorzijde of de fasekabels op 
de controller zijn niet goed aangesloten / maken geen contact. 
 
Oplossing: Controleer de kabels. 
 
 

 

Motor Blocked: Er doet zich een kortsluiting voor in de motor of de 
spanning is te hoog. 
 
Oplossing: Controleer het systeem op kortsluiting of een te hoog voltage. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


