
 

Handleiding: Display LYRA + DEWI G3  

    
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     7: Loopfunctie  

8: Informatie weergave     9: Trapfrequentiemeter  

10: Vermogensmeter    11: Gashendel 

 

 

 

 

 



 

RIJ-MODUS 

Switchen tussen Eco (8AH) – City (11AH) – Sport (15AH) rij modus 
Door bij het LYRA display pijltje ʌ en aan/uit knop in te houden kunt  
u wisselen tussen de verschillende rij eigenschappen. Bij het DEWI  
display doet u dit met de knop i. 

KLOK INSTELLEN (DEWI G3) 

De klok kunt u instellen met de aan/uit knop naar “test” te gaan, u druk nu pijltje omhoog om het test menu in te 
gaan. Door met de aan/uit knop door te klikken komt u in het menu tijd, hier kunt u de gewenste tijd ingeven en 
opslaan door de “i” info knop in te drukken. 

TRIP METER OP 0 ZETTEN  

Druk eenmaal op de aan/uit toets, het display zal nu zwart op lichten toets dan de aan/uit en pijltje V in. 
Het display start nu op en zet de trip tellers naar 0. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. 
 
Belangenrijk is dat u eerst begint met het ingeven van de Firmware versie, dit is een bestand wat de juiste 
waardes voor de motor selecteert.  
 
• FIRMWARE 
 

LYRA-DEWI G3 Motor Type LYRA-DEWI V2 Merk fiets 
        
V.B-10-XD-LS Voor & Achter Regular 87 VB 
V.B-11-XD-LS Voor met achteruitrij functie Regular 87 VB 
V.B-20-AM-HS Voor & Achter Premium 131 VB 
V.B-30-SH-HS Voor Schijfrem Premium 81 VB, Stella 
V.B-31-SH-HS Achter Schijfrem Premium X VB 
V.B-32-SH-HS Voor Velgrem Premium X Keola  
V.B-33-SH-HS Voor Rollerbrake Premium 81 VB 
V.B-40-MT-LS Voor Schijfrem Regular 71 VB 
V.B-41-MT-LS Achter Schijfrem Regular 71 VB 
V.B-42-MT-HS Voor Schijfrem Premium 73 VB 

 
Na het selecteren van de juiste firmware versie, slaat u zonder enige andere wijzigingen te doen de instellingen 
op. het systeem schakelt zichzelf nu uit, als u hem nu opstart zult u zien “receiving” de gegevens worden nu van 
de controller in het display geladen.  
 



 

U kunt nu opnieuw het menu in met de bovenstaande toets combinatie en onderstaand doorlopen. Wij adviseren 
om eerst alleen de “PASS” (trapsensor) te bekijken en eventueel aan te passen naar de trapsensor die voor u van 
toepassing is (V8 / BSA-ISIS). 

 

• 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: 
     Eco / City / Sport (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) 

 
Accu weergave aanpassen: 

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 : (32.0V)   

  → 40% Cap : (34.0V) 

  → 60% Cap :  (36.5V) 

  → 80% Cap  : (38.0V) 

   → Full  :  (40.0V) 



 

 

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   
 

→ Speedsensor : Hoeveel snelheidsmagneten heeft de motor. (1) 
 

•  PASS   
 
→ Type :  Type trapsensor:  V8 & V10  = LOW 
        BSA   = AUTO 
        TT sensor = AUTO 

→   Pulsecount :  Aantal magneten:  V8 sensor   = 8  
        V10    = 10 
        BSA/ISIS sensor  = 12 
        TT sensor  = Aantalen tanden van het kettingblad. 

 →   StartCount :  Aandrijving starten naar hoeveel magneten (1) 
 

→   Keeptime :  Aandrijving bij trappen (350) 

 

• 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. Het display schakelt zichzelf nu 
   uit. 
 
 

(Let op! heeft u alles goed ingesteld maar werk de ondersteuning niet? Houdt dan de onderste knop ingedrukt (˅) 
hier mee activeert u de loopstand. Reageert de motor hier wel op dient u de montage van de trapsensor nog eens 
te bekijken.) 

 
 

     Wij wensen u veel fiets plezier! 
 

 
 

(25km/h niet snel genoeg voor u? Wij hebben voor dit display ook controller waar u met een toets combinatie de snelheid 
kunt ontgrendelen, wij noemen dit de speedchip! Deze is verkrijgbaar in onze webshop voor €75,- met inruil van uw huidige 
controller.) 
 
 


