
 

Handleiding: Display bedienen 

    
Ondersteuning bedienen: 

U kunt het display aan en uitzetten door de aan/uit knop in te houden. 
Gebruik de + of de – toetsen voor de gewenste ondersteuningsniveau.

 

Informatie: 

Door de aan/uit toets eenmaal in te drukken kunt u verschillende informatie zien als: ODO TIME TRIP, Voltage, 
Ampère en wattage verbruik . 

Dagteller resetten: 

Houdt de + en –  toets tegelijk voor 2 seconden ingedrukt. 

Loopfunctie 6kmh: 

Houdt de onderste toets ingedrukt. 

Verlichting: 

De verlichting kunt u  in-uit schakelen door de + toets ingedrukt te houden 

 

  

 

 



 

Instellingen: 

 Zet het display in bedrijf. 
 Houdt de –  en aan/uit toetsen tegelijk ingedrukt. 
 Paswoord: 7624 
 U komt nu in het menu en kunt met de aan / uit knop door het menu gaan. 
 Met de + en – toets kunt u de juist waardes ingeven per menu item. 
 Door de aan / uit knop in te drukken gaat u naar het volgende menu item. 
 Als u alle items juist gevuld heeft slaat u alles op door de aan / uit knop ingedrukt te houden. 

 
Dia: Wiel diameter inch 

Unit: Kilometers of mijlen aanduiding 0 Kilometers 1 Mijlen 

Led: Display verlichting helderheid 1 – 5 ( 6 is stand 2 + verlichting altijd aan) 

Off time: Tijd in minuten systeem uit 

Start: Opstart ondersteuning stand 

Pedal: Rij modus 0 Snelheid per stand 

                          1. Meer vermogen bij weerstand 

                          2. Meer vermogen per stand 

                          3. Gashendel maximale snelheid 6 Km/h 

Pas: Model trapsensor 0. 5 Magneten schijf 

                                  1. 8 Magneten schijf 

                                  2. 10 – 12 Magneet schijf 

                                  3. BSA – Isis sensor 12 – 24 magneet 

                                  5. 3 Magneten Bewo systeem 

Side: Trapsensor installatie 0. Links 1. Rechts (BSA alleen links) 

 
 
Advies instellingen 

Unit: 0 

Led: 1 

Off time: 3 

Start: 1 

Pedal: 2 
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