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1. Funktioner 

 

1.1 Display 

 
Betjening af displayet sker fra venstre 

håndtag på styret, hvor der findes 4 

funktions-knapper. 

 

 

For nærmere beskrivelse af funktionerne, se næste afsnit. 

1.2 Displayfunktioner 
 

Batteriindikatoren er integreret i 

LED displayet på styret og angiver 

batteriniveauet (retningsvisende).  

 

Bemærk, at indikatoren kan svinge 

afhængig af, om man køre op ad 

bakke, accelerer eller kører ned af 

bakke.  

 
 

 

Fejlindikatoren er ligeledes integreret i displayet.  

  

 Hvis den første lampe i batteriindikatoren på displayet begynder at blinke 

under kørsel, er det et signal om, at der er en fejl i det elektriske system. Se 

yderligere under punktet Fejlfinding. 

1.3 Assist-funktion 

Assist-funktionen har 5 indstillingsmuligheder. Ved hjælp af op/nedtasten 

vælges det ønskede assist-niveau. 

 
 

Ligeledes er modellen udstyret med "Walk assist". Ved at holde ”6 km/t” 

knappen på cyklens display inde er det med denne funktion muligt - uanset 

indstillingen af assist-niveau - at køre op til 6 km / time uden at benytte 

pedalerne.   
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Motoren frakobler ved en hastighed på 24,6 km/t. 

1.4 LED display funktioner 
 

 Der er 5 assist niveauer.  

 

 

 

 

 
 

 

1.5 Fejlfinding 
 

 Antallet af blink fortæller hvilken fejl, der er tale om. 
 

Antal blink 
 

Fejl  Løsning 

2 

 

Fejl på motor Hvis motoren er udstyret med et 

stik, tjek om stikket er sat i         

(ved forgaffel). 

Ellers kontakt din forhandler 

3 Fejl i controller Kontakt din forhandler 

 

4 Fejl i display Kontakt din forhandler 

 

5 Fejl på bremse sensor Kontakt din forhandler 

 

8 Batterispænding Oplad batteriet 
 

 

Niveau 1 – ca. 8,5 km/t 

 

Niveau 2 – ca. 13,5 km/t 

 

Niveau 3 – ca. 16,0 km/t 

 

Niveau 4 – ca. 18,5 km/t 

 

Niveau 5 – ca. 24,6 km/t 

Op-/nedtaster - nedtasten er også en on/off 

6 km ”walk assist”  

Forlys 


