


НАЛАШТУВАННЯ:

1 – Щоб увійти у меню налаштувань, натисніть 

та утримуйте середню бічну кнопку (М).

Далі нетривале натискання кнопки (М) перемикає на 

наступний параметр.

2 – Для налаштування параметрів слід 

використовувати верхню (-) та нижню (+) бічні кнопки.

3 3 – Щоб зберегти зміни та вийти з меню налаштувань, 

натисніть та утримуйте середню бічну кнопку (М). Для 

виходу без змін –  натисніть кнопку ВВІМК/ВИМК.

F01 – Діаметр колеса з гумою у мм.

FF02 – Кількість магнітів (у разі використання 

внутрішнього датчика швидкості мотор-колеса або 

датчика холу). У разі використання зовнішнього 

датчика швидкості з магнітом на спиці встановлюйте 

значення "0".

F03 – Напруга повного заряду батареї (необхідно 

встановити 54В).

FF04 – Напруга сигналу про розрядження батареї 

(блимання дисплея), необхідно встановити 42В.

F05 – Встановлення трьох режимів швидкості 

(1 – ВВІМК., 0 – ВИМК.).

F06 – Не підтримується (пропускаємо).

FF07 – Налаштування перемикання між одометром, 

лічильником добового пробігу, часом у дорозі та 

напругою в мережі (1 – автоматично, 0 – ручне). 

F08 – Вибір одиниць вимірювання 

(0 - кілометри, 1 - милі).

F09 – Верхня межа швидкості (сигналізує  про 

перевищення миготінням значка "км/год"). 

FF10 – Скидання одометра (для скидання натиснути 

верхню та нижню бічні кнопки та утримувати 10 

секунд).
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Кнопка -

Важіль акселератора 
(ручка газу)

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК:

(Р) –  Велика торцева над важелем акселератора - кнопка   

      ВВІМК/ВИМК.

( - ) – Верхня бічна – рівень підсвічування екрана.

(M) – Середня бічна – вибір режиму швидкості    

    Е – економічний,

    М – середній (за замовчуванням),

    Н – максимальний.

( + )( + ) – Нижня бічна – перемикання:

   Одометр      добовий пробіг       час у дорозі       

   напруга мережі.

ПРИЗНАЧЕННЯ З’ЄДНУВАЧІВ ПІД’ЄДНАННЯ:

5pin датчик холу ручки газу та ввімкнення живлення

2pin режим 3 швидкості

1 pin до датчика швидкості

ДИСПЛЕЙ ВІДОБРАЖАЄ:

швидкість у км/год або милях

добовий та загальний пробіг у км чи милях

середню швидкість

максимальну швидкість

напругу акумулятора

час у дорозі

ррівень заряду батареї

Під’єднання здійснюється шляхом з'єднання відповідних 
роз'ємів контролера та дисплея.
Якщо мотор-колесо редукторне без датчика швидкості – 
обов'язкове встановлення датчика швидкості з магнітом 
на колесо. Якщо мотор-колесо – безредукторне або 
з вбудованим датчиком швидкості, ви можете 
нне встановлювати магніт на колесо. Для цього роз'єм 1pin 
необхідно під’єднати до датчика холу безредукторного 
мотора або до датчика швидкості.

Таким чином, під час під’єднання пристрою один кабель 
залишиться незадіяним – або 1pin, або датчик швидкості 
з магнітом.


