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Displayet betjenes med 5 funktionsknapper og et gashåndtag fra venstre side af 
styret. Læs denne vejledning for at få flere oplysninger om displayfunktionalitet 
og cykelinformation.

DISPLAY 

DISPLAY LAYOUT

Lys Sluk/Tænd

Assistniveau

Enheder

Hastighedsindikator

Batteri status

Assistniveau
Op/Ned

Menu

Tænd/Sluk

Se næste side for en detaljeret gennemgang af funktionerne og display'et
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FUNKTIONER OG KNAPPER

Lys Tænd/Sluk
Tænd eller sluk lyset ved at trykke på 
knappen. NB! Lyset i displayet vil tone 
ned når lyset er tændt.

Menu
Tryk på Menu knappen for at skifte imellem 
ODO eller Trip tæller. Trip kan nulstilles ved 
at holde "Menu" inde i 2 sekunder.

Valg af assist-niveau
Pil op - Pil ned
Niveau 4 - Det højeste niveau
Niveau 1 - Laveste niveau
Niveau 0 - (Enhed med cykel vises, se display 
visning). Hjælpe funktion er slået fra, dog kan 
gashåndtaget stadig anvendes.

Tænd/Sluk knap
Tryk og hold knappen inde indtil systemet 
tænder/slukker. NB! Systemet slukker efter 
5 minutter uden brug.

Gashåndtag
Gashåndtaget virker ved at dreje 
håndtaget nedad.
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Hastighed
Her vises den aktuelle hastighed.

Assist-niveau
Det valgte hjælpe-niveau 
vises i højre side af displayet.

Batteri indikator
Indikerer status på batteriet. Indikatoren 
blinker når minimum niveau er nået. Vær 
opmærksom på at systemet vil slukke for når 
batteri niveau er under minimum. 

DISPLAY VISNING

Enheder
Vises i km/h eller mp/h. Hvis 
km/h ikke vises anvendes 
mp/h. Skift ved at holde ned 
pil inde i 10 sekunder

Kørt afstand
Vises som enten:
• TRIP for turens længde
• ODO for total antal kørte km
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TO (European Tyre and Rim Technical Organization):

Hastighedsvisningen kan justeres ved at ændre dækomkredsen - denne findes ved 
at måle rundt om dækket fra ventil til ventil. Dækomkredsen findes også på siden af 
dækket (Se i tabel nedenfor, hvilke tal der skal bruges).

Indstilling af hjulstørrelse: 
1. Hold piletasterne "Op" og "Ned" inde for at ændre hjulstørrelse
2. Værdien ændres med henholdsvis "Op" og "Ned" 
3. Skift imellem cifrene med "Menu"
Til sidst gemmes den tilrettede hjulstørrelse ved at holde "Menu" inde, indtil display 
visning er tilbage til normalen.

INDSTILLING AF HJULSTØRRELSE

Ventil

ETRTO DÆK LÆNGDE
40-406 20x1.50 1490
47-406 20x7.75 1515
50-406 20x1.95 1565
47-507 24x1.75 1890
50-507 24x2.00 1925
54-507 24x2.125 1965
40-559 26x1.50 2010

47-559 26x1.75 2023
50-559 26x1.95 2050
54-559 26x2.10 2068
35-622 700x35C 2168
38-622 700x38c 2180
40-622 700x40c 2200
42-622 700x42c 2224
44-622 700x44c 2235
45-622 700x45c 2242
47-622 700x47c 2268
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Hvis displayet viser en fejlkode, er det et signal 
om fejl i det elektriske system.  Motoren kan 
først starte, når fejlen er udbedret. Se tabellen 
nedenfor for mere information om fejlkoder.

FEJLFINDING

FEJL KODE ANGIVER LØSNING

E02 Motor fejl. Er motoren udstyret med et 
stik, tjek om stikket er sat i (ved 
forgaffel). Ellers kontakt din 
forhandler.

E03 Controller fejl. Kontakt din forhandler.

E04 Display fejl. Kontakt din forhandler.

E05 Fejl på den forreste bremse. Sæt håndbremsen i 
startposition. Ellers kontakt din 
forhandler.

E08 Lav batterispænding. Oplad batteriet.

E09 Høj batterispænding. Kontakt din forhandler.

GASHÅNDTAGET

Gashåndtaget har en såkaldt „Booster effekt“. Dette betyder, at når gashåndtaget 
drejes, overtager det assist-funktionen. Når gashåndtaget slippes, vendes der 
automatisk tilbage til udgangspunktet (assist-niveauet). Gashåndtaget har mere end et 
formål, f.eks:

• Når cyklen skubbes op af bakke vil man ved at dreje gashåndtaget aktivere „Walk-
funktionen“, hvorved man får hjælp til at skubbe cyklen op af bakke indtil grebet om 
gashåndtaget løsnes

• Kørsel i tæt trafik, hvor man ønsker at kunne reagere hurtigt, og til kortvarige 
accelerationer, som ved f.eks. overhaling af langsommere kørende cyklister.

• Når man vil opnå max hastighed hurtigere end ved brug af assist-niveau 4 alene



DANISH DESIGN | DANISH DEVELOPMENT

Promovec er en dansk el-cykeludvikler og producent. 

Promovec fremstiller el-cykler til større internationale mærker og leverer også 
avanceret batteriteknologi til el-cykler.

Ved produktionen af alle Promovecs produkter søger vi bæredygtige løsninger 
af høj kvalitet, der bedst kan tjene både planeten og vores kunder.

For mere information om Promovec, besøg www.promovec.com eller kom 
forbi vores forskellige sociale medieplatforme.
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