
Hastighetsmätare
Visar hur snabbt du kör i Km/h.

Assist nivå
Visar hur mycket elmotorn
hjälper dig när du kör. Nivå 1-6

Distansmätare
Visar hur långt cykeln har kört totalt.

Batterinivå
Visar hur mycket ström som finns
kvar i batteriet.

Öka farten
Justering av t.ex. Assist/hjälp nivå. 
Aktiverar även PASgång/walk assist-
funktion. Håll in 3 sek, sedan kör 
cykeln av sig själv,stannar när den
inte längre hålls nedtryckt

Sänka farten
Nedjustering af f.eks. 
Assist/hjæpeniveau

SET
Justering av distansräknare ,
hjulstorlek,
hastighetsräknaren, samt
ljuset på displayen.

Deluxe Display

På / Av
Sätter på och stänger av systemet.
(Displayen och motorn).

Km/Mile
Växla, tryck på + och - samtidigt i 4 
sekunder

Volt
Visar hur många volt som är på
batteri



Hastighetsmätare

Display färg modell Ultimate Curve

Broms på/av Felmeddelande

Batterinivå

Hastighets Nivå

Hastighets Nivå

Körsträcka

Distansmätare

USB 

Hastighetscirkel

Assist Nivå

På/Av

Mode 

Öka Farten / tända bakom ljus

Sänka Farten



Hastighetsmätare
Visar hur snabbt du kör i Km/h.

Assist nivå
Visar hur mycket elmotorn

hjälper dig när du kör. Nivå 1-9

Distansmätare
Visar hur långt cykeln har kört totalt

Batterinivå

Visar hur mycket ström

som finns kvar i batteriet

Öka farten

Uppgradering av t.ex. Assist / hjälp nivå.
Aktivera batteriets bakgrundsbelysning -
Håll i ca. 2 sekunder

Sänka farten
Justering av ned / hjälpnivå nedåt
Aktiverar också PAS walk / walk-assist 
funktion. Håll nere i 2 sekunder, sedan 
går cykeln av sig själv och stannar när den 
inte hålls nere längre

Display modell Ultimate Curve

På / Av

Sätter på och stänger av systemet.

(Displayen och motorn).



Display model Ultimate Harmony

Hastighetsmätare
Visar hur snabbt du kör i 
Km/h.

Bakljus tänd

Distansmätare
Visar hur långt cykeln har kört totalt

Batterinivå

Visar hur mycket ström som finns

kvar i batteriet.

Sänka farten

På / Av bakljus i batteriet

På / Av

Sätter på och stänger av systemet.

(Displayen och motorn)

Aktiverar PAS walk / walk-assist funktion. Håll 
nere i 2 sekunder, sedan går cykeln av sig själv 
och stannar när den inte hålls nere längre

Öka farten
Assist nivå
Visar hur mycket elmotorn

hjälper dig när du kör. Nivå 1-5



Display

Öka farten
Kontroll av tillexempel elmotorfunktioner (Assist)
Aktiverar också PAS- gång / Gå-hjälpfunktionen
Håll ner knappen i 3 sekunder , sedan kör cykeln
av sig själv. Cykeln stannar helt när knappen inte
hålls ner längre .

SET
Justering av distansräknare ,

hjulstorlek,
hastighetsräknaren, samt
ljuset på displayen.

Batterinivå
Visar hur mycket ström som finns
kvar i batteriet.

Belastning
Visar hur mycket motorn och batteriet
belastas av användningen.

Hastighetsmätare
Visar hur snabbt du kör i Km/h.

Assist nivå
Visar hur mycket elmotorn hjälper
dig när du kör.

Sänka farten
Minskar användningen av
hjälpelmotorn.

På / Av
Sätter på och stänger av systemet.
(Displayen och motorn).

Distansmätare
Visar hur långt cykeln har kört totalt.



Äldre display
Öka farten
Kontroll av till exempel elmotorfunktioner
(Assist). Aktiverar också PAS- gång /
Gå-hjälpfunktionen Håll ner knappen i 3
sekunder, sedan kör cykeln av sig själv.
Cykeln stannar helt när knappen
inte hålls ner längre .

SET
Justering av distansräknare ,
hjulstorlek,
hastighetsräknaren, samt
ljuset på displayen.

Sänka farten
Uppgradering Assist .

Batterinivå
Visar hur mycket ström som finns
kvar i batteriet.

På / Av
Sätter på och stänger av systemet.
(Displayen och motorn).

Belastning
Visar hur mycket motorn och batteriet
belastas av användningen.

Hastighetsmätare
Visar hur snabbt du kör i Km/h.

Assist nivå
Visar hur mycket elmotorn
hjälper dig när du kör.

Distansmätare
Visar hur långt cykeln har kört
totalt.


