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APM DISPLAY
De APM display heeft verschillende functies en indicaties die aanpasbaar zijn voor elke mogelijke configuratie.
De functies:

Indicators:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keuze tussen gashendel en pedaal assistentie (Pedelec)
Gashendel met 3 snelheden regelaar (Speed Mode)
Pedaal assistentie met 9 vermogen niveau’s (Assist Mode)
Cruise Control
Aanpasbare maximum snelheid
Aanpasbare maximale stroom (Amp)
Aanpasbare batterij voltage
Aanpasbare minimum voltage (Voltage Cut-off)

Batterij
Voltage
Snelheid in Km/u of Miles/u
Trip afstand in km of miles
RPM (Rotations Per Minute)
Stroom (Amp)
Torque (Koppel - Nm)
Watt
Efficiency
Automatische detectie

Installatie instructies:
Monteer de display op het stuur zodanig het scherm goed zichtbaar is. Verbindt de connector en maak deze waterdicht met een
krimpkous.
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Aan- en uitzetten:
Druk de “aan/uit” knop gedurende 2 seconden, de display zal nu opstarten. Om de display terug uit zetten moet je de “aan/uit” knop
terug 2 seconden ingedrukt houden. De APM display kan de spanning toevoer van de controller niet aan of uit zetten, kijk na of de
controller en batterij aan staan voor je de display aan zet. Het is ook aan aangeraden om de batterij spanning en/of
controller uit te zetten wanneer je uw voertuig niet gebruikt.

Aan/uit knop
Up
Lock
Down
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Als u de APM display voor de eerste keer gebruikt, dient u alle parameters eerst in te stellen.
Instellen van de parameters
De parameters kunnen ingesteld worden naar persoonlijke voorkeur in functie van de noden. Parameters die ingesteld kunnen woden
zijn: Maximale stroom, Minimale Voltage, Wielmaat, Mode (Assist of Speed) en maximum speed.
Druk 2 seconden tegelijk op de UP en DOWN knop om in de settings menu te gaan. Van zodra je in de settings menu bent, zal
“CURRENT” beginnen pinken.
Door telkens kort op de Aan/uit knop te drukken, ga je doorheen de verschillende settings-items kunnen bladeren.
Om de setting aan te passen, gebruik je de UP (meer) en DOWN (minder) knop. Als je de juiste waarde hebt ingesteld, bevestig je door
kort op de LOCK knop te drukken.
OPGEPAST! Je dient de settings één voor één aan te passen. Zo niet, gaan alle settings verloren.
Current: Instellen van de maximum stroom (Amp). De maximale stroom kan nooit hoger zijn dan die van de controller.
Voltage: Instellen van de batterij voltage. Deze zal zorgen voor een juisten indicatie in de Battery Power Bar
Min-Voltage: Instellen van de minimum voltage van de batterij. De controller schakelt zich uit als de minimum voltage is bereikt
Wheel-size: Instellen van de wielmaat
Mode: Hier kan je wisselen tussen SPEED en ASSIST mode
SPEED mode: In deze modus, de controller zal enkel werken via een gashendel. Je kan dan de via een gashendel zelf 		
bepalen hoeveel kracht de motor moet geven. Er zijn 3 verschillende max speed levels. Tijdens een ri kan er gewisseld 		
worden tussen deze 3 levels.
ASSIST mode: In deze modus, werkt de controller met de PAS sensor. De gashendel heeft geen invloed meer.
Er zijn 9 verschillende levels beschikbaar. Je kan wisselen tussen de verschillende levels tijdens het rijden.
Speed: Hier stel je de maximum snelheid in. Je kan instellen van 20 km/u tot 60 km/u. Als u de maximum snelheid op 0 zet, is er
geen snelheidsbeperking.
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Gebruik APM Display
Wisselen tussen indicaties op de display
Als u kort op de AAN/UIT knop drukt, kan je wisselen tussen de verschillende indicaties op de display: speed, RPM, Current, Torque,
Watt, Efficiency, Scan.
Speed: Uw snelheid, real-time. U kan kiezen tussen km/u of Miles/h
RPM: Het aantal roteringen per minuut van de motor
Current: De hoeveelheid stroom (Amp) er gebruikt wordt door de motor
Torque: De hoeveelheid koppel de motor geeft
Watts: De hoeveelheid kracht (Watt) uw motor produceert om in beweging te blijven
Efficiency: Geeft het efficiëntie percentage aan. Voorbeeld: efficiëntie is 10% bij vertrek. Als je gaat beginnen bijtrappen, zul je merken dat het efficiëntie percentage sterk zal verhogen. Het efficiëntie percentage helpt de fietser om te weten
wanneer er energie verloren gaat. En kan dus zo een perfecte balans maken.
Scan: Deze display optie zorgt er voor dat de display continu doorheen alle indicaties loopt. Elke display indicatie zal dan
voor 1 - 2 seconden getoont worden.

3 speed: Enkel beschikbaar in de SPEED modus. Je kan gebruik maken van 3 verschillende speed functies: je beschikt dus
over 3 verschillende maximum speed levels. Je kan wisselen tussen de 3 levels door op de UP en DOWN knop te drukken.
Assist: Enkel beschikbaar in de ASSIST modus. The trapassensor (PAS V7) moet hiervoor geïnstalleerd zijn. Je beschikt dan
over 9 assistentie levels waartussen je kunt wisselen door op de UP en DOWN knop te drukken.
Cruise control: Als je tijdens het rijden op de LOCK knop drukt terwijl de gashendel in een bepaalde stand staat, dan zal
de motor automatisch deze stand aanhouden. Van zodra je de gashendel terug gebruikt of dat je op 1 van de knoppen op
de display drukt, zal de cruise control onderbroken worden.
Lock screen: Als u 2 seconden op de LOCK knop drukt, dan zal de APM display vergrendelen. U kan dan niet meer doorheen de verschillende display indicaties bladeren of settings bekijken. Om te ontgrendelen: druk terug 2 seconden op de
LOCK knop.
Trip reset: Om de dagteller te resetten, druk u 3 seconden op de UP knop.
Km or Miles: Om te wisselen tussen km en Miles, druk 3 seconden op de DOWN knop.
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