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1. PROMOVEC - DISPLAYS 
 
Algemene info: Als u een display wil wijzigen kunt u  kiezen tussen de basis displays als uw 
actuele display een basismodel is en tussen de premiumweergave displays als uw huidig 
model een premium model is. 
 

 

1.1 BASIC DISPLAYS    
 

A. Basic Type 1  

 

  

 

 

 

BATTERIJ INDICATIE 
De batterij-indicator (A) is geïntegreerd in het LED-display op het stuur. Op de weergave kunt u het 
geschatte batterijniveau zien. 5 regels = volledige lading. 
Houd er rekening mee dat het batterijniveau kan variëren afhankelijk of je bergop of bergafwaarts  
rijdt. 
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FOUTMELDING 
De foutindicator (B) is ook geïntegreerd in het display. 
Als het eerste licht op de batterij-indicator op het display begint te knipperen tijdens het rijden dan is 
er een fout gedetecteerd in het elektrische systeem. Het aantal flitsen geeft het type aan 
van fout - zie Hoofdstuk Foutmeldingen voor de foutcodes. 
 

 

ASSISTEN FUNCTIE 
De hulpfunctie (C) heeft 5 instelling opties. Door op / neer te drukken knop kunt u het juiste assist 
niveau kiezen. 5 regels = volledige hulp. 
De motor levert alleen stroom op snelheden lager dan 24,6 km / h. 
 
WALK ASSIST 
Deze oplossing is ook voorzien van een  "loop assistent" (D) 
Door op het scherm op de knop "6 km / h" te drukken kunt u met deze functie tot 6 km per uur rijden 
zonder het activeren van de pedalen – ongeacht het instellen van het hulpniveau. 
 
LAMPJES AAN / UIT 
Schakel het licht in / uit door op de knop (E)  "niveau omhoog"  gedurende 5 seconden te drukken. 
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B. Basic Type 2 

 

 

 

 

AAN EN UIT 
Druk op de knop (A) tot dat deze aan / uit gaat. 
 
BATTERIJ INDICATOR 
Met de batterij-indicator (B) kunt u het geschatte batterijniveau zien met 5 segmenten.  
Bij het bereiken van de laagste niveau, begint het lichtje te knipperen. 
Houd er rekening mee dat het batterijniveau kan variëren afhankelijk van, of u bergop of 
bergafwaarts rijdt. 
 
FOUTCODES 
Als, tijdens het rijden,  het eerste lampje op de batterijindicator begint te knipperen (C) dan is er een 
fout gedetecteerd in het elektrische systeem. Het aantal flitsen geeft het fouttype aan. Zie Hoofdstuk 
foutmeldingen voor de foutcodes. 
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ASSISTEN FUNCTIE 
De hulpfunctie heeft 5 instelling opties. U kunt het niveau kiezen door op het "niveau omhoog (knop 
F) / omlaag ( knop E)” te drukken. (D) geeft het assist niveau weer. 
De motor levert alleen stroom op bij snelheden lager dan 24,6 km / h. 
 
 
WALK ASSIST 
Als men niet trapt, is het mogelijk om de "loop assistent" te activeren. 
Houd de "neerwaartse knop (E)" voor ongeveer 4 seconden ingedrukt om de loopassist te activeren. 
De loopassist is geschikt om gemakkelijk de fiets bergop te duwen. 
 
LAMPJES AAN / UIT 
Schakel het licht in / uit door 3 seconden op de knop (F) “niveau opwaarts” te drukken. 
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C. BasicType 3 

 

 

 

 

 

 

AAN EN UIT 
Druk op de knop (A) tot dat deze aan / uit gaat. 
 
BATTERIJ INDICATOR 
Met de batterij-indicator (B) kunt u het geschatte batterijniveau zien met 5 segmenten. Bij het 
bereiken van de laagste niveau, begint het te knipperen.  
Houd er rekening mee dat het batterijniveau kan variëren afhankelijk of u bergop of bergafwaarts 
rijdt. 
 
FOUTMELDING 
Als, tijdens het rijden,  een foutcode verschijnt op de display dan is er een fout gedetecteerd in het 
elektrische systeem. Zie Hoofdstuk foutmeldingen voor de foutcodes. 
 
 
LAMPJES AAN / UIT 
Schakel het licht in / uit door 3 seconden op de knop (C) “niveau opwaarts” te drukken. 
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ASSIST NIVEAU 
 
De assist-functie heeft 5 instellingopties. U kunt het ondersteuningsniveau kiezen door 
op de "omhoog / omlaag-knop" te drukken drukken (C en E): 
 
Het geselecteerde niveau wordt aangegeven op de weergave (D) 
Niveau 5 - is het hoogste niveau. 
Niveau 1 - is het laagste niveau. 
Niveau 0 - hulpfunctie uitgeschakeld 
 
De motor levert alleen stroom op snelheden lager dan 24,6 km / h. 
 
WALK ASSIST 
Als men niet trapt is het mogelijk om de "loop assistent" te activeren. 
Houd de knop (E) omlaag ingedrukt om deze te activeren. 
De loopassist is geschikt om de fiets gemakkelijk bergop te duwen. 
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1.2 PREMIUM DISPLAYS 
 

A. Premium Type 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BATTERIJ INDICATIE 
De batterij-indicator (A) is geïntegreerd in het LED-display op het stuur.  
Op het display ziet u het geschatte batterijniveau. 5 stippen = volledig opgeladen. 
Houd er rekening mee dat het batterijniveau kan variëren afhankelijk  of u bergop of bergaf rijdt. 
 
 
FOUTMELDING 
De foutindicator (B) is ook geïntegreerd in het display. Als, tijdens het rijden,  het eerste licht op de 
batterij-indicator op het display begint te knipperen dan is er een fout gedetecteerd in het 
elektrische systeem. 
Het aantal flitsen geeft het type fout. Zie Hoofdstuk foutmeldingen voor de foutcodes. 
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ASSIST FUNCTIE 
De assist-functie heeft 5 instellingsopties. U kunt het ondersteuningsniveau (C) kiezen door 
op de "omhoog / omlaag-knop" drukken: 
De motor levert alleen stroom op snelheden lager dan 24,6 km / h. 
 
WALK ASSIST 
Deze oplossing heeft ook een "loop-assistent" (D) functie.   
Druk op de "6 km / h" knop  (D) op het display, met deze functie kunt u maximaal 6 km/h rijden 
uur zonder de pedalen te activeren - ongeacht de instelling van het ondersteunend niveau. 
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B. Premium Type 2. 

 

 

 

 

 

 

 

AAN EN UIT 
Druk op de knop (A) totdat deze aan / uit gaat. Het systeem wordt automatisch gesloten 
na 5 minuten inactiviteit. 
 
BATTERIJ INDICATOR 
Deze tonen het batterijniveau (B). Wanneer het laagste niveau wordt bereikt dan begint de indicator 
te knipperen. 
 
INSTELLINGEN VOOR KM/H EN MPH 
Druk op "pijl naar beneden" (C) en houd deze ingedrukt voor 10 seconde om te schakelen tussen 
Mph en Km/h. 
 
FUNCTIE MODE (TRIP - ODO) 
Druk op de modusknop (D) om te schakelen tussen ODO en Tripteller. Reset TRIP door de knop Mode 
ingedrukt te houden gedurende 2 seconden. De ODO-modus toont het totale afgelegde weg 
(afstand).  
 
LICHT AAN / UIT € 
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Licht aan of uit, druk op knop E 

 

 

 

 
ASSISTENFUNCTIES 
Het ondersteuningsniveau kan op 2 manieren worden geregeld:  
Er zijn 5 assist niveaus - aan de rechterkant van het display wordt het geselecteerde hulpniveau 
aangeduid.  
Gashendel/ walk assist (voor snelle wissel)  - Draai aan de gashendel wanneer men niet trapt en de  
"loop assistent" wordt  geactiveerd. 
 
“Gashendel” 
Werkt door het binnenste deel van de hendel omhoog of omlaag te draaien te draaien (F). 
 
DE WIELMAAT AANPASSEN 
Door tegelijkertijd de beide pijlen (“pijl naar boven “ en “pijl omhoog”) (D) in te drukken kunt u de 
wielradius vergroten of verkleinen. Als u op de modusknop (E) drukt, wordt de grootte van de 
eenheid vergroot. Als u de toets "modus" ingedrukt houdt totdat het display terugkeert naar de 
normale status, wordt de eerder ingestelde meting opgeslagen 
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C. Premium Type 3. 

 

 

 

 

 

VOORLICHT 
Schakel het voorlicht (indien gemonteerd) aan door op de knop "licht" (A) te drukken. aanpassen 
helderheid van het display kan door continu op deze lichtknop te drukken. 
Als het voorlicht brandt wordt een licht indicator weergegeven. 
 
RIJSNELHEID 
De huidige rijsnelheid wordt weergegeven in het midden van het weergavegebied (B). 
 
FOUTINDICATOR 
Een code en een sleutelsymbool zal het fouttype weergegeven. De foutcode verschijnt in de 
"snelheidsindicatie" ruimte (C) in het midden van het display. Foutcodenummers variëren van 02 tot 
09 . Zie Hoofdstuk foutmeldingen voor de foutcodes 
 
Walk-ASSIST 
Om de wandel ondersteuning (D) te activeren, draait u de “gashendel”  naar uzelf toe , om het te 
deactiveren laat u de “gas hendel” los. Een lopende man en een fiets worden getoond wanneer e 
wandel assistent geactiveerd is. 
 

(C) 

(D) 
(B) 
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BOOST-FUNCTIE 
Om een tijdelijk "boost" -effect te krijgen terwijl u fietst,  b.v. om andere fietsers te passeren, draait u 
de “gashendel” naar beneden richting uzelf (E) en de fiets zal versnellen naar het maximaal 
ondersteuningsniveau. Wanneer je de hendel loslaat valt het hulpniveau terug naar het vorige 
niveau. 
 
REISINFORMATIE 
In het bovenste gedeelte van het display is het mogelijk om relevante informatie van de reis te 
bekijken. Druk op de "menu" (F) knop op de linkse hendel om te schakelen tussen verschillende types 
reisinformatie. 
 
INSTELLINGEN VOOR KM / H EN MPH 
Om de snelheidseenheden te veranderen tussen Km / h en Mph, druk 10 seconden op de pijl 
omhoog (G). Mph wordt gekozen wanneer Km niet langer wordt weergegeven. 
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2. ERROR CODES 
 

 


