
    NÁVOD K OBSLUZE 
Displej EVLCD-CMS-C18 

LCD displej je kompatibilní s napětím 36V nebo 48V podle verze 
středového pohonu (250W/750W/1000W). LCD displej se 
instaluje na řídítka kola. Při manipulaci s plastovými částmi a 
šroubky věnujte zvýšené pozornosti. Při použití nepřiměřené síly, 
nebo nadměrnému dotahování šroubků, může dojít k poškození 
některých částí.  
LCD displej se připojuje ke kabelovému svazku středových 
pohonů zeleným konektorem šipkami proti sobě. 

Zapnutí/Vypnutí – dlouze podržte tlačítko se symbolem  a opětovným dlouhým zmáčknutím tlačítka  systém 
vypnete 

Zvýšení a snížení stupňů asistence stiskem tlačítka + asistenční stupeň zvýšíte, stiskem tlačítka - snížíte  

Režim chůze – držením tačítka - aktivujete režim chůze 

USB výstup - Součástí displeje je USB výstup (5V/500 mA) pro nabíjení připojeného zařízení 

Nastavení – dvakrát stiskněte tlašítko se symbolem i dostanete se do menu, opětovným stiskem tlačítka i se dostanete do 

nastavení (display settings) 

Nastavení displeje a funkce:  

• Jednotky - Unit-> Metric/Imperial  

• Podscícení - Brightness - 10/30/50/75/100% 

• Automatické vypnutí – Auto OFF – OFF- 9min 

• Ukazatel příkonu – Power View – Power (W)/Current(A) 

• Ukazatel Baterie – SOC View - Percent%/Voltage(V) 

• Trip Reset – NO/YES! 

• Velikost Kola – Wheel 6“-34“ 

• Rychlost asistence - Speed limit 25km/h – POZOR tuto hodnotu neměňte !! * 

• Citlivost senzoru venkovního světla - AL Sensitivity  

• Heslo (možnost zaheslování elektrodady porodí nechtěnému použití) – Password 

• Nastavení hodin – Set Clock 

Stiskem tlačítka se symbolem i přepínáte mezi informacemi:  

• ujetá vzdálenost TRIP 

• ujetá vzdálenost ODO 

• maximální rychlost 

• průměrná rychlost 

• doba jízdy 

 

Obsah balení:  

• displej s ovládacími tlačítky  

• držák na displej s odklápěcí čelistí na řidítka  

• podložky na vypodložení držáku  

• instalační a spojovací materiál  

 
* změnou této hodnoty na více než 25km/h souhlasíte s tím, že elektrosada nebude použita na pozemních 

komunikacích a veškerou zodpovědnost nese uživatel elektrosady 

 
Vyhrazujeme si právo učinit změny v tomto návodu k obsluze bez předchozího upozornění. 

POZOR! Neodpojujte displej, když je systém zapnutý. 
 
 

Dovozce: GWL Power Ltd., EU-VAT ID: CZ682998344 
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