
▪ BAFANG DISPLAY 

Bedieningspaneel 
Het bedieningspaneel van het display bevindt zich aan de linkerkant op het 

stuur. Houd de toets (1) enkele seconde ingedrukt om het display aan te 

zetten. 

 

Verlichting 
De verlichting gaat automatisch aan bij schemer, of handmatig door op toets 

(1) 2 seconden ingedrukt te houden, dit geldt tevens voor het uitzetten. Bij het 

handmatig hanteren van de verlichting vervalt de werking van de sensor 

(bevindt zich aan de achterzijde van het display) tot het moment waarop het 

display opnieuw wordt aangezet. Op het display verschijnt het symbool ter 

indicatie van de verlichting. 

 

Standen van ondersteuning 

Met de [+] & [-] toetsen kan er gekozen worden uit de 5 standen van 

ondersteuning welke onderaan in het display worden weergegeven.  

Wandelstand 
Door toets (1) [-] ingedrukt te houden wordt de wandelstand ingeschakeld. De 

fiets zal dan tot 6 km/u meelopen. Er verschijnt dan het woordje ‘walk’ in het 

beeldscherm.  Wanneer u de toets [-] loslaat schakelt de wandelstand uit. 

 

Extra opties van de display 

Door opeenvolgend kort op de toets (1) te drukken wordt er door het display 

gebladerd voor verschillende gegevens: 

- TOTAL = Totaal aantal kilometers 

- TRIP  = Tripstand 

- RANGE = Actieradius in ondersteuningsstand 

- MAX  = Maximumsnelheid 

 

Resetten tripstand 
Om de trip-afstand te resetten druk dan de [i] toets tweemaal 

achter elkaar in. Dan verschijnt er een menu waar de letter “n” 

zal worden weergegeven. Als vervolgens de (+) toets ingedrukt 

wordt dan zal de “n” veranderen in een “y” veranderen. 

Wacht vervolgens zo’n 8 seconden tot het display automatisch 

weer teruggaat naar het beginscherm. De trip afstand is nu 

gereset.  



 

Display symbolen 
(A) - Batterij indicatie 

(B) – Verlichting 

(C) - Walk assist 

(D) - Service melding 

(E) – Menu 

(F) – Snelheid 

(G) - Error symbool 

(H) – Kilometerstand 

(I) - Huidige ondersteuning 

 


