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1.1 Specifikace a parametry displeje 
      36V / 48V napětí; 

 Jmenovitý proud: 10 mA 

 Maximální provozní proud: 30 mA 

 Minimální proud: <1uA 

 Provozní proud dodávaný do kontroléru: 50 mA 

 Provozní teplota: -18 ~ 60 ℃ 

 Skladovací teplota: -30 ~ 70 ℃ 

 Stupeň vodotěsnosti: IP65 

      Skladovací vlhkost: 30% -70% 

 

1.2 Vzhled a rozměry 
Materiály a rozměry 

 plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného 

akrylu. 

 

1.3 Přehled funkcí a základních pojmů 
 

 Displej přijímá obousměrný sériový komunikační protokol. Externí pěti tlačítková klávesnice 

umožňuje uživatelům ovládat displej pohodlně. 

 displej Speed: zobrazení rychlosti v reálném čase, maximální rychlost Max a průměrná rychlost 

AVG 

 km nebo míle: uživatel může nastavit jednotky vzdálenosti jako km nebo míle podle zvyku 

 Inteligentní indikace stavu baterie: z optimalizačního algoritmu, je zajištěno stabilní zobrazení 

stavu baterie a problém kolísání indikace stavu baterie na displeji odpadá. 

 Automatická citlivost na světlo: jakmile dojde k vnější změně světla, přední a zadní světlo se 

automaticky zapne / vypne. 

 Podsvícení, jas: existuje 5 úrovní jasu podsvícení displeje, z nichž Level 1 označuje nejtmavší 

podsvícení, zatímco úroveň 5 označuje nejjasnější podsvícení. 



                                                                                                                                                               
                    

2 

  Indikace Mode: zobrazí aktuální režim s asistencí (režim 1 - 5); 

  indikace ujeté vzdálenosti: existují dva režimy vzdálenosti, pro jednotlivou jízdu 

vzdálenost TRIP a celkovou vzdálenost, TOTAL. Zobrazitelná maximální vzdálenost je 99.999. 

  kód chybového hlášení. 

  chůze. 

  Nastavení parametrů: různé parametry, včetně režimu, průměr kola, rychlostní limit atd. lze 

nastavit na počítači pomocí komunikačního kabelu. Podívejte se na nastavení parametrů 

instrukční dokument pro detaily. 

Údržba varování (tato funkce je aktivní ve výchozím nastavení): na displeji se zobrazí informace o 

údržbě varování založené na nabití / vybití a ujeté vzdálenosti. Na displeji se automaticky odhaduje 

životnost baterie a zobrazuje varování pro údržbu akumulátorů, když počet nabíjecích / vybíjecích 

cyklů překročí nastavenou hodnotu. Když ujetá vzdálenost překročí nastavenou hodnotu, na displeji se 

také objeví výzva k údržbě jízdního kola. 

 

 

         Položky, které se zobrazí na displeji

 

 režim Speed: průměrná rychlost (AVG km / h), maximální rychlost (Max km / h) 

 displej Speed: zobrazení rychlosti, km / h nebo míle / h 

 Úroveň stavu baterie: 10-segmentové indikace stavu akumulátoru; napětí, které představuje každý 

segment může být přizpůsoben. 

 indikace světlometů: aktivní pouze tehdy, když je světlomet a podsvícení jsou zapnuty. 

 výzva  porucha: symbol se zobrazí, když je zjištěna závada. 

 údržba VAROVÁNÍ (neaktivní výchozí): symbol se zobrazí, když je potřeba  údržba (při 

jízdě vzdálenost nebo počet bateriových cyklů nabití / vybití překročí nastavenou hodnotu) 

 Indikace Mode: zobrazí aktuální režim pomoci (režim 1 - 5); není-li numerický displej, to 

znamená, že neexistuje žádná pomoc. V případě, že jezdec jde a tlačí kolo, bude zobrazen 

pouze symbol. 

Režim 

rychlosti 

Ukazatel 

rychlosti 

Režim pomoci 

Chybové hlášení 

 

 Zobrazení 

vzdálenosti 

Upozornění údržby 

Menu 

Osvětlení 

  

Režim 

vzdálenosti 

Asistence chůze 

Úroveň nabití baterie 
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 režim vzdálenosti: existují dva režimy vzdálenosti, pro jednotlivou jízdu TRIP a celkovou 

vzdálenost, TOTAL. 

 indikace vzdálenosti: zobrazí informace o vzdálenosti v závislosti na nastavení. 

Klíčové definice 

 

1.4 Základní funkce 
On/off 

Zapněte napájení tím že stisknete a držte tlačítko “on/off” po dobu 2 sekund a displej se zapne. 

Stejným způsobem se displej vypíná. V případě, že je kolo ponecháno bez využití, po 5 

minutách (doba může být nastavena uživatelem) se displej automaticky vypne. 

Výběr režimu asistence 

V režimu manuálního řazení, stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" pro přepnutí režimu míry asistence 

motoru. Nejnižší režim je režim 1 a nejvyšší režim je 5. Pokud je displej zapnutý, výchozí režim je režim 

1. Pokud není na displeji žádný číselný režim, motor nepomáhá. 

  

osvětlení tlačítko 

“nahoru”  

“on/off” 
“dolů” 
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Režim vzdálenosti a rychlost 

Stiskněte tlačítko "mode" pro přepnutí zobrazení informací vzdálenost / rychlost, zobrazení 

pro denní vzdálenost (TRIP km), celkovou vzdálenost (TOTAL km), maximální rychlost 

(Max km / h) a průměrnou rychlost (AVG km / h) postupně.

 

Přepínání režimů 

Osvětlení a podsvícení displeje 

Po stisknutí a přidržením klávesy "světlo" po dobu 2 sekund, tak podsvícení displeje a 

světla (potřeba podpory kontroléru) se zapne. Držet a stiskněte tlačítko Světlo znovu na 2 

sekundy dojde k vypnutí světla a podsvícení displeje (Pokud je displej zapnutý v tmavém 

prostředí, podsvícení / světlo se automaticky zapne. Ale pokud podsvícení / světla jsou 

v režimu off, musí být tato funkce zapnuta ručně).

 

                               Ukazatel podsvícení On/off  
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* K dispozici je 5 úrovní jasu podsvícení, uživatel si může hodnoty nastavit sám podle potřeby. 

 

 

Režim chůze  

Po stisknutí a přidržení tlačítka "dolů" po dobu 2 vteřin, elektrické kolo vstoupí do stavu 

chůze, a symbol WALK se zobrazí v poli režimu pomoci. Jakmile se tlačítko "dole" 

uvolní, elektrické kolo ukončí režim chůze.

 

Indikace stavu baterie 

Je-li napětí baterie normální, baterie je indikována jako určitý počet segmentů s jsou osvětlené 

podle skutečného množství elektrické energie. Pokud je akumulátor vybitý, všechny z 10 segmentů 

budou černě blikat, což znamená, že baterii je třeba ihned nabít.  

 

Indikace stavu baterie 

Tabulka stavu nabití baterie: 

Počty 

segmentů 
Kapacita baterie v 

% 
Počty 

segmentů 
Kapacita baterie v 

% 
Počty 

segmentů 
Kapacita baterie v 

% 

10 ≥90% 6 50%≤C<60% 2 15%≤C<25% 

9 80%≤C<90% 5 45%≤C<50% 1 5%≤C<15% 

8 70%≤C<80% 4 35%≤C<45% blikající C<5% 

7 60%≤C<70% 3 25%≤C<35%   
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 1.5 Parametry nastavení 

 

Je-li aktivní displej, stisknutím tlačítka "Mode" dvakrát (interval mezi dvěma stisky by měl být kratší 

než 0,3 sekundy), systém přejde do menu s nastavením, ve kterém lze nastavit parametry zobrazení. 

Stiskněte tlačítko "Mode" dvakrát (interval mezi dvěma přítlačnými akce by měla být kratší než 0,3 

sekundy) pro ukončení. 

 
Rozhraní nastavení parametrů 

V nastavení parametru stavu, kdy parametr má být nastaven začne blikat, stiskněte tlačítko "nahoru" 

nebo "dolů" pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko "mode" pro přepnutí do dalších 

nastavení parametrů. Stiskněte tlačítko "Mode" dvakrát (interval mezi dvěma přítlačnými akce by měla 

být kratší než 0,3 sekundy) pro odchod z nastavení. 

* Ve stavu nastavení parametrů, pokud není provedena žádná operace po dobu 10 sekund, displej se 

vrátí do normálního stavu. 

Mazání dat: 

Po stisknutí tlačítka "Mode" 2x (interval mezi dvěma stisky by měla být kratší než 0,3 

sekundy), displej přejde do stavu MENU. V tomto stavu, pole rychlost zobrazuje TC a 

potom také zobrazuje y po stisku klávesy "UP". V tuto chvíli jsou dočasná data, včetně 

maximální rychlosti (Max), průměrná rychlost (AVG) a pro denní jízdu vzdálenosti (TRIP) 

mohou být vymazány. Po tomto nastavení stiskněte tlačítko "mode" kratší než 0,3 sekundy 

pro vstup do nastavení km / míle. V případě, že uživatel neudělal nikdy nějaký reset,   

vzdálenost a celková doba jízdy bude automaticky vymazána, když celková doba jízdy 

překročí 99 hodin a 59 minut. 

Položky nastavení 

nnanaaanastavení 

    

 nastavení 

Obnovení nastavení km/mile Citlivost osvětlení Podsvícení 
Jas 

Automatické vypnutí 

Nastavení údržby Zadání hesla Průměr kola Omezení 

rychlosti 
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Km/ míle: 

Když pole rychlost zobrazuje S7, stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" pro přepnutí mezi km / h 

a mile / h. Po tomto nastavení stiskněte tlačítko "MODE" po dobu kratší než 0,3 sekundy pro vstup do 

nastavení rozhraní citlivostí na světlo. 

 

Citlivost světla: 

Jestliže pole rychlost zobrazuje bL0, stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" zobrazí se číslo mezi 

0 až 5. 0 představuje vypnutí funkce snímání světla. Když je číslo vyšší, citlivost na světlo se postupně 

zvyšuje. 

Po tomto nastavení stiskněte tlačítko "MODE" po dobu kratší než 0,3 sekundy pro vstup do rozhraní 

nastavení jasu podsvícení.

 

Jas podsvícení: 

Pokud se v poli rychlost zobrazuje BL1, stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" k zobrazení čísla 

mezi 1 až 5. Na obrázku 1 představuje nejnižší jas podsvícení, zatímco 5 označuje nejvyšší jas podsvícení. 
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Po tomto nastavení stiskněte tlačítko "mode" kratší než 0,3 sekundy pro vstup do rozhraní nastavení 

automatického vypnutí času. 

 

Pokud se v poli rychlost zobrazí OFF, stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" k zobrazení čísla 

mezi 1 až 9. Toto číslo udává minuty potřebné k automatickému vypnutí displeje. 

Po tomto nastavení stiskněte tlačítko "MODE" po dobu kratší než 0,3 sekundy pro vstup do nastavení 

rozhraní varování související s údržbou.

 

 

Upozornění údržby (výchozí nastavení je neaktivní): 

Když je v poli rychlost zobrazeno nna, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a na displeji se zobrazí 

0 nebo 1. 0 deaktivuje funkci upozornění údržby a 1 umožní aktivovat funkci varování související 

s údržbou. 

Po tomto nastavení stiskněte tlačítko "MODE" po dobu kratší než 0,3 sekundy pro vstup do nastavení 

rozhraní zadávání hesla. 

 

 

Automatické vypnutí displeje: 
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 Na displeji se objeví výzva k nezbytné údržbě a na základě těchto informací představuje 

akumulovaný jezdecké vzdálenosti a baterie cyklech nabití / vybití. 

 Pokud je najetá na kole vzdálenost větší než 5000 km (lze přizpůsobit podle výrobce jízdních 

kol), dojde k výzvě a na displeji bude symbol   blikat po dobu 4 sekund po zapnutí 

displeje. 

 Pokud počet bateriových cyklů nabití / vybití přesáhne 100 (lze přizpůsobit podle výrobce 

jízdních kol), dojde k výzvě na displeji znamením, že baterie bude blikat po dobu 4 sekund, když 

se displej nastartuje, což znamená, baterie vyžaduje údržbu. 

Postup při nastavování parametrů pořadí -> varování údržby (MA) -> 0 vypnutí funkce upozornění na 

údržbu. (S komunikačním modulem USB, výstraha údržby lze naprogramovat pomocí počítače. Více 

informací naleznete v nastavení parametrů instrukční dokument). 

Položky pro sekundární nastavení: 

Nastavení hesla: 

Když pole rychlost zobrazuje PSD, je to výzva k zadání hesla. Stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" 

tlačítka pro nastavení hodnoty (0 až 9) každé zadání hesla. Stiskněte tlačítko "mode" pro přepnutí pro 

pokusu o zadání hesla. Heslo je čtyřmístné číslo a výchozí heslo je "0512". Stiskněte tlačítko "Mode" pro 

potvrzení nastavení. Pokud je nastavené heslo nesprávné, systém se automaticky vrátí do předchozího 

rozhraní. Pokud je nastavené heslo správné, systém se přepne na <výběr průměr kola>.

 

Průměr kola nastavení: 

Když pole rychlost zobrazuje WD stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" tlačítka pro přepínání mezi 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 700c, 28 a 29. Tyto údaje představují různé průměry kola v palcích. Špatný průměr 

kola může vést k ukazování chybné rychlosti. Po tomto nastavení stiskněte tlačítko "MODE" po dobu 

kratší než 0,3 sekundy pro nastavení rozhraní omezení rychlosti.
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Změna rychlostního limitu: 

Když pole rychlost zobrazuje SPL, zobrazuje hodnotu omezení rychlosti, jehož výchozí hodnota je 

25km / h. Stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů" tlačítka pro nastavení rychlostního limitu. Minimální 

povolená rychlost je 12 km / h a maximální povolená rychlost je 60 km / h. Po nastavení stiskněte 

tlačítko "MODE" po dobu kratší než 0,3 sekundy pro vstup do rozhraní komunikace baterie. 

 

 Komunikace s baterií: 

V tomto okamžiku se v poli rychlost zobrazuje b01 a pole vzdálenost zobrazuje rychlostní limit. 

Stiskněte klávesa "MODE" po dobu kratší než 0,3 sekundy pro nastavení jiné komunikační 

položky v pořadí. Po všech těchto nastaveních 2x stiskněte tlačítko "mode" po dobu kratší než 

0,3 sekundy pro opuštění rozhraní nastavení komunikace s baterií. 

 Následující informace nebudou zobrazeny, pokud bylo navázána komunikace mezi baterií a 

regulátorem. Pokud není žádná komunikace mezi baterií a regulátorem, na displeji se zobrazí 

pouze "- - - -" při vstupu do komunikačního rozhraní baterie. 
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Informace, které mají být zobrazeny na rozhraní komunikace baterie: 

Informace zobrazené na 

displeji rychlosti Definice 

b01 Aktuální teplota 

b02 Maximální teplota 

b03 Nejnižší teplota 

b04 Celkové napětí 

b05 proud 

b06 Průměrný proud 

b07 Zbývající kapacita 

b08 Plná kapacita 

b09 Relativní stav nabití 

b10 Celkový stav nabití 

b11 Nabíjecí/vybíjecí cykly 

b12 
Nejdelší doba bez nabíjení 

b13 
Doba po kterou nebyla baterie nabíjena od 

posledního nabíjení 

d01 1 napětí článků 

d02 2 napětí článků 

……… ……… 

dn Napětí všech článků 
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1.6 Chybové kódy 

Displej MAX-C966 může zobrazit varování o poruchách. Je-li zjištěna chyba, ikona  se zobrazí na 

displeji LCD, a tam bude chybový kód "n" v poli zobrazení rychlosti. 

Definice chybových kódů jsou uvedeny v následující tabulce: 

Kód chyby Popis chyby Možná závada 

"03" se zobrazí v oblasti 

pro zobrazení rychlosti. 
byl použit brzdový systém. Zkontrolujte, zda není kabel brzdy 

poškozený. 

“04”  Akcelerátor se nevrátil zpět Zkontrolujte, zda se vrátil zpět. 

“05”  Porucha plynu Zkontrolujte plyn. 

“06”  Ochrana nízkého napětí Zkontrolujte napětí baterie. 

“07”  Ochrana vysokého napětí Zkontrolujte napětí baterie. 

“08”  Porucha kabelu od motoru Zkontrolujte motorový modul. 

“09”  Porucha motorové fáze Zkontrolujte motorový modul. 

“11”  Porucha teplotního čidla 

kontroléru 
Zkontrolujte kontrolér. 

“12” Selhání senzoru Zkontrolujte kontrolér. 

“13”  Chyba teploty baterie Zkontrolujte baterii. 

“21” Závada snímače rychlosti Zkontrolujte polohu čidla rychlosti. 

“22” Selhání komunikace BMS Vyměňte baterii. 

“30”  Selhání komunikace Zkontrolujte konektory kontroléru. 

 

 

                                                                       Chyba upozornění komunikace 


