RANA
① wyświetlacz i panel sterowania
② akumulator
③ gniazdo ładowania akumulatora
④ wyłącznik akumulatora
⑤ sterownik
⑥ silnik elektryczny
⑦ złącze silnika
⑧ czujnik obrotów

AKUMULATOR BAGAŻNIKOWY
Po prawej stronie z dołu akumulatora znajduje się czerwony wyłącznik kołyskowy
(0 – akumulator wyłączony, I – akumulator włączony). Przed jazdą trzeba włączyć
akumulator (pozycja I). Akumulator należy przechowywać wyłączony (pozycja 0).
Akumulator zabezpieczony jest zamkiem na klucz. Zamek znajduje się po jego lewej
stronie. Przekręceniem klucza o 180° w lewo zamek otwiera się, o 180° w prawo zamyka
się (patrz wskazówki na zamku).
Akumulator należy mieć zawsze zamknięty, otwierać należy go tylko w celu jego wyjęcia.
Przed jazdą oraz przy parkowaniu zalecamy sprawdzić, czy akumulator jest zamknięty, by
nie został uszkodzony lub skradziony.
Żeby wyjąć akumulator, trzeba najpierw otworzyć jego zamek (patrz powyżej). Akumulator
należy wyciągnąć tak, że kciuk trzeba oprzeć o bagażnik, palce wskazujący, środkowy i
serdeczny włożyć do wgłębienia z dołu akumulatora i pociągnąć akumulator do tyłu.
Akumulator należy włożyć poprzez wsunięcie do doku. Po włożeniu akumulatora do doku
należy go zamknąć (patrz powyżej). Przy wkładaniu akumulatora należy dbać o to, żeby
był w pełni dociśnięty do końca. W przeciwnym razie akumulatora nie da się zamknąć.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora powinno odbywać się w pozycji horyzontalnej,
dokładnie w linii doku akumulatora.
U góry akumulatora znajduje się wskaźnik LED stanu jego naładowania.
Jeżeli po naciśnięciu przycisku
wyświetlają się 4 diody = akumulator jest
naładowany na > 80 %, jeśli wyświetla się 1 czerwona dioda = akumulator jest
naładowany na < 20 %. Jeżeli wyświetla się jedna czerwona dioda, akumulator należy
jak najszybciej doładować. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora działa tylko
na włączonym akumulatorze (pozycja I). Stan naładowania akumulatora można sprawdzić
również na wyświetlaczu (patrz poniżej).
Po lewej stronie akumulatora znajduje się gniazdo jego ładowania opatrzone gumową
zaślepką. Akumulator można ładować w bagażniku albo wyjęty.
U góry akumulatora znajduje się przycisk
służący
do
włączenia/wyłączenia
oświetlenia tylnego, które jest zintegrowane z akumulatorem i jest z niego zasilane.

WYŚWIETLACZ BIGSTONE C600E
Długim naciśnięciem przycisku (na panelu sterowania
w środku, po prawej) włączysz/ wyłączysz zasilanie
silnika roweru elektrycznego.
Stopień wspomagania silnika PAS (0–5) wyświetla się
w lewym dolnym rogu (5 = najwyższy, 1 = najniższy,
0 = bez wspomagania). Krótkim naciśnięciem przycisku
+ (na panelu sterowania na górze) zwiększasz stopień
wspomagania. Krótkim naciśnięciem przycisku –
(na panelu sterowania na dole) zmniejszasz stopień
wspomagania.
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (wyświetla się jako symbol baterii w lewym górnym
rogu) wskazuje poziom jego naładowania: 5 kresek = akumulator jest naładowany na > 80 %,
1 kreska = akumulator jest naładowany na < 20 %. Jeżeli wyświetla się jedna kreska,
akumulator należy jak najszybciej doładować. Stan naładowania akumulatora można
sprawdzić również na akumulatorze (patrz powyżej).
Jeżeli wyświetli się komunikat o błędzie Error (w lewym górnym rogu), skontaktuj się
ze sprzedawcą.
Aktualna prędkość wyświetla się w środku (KM/H).
W
prawym
dolnym
rogu
wyświetlane
są
następujące
parametry:
ODO = łączna ilość przebytych kilometrów; TIME = czas jazdy (automatycznie zeruje się
po wyłączeniu wyświetlacza); TRIP1 = ilość przebytych kilometrów; TRIP2 = ilość przebytych
kilometrów (automatycznie zeruje się 30 s po następnym włączeniu wyświetlacza).
Krótkim naciśnięciem przycisku SET (na panelu sterowania w środku, po lewej) przełączasz
między poszczególnymi parametrami.
ZEROWANIE: Parametr TRIP1 można zresetować (automatycznie zresetuje się po 500 przebytych km).
Przytrzymaj przycisk „SET“ dopóki w lewym dolnym rogu pojawi się „0“. Następnie krótko naciśnij przycisk
„SET“ – w lewym dolnym rogu pojawi się „1“, w prawym dolnym rogu pojawi się „TRIP1/TRIP2“. Krótko naciśnij
przycisk „–„, żeby zresetować TRIP1. Aby powrócić do podstawowego ekranu, długo naciśnij przycisk „SET“.

Podświetlenie wyświetlacza włączysz/wyłączysz krótkim naciśnięciem przycisku (na panelu
sterowania w środku, po prawej). Podświetlenie wyświetli się po lewej stronie w środku jako
Przytrzymaniem przycisku – (na panelu sterowania na dole) aktywujesz funkcję walk i rower
ruszy z prędkością 4–6 km/h (w środku wyświetli się 6KM). Puszczeniem przycisku –
dezaktywujesz funkcję walk. Funkcja walk ułatwia prowadzenie roweru elektrycznego
(np. pchanie pod górkę). Ta funkcja służy tylko i wyłącznie do prowadzenia lub pchania
roweru elektrycznego, nie do rozjeżdżania się lub do jazdy!
Po około 5 minutach bezczynności wyświetlacz automatycznie się wyłączy.
Obudowa wyświetlacza wykonana jest z tworzywa ABS, które zapewnia odpowiednią odporność
na uszkodzenia podczas zwykłego użytkowania. Wyświetlacz nie powinien być narażony na działanie
temperatury poza zakresem –20 °C do 60 °C.

