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Z poniższej instrukcji dowiesz się jak nawigować po menu, jakie funkcje posiada wyświetlacz 

oraz w jaki sposób możesz zmienić jego ustawienia.  

Nawigacja 

Do nawigacji po menu ustawień sterownika służą trzy przyciski znajdujące się na panelu 

zintegrowanym z wyświetlaczem: 

     

Dostępne funkcje 

Zestaw e-PICK MID umożliwia zmianę parametrów: 

 Określenie jednostki prędkości: km/h | mp/h 

 Jasność podświetlenia wyświetlacza 

 Czas, w którym zestaw wyłączy się przy bezczynności 

 Ilość stopni wspomagania jazdy 

 Wybór wielkości koła 

 Prędkość maksymalną 

Zmiana ustawień 

Aby zaprogramować sterownik postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

1. Włącz wyświetlacz przyciskiem            , 
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2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski             oraz             do czasu pojawienia się na 

wyświetlaczu napisu „km/h” lub „mp/h” w górnej jego części, 

3. Przy użyciu przycisków              oraz              wprowadź pożądane ustawienie: 

 Jednostka prędkości: km/h | mp/h 

 Jasność podświetlenia: 1-8 (mniejsza-większa) 

 Auto Off: 0 – 60 min 

 Dh - Ilość stopni wspomagania: 3 | 5 | 9 

 Wielkość koła: 8 – 29’ 

 Lspd -Prędkość maksymalna: 10 – 40 km/h 

 dHc: 1.0 

 d5c: 2.1 

 cHc: 1.0 

 C5c: 001.1 

 E: 0 

4. Przyciskiem             zapisz oraz przejdź do kolejnego ustawienia. 

Funkcje dodatkowe 

Zestaw e-PICK MID posiada kilka funkcji, z których możesz skorzystać: 

 Aby wyzerować ilość przejechanych kilometrów wciśnij i przytrzymaj jednocześnie 

przyciski             oraz  

 Przytrzymując przycisk             włączysz i wyłączysz podświetlenie ekranu  

 Przytrzymując przycisk             włączysz tryb spacerowy (5km/h)  
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