
E/FAT Ajotietokoneen (näyttö/ohjauspaneeli) KT-LCD3 käyttöohje V1.0

Hyvä asiakas, lue tämä käyttöohje ennen kuin käytät KT-LCD3-laitetta. Käsikirja ohjaa sinua käyttämään
laitetta oikein erilaisten ajoneuvonohjaus- ja ajoneuvon tilanäyttöjen saavuttamiseksi.

TOIMINNOT JA NÄYTTÖ
Mittariston näyttö ja ohjauspaneeli on suunniteltu erikseen.

Normaalitila (näyttötilat 1-3)
1. ON/OFF

Paina ohjauspaneelin nappia pitkään virran kytkemiseksi päälle. Painamalla nappia pitkään toisen
kerran virta sammuu. Huom. Automaattinen virrankatkaisu – ajotietokone sammuu itsestään, jos sitä ei
käytetä viiteen minuuttiin.

2. Näyttötila 1

2.1 Taustavalo

2.2 Poljinavustimen teho

2.3 Talutusavustin (6 km/h)

2.4 Vakionopeuden säädin

2.5 Osamatkamittarin (TRIP) nollaus

YLÖS nappi

ON/OFF kytkin

ALAS nappi

Akun varaus

Näytön taustavalo

Jarruanturin merkkivalo

Ajettu aika (TRIP)

Kaikki ajettu aika

Moottorin ulostuloteho

Moottorin lämpötila

Moottorin lämpötila

Ulkolämpötila

Ulkolämpötila

6 km/h talutusavustin

Ajonopeus

Ajonoepus

Huippunopeus

Keskinopeus

Etäisyys (metrinen)

Etäisyys (mailit)

Ajettu matka (TRIP)

Kaikki ajettu matka

Akun varaus voltteina

Avustuksen taso (1-5)

Vakionopeuden säädin

Paina   painiketta käynnistääksesi ajotietokoneen ja päästäksesi
näyttötilaan 1.

Kytke taustavalo päälle painamalla nappia pitkään. Painamalla
nappia pitkään uudelleen taustavalo sammuu.

Paina tai nappia lyhyen aikaa vaihtaaksesi avustustasoille 1-
5.  Taso 1 on pienin teho (75W), taso 5 on suurin teho (1000W). Taso
0 on ilman avustustoimintoa.

Paina nappia pitkään aktivoidaksesi toiminto. merkki alkaa
vilkkumaan, päästä irti painikkeesta lopettaaksesi toiminto.
Talutustilassa moottori käy kävelyvauhtia.

POISTETTU KÄYTÖSTÄ

Viisi sekuntia ajotietokoneen käynnistämisen jälkeen, paina

ohjauspaneelin ja nappeja samanaikaisesti pitkään.

Trippimittari alkaa vilkkumaan. Paina nappia lyhyesti nollataksesi
trippimittarin lukemat (ajettu aika/matka - TM/DST).



3. Näyttötila 2

4. Näyttötila 3

5. Navigoi näyttötiloissa 1-3 painamalla nappia lyhyesti.

6. Sammuta ajotietokone painamalla nappia pitkään.

7. Automaattisesti ilmestyvät virhekoodit ja hälytykset

7.1 Virhekoodinäkymä Virhekoodi Kuvaus

Virhekoodi vilkkuu koko näytöllä. Kun vian aiheuttaja on korjattu, virhekoodi poistuu ja näyttö palautuu
normaaliin tilaan.

7.2 Moottorin lämpötilan hälytys
Kun moottorin sisäinen lämpötila ylittää varoitusarvon, vilkkuu hälytys 03_info. Moottorissa on
termostaatti, joka katkaisee virran, mikäli moottori kuumenee liikaa. Termostaatti kytkee virrat päälle
automaattisesti, kun moottori on jäähtynyt tarpeeksi. Älä vedätä moottoria liikaa pelkällä kaasulla.

YLEINEN SÄÄTÖTILA
Päästäksesi yleiseen säätötilaan, paina viiden sekunnin sisällä käynnistämisestä samanaikaisesti

ohjauspaneelin ja nappeja pitkään.

1. Huippunopeus

Mikäli pyörä säädetään tai viritetään kulkemaan lujempaa kuin 25 km/h, sen takuu raukeaa, eikä pyörän
valmistaja M-R.Cool Oy ole vastuussa sen käytöstä, virheiden aiheuttamista erityisistä tai
seurauksellisista vahingoista tai välittömistä tai välillisistä kustannuksista.

2. Renkaan/kehän koon asettaminen

3. Yksikön asettaminen

4. Paina  nappia pitkään tallentaaksesi arvon. Siirry seuraavaan parametriasetukseen painamalla

lyhyesti  nappia.

5. Mikäli arvojen muutosta ei tallenneta minuutin sisällä painamalla  nappia pitkään, palautuu
näyttö normaalitilaan.

MITAT JA PIIRRUSTUKSET

1. Ajotietokoneen runko 2. Ajotietokoneen kiinnikkeet

3. Ohjauspaneeli 4. Kytkentäkaavio

Valitse kehän koko: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700c, 28, 29

(tuumaa “). E/FAT:n arvo 29”. Paina tai nappia lyhyesti, jos
haluat asettaa eri arvon.

01＿info Kaasun epänormaalius
03＿info Moottorin ylikuumenemissuoja / Moottorin

hall-signaalin epänormaalius
04＿info Vääntömomentin anturisignaalin poikkeavuus
05＿info Akselin nopeusanturin epänormaalius
06＿info Moottorilla tai ohjaimella on oikosulkuhäiriö

Paina   painiketta lyhyesti päästäksesi näyttötilaan 2. Tässä tilassa
voidaan tarkastella: kaikki ajettu aika (TTM), kaikki ajettu matka
(ODO) ja keskinopeus (AVS) -tietoja. Huom. Kun pyörällä ajetaan,
näyttötila 2 palautuu automaattisesti näyttötilaan 1 viiden sekunnin
kuluttua.

Paina   painiketta lyhyesti päästäksesi näyttötilaan 3. Tässä tilassa
voidaan tarkastella: huippunopeus (MXS) ja akun varaus voltteina
(VOL) -tietoja. Huom. Kun pyörällä ajetaan, näyttötila 3 palautuu
automaattisesti näyttötilaan 1 viiden sekunnin kuluttua.

E/FAT:n arvot ovat metrisen järjestelmän mukaisia:

nopeus - km/h, matka – km, lämpötila – °C. Paina tai nappia
lyhyesti, jos haluat asettaa eri yksikön.

Kun KM/H ja MXS vilkkuvat, paina tai nappia lyhyesti, jos

haluat asettaa eri huippunopeuden (oletusarvo 25 km/h). Paina
nappia pitkään tallentaaksesi nopeuden. Siirry seuraavaan

parametriasetukseen painamalla lyhyesti  nappia.


