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BS43 IŠVAIZDA
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BS43 DALYS

Vairo aukščio
reguliavimas

rankena

kranas

Padanga be
kameros

Padanga be
kameros

Galinis
amortizatorius

Neslidus
paviršius

Sulenkimo
sistema

Priekinis

Priekiniai
amortizatoriai

1000W        48 V        10 Ah

Kairioji stabdžių 
rankena
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BS43 SULENKIMAS
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BS43 DROSELIO
VALDYMAS

E ON / OFF
E

HALL
HALL

MODE  

Valdymo pultelio instrukcijos
    A. Įjungimo mygtukas
    B. Atrakinimo mygtukas
    C. Užrakinimo mygtukas
Prieš naudodami prietaisą, pirmiausia paspauskite atrakinimo mygtuką, tada du 
kartus spustelėkite žaibo simboliu pažymėtą atrakinimo mygtuką. Tuomet 
galėsite pradėti naudoti prietaisą.
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Mygtukų funkcijos

BS43 DROSELIO
VALDYMAS

Pastovaus greičio ekrano sritis.
Pradėję važiuoti greičio valdymo rankeną palaikykite 5s pastoviu greičiu, kad užsidegtų važiavimo
simbolis. Atleidus rankeną, variklis išlaiko pastovų greitį. Nuspaudus stabdžius ar dar kartą nuspaudus
greičio valdymo rankenėlę, grįžtama prie važiavimo būsenos valdomos rankenėle.
Paleidimo režimo pasirinkimo ekrano sritis.
Nenulinis paleidimas: užsidega NON simbolis. Nulinis paleidimas: užsidega ZERO simbolis.
USB įkrovimo piktogramos ekrano sritis.
Prie įrenginio USB prievado prijungus duomenų kabelį ir imant didesnę nei 100 mA srovę, užsidega
USB piktograma. Jei piktograma mirksi, vadinasi įrenginys yra įkraunamas arba srovė viršija 500 mA.
USB sąsaja automatiškai persijungia į apsaugos režimą.
Parametrų nustatymas ir apibrėžimai.

P02: Atstumo matavimo vienetai 0: KM; 1: MYLIA;
P03: Numatytoji vertė 48 V
P04: Ekranėlio išsijungimo trukmė: 0, jokio išsijungimo; kiti skaičiai yra išsijungimo trukmė, 
        intervalas: 1–60; matavimo vienetai: minutės;
P06: Rato dydžio Nr. Tikslumas: 0,1. Rekomenduotina korekcija į Nr. 0007,0
P07: Greičio magnetų skaičius; (nekeiskite gamyklinio parametro) - 23
P09: Kelionės (trip) atstumo skaičiavimas, 0: nulinis paleidimas; 1: nenulinis paleidimas; 
        (pasirinkę 1:nenulinį paleidimą, pradėsite važiuoti tik atsispyrę)
P12: Pradėjimo važiuoti staigumo nustatymas: 0 – 5 intervalas, 0 – silpniausias, 5 – stipriausias; 
P15: Maksimalaus greičio procentinio dydžio nustatymas. Didžiausias greitis yra 100;

P17: Priekinio žibinto suderinimo funkcija: 1 – priekinis ir galinis žibintai įjungus degimą neužsidega         

0 – priekinis ir galinis žibintai įjungus degimą įsijungia.

1. Jei įrenginys išjungtas, ilgiau paspaudus     mygtuką, įjungiamas maitinimas, o trumpai spustelėjus mygtuką,
sąsaja persijungia tarp ODO, TRIP, V, A, E ir TM.

2. Jei įrenginys įjungtas, ilgiau paspaudus  , maitinimas išjungiamas.
3. Tuo pat metu ilgiau paspaudus  ir  mygtukus, įjungiami režimo nustatymai, o trumpai
    spustelėjus mygtuką       , perjungiami parametrai.

 Trumpai spustelėjus mygtuką  pasikeičia greitis, pavara iš 1 persijungia į aukštesnę.
    Standartinė pavaros padėtis yra 1, o įjungus 3 pavarą, nustatomas didžiausias greitis.
4. Pavaros svirtis reguliuoja variklio sūkių dažnį. Variklio sūkių dažnis didėja iš viršaus į apačią.

PASTABA. Dėl bendrovės atliekamų gaminių naujinimų, ekrano turinys gali skirtis nuo vaizduojamo
        šiame vadove, tačiau tai įtakos įprastam naudojimui neturės.

P16: Pastovaus greičio įjungimas. 0 - išjungta, 1 - įjungta.
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Garantija


