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1- DISPLAY EN KNOPPEN 

Pijl omhoog

Pijl omlaag

Verlichting Display

“Mode” knop
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2- Opstarten Display

Na het plaatsen van de accu zal het Display direct aangaan.

Het blauwe PEPER balkje zal drie maal oplichten evenals de knoppen verlichting.

U kan daarna meteen op ondersteuning 1 beginnen met �etsen

3- Uitzetten Display

Om uit te zetten houdt u de verlichting knop 3 seconden ingedrukt.

Het systeem wordt volledig uitgeschakeld.

Verlichting Display
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4- Ondersteuning bedienen

De ondersteuning’s niveau’s kunt u hoger/ lager zetten met de pijlknoppen.

Op de Display wordt het ondersteuning’s niveau aangegeven dat u heeft geselecteerd

Ondersteuningsniveau Ondersteuningsnaam

0    Geen ondersteuning
1-3    Eco
4-5    Normaal
6-8    Boost
9    Maximaal

Ondersteunings niveau
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Pijl omhoog

Pijl omlaag



5- Trip/ ODO/ gemiddelde snelheid

Trip = Ritafstand
ODO = Totale kilometerstand
AVG = Gemiddelde snelheid

Deze functie bedient u met de “mode knop”

Ritafstand

Totale kilometerstand

Gemiddelde snelheid
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6- Meeloop functie

Om de loop functie te gebruiken houdt u 3 seconden de “pijl” knop in.
De �ets gaat dan zelf rijden, als u de knop loslaat stopt deze direct.
Hiermee kunt u de �ets laten meelopen.

Tijdens de meeloop functie blijft dit icoontje knipperen.

Meeloop functie

Actief = knippert
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7- Display verlichting

De sterkte van het licht is te bedienen met de lichtknop

Door de lichtknop kort in te drukken kan de sterkte in vier standen zetten.
Uit/ laag/ midden en helder 

Verlichting Display
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8- Trip afstand wissen

Om de gemiddelde snelheid en de trip teller op nul te zetten houdt u de 
Mode-knop ongeveer drie seconden ingedrukt tot deze nul aangeeft.

Als u de trip terugzet gaat automatisch de gemiddelde snelheid ook terug naar nul.

Als u de trip terugzet gaat automatisch de gemiddelde snelheid ook terug naar nul.

Gemiddelde snelheid

Ritafstand
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9- Instellingen wiel en meeloop snelheid

Om dit menu te openen druk tegelijkertijd op de licht en de mode knop.

Het wiel symbool gaat knipperen.

Met de pijl-knoppen kunt u de diameter instellen.
700c is de juiste waarde voor uw PEPER �ets.

Verlichting Display

“Mode” knop

Druk daarna op de Mode-knop.
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Snelheid meeloop functie

Nu kan de snelheid van de meeloop-functie worden ingesteld.

Het meeloop symbool knippert en hier kunt u de loop-snelheid instellen.
Met de pijl omhoog/ omlaag knop kunt u de snelheid veranderen in: 3.0 , 4.0 , 5.0 , en 6.0 km/u.

Heeft u de gewenste snelheid gevonden, druk dan op de Mode-knop.

Hiermee bent u weer terug in het begin menu. 

Pijl omhoog
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Meeloop symbool

Pijl omlaag


