Bandenspanning

voor 2,5 Bar, achter 2,9 Bar (zowel bij 1 of 2 rijders)

Vering (achter)

Standaard instelling is 11 klikken vanaf de zachtste stand

Cruise Control

Vanaf 50 km/uur én de vierde versnelling!
Zet de Cruise
Control “aan”

Display indeling

Knopje op rechter
handvat

Zet de snelheid
vast

Instellingen Menu

Wijzig snelheid

Met de omhoog/omlaag knop:
- Kort indrukken: met ongeveer 1 km/uur
- Lang indrukken: con nue verhogen/verlagen

Reset/uit

Gashendel dicht, koppeling in, remmen of
cruise control knop “uit” ze en

Enter Menu

Rij modus (SDMS)

Stand A: Scherpe response bij alle gasgreep standen
Stand C: Gema gde response bij alle gasgreep standen

Trac on Control (TC)

Stand 1: Gevoeligheidsniveau TC in de laagste stand
Stand 3: Gevoeligheidsniveau TC in de hoogste stand

Selecteer de juiste instelling met omhoog/omlaag knop:
DATE&TIME RPM SET UNIT SERVICE HILL HOLD SET.

ABS

Stand 1: Bediening met minimale ABS-interven e
Stand 2: Bediening met meer ABS-interven e

Selecteer item

Rij instellingen
aanpassen

Sluit het gas volledig om de instellingen aan te passen!
Bij de ABS instelling moet de motor s lstaan met draaiende motor!

Pas de instellingen aan (verschillend per instelling)

Kies de juiste
instelling

Beves g/kies
wijziging

Meerdere keren
indien nodig

Terug/Exit

Pas instelling aan met de omhoog/omlaag knop (2 sec bij ABS)
Exit

Display boven
aanpassen

Selecteren

Display onder
aanpassen

Selecteren

Dagteller (onder)

Rese en

Helderheid display
aanpassen (onder)

Aanpassen

Created by Emile de Bruijn (www.bumabuma.nl/motor)

Meerdere keren
indien nodig
Meerdere keren
indien nodig
Meerdere keren
indien nodig

Wijzig klok
(zomer & winter jd)

Zie “Instellingen Menu” en selecteer DATE&TIME.
Kies het getal van de jd met omhoog/omlaag knop
Selecteer getal
Wijzig het nummer met omhoog/omlaag knop
Beves g wijziging

Meerdere keren
indien nodig
v20200414

Meerdere keren
indien nodig

Herhaal vorige twee
stappen indien nodig

Terug/Exit
Created by Emile de Bruijn (www.bumabuma.nl/motor)
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Hill Hold

Handvatverwarming

Ac veren

Gebeurt vanzelf indien:
- De motorﬁets gestopt is op een helling
- De rem(men) is/zijn gebruikt om te stoppen
- De motor in een versnelling staat
- Hill Hold niet is uitgeschakeld

Deac veren

Gebeurt bij één van onderstaande ac es:
- Na 30 seconden
- De motorﬁets rijdt weg
- 2x snel aan de remhendel trekken
- De zijstandaard wordt uitgeklapt
- De versnelling in zijn vrijstand wordt gezet

Instellen

Via het instellingen menu (on/oﬀ)

Bedienen met het knopje op het linker handvat en achter elkaar
indrukken tot de juiste stand. Het knipperende lampje laat met
tussenpozen het geselecteerde warmte level zien.
1x drukken

Warmte level 3 (max)

Lampje knippert 3x

nogmaals drukken

Warmte level 2

Lampje knippert 2x

nogmaals drukken

Warmte level 1 (min)

Lampje knippert 1x

nogmaals drukken

Handvatverwarming uit Lampje is uit

Overige instellingen (via Instellingen Menu)
RPM SET.

Bij loskoppelen accu, worden de instellingen naar default gezet!
Conﬁgureer het waarschuwingslampje voor hoge toeren
Mode

Stel de verlich ng (aan, knipperen, uit) van het
indica elampje in (wi e led boven de display)

Main

Stel de verlich ngs ming van de led in

Bright

Stel de helderheid van de led in

UNIT.

Instellen

Instellingen voor km/h/mpg, verbruik en C°/F

SERVICE.

Instellen

Stel datum en/of km stand in voor onderhoud

HILL HOLD SET.

Instellen

Hill Hold aan of uit ze en

NB. Voor alle instruc es geldt dat de display in de standaard/default stand moet staan!
(niet in een submenu o.i.d)
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