
ANANDA DISPLAY GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

De Ananda display bestaat uit een metalen behulsing en een glazen scherm.  

De display werkt zonder problemen bij temperaturen tussen -20℃ en +60℃. 

 

Bedieningsmodule 

 

 

Display weergave 

 

 



Functies die kunnen worden weergegeven op de display 

• capaciteit van de batterij  

• snelheid 

• afstand (rit en total)  

• rit tijd  

• ondersteuningsniveau  

• licht aan/uit 

• wandelassistentie  

• foutmelding 

• rijmodus  
 

Gebruik 

Aan en uit zetten 
Hou de “aan/uit” knop minstens 2 seconden ingedrukt om het systeem aan of uit te schakelen. 

Snelheid en afstand 
Als de display is ingeschakeld, zal deze de huidige snelheid en de totale afstand weergeven. 
Als je 1 maal kort op de “aan/uit” knop drukt krijg je vervolgens andere parameters te zien, zoals 

gemiddelde snelheid, totale afstand, gemiddelde afstand, rit afstand, maximale snelheid en rit duur. 
De licht knop gedurende 2 seconden indrukken zal de ritafstand en -tijd resetten. 

Licht 

De “licht” knop kort indrukken doet het licht aan of uit. 

Wandelassistentie 

Hou de “wandelassistentie” knop ingedrukt om gebruik te maken van deze functie. 

Ondersteuningsniveau 

Druk  “+” of “-” om het gewenste ondersteuningsniveau te kiezen tussen 0 en 5. Bij opstart staat 

het ondersteuningsniveau op “1”. 
Tip: De actieradius van de batterij zal grotendeels afhangen van het ondersteuningsniveau dat je gaat gebruiken. 

Veiligheidshalve start je aan de lichten bijvoorbeeld steeds in ondersteuningsniveau 1 en verhoog je het niveau geleidelijk.  

Batterij capaciteit 

Het batterij weergave bestaat uit 5 blokjes. De batterij is volledig geladen als er 5 blokjes 

zichtbaar zijn. Heb je nog maar 1 blokje meer over, dan is de batterij aan opladen toe. Zijn er 

geen blokjes meer zichtbaar dan zal de batterij geen ondersteuning meer bieden. 

Helderheid 

De display zal automatisch de helderheid van het scherm en de lichten aanpassen. 

Foutmelding 

Bij foutmeldingen op de display neemt je best even contact op met je verdeler. 

 


