
PORTO DISPLAY GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

Functieomschrijving en toetsenbediening 
 
◆Functieomschrijving 

De KD21C is voorzien van verscheidene functies voor het vervullen van uw fiets-wensen, 
waaronder: 

- Smart-weergave oplaadstatus accu 
- Motorvermogen indicatie 
- Aanpasbare ondersteuningsniveau en indicatie daarvan 
- Snelheidsindicatie (waaronder actuele snelheid, hoogste snelheid, en gemiddelde 

snelheid) 
- Kilometerstand (enkele rit en totaal afgelegde afstand) 
- Walk-assist opties en weergave 
- Aanduiding tijdsduur 
- Achtergrondverlichting en weergave 
- Foutdiagnose weergave 
- Herstellen van standaard instellingen 

 

◆Toetsenbediening 

Het KD21C display heeft drie bedieningsknoppen, waaronder de aan- en uittoets/modetoets (M), 
een UP-knop (+) en een DOWN-knop (-) 
 

Gebruik 
◆Aan- en uitzetten 

Door “MODE” lang ingedrukt te houden begint de LCD display te functioneren en kunt u de 
batterijstatus van het systeem zien. Door MODE lang ingedrukt te houden na het aanzetten kunt 
u de elektrische fiets uitschakelen. 
Na het uitschakelen verbruikt de display geen stroom meer van de accu, en is het verbruik van de 
display kleiner dan 1uA. Wanneer de elektrische fiets meer dan 10minuten inactief is, schakelt de 
display zich vanzelf uit. 

 

◆Display 

Na het aanzetten van de display verschijnt het standaardscherm waarop de actuele snelheid en 
totaal afgelegde afstand (in km) wordt aangegeven. Druk verscheidene keren op MODE om 
afwisselende informatie te verkrijgen over de actuele snelheid (in km/uur), afgelegde afstand in 
een enkele rit (in km), tijdsduur van de rit (in minuten), hoogste snelheid bereikt (in km/uur), de 
gemiddelde snelheid (in km/uur) en stroomverbruik (in watt). 
 

 

 

◆Walk-assist 



Houd DOWN ingedrukt houden om de walk-assist modus in te schakelen (na twee seconden). De 
elektrische fiets zal voortbewegen op een gemiddelde snelheid van 6km/uur. Deze modus staat 
aan als her op de display een P staat. Laat DOWN los om deze modus uit te schakelen en terug 
te keren naar de modus voorheen. 
Gebruik walk-assist alleen als u bent afgestapt, gelieve niet gebruiken tijdens het fietsen. 
 

 
Walk-assist interface 
 

◆In- en uitschakelen achtergrondverlichting 

Houd UP twee seconden lang in om de display achtergrondverlichting, en ook de voorverlichting 
aan te zetten. De LCD achtergrondverlichting kan aangezet worden tijdens het fietsen in de 
avond of wanneer het buiten niet licht genoeg is. Door nog een keer UP twee seconden lang 
ingedrukt te houden zet u de LCD achtergrondverlichting en voorverlichting uit. 

 
Achtergrondverlichting interface 
 

◆Ondersteuningsniveau aanpassen 

Druk UP/DOWN in om tussen de ondersteuningsniveaus te schakelen en de energietoevoer aan 
te passen. 
De standaard ondersteuningsniveaus zijn 0-5. Niveau 0 betekent geen ondersteuning, niveau 1 
minimale ondersteuning en niveau 5 meeste ondersteuning. Bij het opstarten staat de 
ondersteuningsniveau altijd op 1. 

 
Ondersteuningsniveau aanpassen interface 
 

◆Weergave van de oplaadstatus accu 

De oplaadstatus wordt weergegeven door middel van een batterij logo verdeeld in vijf secties. De 
accu is volgeladen wanneer alle vijf secties branden. Het knipperen van de buitenrand van het 
logo duidt aan dat de accu onmiddellijk opgeladen dient te worden. 



 
Accuweergave 
 

◆Foutmeldingen 

Wanneer de elektrische fiets een foutmelding aangeeft op de display kunt u best contact 
opnemen met uw verdeler. 
Wanneer een foutmelding ontstaat dient u die tijdig op te lossen. Het is mogelijk dat uw 
elektrische fiets niet meer normaal kan functioneren na een storing. 
 
 

 
voorbeeld foutmelding 
 

Instellingen 
Druk tegelijktijdig langer dan twee seconden op UP en DOWN tijdens stilstand van uw fiets om op 
de 
instellingen interface te komen. 

■De elektrische fiets dient mag in beweging te zijn tijdens het wijzigen van alle instellingen. 

 

◆Waardes resetten 

tC staat voor ‘enkele rit resetten’. U kunt kiezen tussen Y/N door UP/DOWN in te drukken, 
waarbij Y voor resetten staat en N voor niet resetten. Druk MODE om naar de volgende instelling 
te gaan. 

 
Enkele rit resetten interface 
 

◆Helderheid achtergrondverlichting 

bL staat voor achtergrondverlichting. Er zijn 3 helderheidsstanden, weergegeven door 1, 2 en 3, 
waarbij stand 1 het minst helder is en stand 3 het meest helder. Bij de eerste keer opstarten staat 
de helderheidsstand op 1. De standen zijn verstelbaar door op UP of DOWN te drukken. Druk 
vervolgens op MODE om uw keuze te bevestigen en de metrische eenheden in te stellen. 



 
Achtergrondverlichting instellingen interface 
 

◆Metrische eenheden aanpassen 

“U” staat voor eenheid, 1 voor Brits-Amerikaanse maatsysteem en 2 voor metrisch systeem. Druk 
op UP of DOWN te kiezen tussen eenheden om de snelheid en afgelegde afstand weer te geven. 
Druk kort op MODE om terug te keren naar waardes resetten, druk lang op MODE om de 
instelling-menu te verlaten. De eenheden worden standaard weergegeven middels het metrisch 
systeem. 

 
 

 
Eenheden aanpassen interface 


