
Manual de Operação iPedal

VLCD-6 - Painel LCD para Tongsheng TSDZ2

Apresentação

O painel LCD VLCD-6 inteligente é o modelo pequeno para o motor central TSDZ2
Tonghsheng. É um excelente painel, especialmente projetado para bicicleta elétrica. Ele é
usado para controlar o nível de assistência de pedal. Também pode mostrar o consumo de
bateria, medir a velocidade em km/h e registrar a distância da viagem, além de contar com
um odômetro total.

Além dos sensores de velocidade e giro, o motor TSDZ2 possui um par de sensores de
torque nos pedais que alimentam a potência do motor em função da força que você faz nos
pedais, ou seja, quanto mais força você faz, mais potência o motor transmite às rodas. A
diferença é sutil, mas suficiente para dar a este motor, uma sensação mais humanizada e
agradável em relação aos motores que possuem apenas sensor de giro.

O painel LCD VLCD6 apresenta quatro níveis de assistência, sendo o primeiro nível
(apenas uma barra selecionada no painel) o mais fraco e assim consecutivamente até o
nível 4, que é o máximo.
Estes níveis de potência são facilmente selecionados através dos comandos no painel.



Recomendações importantes

Não ligue o equipamento enquanto seus pés estiverem nos pedais ou com a bicicleta
em movimento, isso irá causar erros de leitura e funcionamento errático.

O equipamento é resistente a respingos, nunca atire jato de água diretamente,
especialmente com máquinas de alta pressão.
Nunca lave a bicicleta de cabeça para baixo, a água poderá entrar pelos orifícios inferiores.
Evite forçar o motor saindo da imobilidade com marcha longa, isso pode danificar
gravemente o motor. Antes de parar, reduza as marchas para garantir a sobrevida do motor
e da transmissão.
Seja especialmente cuidadoso e respeitoso com relação às normas de trânsito e de cortesia
com os pedestres. Espalhe sua alegria em pedalar uma ebike iPedal para o mundo.

Especificações

Tipo VLCD-6

Tensão de trabalho DC 11V-60V

Corrente de trabalho 70mA (11V) 32mA(50V)

Tipo de exibição 21*4
(LCD de 21*4 segmentos)

Medição de velocidade 1-120.
1-12 pulsos cada volta de roda

Temperatura de trabalho -200C—+700C

Luz de fundo 200cd/m2

(Modo LED branco, brilho:200cd/m2)
Dimensões 102,5mm×74,5mm×28mm

(102,5mm×75,5mm×28mm (exclua
espessura do Pedestal)



Operação

Definição dos Botões

Botão de energia

Para ligar: pressione o botão por 1 segundo para ligar.
Desligar:pressione novamente por 5 segundos para desligar.
Modo: Pressione para ajustar o modo ODO e TRIP
Reset da distância de viagem: No modo TRIP, pressione o botão de energia e (-)
simultaneamente por 3 segundos. A distância de viagem será resetada.

Nível de assistência

Os botões para cima e para baixo (+ e -) regulam o nível de assistência no pedal.

Botão “assist - ”

Reduzir: Pressione rapidamente o botão para diminuir o nível de assistência.
Pressione e segure o botão por 2 segundos para ligar a luz de fundo do LCD e do farol (se
instalado).

Botão “assist +”

Aumentar: Pressione rapidamente o botão para aumentar o nível de assistência.
Função 6KM (assistência de caminhada): Pressione e segure o botão por 2 segundos para
ativar a função 6KM. Solte o botão e a função irá parar.

Ajuste do diâmetro da roda

Pressione + e - simultaneamente para entrar no modo de ajuste do diâmetro da roda. O
padrão de fábrica é L200 (perímetro é 200cm), pressione rapidamente o botão liga / desliga
para selecionar o dígito correspondente ao diâmetro para ser ajustado e pressione o botão
+ or - botão para corrigir.



Limite de velocidade

Pressione o botão + e o botão ligar por 10 segundos simultaneamente, o limite de
velocidade de 25Km / 45Km / h mudará uma vez, ao mesmo tempo em que a velocidade
fica piscando e mostrando o número do limite de velocidade mais alta.

O limite de velocidade padrão é 25Km/h.

Diâmetro
da Roda

Perímetro

20 160

21 168

22 176

23 184

24 192

25 200

26 208

27 216

28 220

29 224

Sobre códigos de erro e sensor de
velocidade
O mau posicionamento do sensor de
velocidade e do ímã que fica nos raios
da bicicleta irá causar falhas no
reconhecimento da velocidade atual.
O velocímetro poderá indicar 99km/h
em alguns casos pode até entrar em
emergência e cortar a potência do
motor como medida auto-protetiva.
Certifique-se de que o sensor e o ímã
estão corretamente posicionados e
cumprindo sua função com eficiência.
Todos os demais códigos de erro
requerem que o equipamento seja
inspecionado pela assistência técnica
iPedal.


