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Handleiding 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving: 

Programmeerbare Display gashendel 

 

Basis functies: 

 Knop 2sec indrukken om de display in te schakelen. 

 Knop 2 sec indrukken om de display uit te schakelen 

 

M switch met deze knop tussen de verschillende ingestelde 

maximum snelheden 

ECO-MID-HIGH 

Standaard instelling: 

ECO = max 2km/u 

MID = max 4km/u 

High = max 6km/u 

 

       Switch met deze knop tussen de volgende mogelijkheden 

1. TRIP = sub totaal kilometers 

2. ODO = totaal aantal kilometers 

3. Geeft huidige voltage aan 

4. Fout meldingen 

Batterij indicator 

De batterij indicator heeft 4 standen 

4 blokjes – accu heeft een spanning 50,1V of meer 

LET OP:  

Wij gaan ervan uit dat de 

installateur kennis heeft van 

elektronica en in staat is 

stekkerverbindingen te maken 

tussen verschillende elektronica 

componenten.  

Slechte stekkerverbindingen 

kunnen onherstelbare schade 

aan de verschillende 

componenten aanrichten. 

Slechte stekkerverbindingen 

kunnen kortsluiting 

veroorzaken waaruit brand kan 

ontstaan. 

DaviLot is geenszins 

verantwoordelijk dan wel 

aansprakelijk voor schade die 

ontstaat door onjuiste montage 

van de onderdelen. 

Schade aan producten die het 

gevolg zijn van onjuiste 

montage zijn van garantie 

uitgesloten. 

 

Product: Display throttle voor 48V 

aandrijfset 

Productcode: IST-TH48DTp 

 

LET OP:  

Wij gaan ervan uit dat de 

installateur kennis heeft van 

elektronica en in staat is 

stekkerverbindingen te maken 

tussen verschillende elektronica 

componenten.  

Slechte stekkerverbindingen 

kunnen onherstelbare schade 

aan de verschillende 

componenten aanrichten. 

Slechte stekkerverbindingen 

kunnen kortsluiting 

veroorzaken waaruit brand kan 

ontstaan. 

DaviLot is geenszins 

verantwoordelijk dan wel 

aansprakelijk voor schade die 

ontstaat door onjuiste montage 

van de onderdelen. 

Schade aan producten die het 

gevolg zijn van onjuiste 

montage zijn van garantie 

uitgesloten. 
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3 blokjes – accu heeft een spanning tussen de 47V en 50.1V 

2 blokjes – accu heeft een spanning tussen de 45,5V en de 47V 

1 blokje – accu heeft een spanning tussen de 42,9V en 45,5V 

1 rood blokje – accu heeft een spanning lager dan 42,9V 

 

Programmeren 

De display throttle kan worden geprogrammeerd. Om de programmeer stand  in te schakelen drukt u 

3 seconden tegelijk op de volgende twee knoppen: M en        

De display heeft 6 menu’s: 

P01: Aanpassing van de verlichting van de display 

Standaard staat de verlichting op: 8, geen licht is stand: 0, maximaal licht is stand: 9 

 

P02: SETUP instellingen 

Hier kan kilometers verander worden in miles 

 

P03: Voltage instellingen 

Hier kan het voltage van de accu ingesteld worden. 

24V, 36V (factory default), 48V, 60V 

 

P04: Auto shut-off instelling 

Auto power-off settings. Default = 10 minutes Kan ingesteld worden tussen 0 minuten en 255 

minuten. 0 minuten betekent dat auto power-off is uitgeschakeld 

  

P08: Diameter van het wiel 

Standaard staat het wiel ingesteld op de 16” diameter van de IST-HM48-550 550Watt/48Volt 

Quinder HUB motor 
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