
KT-LCD3 BİSİKLET KONTROL SİSTEMİ (LCD EKRAN) 

LCD ekran Kablo Bağlantısı 

 

Fiziksel bağlantı görünümü 

 

KT-LCD3 metre, araç kontrolleri (bisiklet, motorsiklet, vs) yapan, araçların çeşitli durumlarını ve gezmekle 
ilgili taleplerini karşılamak üzere yapılmış ve dijitalleştirilmiş bir yardım ünitesidir. Bu ekran, aşağıdaki 
özellikleri barındırmaktadır: 

1- Yolculuk süresi göstergesi (tek bir yolculuk süresi (TM=Trip tiMe)) ve toplam yolculuk süresi 
(TTM=Total Trip tiMe)) ; 

2- Seyir hızı göstergesi (gerçek zamanlı hız göstergeleri (Km / H(saat) veya Mil/H(saat) MPH) ve basit 
maksimum hız (MXS =MaXimum Speed) ve tek bir ortalama hız (AVS =AVarage Speed)); 

3- Yolculuk mesafesi göstergesi (tek bir yolculuk mesafesi (DST=DiSTance) ve toplam yolculuk mesafesi  
(ODO =tOtal Distance)); 

4- Güç yardımcısı oranı (veya gidon) vites yardımcısı (ASSIST) anahtarı; 

5- 6Km / H güç yardımcısı başlatma işlevi (Yürüme pozisyonunda destek); 

6- Sabit hızla Seyir işlevi (CRUISE);  

7- Pil (akü) kapasitesi göstergesi   ; 

8- Gerçek zamanlı akü voltajı (VOL) ekranı; 

9- Motor gücü ve motor sıcaklığı (MOTOR) göstergesi; 

10- Fren ekranı; 

11- Arka aydınlatmayı ve ışıkları açma; 

AÇMA – KAPAMA, EKRAN DEĞİŞTİRME VE AYAR İŞLEMLERİ 



 Güç düğmesine uzun süreli basıldığında (yaklaşık 5 saniye), cihaz Display 1 modu ile 
açılır (on durumu). Aynı tuşa yine 5 saniye basıldığında cihaz kapanır (off durumu). Bisiklet ya da 
motorunuzun durmuş olması şartıyla, hiçbir tuş kullanılmamışsa, cihaz 5 dakika içerisinde kendisini 
kapatır. Sadece kendini kapatmaz, motor sistemi elektriğini de keser (Tamamen off durumu). 

 Display 1 modu açıkken, güç düğmesine kısa süreli basılırsa Display 2 ekranına geçilir. 
Aynı tuşa kısa süreli tekrar basılırsa, Display 3 ekranına geçilir. Display2 veya Display 3 ekranında iken, 
hiçbir tuşa basılmaz ise, 5 saniye içerisinde, Display 1 ekranına geri dönülür. Herhangi bir display ekranında 
iken güç tuşuna uzun süreli basılırsa (5 saniye), sistem ve ekran kapanır (off durumu). 

DISPLAY 1 MODU VE İÇERİĞİ: Display 1 modu aşağıdaki gibidir. 

 

 Ekrandaki yerleri itibariyle Display 1 ekranının parametrelerinin görünümünü şu şekilde tanıtmak 
mümkündür.  

 

       

Pil (Akü) Durumu Göstergesi        Basit Gezi (Seyir) Süresi 

 



       

Güç Desteği Asistanı          Gerçek zamanlı Gezi (Seyir) Hızı 

        

Gezi (Seyir) Mesafesi          6 Km / Saat yürüme Yardımı Asistanı 

        

Motor Çalışma Gücü (Watt olarak)        Çevre (Hava) Isısı 

        

Ön veya Arka Farlar          Fren Durumu 

                    

Cruise (Sabit Hız) Fonksiyonu        Motor Isısı (Santigrat) 



DISPLAY 2 MODU VE İÇERİĞİ:  

Display 1 modu açıkken, güç düğmesine kısa süreli basılırsa Display 2 ekranına geçilir. 
Aynı tuşa kısa süreli tekrar basılırsa, Display 3 ekranına geçilir. Display2 veya Display 3 ekranında iken, 
hiçbir tuşa basılmaz ise, 5 saniye içerisinde, Display 1 ekranına geri dönülür. Herhangi bir display ekranında 
iken güç tuşuna uzun süreli basılırsa (5 saniye), sistem ve ekran kapanır (off durumu). 

Display 2 modu ve içeriği aşağıdaki gibidir. 

 

Ekrandaki yerleri itibariyle Display 2 ekranının parametrelerinin görünümünü şu şekilde tanıtmak 
mümkündür.  

        

Toplam Gezi (Seyir) Süresi TTM       Toplam Gezi (Seyir) Mesafesi ODO 

           

Ortalama Hız AVS        Motor Isısı (Santigrat) 



DISPLAY 3 MODU VE İÇERİĞİ:  

Display 1 modu açıkken, güç düğmesine kısa süreli basılırsa Display 2 ekranına geçilir. 
Aynı tuşa kısa süreli tekrar basılırsa, Display 3 ekranına geçilir. Display2 veya Display 3 ekranında iken, 
hiçbir tuşa basılmaz ise, 5 saniye içerisinde, Display 1 ekranına geri dönülür. Herhangi bir display ekranında 
iken güç tuşuna uzun süreli basılırsa (5 saniye), sistem ve ekran kapanır (off durumu). 

Display 3 modu ve içeriği aşağıdaki gibidir. 

 

Ekrandaki yerleri itibariyle Display 3 ekranının parametrelerinin görünümünü şu şekilde tanıtmak 
mümkündür. 

        

Maksimum Hız MXS          Gerçek Zamanlı Voltaj Durumu 

 Bu ekranda iken hiçbir tuş kullanılmaz ise, 5 saniye içerisinde Display1 moduna geçilir.  Yine bu 

ekranda iken güç tuşuna kısa süreli basılırsa, yeniden Display 1 ekranına dönülür. Güç tuşuna 
uzun süreli basılırsa, Kontrol Sistemi ve motor  kapanır (off durumu).  

 

 



PAS ORANI (VEYA GİDON) DİŞLİ ANAHTARI AYARLAMASI (Pas neyin kısaltması bulunamadı) 

Normal çalışma esnasında,  (UP=yukarı) düğmesini veya  (DOWN=aşağı) düğmesini  basılı 
tutun. Böylece motor çıkış gücünü değiştirerek güç yardım oranı (veya gidon) donanımını (ASSIST) 
değiştirin. Anahtarlama aralığı 1-5 dişlidir (bu, müşteriye göre de ayarlanabilir). (1) ayarı en düşük güç ve 
(5) ayarı ise en yüksek güç içindir. 

Her çalıştırmada cihaz, otomatik olarak vitesi geri yükleyecektir. Güç yardım oranı SIFIR ise (0), 
güç yardımı fonksiyonu iptal edilmiş demektir. 
 
GÜÇ ASİSTANI YÜRÜRKEN İTME DESTEĞİ 

Kullanıcılar araçlarını iterken 6Km / H(saat) güç yardımı işlevini kullanabilir.  (DOWN 

=aşağı) düğmesini basılı tutun. Göstergede yardım işlevi logosu  yanıp söner ve araç hızlanır. Dikkat ! 
bu hız 6Km / H(saat)’den fazla olmamalıdır. Aşağı= Down tuşuna yeniden basılırsa, yardım işlevi iptal 
edilir. 
 

SABİT HIZ (CRUISE) FONKSİYONU  
C7 parametre değeri (1) olduğunda (bakınız aşağıda C PARAMETRE AYARI), cihaz Cruise kontrol 

fonksiyonunu açabilir. Başlatmak için, araç hareket halindeyken,   (DOWN=aşağı) düğmesini 
basılı tutun. Hız 7 km / H(saat) 'in üzerindedir ve seyir fonksiyonu logosu (CRUISE) yanar. Sabit hız seyir 
işlemini iptal etmek için, Frene basın veya herhangi bir tuşu basılı tutun. 
 
ARKA IŞIKLARI VEYA FARLARI YAKMA 

  (UP=yukarı) düğmesini basılı tuttuğunuzda cihazınız ve bağlantılarınız uygunsa, 

bisikletinizin far ve arka ışıkları açılır. Bu arada göstergede  ikonu da yanacaktır. (UP=yukarı) 
düğmesini yeniden basılı tuttuğunuzda, farlar ve göstergedeki ikon sönecektir. 
 

PİL (AKÜ) KAPASİTESİ GÖSTERGESİ  
Cihaz, otomatik olarak 24V, 36V, 48V pil kapasitelerini otomatik tanımlayabilir. Akü göstergesinde 

4 güç çizgisi vardır. Batarya kapasitesi% 70’in üzerinde olduğunda, 4 güç çizgisi de yanar vaziyettedir. 
Batarya kapasitesi düştüğünde biri, biraz daha düştüğünde ikisi, biraz daha düştüğünde üçü söner. Güç 
kapasitesi% 15'ten az olduğunda, dört güç çizgisinin hepsi söner. Kontrol cihazı voltaj yetersizliği 
seviyesine düşerse, güç ekranı çerçevesi yanıp sönmeye başlar. Bu ikaz, “Cihazınızı Lütfen Kapatın (off 
durumu)” anlamına gelir. 

 

%75 yukarısı        %50-75  %25-50      %25’ten aşağı      %15’ten az          Flash-Kapatın! 
    

 



MOTOR ÇALIŞMA GÜCÜ VE SICAKLIĞI       
Aracın sürüş durumu altında, gerçek zamanlı çalışan çıkış gücü gösterilir. Aynı gösterge, parametrik 

olarak motor ısısını da gösterir. Hangisini gösterdiğini MOTOR yazısının önündeki (W=watt-güç) veya (C= 
santigrat-ısı birimi) harfinden anlayabiliriz. Motorun iç tarafında ısı algılayıcı sensörler vardır ve gerçek 
zamanlı olarak çalışır. Motor ısısı anormal bir değere ulaştığında, göstergede alarm ikazı türünde yanıp 
sönme başlar. Kontrol ünitesi buna uygun bir koruma sağlayacaktır. Kontrol ünitesine destek için, araç 
durdurulup, soğumasına yardımcı olunabilir. 

 

TEK VERİ TEMİZLEME (SİLME) 

Cihaz açıldıktan 5 saniye sonra, (mecburen Display1 ekranındayken), aynı anda  (UP=yukarı)  

ve  (DOWN=aşağı) düğmesine 2 saniye süreyle birlikte basılınca, gezi süresi (Trip tiMe (TM)) ve 

Mesafe (DiSTance (DST)) göstergeleri titrer. Bunları silmek istiyorsanız, güç tuşuna (SW)  kısa 
süreli olarak basın. İçerik silinecek ve sıfır (0) olacaktır. Yanıp sönme durumunda iken, sayı değerlerinde 
bir değişiklik yapılmadıysa, 5 saniye içerisinde, işlem iptal edilip, Display 1 ekranı normal hale geçecektir. 
Bu arada orijinal kayıt içeriği de aynen kaydedilecektir. 

 

OTOMATİK HATA KODU EKRANI 

 Elektrikli aracın elektronik kontrol sistemi arızalandığında cihaz, otomatik olarak (titreme) hata 
kodunu gösterir. Hata kodu ekranından çıkamazsınız, yalnızca hata kaldırılır. 

 

    

 

Hata Kodu Görüntüsü              Hata Kodları Tablosu 

 

Error Code Hata Tanımlaması 
01_info Gaz Kelebeği Anormalliği 
03_info Hall Sinyali Anormalliği 
04_info Tork Sensörü Sinyal Anormalliği 
05_info Eksen hız sensörü Anormalliği 
   (yalnızca tork sensörüne uygulanır) 

06_info 
Motor Veya Kontrol Cihazında Kısa 
Devre Var  



MOTOR İŞLEMLERİNDE SICAKLIK HATASI 

 Herhangi bir arayüzde, motor çalışma sıcaklığı uyarı değerini aştığında, motor çalışma sıcaklığı 
göstergesi alarm gibi yanıp söner. Bu arada kontrolör motora uygun koruma sağlar. 

 

KULLANICI AYAR İŞLEMLERİ 

 KT-LCD3 metre cihazında 3 çeşit kullanıcı ayar parametresi vardır. 1- Genel işlemler ayarı, 2-P 
parametresi ayarları, 3-C parametresi ayarları. 

MAKSİMUM GEZİ (SEYİR) HIZI AYARI: 

 Cihaz kapalıyken açma/kapama tuşuna (SW) uzun süreli basılınca, cihaz açılır. Açılıştan 5 

saniye sonra,  (UP=yukarı)  ve  (DOWN=aşağı) düğmesine 2 saniye süreyle birlikte 
basılınca, maksimum sürüş hızı ayarına girilir. Hız göstergesi rakamları yanıp, söner. Yukarı ve aşağı 
tuşlarına kısa süreli basarak hız ayarı değiştirilebilir. Varsayılan maksimum sürüş hızı değeri 25Km / 
saat’tir. (Bu değer, akü voltajı, tekerlek çapı, vs ile de ilgilidir ve değişebilir). Elektrikli aracın hızı ayarlanan 
değeri aştığında, motor sürüşü durur. Bu ayarlama esnasında, bir dakikadan fazla, hiçbir tuşa basılmaz ise, 
değişiklikler kaydedilmez ve Display1 ekranına dönülür. 

 Değerleri değiştirdikten sonra kayıt için açma/kapama tuşuna (SW) kısa süreli basılır. 

 

TEKERLEK ÇAPI AYARI 

 Maksimum sürüş hızı ayarını tamamladıktan sonra, tekerlek çapı ayar arayüzüne girin ve ardından 
tekerlek çapı gösterge sütunu yanıp söner.  

       

Seçilen bir araç için ilgili tekerlek çapı spesifikasyonunu seçmek için  (UP=yukarı)  veya  

(DOWN=aşağı) düğmesine kısa süreli basın. Tekerlek çapı spesifikasyonlarının seçim aralığı 13 
türdür. 

6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,700 c ve 28 inç . 

 Tekerlek çapı ayar arayüzünde iken, sayaç üzerinde 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca hiçbir 
işlem yapılmazsa, sayaç otomatik olarak Display1 ekranına geri döner. Eski ayarları geçerli olur. Tekerlek 



çapı ayarını bitirdikten sonra, mevcut ayar spesifikasyonlarını kaydetmek ve bir sonraki ayara girmek için 

açma/kapama tuşuna (SW) kısa süreli basılır. 

 

METRİK (Km/Saat) VEYA İNGİLİZ ÖLÇÜ BİRİMİ (MİL/SAAT) AYARI 

 Tekerlek çapı ayarını bitirdikten sonra, metrik / emperyal birim ayar ara yüzüne giriniz. Hız ve 
kilometre birimi yanıp söner. Ünitenin hız, kilometre ve çevre sıcaklığı olarak senkronize seçimini yapmak 

için  (UP=yukarı)  veya  (DOWN=aşağı) düğmesine kısa süreli basın. 

      

Ekran Görüntüsü            Çevirim Tablosu 

 Metrik/Imperial ayar arayüzünde iken, sayaç üzerinde 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca 
hiçbir işlem yapılmazsa, sayaç otomatik olarak Display1 ekranına geri döner. Eski ayarları geçerli olur. 
Metrik/Imperial ayarını bitirdikten sonra, mevcut ayar spesifikasyonlarını kaydetmek ve bir sonraki ayara 

girmek için açma/kapama tuşuna (SW) kısa süreli basılır. Ekrandaki flash işlemi durur. Kaydetmek 

ve Display1 ekranına geri dönmek için açma/kapama tuşuna (SW) 2 saniye süreyle basılı tutulur. 

 

KULLANICI AYAR İŞLEMLERİNDEN ÇIKIŞ (GENERAL SETTINGS) 

 Üç genel kullanıcı ayarı arasında, her bir ayar tamamlandıktan sonra, açma/kapama tuşuna (SW) 

2 saniye süreyle basılı tutarsanız, ayar ortamından çıkıp, Display1 ekranına dönebilirsiniz. Bu arada, 
geçerli ayarlanmış parametreler kaydedilir. Her bir ayar arayüzünde iken, sayaç üzerinde 1 dakikadan daha 
uzun bir süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, sayaç otomatik olarak Display1 ekranına ve orijinal sete 
geri dönecek ve parametreler kaydedilmeyecektir. 

=P=  PARAMETRESİ AYARLARI  

 Metrik / emperyal birim ayarlarını tamamladıktan sonra, hız ve kilometre birimlerinin yanıp sönmesi 

durur. Yanıp sönmeyi durdurduktan bir dakika sonra, P parametresi ayar ortamına girmek için  

(UP=yukarı)  ve  (DOWN=aşağı) düğmelerine aynı anda yaklaşık 2 saniye basılı tutun. P 
parametresi ayarlarına girmiş oldunuz.  

 

GÖRÜNTÜ METRİK IMPERIAL 
Sürme Hızı Km/Saat MPH /Mil/Saat) 

Toplam 
Mesafe Km Mil 

Çevre Isısı C Santigrat F Fahrenheit 



P1 = MOTOR KAREKTERİSTİĞİ AYARLARI 

P1, motor karakteristik parametre ayar modudur. P1 = motor dişli küçültme oranı × rotor mıknatısı parça 
sayısıdır.  Sadece ondalık sayılar kullanılır, küsür varsa, ondalık sayıya yuvarlanır. P1 parametresinin 

değerleri 1-255 aralığındadır. Ayarları  (UP=yukarı)  veya  (DOWN=aşağı) tuşlarına kısa 
süreli basarak değiştirebiliriz. 

 

                          

Kayıt işlemi sonrası P2 ayar parametreleri ekrana gelir. 

P2 = TEKERLEK HIZI DARBE SİNYALİ AYAR MODU 

 P1 parametre ayarı tamamlandıktan ve kaydedildikten  sonra P2 parametresi ayar arabirimine girilir 
ve P2 parametresi sütunu yanıp söner.  

 

 

Ayarları  (UP=yukarı)  veya  (DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basarak değiştirebiliriz. P2 
ayar arayüzünde iken, sayaç üzerinde 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, 
sayaç otomatik olarak Display1 ekranına ve orijinal sete geri dönecek ve parametreler kaydedilmeyecektir. 
P2 parametre ayarını bitirdikten sonra, geçerli ayarları kaydetmek için açma/kapama tuşuna (SW) 

kısa süreli basılır. Değişiklikler kaydedilir ve P3 ekranına girilir. 

 

P3 = GÜÇ YARDIMI KONTROL MODU 

 P2 parametre ayarı tamamlandıktan ve kaydedildikten  sonra P3 parametresi ayar arabirimine girilir 
ve P3 parametresi sütunu yanıp söner. 

 

P1 parametresi ayar arayüzü altında, sayaç 
üzerinde 1 dakikadan daha uzun bir süre 
boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa,  sayaç 
otomatik olarak Display1'e geri döner ve 
orijinal ayar parametresi kaydedilir. P1 
parametre ayarını bitirdikten sonra, geçerli 
ayarları kaydetmek için açma/kapama tuşuna 

(SW) kısa süreli basılır 

P2, tekerlek hızı nabız sinyali ayar modudur. 
Tekerlek bir devirde, 1 darbe sinyali 
oluşturduysa, P2 değeri 1 olarak 
ayarlanmalıdır. Tekerlek bir devirde 6 darbe 
sinyali oluşturduysa, P2 değeri 6 olarak 
ayarlanmalıdır. Kullanıcılar darbe sinyal 
sistemini yapılandırmadıysa, P2 parametre 
ayarı 0 olabilir. P2 ayar aralığı 0-6 arasında 
olmalıdır. 



  

 

Ayarları  (UP=yukarı)  veya  (DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basarak değiştirebiliriz. P3 
ayar modu özellikleri P2 modu ile aynıdır. 

 

P4 = GİDON (HANDLEBAR) BAŞLATICI MODU 

P3 parametre ayarı tamamlandıktan ve kaydedildikten  sonra P4 parametresi ayar arabirimine girilir 
ve P4 parametresi sütunu yanıp söner. 

 

Ayarları  (UP=yukarı)  veya  (DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basarak değiştirebiliriz. P4 
ayar modu özellikleri P2 modu ile aynıdır. 

 

P5 = GÜÇ İZLEME MODU 

 P4 parametre ayarı tamamlandıktan ve kaydedildikten  sonra P5 parametresi ayar arabirimine girilir 
ve P5 parametresi sütunu yanıp söner. 
 

 
Sıradan 24V lityum batarya, genel olarak 4-11 aralığında;  36V lityum batarya ise,  5_15 değerleri 
arasındadır. 

P3, güç yardımı kontrol modu içindir, P3 
parametre ayarı 1 ise, güç yardımı kontrol 
modu, "taklit tork kontrolü" modunun 5. 
dişlisidir, P3 parametre ayarı 0 ise, güç destek 
kontrolü modu "hız kontrolü" modundaki vites 
5'tir. P3 parametresinin, kontrolörün dağıtılmış 
işlevine göre belirlenmesi gerekir, ayar aralığı 
0 veya 1'dir, 

P4 ayarı 1 olduğunda, gidonun "sıfır olmayan 
başlangıç" modunda olduğunu gösterir, yani 
gidon yalnızca başlangıçtan sonra etkili 
olabilir. ayak gücü yardımı, P4 ayarı 0 
olduğunda OLUR. Gidonun "sıfır başlatma" 
modunda olduğunu gösterir, motor doğrudan 
gidon tarafından çalıştırılabilir. P4 ayar aralığı 
0 veya 1’dir. 

P5 ayarı 0 olduğunda, güç izleme "gerçek 
zamanlı voltaj" modudur. Yani, batarya 
kapasitesini belirleme yöntemi gerçek zamanlı 
akü voltajına göredir. P5 belirtilen bir 
parametreye eşit olduğunda, güç izleme "akıllı 
güç" modudur (bu parametre batarya 
tarafından belirlenir. 



Ayarları  (UP=yukarı)  veya  (DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basarak 
değiştirebiliriz. P5 ayar modu özellikleri P2 modu ile aynıdır. 

P5 ayara spesifikasyonlarını kaydetmek için açma/kapama tuşuna (SW) kısa süreli basılır. 

Ekrandaki P5 flash işlemi durur. Yeniden ve kısa süreli açma/kapama tuşuna (SW) basılırsa, P1 

ekranı yeniden gelir.  Kaydetmek ve Display1 ekranına geri dönmek için açma/kapama tuşuna (SW) 2 
saniye süreyle basılı tutulur. Böylece (P) ekran modundan çıkılmış olur. 
 
(P) PARAMETRELERİNDEN ÇIKIŞ  

 Beş P parametresinden çıkmak için, kullanıcı ayarı sırasında, açma/kapama tuşuna (SW) 2 
saniye süreyle basılı tutarsanız, ayar ortamından çıkıp, Display1 ekranına dönebilirsiniz. Bu arada, geçerli 
ayarlanmış parametreler kaydedilir. Her bir ayar arayüzünde iken, sayaç üzerinde 1 dakikadan daha uzun bir 
süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, sayaç otomatik olarak Display1 ekranına ve orijinal sete geri 
dönecek ve parametreler kaydedilmeyecektir. 
 
(C) PARAMETRESİ AYARLARI 
 
 P5 parametre ayarını bitirdikten sonra, P5 parametre sütununun yanıp sönmesi durur. Yanıp sönmeyi 

durdurduktan 1 dakika sonra, (C) parametresi ayar ortamına girmek için  (UP=yukarı)  ve   
(DOWN=aşağı) düğmelerine aynı anda yaklaşık 2 saniye basılı tutun. (C) parametresi ayarlarına girmiş 
oldunuz.  
 
C1 = GÜÇ YARDIM SENSÖRÜ VE PARAMETRE SEÇME MODU 
  
 C1 parametresi ayarlarına girildiğinde C1 parametresi sütunu yanıp söner. 
 

 
C1 parametresi tanımlama tablosu 

C1 DEĞERİ Kuantum Güç Destek Sensörleri veya Benzerleri C1 DEĞERİ Diğer Üreticiler 
0 5 Mıknatıs Sensörü 4   
1 8 Mıknatıs Sensörü 5   
2 10 Mıknatıs Sensörü 6   
3 12 Mıknatıs Sensörü 7   

 
C1 parametre ayarını bitirdikten sonra, geçerli ayar değerlerini kaydetmek ve C2 parametre ayar arayüzüne 

girmek için açma/kapama  (SW)  düğmesini kısa bir süre basılı tutun. 

C1 güç yardımcısı sensörü ve parametre seçme 
modudur. Tanımı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. C1 ayarı 0-7 arasında değişir, 

seçim için  (UP=yukarı)  veya  

(DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli 
basın.  



C2 = MOTOR FAZ SINIFLANDIRMA KODLAMA MODU 
 

C1 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C2 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C2 parametre 
kolonu yanıp söner.  

 

 
 

C2’nin ayarlama aralığı 0-7 arasındadır. Değerleri değiştirmek için,  (UP=yukarı)  veya  

(DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basın. Kaydetmek için ise, açma/kapama  (SW)  
düğmesine kısa bir süre basın ve C3 parametresi ayar ekranına geçin. 
 
C3 = GÜÇ YARDIM ORANI VE VİTES BAŞLATMA MODU 
 

C2 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C3 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C3 parametre 
kolonu yanıp söner.  

 

Kaydetmek için ise, açma/kapama  (SW)  düğmesine kısa bir süre basın ve C4 parametresi ayar 
ekranına geçin. 
 
C4 = GİDON FONKSİYONU AYAR MODU 
 

C3 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C4 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C4 parametre 
kolonu yanıp söner.  

 

 

C2, motor fazı sınıflandırma kodlama modudur. 
Sinüs dalga tahrikini kullanırken, motorun farklı 
fazlarının tanımlama parametresi olarak kullanılır 
ve varsayılan değer 0'dır. C2 ayarı 0 olduğunda, 
kullanılan Kuantum motor fazının sıradan bir faz 
olduğunu gösterir. Ayar sıfırdan farklı bir değer 
olduğunda, belirli bir motor fazının kullanıldığını 
gösterir. 

C3, güç destek oranı dişlisinin başlangıç 
modudur. Ayar aralığı, 0-6 (vites) aralığındadır. 

Seçmek için  (UP=yukarı)  veya   
(DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basın. C3 
ayarı 0 olduğunda, sayaç açılır ve güç destek 
oranı vites 0'dadır. Ayar 1 olduğunda, sayaç açılır 
ve güç destek oranı vites 1'de vb. olur. 

C4 gidon işlevi ayar modudur. Ayar aralığı 0-4 

aralığındadır. Seçim için  (UP=yukarı)  

veya   (DOWN=aşağı) tuşlarına kısa 
süreli basın.  C4 parametresi tanımlama tablosu 
aşağıdaki gibidir. 

 



C4 
DEĞERİ Gidon başlangıç modu P4 = 0 Gidon başlangıç modu P4 = 1 

0 sıfır başlangıç gidonu Sıfır olmayan başlangıç gidonu 

1 
Sıfır başlangıç, gidon hızı sınırı 6 km / 

saat 
Güç desteğinden önce gidon hız sınırı 6Km / s, 

güç yardımından sonra gidon tam hızdadır. 

2 Sıfır başlangıç, gidon hızı sınırı belirtildi 
Sıfır olmayan başlangıç, gidon belirtilmiş hız 

sınırı. 

3 
Sıfır başlangıç, gidon hızı sınırı belirtildi. 

(Güç yardımı oranı vites 0'da etkilidir) 7 
4     

 

Kaydetmek için ise, açma/kapama  (SW)  düğmesine kısa bir süre basın ve C5 parametresi ayar 
ekranına geçin. 
 
C5 = MAKSİMUM AKIM AYARLAMA KONTROLÖRÜ MODU 
 

C4 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C5 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C5 parametre 
kolonu yanıp söner. 

 

 
 
 

C5 DEĞERİ MAKSİMUM AKIM DEĞERİ (AMPER) 
00 Maksimum Akım değeri -5 (eksi değer) 
01 Maksimum Akım değeri -4.5 
02 Maksimum Akım değeri -4 
03 Maksimum Akım değeri -3.5 
04 Maksimum Akım değeri -3 
05 Maksimum Akım değeri -2.5 
06 Maksimum Akım değeri -2 
07 Maksimum Akım değeri -1.5 
08 Maksimum Akım değeri -1 
09 Maksimum Akım değeri -0.5 
10 Maksimum Akım değeri 

 
C5 ayarı 10 olduğunda, maksimum akım değeri, kontrol cihazı maksimum çalışma akımı değeridir (yani 
sınır akım değerini sınırlandırır); ayar 9 olduğunda, maksimum akım değeri eksi 0,5A, ayar 8 olduğunda, 
maksimum akım değeri eksi 1A vb. 

Kaydetmek için ise, açma/kapama  (SW)  düğmesine kısa bir süre basın ve C6 parametresi ayar 
ekranına geçin. 
 

C5, kontrol cihazı maksimum çalışma akımı ayar 
modudur (limit akım değerinin küçük ayarı). 
Varsayılan değer 10, ayar aralığı 0-10'dur. Seçim 

için  (UP=yukarı)  veya   
(DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basın.  C5 
parametresi tanımlama tablosu aşağıdaki gibidir. 

 



C6 = ARKA IŞIK PARLAKLIK AYARI MODU 
 

C5 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C6 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C6 parametre 
kolonu yanıp söner. 

 

 
 

C6 DEĞERİ ARKA IŞIK PARLAKLIĞI C6 DEĞERİ ARKA IŞIK PARLAKLIĞI 
1 En Karanlık 4 Daha Parlak 
2 Karanlık 5 En Parlak 
3 Standart     

 

Kaydetmek için ise, açma/kapama  (SW)  düğmesine kısa bir süre basın ve C7 parametresi ayar 
ekranına geçin. 
 
C7 = SABİT HIZ (CRUISE) FONKSİYONU AYAR MODU 
 

C6 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C7 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C7 parametre 
kolonu yanıp söner. 
 

 
 

Kaydetmek için ise, açma/kapama  (SW)  düğmesine kısa bir süre basın ve C8 parametresi ayar 
ekranına geçin. 
 
C8 = MOTOR ÇALIŞMA SICAKLIĞI GÖRÜNTÜLEME MODU 
 

C7 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C8 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C8 parametre 
kolonu yanıp söner. 
 
 
 
 

C6, sayaç aydınlatması parlaklık ayar modudur. 
Varsayılan değer 3'tür ve ayar aralığı 1-5 arasıdır. 

Seçim için  (UP=yukarı)  veya   
(DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basın.  C6 
parametresi tanımlama tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

C7 Sabit hız fonksiyonu ayar modudur. Bu ayarın 

aralığı 0 veya 1 ‘dir. Seçim için  

(UP=yukarı)  veya   (DOWN=aşağı) 
tuşlarına kısa süreli basın.  Ayar 0 ise Cruise 
kapalı; ayar 1 ise, Cruise açıktır. 



 
 
Lütfen Dikkat ： Motor çalışma sıcaklığı göstergesi, motora sıcaklık sensörü kurulmasını ve aynı anda çıkış 
sıcaklığı algılama sinyalini gerektirir. Yani motorda bu özellik var ise gösterilir. 

Kaydetmek için ise, açma/kapama  (SW)  düğmesine kısa bir süre basın ve C9 parametresi ayar 
ekranına geçin. 
 
C9 = BAŞLANGIÇ ŞİFRESİ AYAR MODU 
 

C8 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C9 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C9 parametre 
kolonu yanıp söner. 
 

 

C9 ayarı 1 olduğunda, şifre fonksiyonunun başlatıldığını belirten açma/kapama  (SW)  düğmesine 
kısa bir süre basın ve ardından şifre ayarları arayüzüne girin, üç şifre ayarı için sütunlar yanıp sönecektir. 
Şifre ayarı soldan sağa sırayla yapılır, her ayardan sonra onaylamak için (SW) düğmesine kısa bir süre basılı 

tutun ve bir sonraki ayara girin. Şifre rakamlarını değiştirmek için  (UP=yukarı)  veya   
(DOWN=aşağı) tuşlarını kısa süreli kullanınız. Şifre ayar sayıları 000-999 aralığındadır.  
 
Lütfen dikkat !!! : Şifrenizi unutursanız, parametreler yalnızca kodu çözülecek veri kaynağı ölçüm cihazı 
tarafından kopyalanabilir (bkz. Parametre kopyalama).  
TAVSİYE: Parametre kopyalama ancak iki aynı cihaz arasında olabilmektedir. Kopyalamaya C9 ve C11 
özelliği dahil değildir. Şifreyi unutacaksanız, şifre ekranını kullanmayınız!!! (Tercümanın Notu: Şifre için 
999 ihtimal var, ama; acaba bu kadar deney yapmaya izin var mı? Belki de 3 defa yanlış girilirse, sistem 
tamamen kilitlenecektir. Kılavuzda buna dair bir not yok !). 
 
C10 = VARSAYILAN AYARLARI OTOMATİK OLARAK YÜKLEME MODU 
 

C9 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C10 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C10 parametre 
kolonu yanıp söner. 
 

C8 Motor çalışma sıcaklığı  ayar modudur. Bu 

ayarın aralığı 0 veya 1 ‘dir. Seçim için  

(UP=yukarı)  veya   (DOWN=aşağı) 
tuşlarına kısa süreli basın.  Ayar 0 ise gösterim  
kapalı; ayar 1 ise, gösterim açıktır. 

C9 Başlangıç şifresi  ayar modudur. Bu ayarın 
aralığı 0 veya 1 ‘dir. Varsayılan değer 0’dır. 

Seçim için  (UP=yukarı)  veya   
(DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basın.  Ayar 
0 ise şifre PASİF durumdadır; ayar 1 ise, şifre 
AKTİF durumdadır. 



C10 varsayılan ayarları otomatik geri yükleme ayar modudur. Varsayılan değeri (n)'dir. Ayar (n)=No, veya 
(y)=Yes olabilir. C10 parametre ekranı aşağıdadır. 
 

 
 
Ayarların yenilenmesi sonrası cihaz, Display1 ekranına geri döner. Şayet hiçbir şey seçmeden açma/kapama  

(SW)  düğmesine kısa süreli basarsanız, C10 parametreleri modundan çıkılıp, C11 parametre ayar 
arayüzüne girilir. 
 
C11= NİTELİK (ÖZELLİK) SEÇME MODU 
 

C10 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C11 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C11 parametre 
kolonu yanıp söner. 

 
 

C11 DEĞERİ CİHAZ NİTELİKLERİ (ÖZELLİKLERİ) 
0 Cihaz haberleşme protokolünün LCD3 yeni sürümünü kullanır, LCD1 ve LCD2 ile uyumludur. 
1 Cihaz LCD1 ve LCD2 eski versiyon iletişim protokolünü kullanır, LCD3 ile uyumlu değildir. 
2 Cihaz, Parametrelerin kopyalanması için, LCD3 parametrelerini diğer sayaçlara (cihazlara) aktarır. 

C11, 2'yi seçerseniz, ayar ortamından çıkmak için açma/kapama  (SW)  düğmesine 2 saniye 
basılı tutun. Cihazınız, parametrelerinin kopyalanması için veri kaynağı olarak kullanılır  (aşağıdaki 
parametre kopyalama arayüzüne bakın). 2 seçilmeden, parametre kopyalama yapılamaz. 

                                      

Seçim için  (UP=yukarı)  veya   
(DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basın.  Ayar 
(n) ise PASİF durumdadır; ayar (y) yapılınca, 

açma/kapama  (SW)  düğmesine 2 saniye 
basılı tutun. Bütün mod bilgileri silinecek ve 
fabrika ayarlarına dönülecektir (default ayarlar). 

C11, cihazın özelliklerini seçme modudur. Ayar 

aralığı 0-2 arasıdır. Seçim için  (UP= 

yukarı)  veya   (DOWN=aşağı) tuşlarına 
kısa süreli basın.  Özellik tablosu parametreleri 
aşağıdaki gibidir. 



C11 ekranında seçim yapmadan çıkış için, açma/kapama  (SW)  düğmesine kısa süreli basın. 
Böylece C11 parametre ekranından çıkıp, C12 paremetre ekranına girilir. 

C12 = KONTROLÖR MİNUMUM VOLTAJ AYAR MODU 

C11 parametre ayarı tamamlandıktan sonra C12 parametre ayarları arayüzüne giriniz, C12 parametre 
kolonu yanıp söner. 
 

 
 

C12 
DEĞERİ 

MİNUMUM VOLTAJ DEĞERİ 
24 Volt Kontrolör 36 Volt Kontrolör 48 Volt Kontrolör 

0 Varsayılan değer -2 V Varsayılan değer -2 V Varsayılan değer -2 V 
1 Varsayılan değer -1.5 V Varsayılan değer -1.5 V Varsayılan değer -1.5 V 
2 Varsayılan değer -1 V Varsayılan değer -1 V Varsayılan değer -1 V 
3 Varsayılan değer -0.5 V Varsayılan değer -0.5 V Varsayılan değer -0.5 V 
4 Varsayılan değer 20 V Varsayılan değer 30 V Varsayılan değer 40 V 
5 Varsayılan değer +0.5 V Varsayılan değer +0.5 V Varsayılan değer +0.5 V 
6 Varsayılan değer +1 V Varsayılan değer +1 V Varsayılan değer +1 V 
7 Varsayılan değer +1.5 V Varsayılan değer +1.5 V Varsayılan değer +1.5 V 

 
 C12 varsayılan değeri 4'tür, yani kontrolör minimum işletme voltajı (voltaj düşüklüğü değeri); ayar 5 
olduğunda, varsayılan değer artı 0,5V, ayar 4 olduğunda, varsayılan değer eksi 0,5V olur. 
 C12 parametre ayarını bitirdikten sonra, mevcut ayar değerlerini kaydetmek için açma/kapama  (SW) 

 düğmesine kısa süreli basın ve tekrar C1 parametre ayar arayüzüne girin. Veya C parametresi ayar 

ortamından çıkmak ve ekrana geri dönmek için açma/kapama  (SW)  düğmesine 2 saniye süreli basın 
ve C parametreleri ekranından çıkıp, Display1 ekranına dönün. 
 
C PARAMETRE AYARLARINDAN ÇIKIŞ 
 
 On iki adet C parametre ayarı arasında, her parametre ayarı tamamlandığında, yaklaşık 2 saniye 

açma/kapama  (SW)  düğmesi basılı tutulursa, tüm ayar ortamından çıkıp Display1 ekranına geri 
döner. Bu arada mevcut ayar parametreleri de kaydedilir. Her parametre ayar arabiriminin altında, cihaz 
üzerinde 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca herhangi bir tuşla işlem yapılmazsa, cihaz otomatik 
olarak Display1'e geri döner ve orijinal (yani eski) ayar parametreleri kaydedilir. 
 
 
 

C12, kontrol cihazının minimum çalışma voltajı 
ayar modudur (voltaj düşüklüğünün küçük ayarı). 
Varsayılan değer 4'tür ve ayar aralığı 0-7'dir. 

Seçim için  (UP= yukarı)  veya   
(DOWN=aşağı) tuşlarına kısa süreli basın.  C12 
tanımlama tablosu aşağıdaki gibidir. 

 



PARAMETRE KOPYALAMA 
 
 Şirketimiz tarafından üretilen tüm KT-LCD3 metrelerin parametrelerini (genel proje parametresi, P 
parametresi ve C parametresi dahil) ihtiyaçlara ve duruma göre ayarlayın ve "C11metre özellik seçim modu" 
bölümünden (2) numaralı “Cihaz, Parametrelerin kopyalanması için, LCD3 parametrelerini diğer sayaçlara 
(cihazlara) aktarır.” metodunu seçin. Böylece cihazınızı veri kaynağı olacak şekilde ayarlayın. Düzgün 
kablolamak için özel kablolar kullanın. Diyagrama göre başka bir LCD3 metreye kopyalayın. 

 
Paremetre Kopyalama Kablo Bağlantısı Diagramı 

 

 
Özel Bağlantı Kablosu 

 
Veri kaynağı cihazının güç kaynağını açın. 48V veya 36V veya 24V güç kaynağı mevcuttur (VB + 

pozitif güç kaynağı). Kablolama ve işlemler doğru yapılmışsa, cihazın kopyalanması gerekir. İşlem 

başlayıncaya kadar açma/kapama  (SW)  düğmesine uzun süreli basın. 

 Başlattıktan sonraki 5 saniye içinde,  (UP= yukarı)  ve   (DOWN=aşağı) 
tuşlarına birlikte ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Cihaz parametre kopyası tamamlanır. Kopyalama işlemi 
doğruysa, kopyalanacak cihaz aşağıdaki gibi görünecektir. 



                   
 
Lütfen dikkat: Hem C9 (cihazın açılış şifresi), hem de C11 (cihazın minumum çalışma voltajı) cihaz 
özellikleri kopyalanamaz. Ayrıca, LCD3 metre yalnızca aynı metre modelinin parametresini kopyalayabilir. 
 
KULLANICI AYARI NOTU: Kullanıcı ayarı ortamına girdikten sonra, girişlerde 1 dakikadan daha 
uzun bir süre boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, cihaz otomatik olarak Display1'e ve yeni ayarlara geri 
döner. 
(Bu arada son yapılan ayarlama kaydedilmeyecek). 
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