
P-innstillinger
Hvordan endre P-innstillingene på 
din Bydue A2 og A3 sparkesykkel



P-innstillinger
Hvordan navigere i P-innstillingene
For å komme inn på P-innstillingene holder man inne begge knappene på displayet samtidig (M og 
startknappen). Deretter taster man inn koden 2626 ved å bruke tannhjul-knappen til å bla gjennom tallene og 
på-knappen til å bla videre til neste tall. Når alle fire tallene er tastet inn holder man inne på-knappen for å 
bekrefte koden. 

Inne i P-innstillingene blar man frem og tilbake ved å bruke de to knappene på displayet. For å markere en 
innstilling holder man inne tannhjul-knappen, denne innstillingen kan da endres. For å bekrefte endringen holdes 
tannhjul-knappen inne. Hold inne begge knappene igjen for å komme ut av P-innstillingene. 

Program - P00
DENNE INNSTILLINGEN SKAL ALDRI ENDRES. Innstillingen har å gjøre med størrelsen på dekkene på 
sparkesykkelen. Dette er en innstilling som er kalibrert fra fabrikk, hvis denne endres vil det kunne resultere i at 
sparkesykkelen blir brukt på feil måte. I verste fall kan det føre til skader på de mekaniske eller elektroniske 
komponentene på sparkesykkelen. 

Program - P01
DENNE INNSTILLINGEN SKAL ALDRI ENDRES. Innstillingen har å gjøre med spenningen i batteriet og de 
andre elektroniske komponentene. Dette er en innstilling som er kalibrert fra fabrikk, hvis denne endres vil det 
kunne resultere i at sparkesykkelen blir brukt på feil måte. I verste fall kan det føre til skader på de mekaniske 
eller elektroniske komponentene på sparkesykkelen.

Program - P02
DENNE INNSTILLINGEN SKAL ALDRI ENDRES. Innstillingen har å gjøre med antall magneter i motorene. 
Dette er en innstilling som er kalibrert fra fabrikk, hvis denne endres vil det kunne resultere i at sparkesykkelen 
blir brukt på feil måte. I verste fall kan det føre til skader på de mekaniske eller elektroniske komponentene på 
sparkesykkelen.

Program - P03
DENNE INNSTILLINGEN FASTSATT OG KAN IKKE ENDRES. Innstillingen avgjør om du ønsker å vise 
hastigheten i displayet eller ikke. 

Program - P04
Denne innstillingen har med måleenheten på displayet å gjøre. Her kan man avgjøre om man ønsker å se 
hastighet i mp/h eller km/h. For å endre denne innstillingen, velg 0 for km/h og 1 for mp/h.

Program - P05
Denne innstillingen avgjør om du ønsker at sparkesykkelen skal kreve et fraspark for å starte å kjøre eller ikke. 
For å endre denne innstillingen, velg 0 for å starte uten fraspark og 1 for å starte med fraspark.

Program - P06
Denne innstillingen avgjør om du ønsker å aktivere cruise control eller ikke. For å endre denne innstillingen, velg 
0 for å deaktivere cruise control og 1 for å aktivere cruise control.

Program - P07
Denne innstillingen har med akselerasjonen til sparkesykkelen å gjøre. Her kan man avgjøre om man ønsker å 
ha en brå start, eller om man ønsker å ha en myk start. For å endre denne innstillingen, velg 0 for en brå start 
og 1 for en myk start.

Program - P08
Denne innstillingen har med topphastigheten til sparkesykkelen å gjøre. Her kan man avgjøre om hvor høy 
toppfart man ønsker ved å justere mellom 1% og 100%. For å endre denne innstillingen, velg en verdi mellom 1 
og 100 for å avgjøre hvor mange prosent av toppfarten du ønsker at sparkesykkelen skal kunne kjøre i.

Program - P09
Denne innstillingen har å gjøre med hvor kraftige bremser man ønsker. Her kan man avgjøre om man ønsker at 
den elektroniske bremsen/motorbremsen skal bremse hardt, mykt eller være helt skrudd av. For å endre denne 
innstillingen, velg 2 for kraftig brems, 1 for myk brems og 0 for å skru motorbremsen helt av. Vi anbefaler å ha 
motorbremsen på 2, ettersom dette vil gjøre at bremseklossene blir mindre slitt. 


