Felkoder Blimo T, X och Kabin / Gatsby
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Analog Display X35/T35 – X50/T50 – X90 – X100

Låg Batterispänning
Batteriet behöver laddas alternativt bristfällig kontakt till eller mellan
batterierna. Ladda batteriet, om batterierna inte laddas kontrollera batteri och
laddningsanslutningar.
Motoranslutning
Anslutningen mellan styrenheten och motorn är bristfällig eller skadad,
kontrollera anslutningen till motorn, säkerställ att frilägesreglaget inte är I
frilägespositionen.
Motoranslutning - Batteri
Motorn är kortsluten mot batteriet, kontrollera alla anslutningar och kablar
mellan motorn och batterierna.
Frilägesreglaget Aktiverat
Reglaget för friläge på styrreglaget (om modellen är utrustad med en sådan)
eller reglaget vid bakaxeln är I friläge, kontrollera reglagen och anslutningarna
till dessa.
Används Ej

Laddaren Inkopplad
Blimon är I stoppläge, kontrollera att inte laddaren är ansluten.

Gasreglage
Gasreglaget är inte I mittposition eller defekt, kontrollera reglaget och dess
anslutningar och kablage.
Styrenhet - Stop
Ett fel har upptäckts, styrenheten i stoppläge, kontrollera alla anslutningar och
kablage.
Magnetbroms
Anslutningen till magnetbromsen är bristfällig eller defekt, kontrollera
anslutningar och kablage mellan motorkontrollern och magnetbromsen.
Överspänning
Batterispänningen till motorkontrollern är för hög, detta beror oftast på dålig
anslutning mellan batterierna och motorkontrollern, kontrollera kablarna och
anslutningarna.
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Digital Display X80/T80 – X1400 – Kabinscooter / Gatsby

Servicelampan blinkar i intervaller, räkna antalet röda blinkningar.

X

X

X

X

X

X

X

6

Låg Batterispänning
Batteriet behöver laddas alternativt bristfällig kontakt till eller mellan
batterierna. Ladda batteriet, om batterierna inte laddas kontrollera batteri och
laddningsanslutningar.
Överspänning
Batterispänningen till motorkontrollern är för hög, detta beror oftast på dålig
anslutning mellan batterierna och motorkontrollern, kontrollera kablarna och
anslutningarna.
Frilägesreglaget Aktiverat
Reglaget för friläge på styrreglaget (om modellen är utrustad med en sådan)
eller reglaget vid bakaxeln är I friläge, kontrollera reglagen och anslutningarna
till dessa.
Gasreglage
Gasreglaget är inte I mittposition eller defekt, kontrollera reglaget och dess
anslutningar och kablage.

7

Gasreglage
Gasreglaget är inte I mittposition eller defekt, kontrollera reglaget och dess
anslutningar och kablage.
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Motoranslutning
Anslutningen mellan styrenheten och motorn är bristfällig eller skadad,
kontrollera anslutningen till motorn, säkerställ att frilägesreglaget inte är I
frilägespositionen.
Styrenhet - Stop
Ett fel har upptäckts, styrenheten i stoppläge, kontrollera alla anslutningar och
kablage.
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