
 

 

 

 

 

 

 

Manual de Operação iPedal – C965 versão 2 
 

C965 – Painel LCD para Motores Bafang BBS02 e BBHD  

APT12LCD800U 
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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.  

Nunca lave a bicicleta de cabeça para baixo, água poderá entrar pelos orifícios inferiores. 

Evite forçar o motor saindo da imobilidade com marcha longa. 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. 
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Parâmetros Elétricos 

• Tensão de operação 24V / 36V e 48V 

• Corrente de operação: 10mA 

• Corrente máxima: 30mA 

• Perda de corrente <1uA 

• Tom de aviso> 55db (20cm) 

• Saída de corrente para o controlador: 50mA 

• Temperatura de operação: -18 ～ 60 ℃ 

• Temperatura de armazenamento: -30 ～ 70 ℃ 

Dimensões & Materiais 

• Caixa em ABS, tela em acrílico de alta resistência 

• Dimensões: host / L90mm * W54mm * H13.3mmRecursos 

Características 

• Comunicação serial bidirecional, botão de 5 movimentos, muito fácil de operar. 

• Visor de velocidade: AVG SPEED, MAX SPEED, tempo real SPEED. 

• Quilômetro / milha: pode ser definido como desejar. 

• Indicador de bateria inteligente: Fornece uma indicação de carga de bateria confiável, 

que não flutua com o motor ligado / desligado. 

• Faróis automáticos e luz de fundo: A unidade consegue ligar ou desligar 

automaticamente os faróis e luz de fundo de acordo com a iluminação externa. 

• 9 níveis de assistência (pode-se selecionar 3, 5 ou 9 níveis). 

• Campainha: emite som de alerta e várias ocasiões, como aviso de temperatura baixa / 

indicador de bateria fraca / aviso de falha… 

• Visor de temperatura: Indica a temperatura ambiente, a faixa de indicação é de -20 ℃ 

~ 50 ℃, maior que 50 ℃ exibirá HI, menor que -20 ℃ exibe LO. 

• Para ajuste de parâmetros extras, o cabo de programação BBS01/02/HD, o software e 

um PC são necessários. 

 

 

• Brilho da luz de fundo ajustável: 5 níveis 

• ASSIST de 9 níveis: 3-ASSIST / 5-ASSIST / 6-ASSIST / 9-ASSIST opcional 

• Indicador de energia: Indicação de energia de saída da bateria em tempo real 

• Indicador de quilometragem: odômetro / distância de viagem / tempo de viagem 

• Indicador de código de erro 

• Configurações de parâmetros: Múltiplos parâmetros podem ser definidos através da 

porta USB do computador, incluindo o nível de ASSIST / diâmetro da roda / limite de 

tensão / velocidade / magnética / número de halls 
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Instruções do LCD 

Veja a imagem da tela, existem muitas 

informações que circulam por ela:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição das funções 

Ligar / Desligar 

Pressione e segure o botão Power por 1 

segundo para ligar / desligar o Display. O 

monitor desliga-se quando não houve operação 

e operação por 5 minutos. 

 

 

Nível de assistência de pedal 

Pressione brevemente o botão UP / 

DOWN para alterar o nível ASSIST. O 

nível superior do ASSIST é 9, 0 para o 

neutro. Os níveis podem ser ajustados 

de acordo com os requisitos do cliente.  

Quando você pedala, o motor entrega 

a potência máxima que o nível de 

assist foi configurado, se é 20% no 

motor de 500W, por exemplo, ele entrega aproximadamente 100W. 
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Mudança do modo de velocidade 

Aperte brevemente o botão da velocidade 

para o seu estilo, velocidade-> velocidade 

AVG-> Velocidade MAX.  

 

* Se não houve operação por 5 segundos, o 

visor retornará à exibição de velocidade 

(Tempo real) automaticamente. 

 

 

 

 

Modo de milhagem 

Aperte o botão de botão para alterar o 

modo de ação, Trip-> ODO-> Time.  

 

 

 

 

Luz de fundo e farol 

Aperte e segure o botão para cima por 1 

segundo para ligar ou desligar o farol e a luz 

de fundo.  

O motor não funciona com a bateria com 

baixa carga, embora a tela ainda fique acesa. 

* No modo de luz automático, aperte e 

segure o botão para cima para ligar as luzes. 

Se o sensor é ligado, o sensor é acionado 

primeiro e desligado manualmente.  
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Assistente de caminhada 6 km / h 

Aperte e segure o botão para baixo por 1 

segundo para colocar-se no modo 

assistente de caminhada, assim como uma 

bicicleta e um 6 km/h para você entrar nos 

locais onde não é possível subir montado 

na bicicleta. 

 

 

Indicação da carga da bateria 

São as famosas bolinhas que indicam a carga atual 

da bateria, simples e intuitivo, não requer muitas 

explicações. 

A indicação da carga é baseada na tensão de 

trabalho da bateria, ou seja, quando 

descarregada, embora a tensão não seja suficiente 

para ligar o motor, ainda é possível alimentar 

outros itens como o painel, iluminação e até um 

rastreador. 

 

Configurações de parâmetros 

Pressione simultaneamente os botões 

+ e – até que o Display entre no modo 

de ajuste de parâmetros. Com o 

parâmetro atual piscando, pressione os 

botões UP / DOWN para definir os 

valores dos parâmetros, pressione os 

botões LEFT / RIGHT para alternar os 

parâmetros, pressione o botão POWER 

para sair do estado de ajuste do 

parâmetro. O display sairá 

automaticamente do estado de ajuste 

do parâmetro quando não houver 

operação por 10 segundos. 

 

A ordem das configurações de parâmetros é a seguinte: 
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Limpeza de dados 

Pressione e segure os botões + e – ao mesmo 

tempo para entrar no ajuste básico de parâmetros 

e localize o símbolo tC (trip Clear), selecione YES. 

Você irá zerar o odômetro parcial, assim como 

velocidade média, máxima e tempo percorrido. 

AVG Speed / MAX Speed / Trip / Time.  

 

Km / milha: Localize o símbolo S7 na tela, 

pressione o botão de UP/DOWN e circule 

até exibir o símbolo km/h / MPH (km / 

milhas). 

 

 

 

 

 

Brilho da luz de fundo: Localize o símbolo 

bL1, pressione UP/DOWN que mostrarão de 

1~5 para alterar o brilho da luz de fundo. 

 

 

 

reset 
odômetro

sensibilidade 
à luz

Km / Milhas auto desliga tela
tempo 

restante
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Quilômetro / Milhas: O símbolo S7 é onde 

você altera de quilômetros para milhas e 

vice versa. 

 

 

 

 

 

Desligamento automático:  Sob o símbolo 

OFF pressione + ou -  para mudar o valor de 

1 a 9 representando o valor em minutos até 

que o painel desligue automaticamente. O 

padrão é 5 minutos.  

 

 

 

 

 

Indicação de potência: Sob o símbolo 

Pod, pressione + ou –  entre 0 e 1 para 

mostrar ou não, a indicação da potência 

na tela. 0 não mostra, 1 mostra.  

 

 

 

Aviso de manutenção: Pode ser acionado sob o 

símbolo nnA(mA), escolhendo entre 0 ou 1 como 

nas marcações anteriores.  
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Ajuste de Senha: Pressione + e – 

simultaneamente para entrar no ajuste 

básico de parâmetros. Em seguida,  

Localize PSd para configurar o valor da 

senha (0 ~ 9), pressione os botões para 

mudar o item da senha, a senha é de 4 

dígitos A senha dessa versão de painel é 

"0512". Pressione o botão POWER quando 

o ajuste da senha estiver concluído. Se a 

senha estiver incorreta, o display 

retornará à configuração do ajuste de 

tensão.  

 

 

Diâmetro da roda: Localize o símbolo 

Wd, pressione UP / DOWN até mostrar 

16/18/20/22/24/26 / 700C / 28/29, o 

valor representa o diâmetro da roda 

(polegadas). O ajuste incorreto do 

diâmetro da roda causará erro.  

 

 

Configuração do limite de velocidade: Localize SPL, o valor padrão é 27 km 

/ h. Pressione UP / DOWN para ajustar o valor do limite de velocidade, o 

valor do limite de velocidade pode ser ajustado de 10 a 60 km/h. Pressione 

o botão POWER para confirmar quando você terminar o ajuste.  

A velocidade máxima é restringida pelo motor e pelo controlador, provavelmente 

não pode alcançar o valor ajustado. 

 

 

 

Escolha do número de níveis de 

assistência: Ao ver o valor PAS, você 

pode escolher o número de níveis de 

assistência, sendo possível usar 3, 5 ou 9 

níveis.  

Pressione UP / DOWN para configurar o 

valor (3, 5,  9).  
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Definição dos códigos de erro  

O 800U pode avisar quando a bike apresentar um ícone de erro no LCD na posição da 

velocidade. Os códigos de erro vão de 01H ~ 30H, consulte a tabela abaixo para a definição. 

Código 
de erro 

Descrição do erro Indicação de erro 
 

0x01 normal No error 

0x03 Sinal de freio Exibe 3 

0x04 Acelerador acionado Bipe por 1 segundo, exibe 04H 

0x05 Erro de acelerador Bipe por 1 segundo, exibe 05H 

0x06 Proteção de baixa tensão Bipe por 1 segundo, exibe 06H 

0x07 Proteção de alta tensão Bipe por 1 segundo, exibe 07H 

0x08 Erro de linha de Hall no motor Bipe por 1 segundo, exibe 08H 

0x09 Erro de linha de fase Bipe por 1 segundo, exibe 09H 

0x10 Temperatura alta no controlador Bipe por 1 segundo, exibe 10H 

0x11 Erro do sensor de temperatura do controlador Bipe por 1 segundo, exibe 11H 

0x12 Erro do sensor de corrente Bipe por 1 segundo, exibe 12H 

0x13 Erro do sensor de temperatura da bateria Bipe por 1 segundo, exibe 13H 

0x14 Sensor de temperatura do motor Bipe por 1 segundo, exibe 14H 

0x21 Erro de sensor de velocidade do motor Bipe por 1 segundo, exibe 21H 

0x22 Erro de comunicação BMS Bipe por 1 segundo, exibe 22H 

0x23 Erro de farol Bipe por 1 segundo, exibe 23H 

0x24 Erro do sensor de farol Bipe por 1 segundo, exibe 24H 

0x30 Erro de comunicação Bipe por 1 segundo, exibe 30H 

 



https://www.ipedal.com.br – ebike@ipedal.com.br - +55 11 94767-9263 
 

Instruções de montagem 

Por favor, fique atento ao torque dos parafusos, dano causado por torque excessivo dá perda 

de garantia. 

 

  

Existem dois métodos de montagem das abraçadeiras, para frente ou para trás, de acordo com 

as demandas do usuário. Diferentes métodos de montagem precisarão de diferentes 

comprimentos de cabo.  
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As abraçadeiras servem em 3 diâmetros de guidão, 31,8 mm, 25,4 mm, 22,2 mm, existem 

diferentes anéis para 25,4 mm e 22,2 mm, o anel devem ser montado no sentido correto, 

consulte a figura abaixo, preste atenção à posição da seta verde. 

 

Aviso 

Há membrana impermeável na saída de som. Não insira objetos pontiagudos no orifício, isso 

causará falha de vedação e consequente perda de garantia. 

A exposição ao sol pode causar indicação de alta temperatura, isso não é falha do LCD. 
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Instruções da fiação de saída 

 

1 、 fio vermelho: ânodo (24v / 36v) 

2 、 fio azul: cabo de alimentação para o controlador 

3 、 fio preto: GND 

4 、 fio verde: RxD (controlador -> LCD) 

5 、 fio amarelo: TxD (LCD -> controlador) 

Instruções do nível PAS (nível de assistência de pedal) 

O nível de PAS pode ser personalizado nos níveis 3, 5 e 9, de acordo com sua preferência, veja 

a tabela abaixo: 

 

Certificação 

CE / IP65 (prova da água) / ROHS. 


