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Tianjin Ukriver Science & Technology Co.,ltd

Špecifikácia produktu
Model：UKCT-18

1. Názov produktu 
➢ TFT LCD displej ;model:UK-CT-18 

2. Dodávatelia 
TIANJIN UKRIVER SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD 

3. Elektrické parametre 
◇ 3.5 palcová IPS obrazovka 

◇ 24V/36V/48V batéria 

◇ Optimálny prevádzkový prúd : 40mA 

◇ Maximálny prevádzkový prúd : 100mA (36V batéria,stav nabíjania počas používania externého USB 
príslušenstva ) 

◇ USB nabíjací port : 5V 500mA 

◇ Zvodový prúd vo vypnutom stave < 1uA 

◇ Maximálny výstup prúdu do ovládača : 100mA 

◇ Prevádzková teplota : -20～70℃, Skladovacia teplota : -30～80℃

4. Rozmery a materiál 
➢  kryt product ABS , ochranné sklo LCD displeja je vyrobené z vysoko odolného akrylu z 

dovozu,, držiak produktu je vyrobený zo sklolaminátu v kombinácií s nylonom. 
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5. Vlastnosti 
1. 3,5 palcovy farebný IPS matrix displeja s vysokým kontrastom. 

2. Vhodný aj do nízkych teplôt，Max -20℃. 

3. Otáčateľný dispel je možné používať ako horizontálne tak aj vertikálne. 

4. Ukazovateľ rýchlosti na displeji : priemerná rýchlosť (AVG SPEED) , maximálna rýchlosť (MAX 
SPEED), momentálna rýchlosť /v reálnom čase/ (SPEED). 

5. Kilometre / Míle : Nastaviteľné podľa preferencií používateľa. 

6. Inteligentný ukazovateľ výkonu obsahuje : Ukazuje stabilnú indikáciu výkonu skrz 
optimalizačný software. Výkon nie je ovplyvnený start-stop výkyvmi motora. Ak system 
podporuje komunikáciu s batériou tak sa je presná hodnota nabitia batéria ukázaná na 
displeji.  

7. Nastaviteľné 5 stupňové podsvietenie：1.stupeň - najtmavšie, 5.stupeň - najžiarivejšie 

8. 9 stupňový system asistencie  : 3-level/5-level/6-level/9-level je voliteľný. 

9. Ukazovateľ najazdených kilometrov : Odometer/Aktuálne prejdená vzdialenosť/ Hodiny/ Čas 
jazdy. 

10. Displej hodín: integrovaná mini-batéria zabezpečuje ukazovanie času aj v prípade, že je displej 
vypnutý/zatvorený 

11. Ukazovateľ výkonu：ukazovateľ výkonu v reálnom čase, analógový alebo digitálny. 

12. Ukazovateľ chyby displeja. 

13. Rýchlosť obmedzená 1-100. 

14. Automatická kontrola bicykla 

15. Ukazovateľ stave a informácií o batérie（potrebná komunikácia s batériou）. 

16. Ukazovateľ najazdených kilometrov （potrebná komunikácia s batériou）. 

17. USB nabíjací port，500mA/5V. 
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18. Aktualizácia software : Software môže byť aktulizovaný cez UART. 
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6.TFT screen instructions 
 

1. Ukazovateľ rýchlosti: priemerná/maximálna/momentálna rýchlosť 

2. Ukazovateľ rýchlosti： Km/h alebo MPH 

3. Ukazovateľ batérie：Voltage date and display model is optional 

4. Ikona svetla：ak je predné svetlo zapnuté, rozsvieti sa 
 

5. Ikona brzdy：ak je brzda aktivovaná, rozsvieti sa  

6. Ukazovateľ režimu asistencie：stupne 0-9,P znamená 6km/h 

7. Indikátor poruchy:   

8. Ukazovateľ výkonu：ukazuje skutočný výkon（čiselné aj grafické obrazenie ）

9. Trip date：TRIP/ODO/TIME 

10. Hodiny：ukazujú momentálny čas 

11. USB indikátor：USB funkcie je prednastavená aka vypnutá，ak chcete nabíjať stlačte 

tlačidlo M na dlhší čas, až kým sa na obrazovke neobjaví    ,čo znamená, že nabíjanie 
bolo úspešne aktivované. 

headlight Battery indicator

speed
 Fault indication

function 

Speed date function

Trip date Power display

USB function

Brake display Clock display

level 

Logo and Error
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7.Opis funkcií 
 

7.1.On/off 

Podržte tlačidlo na jednu sekundu, čo spôsobí zapnutie alebo vypnutie displeja.Displej sa 

Automatic vypne ak sa obrazovka alebo bicykel nepoužívajú po dobu X minút.（X môže byť 0~9）. 

*Ak bol displej nastavený na odomknutie s heslom, musí byť na jeho odomknutie použité 
heslo. 

7.2.Zapnutie/vypnutie stupňov asistencie 

Stlačení tlačidla PLUS alebo MÍNUS sa prepína režim asistencie. Najvyšší stupeň tohto 
režimu je 5, 0 znamená “bez asistencie”. 

Stupene môžu byť upravené podľa potrieb zákazníka. 
 

Ukazovateľ zmeny stupňov režimu podpory. 

up power

down M

On/off
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7.3. Zmena ukazovateľa najazdených kilometrov

 
Ak je displeja zapnutý,stlačte tlačidlo 

TRIP -> ODO-> ČAS

,ktoré zmení dáta na ukazovateli.   

 

ON/OFF
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1. Zmena ukazovateľa rýchlosti
 

V režime zapnutého displeja stlačte  

RT SPEED→ AVG SPEED→MAX SPEED.

,ktoré zmení režim ukaz.rýchlosti. 

**V prípade nečinnosti dlhšej ako 5 sekúnd tak sa displej automatický vrátí do režimu ukazovateľa momentálnej rýchlosti. 

 

4. headlight/display model change

Stlačením a podržaním tlačidla UP  sa otvorí 
ovládanie podsvietenia displeja (potrebná podpora 
ovládača) sa mení denný a nočný režim. Opatovným 
sltačením a podržaním tlačisla UP na sekundu sa 
režim displeja vráti do pôvodného nastavenia.

  

                         Denný režim Nočný režim 

ON/OFF
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DOW

5. “Walking” režim (6km) 

Stlačením tlačidla      DOWN na 2 sekundy sa nastaví “walking” režim,displej bude následne 
zobrazovať P, po pustení tlačidla sa displej prepne do normálneho režimu. 

  

Displej vo “walking” režime. 

*Táto funkcia musí byť podporovaná ovládačom. 

6. Reset dát 

Stlačením a držaním  UP &  súčastne na jednu sekundu sa vyresetujú “dočasné dáta”.together 
for 1 second can reset several temporary, ako napríklad PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ/MAXIMÁLNA 
RÝCHLOSŤ/TRIP/ČAS 

*”Dočasné dáta” sa nevymažú vypnutím displeja. 

7. USB nabíjačka

Zatvorenie a otvorenie USB nabíjačky je voliteľné. Nabíjacie parameter: DC 5V 600mA. 

8.MENU Nastavenie parametrov
Stlačte tlačidlo M 2x po sebe (interval medzi stlačeniami nesmie byť väčší ako 0,3 sekundy), vďaka 
čomu sa systém dostane do módu kedy ste schopní nastavovať parametre.Po opäťovnom dvojitom 
stlačení tlačidla M sa vrátite do pôvodneho režimu nastavovania. 

* Displej automaticky vypne toto menu po 30 sekundách bez aktivity.Počas jazdy (rýchlosť vyššia ako 0km/h) je 
presto do nastavenia parametrov blokovaný. Počas jazdy s otvoreným menu (rýchlosť vyššia ako 0km/h), bude menu 
automaticky vypnuté. 

 

 Prvá obrazovka menu Druhá obrazovka menu
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8.1.Jas：Stlačením tlačidla M sa dostanete do menu jasu displeja. Jas sa upravuje na škále od 1 do 5 stlačením 
tlačidiel up/down. 1- tmavý displej ,5 - jasný displej 

 

Nastavenie jasu 

8.2.Čas: stlačením tlačidla M sa dostanete do menu hodín, stlačením UP/DOWN nastavíte rok/
mesiac/deň/hodina/minúta/sekunda.Po nastavení stlačte tlačidlo M, ktorým sa vrátite do menu. 

 

Nastavenie času

8.3.Systém： Stlačením UP/DOWN sa môžu meniť rôzne funkcie, stlačením tlačidla M sa 
obnovia pôvodné nastavenia,stlačením UP/DOWN sa zmení obsah. Stlačením tlačidla M sa 
vrátite do predošlého menu. 

Predvolené nastavenia a funkcie: 

Unit system→Metrick/Imperial 

Výkon→24V/36V/48V/UBE  

Indik. výkonu→Percentá /Volty 

Auto assist→ON/OFF 

Po skončení nastavenia vyberte EXIT, čo vas vráti do predošlého menu.A 
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8.4.Automatické vypnutie：Stlačte tlačidlo UP/DOWN pre zmenu automatického času vypnutia, 
od 1 do 9. Dan číslo reprezentuje minúty do vypnutia. Predvolený čas automatického vypnutia je 
5 minút.  

 

8.5. Kolesá ： Stlačením tlačidiel UP/DOWN meníte “nastavenie” kolies. Voliteľný rozmer kolies 
je 16/18/20/22/24/26/27/27.5/28/29/30/31 palcov, 51cm~255cm (potrebná podpora ovládača). 

  

8.6.Pokročilé nastavenia：Stlačte M pre vstup do menu pokročilých nastavení. Po stlačení 
tlačidiel UP/DOWN môžete vložiť heslo. V prípade, že je heslo správane môžete pokračovat 
do sub menu pokročilých nastavení. Predvolené heslo je 0000.  
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Predvolené nastavenia a 

funkcie ：  

Rýchl.limit→**km/h 

Limit prúdu→**A 

Úrovne asistencie→1~4：1 znamená 3 úrovne；2 znamená 5 úrovní；3 znamená 6 úrovní；4 

znamená 9 úrovní 

Póly v motore→1~15 

Škrtiaca klapka 6km→Y/N 

Po dokončení nastavení vyberte EXIT. 

8.7.Batéria： v informačom menu batérie nájdete tieto údaje: napätie, kapacita,počet 
cyklov,zdravie, teplota, zostávajúca kapacita, kapacita pri plnom nabití, počiatočná kapacita, 
maximálny čas nabitia 

 

*Ak chcete vidieť informácie o batérie, potrebujete mať batériu která podporuje komunikaci tretích strán. 

8.8.Továrenské nastavenia：otvorte Továrenské nastavenia (Factory settings menu), zvolťe 
YES. Nastavenie bud zmené naspäť do továrenských. 

8.9.Heslo：Stlačte M pre vstup do nastavenia hesla. Stlačte UP/DOWN na úpravu a vloženie 
Tesla a vojdite do nastavení. Zvoľte “Start Password” a vyberte ON/OFF čo znamená “Otvoriť/
zavrieť”. Zvoľte “Reset the Password menu” čo vám umožní zvoliť si nové heslo.Predvolené 
heslo je 0000. 
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Vloženie hesla voľba Vloženie nového hesla 

8.10.Informácie：Stlačte M  a zvoľte “Information” vďaka čomu sa presuniete do information 
menu.Na obrazovky sa Vám zobrazí režím rýchlosti (speed mode) and inromácie o 
vzdialenosti (mileage mode date information). Po dokončení úprav zvoľte EXIT a vráťte sa do 
menu.  

 

Informačné menu 

8.11.Rozloženie obrazovky：Stlačte tlačidlo M, vyberte “screen direct”. Dostanete sa do 
menu stlačte UP/DOWN pre zmenu orientácie displeja z vertikálne (Y) do horizontálne (X) a 
naopak. Y znamená “Portrétový mód”, X znemaná “Horizontálny mód”. 
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8.12.Exit 
 

9.Vysvetlenie chybových hlásení 

UKCT-18 poskytuje prehľad o chybách. Ak je chyba detekovaná, na obrazovke sa objaví   spolu s kódom chyby z n
（n=01H~FFH). Jednotlivé kódy chýb spolu s ich vysvetlením nájdete v tabuľke nižšie.

Error Code Error description Handle

0x01 Komunikačná chyba Skontrolujte káblové spojenie

0x21 Chyba napätia Skontrolujte ovládač.

0x22 Chyba škrtiacej klapky Skontrolujte kábel

0x23 three-phase power error Check three-phase power line connection

0x24 Chyba Hallovho senzora Skontrolujte hall spojenie

0x25 Chyba bŕzd Skontrolujte brzdy

0x26-0xFF Reserved Kontaktujte výrobcu.

0x30 Komunikačná chyba Skontrolujte káblové spojenie.
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M3*8mm

 

 

10.Návod k montáži 

Prosím, dbajte na torque value , akékoľvek poškodenia spôsobené príliš silným dotiahnutým 
šrúb nespadajú do záruky. 

  

Sponky pasujú na 3 veľkosky riadidiel,31.8mm, 25.4mm, 22.2mm, existujú medzikrúžky pre 25.4mm 
a 22.2mm. Medzikrúžky musia byť inamontované v špeciálnych smeroch. Je potrebné dať pozor na 
zelenú šípku dole. 

 

M4*8mm

M4*12mm
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11.Opis konektorov 
 

1、 Červený 
kábel :

Anode(24v/36v/48V)

2、 Modrý 
kábel:

Napájací kábel do 
ovládača

3、 Čierny 
kábel :

GND

4、 Zelený 
kábel :

RxD (ovládač -> displej)

5、 Žltý kábel : TxD (displej -> ovládač)
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