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1 Veiligheid
Deze instructies bevatten informatie die u in acht moet nemen 
voor uw persoonlijke veiligheid en om persoonlijk letsel en 
schade aan eigendommen te voorkomen. Ze worden gemarkeerd 
door gevarendriehoeken en hieronder weergegeven, afhankelijk 
van de mate van gevaar.

 ► Lees voor ingebruikname en gebruik de gebruiksaanwijzing volledig door. 
Dit zal u helpen gevaren en fouten te vermijden.

 ► Bewaar de aanwijzingen voor toekomstig gebruik. Deze gebruiksaanwij-
zing maakt integraal deel uit van het product en mag niet aan derden 
worden overhandigd of verkocht.

OPMERKING
Neem ook de aanvullende documentatie voor de andere componenten van 
het aandrijfsysteem in acht, evenals de documentatie die bij uw e-bike is 
gevoegd.

1.1 Gevarenclassificatie

 GEVAAR
Het signaalwoord duidt op een gevaar met een hoge risicograad dat, indien 
het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

 WAARSCHUWING
Het signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risico dat, indien 
het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

 LET OP
Het signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau dat, indien 
het niet wordt vermeden, kan leiden tot een lichte of matige verwonding.

OPMERKING
In deze gebruiksaanwijzing wordt onder een noot verstaan, belangrijke 
informatie over het product of het relevante gedeelte van de gebruiksaan-
wijzing waarop in het bijzonder de aandacht moet worden gevestigd.
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1.2 Beoogd gebruik
Het HPR Display V01 en de HPR Remote V02 van het aandrijfsysteem zijn 
uitsluitend bedoeld voor de weergave van informatie en de bediening van uw 
e-bike en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Elk ander gebruik of gebruik dat verder gaat dan dit wordt beschouwd als 
oneigenlijk en zal leiden tot het verlies van de garantie. Bij ondeskundig 
gebruik aanvaardt TQ-Systems GmbH geen aansprakelijkheid voor eventueel 
optredende schade en geen garantie voor het foutloos en functioneel functio-
neren van het product.
Tot beoogd gebruik behoort ook het in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing en alle informatie die daarin is opgenomen, alsmede de informatie over 
beoogd gebruik in de aanvullende documenten die bij de e-bike zijn gevoegd.
Een foutloze en veilige werking van het product vereist een correct transport, 
opslag, montage en inbedrijfstelling.

1.3 Veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden 
aan de e-bike

Voordat u werkzaamheden (bijv. reiniging, kettingonderhoud, enz.) aan de 
e-bike uitvoert, dient u zich ervan te vergewissen dat de aandrijving niet meer 
van stroom wordt voorzien:

 ► Schakel het aandrijfsysteem bij het Display uit en wacht tot het Display is 
uitgegaan.

Anders bestaat het risico dat de aandrijving ongecontroleerd start en ernstige 
verwondingen veroorzaakt, bijv. beknelling, afknelling of afschuiving van de 
handen.
Laat werkzaamheden zoals reparatie, montage, service en onderhoud uitslui-
tend uitvoeren door een erkende TQ fietsendealer.
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1.4 Veiligheidsinstructies voor HPR Display V01 en 
HPR Remote V02

 — Laat u tijdens het rijden niet afleiden door de informatie op het Display, 
maar concentreer u uitsluitend op het verkeer. Anders bestaat de kans op 
een ongeluk.

 — Stop uw e-bike als u andere handelingen wilt uitvoeren dan het veran-
deren van de ondersteuningsstand.

 — De via de Remote activeerbare duwhulp mag alleen worden gebruikt om 
de e-bike te duwen. Zorg ervoor dat beide wielen van de e-bike in contact 
zijn met de grond. Anders bestaat er gevaar voor letsel.

 — Wanneer de duwhulp is geactiveerd, moet u ervoor zorgen dat uw benen 
op een veilige afstand van de pedalen zijn. Anders bestaat er gevaar voor 
letsel door de draaiende pedalen.

1.5 Veiligheidsinstructies voor het rijden
Neem de volgende punten in acht om letsel door een val te voorkomen 
wanneer u met een hoog draaimoment start:

 — Wij raden u aan tijdens elke rit een geschikte helm en beschermende 
kleding te dragen. Neem de voorschriften van uw land in acht.

 — De door het aandrijfsysteem geboden ondersteuning is enerzijds afhan-
kelijk van het gekozen ondersteuningsniveau en anderzijds van de kracht 
die de berijder op de pedalen uitoefent. Hoe groter de kracht die op de 
pedalen wordt uitgeoefend, hoe groter de Drive Unitische ondersteuning. 
De aandrijfondersteuning stopt zodra u stopt met trappen.

 — Pas de rijsnelheid, het ondersteuningsniveau en de gekozen versnelling 
aan de betreffende rijsituatie aan.

 LET OP
Risico op letsel
Oefen eerst het gebruik van de e-bike en de functies ervan zonder hulp van 
de Drive Unit op een rechte, goed zichtbare route. Verhoog dan geleidelijk 
het hulpniveau.
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1.6 Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van 
Bluetooth® en ANT+

 — Gebruik Bluetooth en ANT+ technologie niet in gebieden waar het gebruik 
van elektronische apparaten met radiotechnologie verboden is, zoals 
ziekenhuizen of medische instellingen. Anders kunnen medische appa-
raten, zoals pacemakers, door de radiogolven worden gestoord en kunnen 
patiënten in gevaar worden gebracht.

 — Mensen met medische apparatuur zoals pacemakers of defibrillatoren 
dienen van tevoren bij de desbetreffende fabrikanten na te vragen of de 
werking van de medische apparatuur niet wordt belemmerd door Blue-
tooth- en ANT+ technologie.

 — Gebruik Bluetooth- en ANT+ technologie niet in de buurt van apparaten 
met automatische bediening, zoals automatische deuren of brandalarmen. 
Anders kunnen de radiogolven de toestellen beïnvloeden en een ongeluk 
veroorzaken als gevolg van een mogelijke slechte werking of onbedoelde 
bediening.
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2 Technische gegevens

2.1 HPR Display V01

Beeldschermdiagonaal 2 Zoll

Laadniveau-indicator Afzonderlijk voor Battery en range 
extender

Connectiviteit Bluetooth, ANT+ (laag vermogen radio 
netwerk standaard)

Frequentie 
Zendvermogen max. 

2,400 Ghz - 2,4835 Ghz 
2,5 mW

Beschermingsklasse IP66

Afmetingen 74 mm x 32 mm x 12,5 mm / 
2,91“ x 1,26“ x 0,49“

Gewicht 35 g / 1,23 oz

Bedrijfstemperatuur 
Temperatuur bij opslag

-5 °C tot +40 °C / 23 °F tot 104 °F 
0 °C tot +40 °C / 32 °F tot 104 °F

Tab. 1: Technische gegevens - HPR Display V01

Verklaring van overeenstemming
Wij, TQ-Systems GmbH, Gut Delling, Mühlstr. 2, 82229 Seefeld, Duitsland, 
verklaren dat de fietscomputer HPR Display V01, wanneer deze wordt gebruikt 
in overeenstemming met het beoogde doel, voldoet aan de essentiële eisen 
van de RED-richtlijn 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. De CE-ver-
klaring is te vinden op: www.tq-ebike.com/en/support/manuals/

2.2 HPR Remote V02

Beschermingsklasse IP66

Gewicht met kabel 25 g / 0,88 oz

Bedrijfstemperatuur 
Temperatuur bij opslag

-5 °C tot +40 °C / 23 °F tot 104 °F 
0 °C tot +40 °C / 32 °F tot 104 °F

Tab. 2: Technische Daten - HPR Remote V02
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3 Bedienings- en weergave-elementen

3.1 HPR Display V01 overzicht

Pos. in 
Fig. 1

Beschrijving

1 Laadniveau van 
de Battery (max. 
10 streepjes, 1 streepje 
komt overeen met 10 %)

2 Staat van lading 
range extender (max. 
5 streepje, 1 streepje 
komt overeen met 20 %)

3 Displaypaneel voor 
verschillende scherm-
weergaven met rij-infor-
matie (zie hoofdstuk 6 
op pagina 10)

4 Ondersteuningsniveau 

(UIT, 
 
)

5 Bedieningsknop

3.2 HPR Remote V02 overzicht

Pos. in 
Fig. 2

Beschrijving

1 Bedieningsknop UP

2 Bedieningsknop DOWN

Fig. 1: Bedienings- en weergave-
elementen op het Display

1

2
4

5

3

Fig. 2: Bedieningselementen op de 
Remote

1

2
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4 Ingebruikneming
 ► Zorg ervoor dat de Battery voldoende opgeladen is voor gebruik.

Inschakelen aandrijfsysteem:

 ► Schakel de aandrijving in door 
kort op de bedieningsknop op het 
Display te drukken (zie Fig. 3).

Uitschakelen van het 
aandrijfsysteem:

 ► Schakel de aandrijving uit door 
lang te drukken (>3 s) op de 
bedieningsknop op het Display 
(zie Fig. 3).

Fig. 3: Bedieningstoets op het Display
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5 Setupmodus

5.1 Activeer 
setupmodus

 ► Schakel het aandrijfsysteem in.
 ► Houd de regeltoets op het Display 

(Pos. 5 in Fig. 1) en de regel-
toets DOWN op de Remote (Pos. 2 
in Fig. 2) gedurende minstens 5 s 
ingedrukt.

 ► Dealer Service Tool vereist indien 
geen Remote beschikbaar.

5.2 Instellingen
De volgende instellingen kunnen in de setupmodus worden gemaakt:

Instelling Standaardwaarde Mogelijke waarden

Meetsysteem Metriek (km) Metriek (km) of Anglo-Amerikaanse 
(mi)

Hoorbaar 
bevestigings-
signaal

Aan (klinkt telkens 
wanneer de toets 
wordt ingedrukt)

Aan, Uit

Duwhulp Aan Aan, Uit
Tab. 3: Instellingen in setupmodus

 ► BCharger door het betreffende menu met de bedieningstoetsen op de 
Remote.

 ► Bevestig uw keuze met de controletoets op het Display. Het volgende 
menu wordt dan weergegeven of de instelmodus wordt beëindigd.

 ► Als de push-assist functie niet actief is vanwege landspecifieke wet- en 
regelgeving, kan de weergave worden gewijzigd door ingedrukt te 
houden (>3 s) op de Remote.

Fig. 4: Activeer setupmodus

>5 s

>5 s

+
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6 Rijden informatie
Onderaan het display kan de rij-informatie in 4 verschillende weergaven 
worden getoond. Ongeacht de momenteel geselecteerde weergave wordt de 
laadstatus van de accu en de optionele range extender in het midden weerge-
geven en wordt het geselecteerde ondersteuningsniveau bovenaan weerge-
geven.

 ► Druk dubberklik op de bedieningsknop op het Display (Pos. 5 in Fig. 1) om 
over te schakelen naar de volgende schermweergave.

Schermweergave Rijden informatie

 — Laadniveau van de Battery in procenten 
(in dit voorbeeld 68 %)

 — Bereik in kilometers of mijlen (in dit 
voorbeeld 37 km), de berekening van 
het bereik is een schatting die van veel 
parameters afhangt (zie paragraaf 11.3 op 
pagina 18)
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Schermweergave Rijden informatie

 — Huidig ruitervermogen in watt (in dit 
voorbeeld 163 W)

 — Huidig aandrijfvermogen in watt (in dit 
voorbeeld 203 W)

 — Huidige snelheid (in dit voorbeeld 
24 km/h) in kilometers per uur (KPH) of 
mijl per uur (MPH)

 — Huidige cadans van de bestuurder in 
omwentelingen per minuut (in dit voor-
beeld 61 RPM)
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Schermweergave Rijden informatie

 — Geactiveerd licht (LICHT AAN)
 — Het licht wordt ingeschakeld door de 

bedieningsknoppen UP en DOWN gelijk-
tijdig in te drukken.

Afhankelijk van of de e-bike is uitgerust met 
verlichting en TQ Smartbox. (Voor meer infor-
matie, zie de instructies van de Smartbox).

 — Uitgeschakeld licht (LICHT UIT)
 — Het licht wordt uitgeschakeld door 

de bedieningsknoppen OMHOOG en 
OMLAAG gelijktijdig in te drukken.

Tab. 4: HPR Display V01 - Rijden informatie
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7 Selecteer ondersteuningsniveau
U kunt kiezen tussen 3 ondersteu-
ningsniveaus of de ondersteuning van 
het station uitschakelen. Het gese-
lecteerde steunniveau I, II of III wordt 
op het Display gevisualiseerd met het 
overeenkomstige aantal balken (zie 
Pos. 1 in Fig. 5).

 — Met een korte druk op de op de 
knop  UP op de Remote (zie Fig. 6) 
verhoogt u het ondersteuningsni-
veau.

 — Met een korte druk op de bedie-
ningsknop DOWN op de Remote 
(zie Fig. 6) verlaagt u het onder-
steuningsniveau.

 — Met een lange druk (>3 s) op de 
knop DOWN van de Remote (zie 
Fig. 6) schakelt u de ondersteu-
ning van het aandrijfsysteem uit.

Fig. 5: Visualisatie van het 
geselecteerde steunniveau

1

Fig. 6: Selecteren van het 
ondersteuningsniveau op de 
HPR Remote V02
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8 Set verbindingen

8.1 Verbinding e-bike met smartphone

OPMERKING
 — De TQ E-Bike app kun je downloaden in de Appstore voor IOS en de 

Google Play Store voor Android.

 — Download de TQ E-Bike app.
 — Selecteer uw e-bike (u hoeft alleen 

de eerste keer uw smartphone te 
koppelen).

 — Voer de nummers in die op het 
Display van uw telefoon verschijnen 
en bevestig de verbinding.

 

Fig. 7: Verbinding e-bike met 
smartphone

765 100
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8.2 Aansluiting e-bike op fietscomputers

OPMERKING
 — Om een verbinding met de fietscomputer tot stand te brengen, moeten 

de e-bike en de fietscomputer zich binnen radiobereik (maximale afstand 
ca. 10 m) bevinden.

 — Koppel uw fietscomputer  
(Bluetooth of ANT+).

 — Selecteer ten minste één van  
de drie afgebeelde sensoren  
(zie Fig. 8).

 — Je e-bike is nu aangesloten.

   

Sensoren toevoegen
Cadence 
2948
eBike 
2948
Energie 
2948

Cadence 82
Battery 43 %
Energie 180 W

Je fiets heeft zijn 
eigen identificatie-
nummer.

Fig. 8: Aansluiting e-bike op 
fietscomputer
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9 Duwhulp
De duwhulp maakt het makkelijker om de e-bike te duwen, bijv. off-road.

OPMERKING
 — De beschikbaarheid en kenmerken van push assistance zijn afhanke-

lijk van landspecifieke wet- en regelgeving. In Europa bijvoorbeeld 
is de door de duwhulp verleende hulp beperkt tot een snelheid van 
max. 6 km/h.

 — Als u het gebruik van de duwhulp in de setupmodus hebt geblokkeerd 
(zie hoofdstuk „5.2 Instellingen“), wordt in plaats van de duwhulp te acti-
veren, het volgende scherm met rij-informatie weergegeven (zie hoofd-
stuk „6 Rijden informatie“).

Activeer duwhulp

 LET OP
Risico op letsel

 ► Zorg ervoor dat beide wielen van de e-bike in contact zijn met de grond.
 ► Wanneer de duwhulp is geactiveerd, moet u ervoor zorgen dat uw 

benen op een veilige afstand van de pedalen zijn.

 ► Druk, bij een stilstaande e-bike, 
langer dan 0,5 s op de knop UP 
op de Remote (zie Fig. 9), om de 
duwondersteuning te activeren.

 ► Druk nogmaals op de knop UP en 
houd deze ingedrukt om de e-bike 
met de duwondersteuning te 
verplaatsen.

Deactiveer duwhulp

De duwhulp wordt in de volgende situaties gedeactiveerd:
 — Door op de knop DOWN op de Remote te drukken (Pos. 2 in Fig. 2)
 — Door op de bedieningsknop op het Display te drukken (Pos. 5 in Fig. 1)
 — Na 30 s zonder bediening van de duwhulp
 — Door te trappen

Fig. 9: Activeer duwhulp

>0,5 s
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10 Terugzetten naar fabrieksinstellingen
 ► Schakel het aandrijfsysteem in.
 ► Houd de regeltoets op het Display 

en de regeltoets DOWN op de 
Remote minstens 10 s ingedrukt. 
Eerst verschijnt de instelmodus, 
gevolgd door RESET (zie Fig. 10).

 ► Maak uw keuze met de bedie-
ningstoetsen op de Remote en 
bevestig uw keuze door op de 
bedieningstoets op het Display te 
drukken.

 ► Dealer Service Tool vereist indien 
geen Remote beschikbaar.

Bij het terugzetten naar fabrieksinstel-
lingen worden de volgende parame-
ters teruggezet naar de fabrieksinstel-
lingen:

 — Drive Unit Tuning
 — Duwhulp
 — Bluetooth
 — Hoorbaar bevestigingssignaal

Fig. 10: Terugzetten naar 
fabrieksinstellingen

>10 s

+>10 s
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11 Algemene rij-instructies

11.1 Functionaliteit van het aandrijfsysteem
Het aandrijfsysteem ondersteunt u bij het rijden tot een door de wetgever 
toegestane maximumsnelheid, die per land kan verschillen. Voorwaarde voor 
Drive Unitische hulp is dat de berijder trapt. Bij snelheden boven de toege-
stane maximumsnelheid schakelt het aandrijfsysteem de ondersteuning uit 
totdat de snelheid weer binnen het toegestane bereik ligt.
De door het aandrijfsysteem geboden ondersteuning is enerzijds afhankelijk 
van het gekozen ondersteuningsniveau en anderzijds van de kracht die de 
berijder op de pedalen uitoefent. Hoe groter de kracht die op de pedalen 
wordt uitgeoefend, hoe groter de Drive Unitische ondersteuning.
U kunt de e-bike ook zonder Drive Unitondersteuning berijden, bijv. wanneer 
de aandrijving is uitgeschakeld of de accu leeg is.

11.2 Versnellingspook
Voor het schakelen op een e-bike gelden dezelfde specificaties en aanbeve-
lingen als voor het schakelen op een fiets zonder Drive Unitondersteuning.

11.3 Bereik
De actieradius die met één Batterylading mogelijk is, wordt beïnvloed door 
talrijke factoren, bijvoorbeeld:

 — Gewicht van voertuig, bestuurder en bagage
 — Gekozen steunniveau
 — Snelheid
 — Routeprofiel
 — Geselecteerde uitrusting
 — Leeftijd en laadtoestand van de Battery
 — Bandenspanning
 — Wind
 — Buitentemperatuur

De actieradius van de e-bike kan worden uitgebreid met de optionele range 
extender.
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12 Reiniging
 — De onderdelen van het aandrijfsysteem mogen niet met een hogedrukrei-

niger worden gereinigd.
 — Maak het Display en de Remote alleen schoon met een zachte, vochtige 

doek. 

13 Onderhoud en service
Laat alle service-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door 
een door TQ erkende rijwielhandelaar. Uw fietshandelaar kan u ook helpen 
met vragen over het gebruik, de service, reparatie of onderhoud van e-bikes.

14 Milieuvriendelijke verwijdering 
De onderdelen van het aandrijfsysteem en de Batterijn mogen niet 
bij het restafval worden gegooid.

 — Gooi metalen en plastic onderdelen weg in overeenstemming 
met de landspecifieke voorschriften.

 — Voer elektrische onderdelen af volgens de landspecifieke voorschriften. 
Let in de EU-landen bijvoorbeeld op de nationale implementaties van de 
richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
2012/19/EU (AEEA).

 — Gooi Batterijn en oplaadbare Batterijn weg in overeenstemming met de 
landspecifieke voorschriften. Let in de EU-landen bijvoorbeeld op de nati-
onale omzettingen van de AfvalBatteryrichtlijn 2006/66/EG  in samenhang 
met de Richtlijnen 2008/68/EG en (EU) 2020/1833.

 — Neem bovendien de voorschriften en wetten van uw land in acht voor de 
verwijdering.

Bovendien kunt u onderdelen van het aandrijfsysteem die niet meer nodig zijn, 
inleveren bij een door TQ erkende rijwielhandelaar.
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15 Foutcodes
Het aandrijfsysteem wordt continu bewaakt. In geval van een fout wordt een 
overeenkomstige foutcode op het Display weergegeven.

Foutcode Oorzaak Remedy

ERR 0401 DRV SW Algemene softwarefout

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 0403 DRV COMM Perifere communicatie 
fout

ERR 0405 DISP COMM Duwende communicatie 
fout

ERR 0407 DRV SW Elektronische fout Drive 
Unit

ERR 0408 DRV HW Overstroom Drive Unit 
fout

Start het systeem opnieuw op 
en voorkom onjuist gebruik. 
Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich blijft 
voordoen.

ERR 040B DRV SW

Algemene softwarefout

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 040C DRV SW

ERR 040D DRV SW

ERR 040E DRV SW

ERR 040F DRV SW

ERR 0415 DRV SW Configuratiefout Neem contact op met uw TQ 
dealer.

ERR 0416 BATT COMM Algemene softwarefout

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 0418 DISP COMM Display initialisatiefout

ERR 041D DRV HW
Drive Unit memory error

ERR 041D DRV SW

ERR 042B DRV SW
Algemene softwarefout

ERR 042E DRV SW

ERR 0440 DRV HW Elektronische fout Drive 
Unit

ERR 0445 DRV HW Overstroom Drive Unit 
fout

Start het systeem opnieuw op 
en voorkom onjuist gebruik. 
Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich blijft 
voordoen.
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Foutcode Oorzaak Remedy

ERR 0451 DRV HOT

Drive Unit overtempera-
tuurfout

Toegestane bedrijfstemperatuur 
overschreden of onderschreden. 
Schakel de aandrijving uit om 
deze indien nodig te laten 
afkoelen. Start het systeem 
opnieuw op. Neem contact op 
met uw TQ-dealer als de fout 
zich nog steeds voordoet.

ERR 0452 DRV HOT

ERR 0453 DRV SW Fout bij initialisatie Drive 
Unit

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 0457 BATT CONN Drive Unit spanningsfout

ERR 0458 BATT 
CONN

Fout overspanning Drive 
Unit

Vervang de Charger en gebruik 
alleen originele Chargers. Neem 
contact op met uw TQ-dealer 
als de fout zich blijft voordoen.

ERR 045D BATT GEN Algemene Battery fout

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 0465 BATT 
COMM

Fout in Battery communi-
catie Time-out

ERR 0469 BATT GEN Kritieke Battery fout

ERR 0475 BATT 
COMM

Battery initialisatiefout

ERR 0477 DRV SW Software motorconfigu-
ratie foutief

ERR 0479 DRV SW

Algemene softwarefoutERR 047A DRV SW

ERR 047B DRV SW

ERR 047D DRV HW Overstroom Drive Unit 
fout

Start het systeem opnieuw op 
en voorkom onjuist gebruik. 
Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich blijft 
voordoen.

ERR 047F DRV HOT Drive Unit overtempera-
tuurfout

Toegestane bedrijfstemperatuur 
overschreden of onderschreden. 
Schakel de aandrijving uit om 
deze indien nodig te laten 
afkoelen. Start het systeem 
opnieuw op. Neem contact op 
met uw TQ-dealer als de fout 
zich nog steeds voordoet.
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Foutcode Oorzaak Remedy

ERR 0480 DRV SENS Fout in Drive Unitonder-
steuning

Start het systeem opnieuw op 
en voorkom onjuist gebruik. 
Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich blijft 
voordoen.

ERR 0481 BATT 
COMM

Fout in de Battery commu-
nicatie

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 0482 DRV SW Fout in Drive Unit confi-
guratie

ERR 0483 DRV SW

Software runtime error

ERR 0484 DRV SW

ERR 0485 DRV SW

ERR 0486 DRV SW

ERR 0487 DRV SW

ERR 0488 DRV SW

ERR 0489 DRV SW

ERR 048A DRV SW

ERR 048B DRV SW

ERR 048C DRV SW

ERR 048D DRV SW

ERR 048E DRV SW

ERR 048F DRV SW

ERR 0490 DRV SW

ERR 0491 DRV SW

ERR 0492 DRV SW

ERR 0493 DRV HW Drive Unit spannings fout

ERR 0494 DRV HW Probleem voedingsspan-
ning
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ERR 0495 DRV HW Fout in Drive Unit span-
ning

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 0496 DRV HW Drive Unit fasebreuk

ERR 0497 DRV HW Fout in de kalibratie van 
de Drive Unit

ERR 04C8 DRV SW Algemene softwarefout

ERR 0498 DRV COMM
Perifere communicatie 
foutERR 0499 DRV COMM

ERR 049A DRV COMM

ERR 049B DRV SENS Fout cadans sensor

ERR 049C DRV SENS

Fout in de torsiesensor

Start het systeem opnieuw op 
en voorkom onjuist gebruik. 
Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich blijft 
voordoen.

ERR 049D DRV SENS

ERR 049E DRV SENS

ERR 049F DRV SENS

ERR 04A0 DRV COMM

CAN-bus communicatie-
fout

Controleer de laadpoort op 
vuil. Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 04A1 DRV COMM

ERR 04A2 DRV COMM Elektronische fout micro-
controller

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 04A3 DRV SW
Fout cadans sensor

ERR 04A4 DRV HW

ERR 04A5 DRV SW Fout in de torsiesensor

ERR 04A6 BATT 
COMM

Fout in de Battery commu-
nicatie

ERR 04A7 DRV SW Algemene softwarefout

ERR 04A8 SPD SENS Fout Speedsensor Zorg voor de toegestane 
afstand tussen de magneet en 
de Speedsensor of controleer 
op sabotage.
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ERR 04A9 DRV SW
Algemene softwarefout

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 04AA DRV SW

WRN 04AB DRV SENS Fout cadans sensor

ERR 04AD DRV SW Fouten in de Drive Unitbe-
sturingr

ERR 04AE DRV SW
Fout cadans sensor

ERR 04AF DRV SW

ERR 04B0 DRV HW Mechanische fout van de 
Drive Unit

Controleer of er iets vastzit 
of geklemd zit in het ketting-
blad. Neem contact op met 
uw TQ-dealer als de storing 
aanhoudt.

ERR 04C8 DRV SW

Algemene softwarefout

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 04C9 DRV SW

ERR 04CA DRV SW

ERR 04CB DRV SW

WRN 0601 SPD SENS Probleem Speedsensor Zorg voor de toegestane 
afstand van de magneet tot de 
Speedsensor. Start het systeem 
opnieuw op. Neem contact op 
met uw TQ-dealer als de fout 
zich nog steeds voordoet..

WRN 0602 DRV HOT Overtemperatuur Drive 
Unit

Toegestane bedrijfstempera-
tuur overschreden. Schakel 
het station uit om het te laten 
afkoelen. Start het systeem 
opnieuw op. Neem contact op 
met uw TQ-dealer als de fout 
zich nog steeds voordoet.

WRN 0603 DRV 
COMM

CAN-bus communicatie-
probleem

Controleer de laadpoort op 
vuil. Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.
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WRN 0604 DRV UPDT Encoderupdate van 
koppelsensor

Wacht ongeveer 1 minuut en 
schakel het systeem niet uit, 
zodat de update kan worden 
uitgevoerd. Neem contact op 
met uw TQ-dealer als de fout 
nog steeds optreedt.

WRN 0605 SPD SENS Probleem snelheidssensor Zorg voor een toelaatbare 
afstand van de magneet tot 
de snelheidssensor. Start het 
systeem opnieuw op. Neem 
contact op met uw TQ-dealer 
als de fout nog steeds optreedt.

ERR 440A BATT UV Batterijspanning te laag Batterij onmiddellijk oplaad-
baar. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich blijft 
voordoen.

ERR 4414 BATT HW Celverschilmeting van de 
Battery te hoog

Start het systeem opnieuw op 
en zorg ervoor dat de Battery 
minstens firmwareversie 1.99.5 
heeft. Neem contact op met 
uw TQ-dealer als de fout nog 
steeds optreedt.

ERR 442D BATT HW Batterij hardwarestoring Start het systeem opnieuw op. 
Controleer of de batterijaan-
sluiting correct is aangesloten 
of vuil is. Neem contact op met 
uw TQ-dealer als de fout nog 
steeds optreedt.

ERR 4436 BATT HW

ERR 4464 BATT HW Batterijreferentiespanning 
te hoog

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout nog steeds 
optreedt.

ERR 4487 BATT HW Softwarestatus van 
Battery of Range Extender 
niet up-to-date

Neem contact op met uw 
TQ-dealer zodat de vereiste 
update via DST kan worden 
toegepast.

ERR 500A BATT UV Spanning Range Extender 
te laag

Laad de Range Extender onmid-
dellijk op. Neem contact op met 
uw TQ-dealer als de fout zich 
blijft voordoen.
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ERR 5014 BATT HW Celverschilmeting van de 
Range Extender te hoog

Start het systeem opnieuw op 
en zorg ervoor dat de Range 
Extender minstens firmwa-
reversie 1.99.5 heeft. Neem 
contact op met uw TQ-dealer 
als de fout nog steeds optreedt.

ERR 502D BATT HW Range Extender hardware 
storing

Start het systeem opnieuw 
op. Controleer of de kabel van 
de Range Extender correct is 
aangesloten of vuil is. Probeer 
het eventueel zonder de Range 
Extender. Neem contact op met 
uw TQ-dealer als de fout nog 
steeds optreedt.

ERR 5036 BATT HW

ERR 5064 BATT HW Referentiespanning van de 
Range Extender te hoog

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout nog steeds 
optreedt.

ERR 5087 BATT HW Softwarestatus van 
Battery of Range Extender 
niet up-to-date

Neem contact op met uw 
TQ-dealer zodat de vereiste 
update via DST kan worden 
toegepast.

ERR 5401 DRV CONN Communicatiefout tussen 
Drive Unit en Display

Start het systeem opnieuw 
op. Neem contact op met uw 
TQ-dealer als de fout zich nog 
steeds voordoet.

ERR 5402 DISP BTN Toets Remote ingedrukt 
bij inschakelen

Houd de knop van de Remote 
niet ingedrukt bij het starten. 
Controleer of de toetsen niet 
vastzitten door vuil en reinig ze 
indien nodig. 

ERR 5403 DISP BTN

WRN 5404 DISP BTN Duwende gebruikersfout Activeer duwhulp door op de 
knop omhoog (Walk) op de 
Remote te drukken totdat Walk 
op het Display verschijnt. Laat 
de knop dan direct los en druk 
hem opnieuw in om de duwhulp 
te gebruiken. Neem contact op 
met uw TQ-dealer als de fout 
zich blijft voordoen.

Tab. 5: Foutcodes
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