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Algemene Info
Na de installatie van uw STEALTH ombouwset rijdt deze standaard 25 km/u. Om de hogere snelheid tye 

ontgrendelen dient u nog volgende stappen te ondernemen:

• Downloaden van de KTSMARTBICYCLE applicatie voor Android via onze website of in de IOS app store

• Verbinding maken tussen controller en je smartphone via bluetooth

• Invoeren van de juiste instellingen in de applicatie 

Download KTSMARTBICYCLE
• ANDROID: Surf naar http://www.turbobike.be/service/handleiding , klik op Download de Android "Stealth 

Applicatie" om de app te downloaden.
• IPHONE: Ga via je Iphone naar de app-store installeer de “KTsmartbicycle” applicatie van Dongchao 

Wu

• Open de applicatie als de installatie voltooid is. 

Verbind via Bluetooth
Hou je telefoon dicht bij de controllerset van je fiets en 

klik daarna op het bluetooth icoon in de applictaie. Zie 

afbeelding hiernaast. Klik op de naam van je control-

ler die verschijnt de lijst. Ga daarna met de terugknop 

(blauwe pijl links boven) naar het beginscherm. Het 

bluetooth-icoon staat nu blauw opgelicht.

Bluetooth icoon
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Instellen van de applicatie
Klik nu op instellingen en zorg ervoor dat volgende parameters juist staan ingesteld:

ANDROID & IPHONE/IOS
Maximum speed: 72km/u

Bike dimension: 26 of 28 inch

Reduction ratio (P1): 100 Speedsensorsignal 

(P2): 5

Torque (P3): 1

Handlebarstartup (P4): 0

Power (P5): 00 (zeker tweemaal nul invoeren!) 

Assistancesensor (C1): 02

MotorPhase (C2): 0

Initializationlevel (C3): 1

Throttle ((C4): 0

Current (C5): 10

Cruise (C7): 0

Minimumvoltage (C12): 4

Regenerative (C13): 0

Assistancestart (C14): 2 
Handlebarmaxspeed: 20 

Firstlevelpercentage: 50

Cadence: 12

Instellingen
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Gebruik
Als je je fiets bedient via je Iphone dan kan je met de 

groene pijlen omhoog en omlaag het niveau van onders-

teuning kiezen.

Als je de applicatie afsluit. Dubbeltik op de thuisknop 

van je Iphone en swipe omhoog om de applicatie te 

sluiten. Of als je je telefoon gewoon uitzet. Dan valt je 

fiets terug op de standaardprogrammatie van maximum 

25 km/u. Zolang er verbinding is via bluetooth tussen 

je smartphone en je fiets blijft de ontgrendeling tot 

45km/u gelden.
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