HANDBOEK
E-BIKE
Handboek e-bike
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Inleiding
Gefeliciteerd met jouw nieuwe e-bike!
Hiermee ben je verzekerd van vele kilometers fietsgenot. Jouw fiets is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid ontwikkeld en geproduceerd. Daarbij is uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige en kwalitatieve materialen.
Om optimaal van jouw nieuwe fiets te kunnen blijven genieten, is het aan te bevelen de fiets
goed te onderhouden en regelmatig te laten controleren door jouw fietsenmaker. Deze handleiding geeft informatie over het gebruik en de bediening van jouw e-bike. Wij raden aan om deze
aandachtig door te nemen.
Veel fietsplezier!
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1. Introductie
Motor
De ondersteuning werkt tot een maximale snelheid van 25 km per uur. Bij hogere snelheid
levert de motor geen vermogen meer. Indien je dit te snel vindt, kan jouw fietsenmaker de maximale snelheid of het vermogen naar beneden afstellen.
Door de aanwezige vrijloopfunctie in de motor kun je ook zonder elektrische ondersteuning
fietsen. Hierbij zul je geen extra weerstand voelen.
Omdat de motor in het voorwiel zit en de fiets uitgerust is met een naafversnelling in het achterwiel, kun je de versnellingen zonder beperking gebruiken, onafhankelijk van het elektrisch
systeem.

Trapsensor
De fiets is voorzien van een rotatiesensor. Zodra je vooruit trapt schakelt de motor automatisch
in. Als je niet trapt (of achteruit trapt), schakelt de motor automatisch uit. Er is dus geen kracht
nodig om het motorvermogen te regelen zoals bij een kracht (torque) sensor. Het motorvermogen wordt bepaald door de gekozen ondersteuningsstand op het display. Wil je de inschakelgevoeligheid (standaard een halve slag) van de trapsensor aanpassen, informeer bij jouw
fietsenmaker naar de mogelijkheden.
Tip: Schakel bij het wegrijden vanuit stilstand terug naar een lagere versnelling (1-2). Het wegfietsen zal dan eenvoudiger zijn en de motor zal sneller inschakelen.
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2. LCD Display
Het display zit in het midden van het stuur en is niet afneembaar. Met de knoppenmodule kun
je de instellingen op het display veranderen.

Aan/uitzetten display
In het midden van de achterzijde van de accu zit de knop van de hoofdschakelaar. Door vervolgens knop (2) op de knoppenmodule korte tijd ingedrukt te houden wordt het systeem ingeschakeld. Door opnieuw knop (2) in te drukken zet je het display weer uit. Bij stilstand zal het
display na 2 minuten automatisch uitgeschakeld worden.

Bediening ondersteuning
Met knoppen (1) en (3) kun je de ondersteuningstanden regelen. Knop (1) voor meer ondersteuning en knop (3) voor minder ondersteuning. Er zijn 5 standen. Als je de ondersteuning op 0 zet,
staat de motor uit en kun je zonder extra weerstand (vrijloop) volledig op eigen kracht fietsen.
De kilometerteller blijft werken.

Verlichting
De fietsverlichting (voor- en achter) en displayverlichting kun je inschakelen door knop (1)
enkele seconden ingedrukt te houden. Het symbool met het lampje (5) wordt in het display
zichtbaar zodra de verlichting ingeschakeld is.
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Loopondersteuning
De loopondersteuning (6 km/u) wordt geactiveerd door knop (3) continu ingedrukt te houden.
Hiermee kun je de fiets naast je laten meerijden, zonder de fiets te moeten duwen.

Functies fietscomputer
Na het inschakelen staat het display op dagteller (DST). Door kort knop (2) in te drukken kan
gescrold worden tussen de diverse functies: dagteller (DST) of totaalteller (ODO), gemiddelde
snelheid, maximale snelheid en batterij spanning. Na 5 minuten springt het display weer terug
naar het oorspronkelijke (DST) scherm.

Dagteller resetten
De dagteller kan terug op 0 gezet worden volgens onderstaande stappen:
1. Zet het display aan met knop (2).
2. Wacht minimaal 30 seconde of reset de dagteller pas na enkele meters te fietsen. (anders
kom je in het menu ‘display instellingen)*
3. Houdt knoppen (1) en (3) samen gedurende enkele seconden ingedrukt.
4. Als de dagteller in het display begint te knipperen, druk op knop (2) om de teller te resetten.
* Let op! Mocht je ongewenst in het menu ‘display instellingen’ terecht komen, zet de hoofdschakelaar op de accu uit en vervolgens weer aan.

Display instellingen wijzigen
Om in het menu ‘display instellingen’ te komen volg je onderstaande 2 stappen:
1. Zet het display aan met knop (2).
2. Houdt binnen 5 seconden knoppen (1) en (3) tegelijk enkele seconden ingedrukt.
De achtergrond verlichting van het display gaat aan en het middenbeeld (11) van het scherm
gaat knipperen. Achtereenvolgens kunnen worden ingesteld:
a. Snelheidsbegrenzing
b. Wieldiameter
c. Afstand (km of mile) en temperatuur (Celsius of Fahrenheit )
Het knipperende getal kan met de knoppen (1) en (3) verhoogd of verlaagd worden. Elke
aanpassing dien je te bevestigen door knop (2) kort in te drukken. Na het doorlopen van de 3
instellingen, knop (2) enkele seconden indrukken. Als de achtergrond verlichting uitgaat zijn
de ingestelde waarden opgeslagen.
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3. Accu
De fiets is voorzien van een moderne 36 Volt Li-Ion accu. Dankzij het slimme ontwerp bieden
wij accu’s aan van 11Ah (396Wh) tot 16 Ah (576Wh) in dezelfde accubehuizing/ bagagerek.

Actieradius
Hoeveel kilometer er gereden kan worden op een volle accu is niet exact aan te geven. Dit is
afhankelijk van diverse factoren zoals: ingestelde ondersteuningsstand, wegdek, temperatuur,
gewicht, bandenspanning, wind en de inspanning die je zelf levert. Gemiddeld zal in ondersteuningsstand 2 met een 11Ah accu een actieradius gehaald worden van 70 a 80 km.

Accu ontgrendelen & meenemen
Op het uiteinde van de accu zit een slot. Draai voor het fietsen altijd de accu op slot (met de
klok mee) zodat de accu niet los kan trillen tijdens het fietsen. Om de accu uit het bagagerek te
nemen, draai het slot open (tegen de klok in) en trek de accu via de greep aan de onderzijde uit
de accu.

Accu opladen
De accu kan worden opgeladen met de bijgeleverde acculader. De accu kan zowel op de fiets
als los van de fiets worden opgeladen. Het laadpunt van de accu is afgedekt met een rubberen
dopje.
De lader heeft een indicatie LED lampje. Dit lampje kleurt rood tijdens het laden. Wanneer het
lampje groen wordt, is de accu volledig opgeladen. Indien de accu geheel ontladen is, neemt
het volledig opladen van de accu ongeveer 6 tot 7 uur tijd in beslag. Het kan geen kwaad om
een accu een hele nacht aan de lader te hebben, maar laad de accu niet onnodig langer op dan
noodzakelijk.
Tijdens het laden kan de lader warm worden. Plaats de accu en lader daarom nooit in de volle
zon of op de verwarming. Tevens dient de omgeving droog en goed geventileerd te zijn. De accu
kan geladen worden tussen de 0 en 35 graden Celcius.
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Algemene richtlijnen voor opladen accu
- Steek eerst de laadplug in de accu.Vervolgens in het stopcontact.
- Laad nooit op bij een omgevings temperatuur onder 0 graden.
- De accu mag na elke rit geladen worden, maar voor de levensduur is het aan te bevelen om
niet na iedere korte rit de accu op te laden. Wacht indien mogelijk met opladen tot nog één
streepje zichtbaar is (33 - 34V *)
- Tijdens het laden kan de lader uitgenomen worden, ook als de accu nog niet helemaal opgeladen is.
- Indien de accu geheel geladen is, schakelt de lader zich vanzelf uit. Er blijft echter een kleine
reststroomlopen en daarom is het beter de lader af te koppelen als de accu vol is.
- Een nieuwe accu hoeft niet eerst geheel ontladen te worden om de maximale capaciteit te
halen.

Levensduur accu
Naarmate de accu ouder wordt neemt de capaciteit (en actieradius) af.
Afhankelijk van het gebruik kan de accucapaciteit 5% tot 15% per jaar afnemen. De accu kan
ongeveer 600 keer volledig geladen worden.

Onderhoud accu
Om de veroudering van de accu te minimaliseren dient de batterij als volgt bewaard te worden:
- Ideale omgevingstemperatuur 8-15 °C
- Ga je de accu een langere periode niet gebruiken (bijvoorbeeld in de winter), laad de accu
driekwart vol (3 van de 4 blokjes op het display/38 V *). Controleer dit iedere 2 maanden en laad
indien nodig bij.
Wanneer de accu geheel ontladen is (display valt uit), dan dient deze zo spoedig mogelijk geladen te worden.
Let op! Indien een accu een langere periode geheel ontladen bewaard wordt, kan er een diepontlading ontstaan waardoor de accu beschadigd raakt. Deze toestand wordt in de accu geregistreerd en zal de garantie doen vervallen.
Om te voorkomen dat de accu een diepontlading bereikt, dienen onderstaande richtlijnen
gevolgd te worden:
- Laad de accu uiterlijk binnen 24 uur op wanneer deze geheel ontladen is.
- Laad een bijna lege accu binnen 5 dagen op.
* Het voltage/ batterijspanning kunt u aflezen op het display, zie blz 5.
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4. Belasting bagagedrager
De maximale belasting van de bagagedrager is 25 kg. Aangezien de batterij ruim 3 kg weegt
mag er maximaal 22 kg bagage vervoerd worden. De bagagedrager is niet geschikt voor het
vervoeren van personen boven de 20 kg.

5. Onderhoud e-bike
Bij onderhoud van uw fiets dienen een aantal belangrijke veiligheidsvoorschriften in acht te
worden genomen.
- Gebruik geen hogedrukreiniger om de fiets te reinigen. Door de kracht van het water kun je
mogelijk olie en vet verwijderen uit draaiende delen zoals trapas en vering. Bovendien kan
water tot de elektronica doordringen, waardoor mogelijk schade ontstaat.
- De fiets mag niet in de autowasstraat.
- Mocht je gebruik maken van olie of vet, zorg er dan voor dat deze niet op de remschijven
terechtkomt. Dit kan de werking negatief beïnvloeden.

6. Diefstalpreventie
De fiets wordt geleverd met een ART goedgekeurd veiligheidsslot. Het slot is voorzien van een
plug-in voor een slotketting. Bevestig de fiets bij voorkeur aan een fietsrek of paal voor extra
veiligheid.
Het frame van elke fiets is voorzien van een uniek framenummer. Mocht jouw fiets worden
gestolen en wil je aangifte doen bij de politie, kun je het framenummer doorgeven. Dit is het
unieke kenmerk van jouw fiets.

7. Garantie
De garantiebepalingen zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. De van toepassing zijnde
voorwaarden staan vermeld op: www.brandbikes.nl/algemene-voorwaarden.
Bij het indienen van een garantieclaim dient men eerst het e-bike storingsanalyse formulier te
doorlopen. Deze kun je hier terugvinden: www.brandbikes.nl/e-bike-storingsanalyse.

