Handleiding fiets.
Voor u gaat fietsen:
• ontkoppel de acculader van de accu
• controleer of de accu voldoende is opgeladen: op display.
• controleer de bandenspanning (4 a 5 bar)
• controleer de remwerking
• controleer de verlichting: voorlamp aanzetten met knopje, achterlicht gaat vanzelf
• ontkoppel de parkeerrem hendel voor bij het stuur naar beneden te zetten
Voetenplank of pedalen:
• bij gebruik voetenplaat zet vrijloop in stand 1
• bij gebruik pedalen, klap voetplaat omhoog, draai knap stevig vast
Zitpositie:
• Stel met de voorste hendel de juiste zitpositie in (beide stoelen)
• Gebruik de achterste hendel om de bijrijder stoel naar buiten te draaien tot in de
vergrendelstand, daarna terug draaien.
Vrijloop systeem: draaiknop voor bij het stuur
• Schakel deze in de juiste stand
• 1=niet meetrappen 2=vrijwillig meetrappen 3=verplicht meetrappen.
De elektrische trapondersteuning:
• Schakel het systeem in door de middelste knap 3 -4 sec. vast te houden tot het
display oplicht.
• Druk het bovenste knopje in voor meer ondersteuning
• Voor minder ondersteuning het onderste knopje indrukken
• Schakel het systeem na gebruik uit door de middelste knop weer 3 a 4 sec. in te
drukken
• Op de display kun je onder ander zien de tijd dat je nog kan fietsen bij bepaalde
ondersteuning.
Accu’s:
• Je hebt 2 accu’s op de fiets. De ene gebruik je tijden het fietsen, de andere kun je
gebruiken als de eerste leeg is.
• Accu verwisselen: draai de sleutel een kwartslag naar je toe, haal de accu eraf en zet
hem op de andere kant door de accu erop de duwen tot je een klik hoort.
• Na gebruik altijd de beide accu’s aan de oplader! Is de accu vol, dan stopt het
opladen vanzelf.
• De accu’s niet bewaren/opladen in een ruimte onder de 5 graden.

