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Gefeliciteerd met uw nieuwe e-bike van Unique 
Bikes 
 
Deze fiets ondersteunt u tijdens het fietsen door middel van een innovatieve elektrische 
aandrijving. Op deze manier zult u bij tegenwind of het transport van uw spullen veel meer 
rijplezier beleven. U kunt zelf kiezen hoe groot het steuntje in de rug moet zijn. Deze 
handleiding helpt u alle voordelen van uw fiets te ontdekken en op de juiste manier te gebruiken 
zoals u dat wilt. 
 
Wij raden u ten zeerste aan deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Deze handleiding 
vormt een aanvulling op de algemene gebruikershandleiding. 
 
De handleiding is in algemene zin geschreven. Dit houdt in dat bepaalde artikelen voor uw fiets 
van toepassing zijn terwijl andere artikelen dat niet zijn. 
 
Op de website https://uniquebikes.com/catalogi/ kunt u de algemene gebruikershandleiding 
downloaden. 
  

https://uniquebikes.com/catalogi/
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1 BELANGRIJKE MEDEDELING 
 
Deze gebruikershandleiding bevat verschillende punten en aanwijzingen met belangrijke 
informatie over uw nieuwe e-bike, hoe u deze moet gebruiken en over mogelijke schade aan 
eigendommen en het milieu, waarschuwingen voor gevaren voor vallen en ernstig letsel en 
schade. Het is ook van het grootste belang dat u de bouten correct aanhaalt om te voorkomen 
dat onderdelen loskomen of kapot gaan. Zorg dat u alle meegeleverde documentatie leest. 

• Dit symbool betekent dat de kans bestaat dat het beschreven gevaar optreedt. 
• Waarschuwingsteksten worden altijd weergegeven op een grijze achtergrond. 

 
De waarschuwingen zijn onder te verdelen in de 
volgende categorieën: 
 

 
Informatie: Dit symbool geeft informatie over hoe u het product moet gebruiken of 
vestigt de aandacht op bepaalde onderdelen in de handleiding die bijzonder belangrijk 
zijn. 

 
Waarschuwing: Dit symbool wordt gebruikt om gebruikers te waarschuwen dat 
onjuist gebruik kan leiden tot schade aan eigendommen en het milieu. 
 

 
Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke gevaren voor uw gezondheid en/of zelfs uw leven 
aan die kunnen ontstaan als bepaalde acties niet worden uitgevoerd of de bijbehorende 
regelgeving niet wordt nageleefd. 

 
Belangrijke bevestiging met bouten! Houd u nauwkeurig aan het aanbevolen 
draaimoment bij het aanhalen van deze verbinding. Het juiste draaimoment wordt hetzij 
aangegeven op het onderdeel, hetzij in het hoofdstuk 'Verbindingen met bouten' (pagina 
29). Gebruik voor het bereiken van het voorgeschreven draaimoment een 
momentsleutel. Als u geen momentsleutel heeft, laat dit werk dan over aan een 
gespecialiseerde winkelier. Onderdelen die niet juist zijn aangedraaid kunnen loskomen 
of kapot gaan. Dit kan ernstige ongevallen tot gevolg hebben. 

 
Gebruikershandleiding Zorg dat u alle bij het product meegeleverde 
installatiehandleidingen leest. Als u twijfels heeft over enig onderdeel van de 
handleiding, installeer het product dan niet zelf. Raadpleeg het plaatselijke 
verkoopkantoor of een e-bikedealer. 
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2 INLEIDING 
 
Dit deel van de gebruikershandleiding geeft u specifieke informatie over hoe u de onderdelen 
van de elektrische motorunit moet gebruiken en hoe u een fiets met trapondersteuning moet 
berijden. Voor algemene informatie, bijvoorbeeld over de technologie voor fietsen met 
trapondersteuning, verwijzen wij u naar de bijgevoegde instructies. Lees voor u begint deze 
gebruikershandleiding en de algemene gebruiksaanwijzing voor de e-bike zorgvuldig. De 
fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet-naleving van deze 
instructies. Uw e-bike mag alleen gebruikt worden voor het beoogde gebruik. Dit is beschreven 
in de technische handleiding van de e-bike. 
 

 
Elk ander gebruik kan leiden tot technische gebreken en ongevallen. In geval van onjuist 
gebruik zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken en vervalt de garantie. 

2.1 Overzicht 
 

 
 
 
A.  Naafmotor 
B. TO-sensor 
C.  Achterlamp 
D.  Voorlamp 
E.  Display 
F.  Accu 
G.  Bediening 
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3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
 
3.1 Algemene informatie 
 

 
Zorg ervoor dat u de hoofdstukken 'Voor de eerste rit' en 'Voor elke rit' leest voor 
het eerste gebruik van de e-bike. 

• Als u de e-bike uitleent aan iemand anders, geef hem dan ook deze gebruikershandleiding 
mee.  

• Controleer bij elke rit en wanneer u de e-bike een tijdje niet gebruikt heeft, zelfs als dit 
maar kort is, of alle snelkoppelingen veilig vastzitten. Controleer regelmatig of alle bouten en 
onderdelen goed vastzitten.  

• Houd altijd uw handen aan het stuur, behalve wanneer u richting aangeeft.  
 

 
Volg altijd de aanwijzingen in de gebruikershandleiding op tijdens het gebruik van het 
product.  

• We raden u aan alleen originele BAFANG-onderdelen te gebruiken.  
• De e-bike kan plotseling omvallen en er kan ernstig letsel optreden als de bouten en moeren 

niet goed vastzitten of als het product beschadigd of onjuist afgesteld is.  
• Draag bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld het vervangen van 

onderdelen) een bril om uw ogen te beschermen.  
• Zie de bij het product meegeleverde handleidingen voor informatie die niet behandeld 

wordt in deze handleiding.  
• Bewaar deze gebruikershandleiding na lezing goed voor latere raadpleging. 
 
3.2 Voor uw veiligheid 
 

 
Houd altijd de remmen van de e-bike ingedrukt voordat u uw voet op het pedaal zet. 
De motor rijdt naar voren zodra u het pedaal naar beneden duwt. Deze kracht kan 
onbekend zijn en leiden tot valpartijen, gevaar of zelfs verkeersongevallen, mogelijk met 
letsel tot gevolg.  

• Let tijdens het rijden niet te veel op het display van de fiets, anders valt u mogelijk van de e-
bike.  

• Controleer of de wielen van de e-bike goed vastzitten voordat u gaat rijden. Als de wielen 
niet goed bevestigd zijn, kan de e-bike omvallen, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.  

• Zorg dat u voordat u gaat rijden op een fiets met elektrische ondersteuning dat u volledig 
op de hoogte bent van de starteigenschappen van de e-bike. Als de e-bike onverwachts 
wegrijdt, kunnen er ongelukken gebeuren.  

• Schakel de verlichting van de e-bike in als u in het donker gaat fietsen.  
• Het is van levensbelang dat alle verbindingen met bouten op de e-bike op de juiste wijze zijn 

aangedraaid om de veiligheid te waarborgen. Een verkeerd koppel kan de bout, de moer of 
het onderdeel beschadigen. Gebruik altijd een momentsleutel om boutverbindingen aan te 
draaien. Zonder dit specialistische gereedschap kunt u deze verbindingen met bouten niet 
correct aandraaien! 
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3.3 Installatie en onderhoud 
 

 
Het is van levensbelang dat alle verbindingen met bouten op de e-bike op de juiste 
wijze zijn aangedraaid om de veiligheid te waarborgen. Een verkeert koppel kan de 
bout, de moer of het onderdeel beschadigen. Gebruik altijd een momentsleutel om 
boutverbindingen aan te draaien. Zonder dit specialistische gereedschap kunt u deze 
verbindingen met bouten niet correct aandraaien! 

 
Schakel de elektrische motor uit en verwijder de accu voordat u werkzaamheden 
uitvoert aan uw e-bike. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel en/of 
een elektrische schok. 

 
De frequentie van het onderhoud hangt af van de rijomstandigheden. Reinig de ketting 
regelmatig met een geschikte kettingreiniger. Gebruik nooit alkalische of zure 
reinigingsproducten om roest te verwijderen. Gebruik van dergelijke reinigingsmiddelen 
kan de ketting beschadigen, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. 

 
3.4 Voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid 
 
• Volg de aanwijzingen in de gebruikershandleidingen voor uw veiligheid tijdens het rijden. 
• Controleer de accu en de oplader regelmatig op beschadigingen, met name de kabel, de 

stekker en de behuizing. Als de accu of de oplader beschadigd is, mag deze niet gebruikt 
worden tot hij gerepareerd is. 

• Houd u bij het gebruik van het product aan de richtlijnen van de toezichthouder veiligheid of 
de aanwijzingen in de handleiding. Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen 
(inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of die over 
onvoldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij ze onder toezicht staan of afdoende 
instructies hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

• Laat kinderen niet in de buurt van het product spelen. 
• Raadpleeg de dichtstbijzijnde dealer als u tegen storingen of problemen oploopt. 
• Breng niet zelf wijzigingen aan in het systeem. Dit kan als onrechtmatig beschouwd worden 

of leiden tot systeemstoringen. 
• Raadpleeg uw dealer voor informatie over productinstallatie en aanpassingen. 
• Het ontwerp van het product is volledig waterdicht, zodat het bestand is tegen natte 

weersomstandigheden. Dompel het echter niet opzettelijk onder in water. 
• Reinig de e-bike niet met een hogedrukreiniger. Als er water binnendringt in de onderdelen, 

kan dit leiden tot problemen met de werking of roest. 
• Verwijder de accu en berg die op een droge plek op bij vervoer van het product op een 

snelrijdend voertuig waarbij het blootstaat aan regen. 
• Behandel het product met zorg en voorkom dat het blootgesteld wordt aan harde stoten. 
• De belangrijkste informatie is ook te vinden op de etiketten van de producten. 
• Als u een reservesleutel wilt kopen voor de accu, geef dan het nummer op de accusleutel 

door. Onthoud het nummer of noteer dit ergens. 
• Gebruik een uitgewrongen vochtige doek voor het reinigen van de behuizing van de accu.  
• Neem contact op met de dealer waar u het product gekocht heeft als u vragen heeft over 

het onderhoud of gebruik.  
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• Normale slijtage als gevolg van normaal gebruik en ouderdom valt niet onder onze 
kwaliteitsgarantie.  

• Neem contact op met uw dealer voor software-updates (indien van toepassing).  
• Leer de e-bike eerst goed kennen op een veilige plek voordat u op pad gaat voor uw eerste 

rit! 
 
3.5 Snelstart 
 

 
In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie en aanwijzingen die u in staat stellen de 
e-bike zo snel mogelijk veilig te gebruiken.  

• Lees alle veiligheidsvoorschriften.  
• Laad de accu volledig op.  
• Zo nodig: Plaats de accu.  
• Vergrendel de accu.  
• Activeer het systeem met de led-knop op de accu.  
• Druk op de " "-knop op de display: het systeem gaat AAN.  
• Selecteer het ondersteuningsniveau via de bediening. 
→ De e-bike is nu klaar voor gebruik. 
 
3.6 Voor de eerste rit 
 

 
Oefen op een rustige, veilige plek met rijden en bediening van uw e-bike voordat u de 
openbare weg op gaat. 

 
Raadpleeg ook de overige handleidingen die uitgegeven zijn door de fabrikanten van de 
aparte onderdelen. Deze zijn meegeleverd met uw e-bike of online te vinden. Uw 
gespecialiseerde e-bikeverkoper beantwoordt graag de vragen die u nog heeft na het 
lezen van deze handleiding. 

Ga na of uw e-bike klaar is voor gebruik en juist afgesteld is voor u:  
• Stel de hoogte en stand van het zadel en het stuur goed af.  
• Controleer de montage en instellingen van de remmen.  
• Zet de wielen goed vast aan het frame en in de vork.  
• Laad de accu volledig op.  
• Ga na of de accu goed bevestigd is. 

 
3.7 Voor elke rit 
 

 
Als u twijfelt of uw e-bike technisch in goede staat is, breng hem dan naar een 
specialistische verkoper voor controle en rijd er niet op. Het frame, de vork, de 
onderdelen van de ophanging en andere delen die belangrijk zijn voor uw veiligheid 
zoals remmen en wielen hebben het zwaar te verduren. Dit kan invloed hebben op de 
veilige werking van deze onderdelen. Als u onderdelen langer gebruikt dan de bedoelde 
levensduur, kunnen ze plotseling defect raken, wat kan leiden tot valpartijen en ernstig 
letsel. 
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Controleer voor elke rit of: 
• De verlichting en de bel werken en goed vastzitten. 
• De remmen goed werken en vastzitten. 
• De kabels en bevestigingspunten niet lekken als u een model bezit met hydraulische 

remmen. 
• Zich in de banden geen vreemde voorwerpen bevinden en of deze en de velgen 

onbeschadigd zijn en goed draaien, vooral na off-roadrijden. 
• De banden nog voldoende profiel hebben. 
• De onderdelen van de ophanging goed werken en vastzitten. 
• Alle bouten, moeren en snelkoppelingen stevig vastzitten. 
• Er geen vervormingen of barsten in het frame en de vork zitten. 
• Het stuur, de stuurpen, het zadel en de zadelpen allemaal goed en veilig bevestigd zijn en 

in de juiste stand staan. 
• De zadelpen en het zadel goed vastzitten. Probeer het zadel te draaien of het omhoog of 

omlaag te duwen. Dit mag niet bewegen. 
• Als uw fiets clipless/magnetische pedalen heeft,controleer dan of deze goed werken. 

Pedalen moeten probleemloos en gemakkelijk bewegen. 
• Ga na of de accu goed bevestigd is. 
• Ga na of de accu voldoende opgeladen is voor uw rit. 
• Controleer elke keer als u de e-bike zonder toezicht laat - ook als dit maar even is - of 

de snelkoppelingen veilig vastzitten. 
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4 ELEKTRONISCHE ONDERDELEN 
 
 

 
Houd u aan de volgende aanwijzingen om storingen te voorkomen: 
• Bedrijfstemperatuur: -15 – 60 °C  
• Opslagtemperatuur: -20 – 35 °C  
• Vochtigheidsgraad opslag: 30% – 70% 

 
Houd alle onderdelen van het elektrische systeem schoon. Reinig deze voorzichtig met 
een zachte, vochtige doek. De onderdelen mogen niet ondergedompeld worden in 
water of gereinigd met een waterstraal of stoomapparaat. Neem contact op met uw 
dealer als de onderdelen niet meer werken. 

 
4.1 Belangrijke aanwijzingen 
 

 
Het elektrische systeem van uw e-bike is erg krachtig. Als u merkt dat het elektrische 
systeem beschadigd is, verwijder de accu dan onmiddellijk. Na een val of een ongeluk 
kunnen onder stroom staande onderdelen bloot komen te liggen. Neem contact op 
met uw dealer als u vragen of problemen heeft. Gebrek aan deskundigheid kan leiden 
tot ernstige ongelukken. 

 
Schakel het elektrische systeem uit en verwijder de accu voordat u werkzaamheden 
uitvoert aan uw e-bike. 

 
Reinig de e-bike niet met een stoomapparaat, hogedrukreiniger of waterslang. Water 
kan binnendringen in de elektrische onderdelen of de aandrijving en de apparatuur 
vernietigen. 

 
De bedrijfstemperatuur moet liggen tussen -15 en +60 °C. De aanbevolen 
opslagtemperatuur ligt tussen -20 en +35 °C. 

 
Voer alleen de in deze handleiding vermelde handelingen uit. Pleeg geen ingrepen aan 
het systeem en wijzig dit niet. Modules mogen niet gedemonteerd of geopend worden. 
Raadpleeg bij twijfel aan gespecialiseerde dealer. 

Vervang defecte of versleten onderdelen, zoals de accu, lader en kabel, door originele 
reserveonderdelen die gemaakt of aanbevolen zijn door de fabrikant. Doet u dit niet, dan vervalt 
de garantie en/of de fabrieksgarantie. Bij gebruik van niet-originele of onjuiste 
reserveonderdelen functioneert de e-bike mogelijk niet goed. Neem in geval van een gebrek 
contact op met een officiële dealer die reparaties alleen uitvoert met originele onderdelen. 
Onjuiste bediening van het aandrijfsysteem en veranderingen aangebracht aan de accu, lader of 
aandrijving kunnen leiden tot letsel of kostbare schade. In dit geval wijst de fabrikant 
aansprakelijkheid voor de opgetreden schade af. Veranderingen in het elektrische systeem 
kunnen strafrechtelijke vervolging tot gevolg hebben. Dit kan het geval zijn als de ondersteunde 
maximumsnelheid veranderd is. 
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4.2 Display – Promovec 50982-750 
 

 
 
4.2.1 Functioneel overzicht 
 
•  aan/uit display en verlichting (F). 
• Visuele indicatie accu capaciteit:  
• Indicatie van de ingestelde ondersteuning 1 t/m 5 (C).  
• Verlichting aan/uit 5 sec vasthouden (E). 
• Walk assist functie (D), knop indrukken om 6km/uur vooruit te gaan zonder te hoeven 

trappen. 
 
4.3 Accu’s 
 

 
Uw e-bike wordt met een bijbehorende accu geleverd. De specificaties daarvan: CAR5, 
13,0Ah, 36V, incl. lader. 

Modelnummers: 
50668 
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4.4 Oplader 
 

 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de oplader en het etiket op de oplader. 

 
Waarschuwingsetiket oplader          
 
De oplader is speciaal bedoeld voor het opladen van lithium-ionaccu's. Hij is voorzien van een 
geïntegreerde zekering en beveiliging tegen overladen. 
 

 
 

Houd de oplader uit de buurt van kinderen en dieren. Kleine kinderen en dieren 
zouden de kabel kunnen beschadigen als ze ermee spelen. Dit kan leiden tot een 
elektrische schok, storing of brand. 

• De oplader mag niet gebruikt worden door kinderen of personen met beperkte fysieke, 
zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke 
volwassene. 

• Zorg dat de oplader schoon is. Er bestaat een risico op een elektrische schok. 
• Gebruik de oplader niet op vochtige of stoffige plekken. 
• Vermijd direct zonlicht. 
• Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. 
• Gebruik alleen de bij de e-bike meegeleverde oplader of een van dezelfde fabrikant. 
• Dek de oplader  niet af als deze in gebruik is. Dan kan er immers kortsluiting ontstaan of 

brand uitbreken. 
• Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de oplader reinigt. 
• Als het laden langer duurt dan vermeld in de tabel met specificaties, stop dan het opladen. 
• Haal de accu na het opladen uit de lader en haal de stekker van de oplader uit het 

stopcontact. 
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4.5 Veiligheidstips voor oplader en batterij 
 
• Wees ervan overtuigd dat de schakelaar op de batterij uit staat, alvorens de stekker van de 

oplader in het stopcontact te steken. 
• De oplader is alleen voor gebruik binnenshuis. 
• Open de behuizing van de oplader nooit zelf. In geval dit noodzakelijk zou zijn, laat dit dan 

verzorgen door een voldoende deskundig persoon. 
• Zorg ervoor dat de contactpunten van de batterij niet aangeraakt worden met de hand of 

andere gereedschappen of materialen. 
• Indien de fiets niet gebruikt wordt voor een langere periode, zorg er dan voor dat de 

batterij minstens 1 keer per maand geladen wordt, door deze minimaal 2 uur aan de oplader 
aan te sluiten. 

• Het is zeer gevaarlijk en zeer onwenselijk de batterij op te laden via een ander type batterij 
lader. 

• Zorg ervoor dat er geen materialen en/of vloeistoffen de oplader binnen kunnen dringen. 
Indien dit wel gebeurt adviseren we de oplader niet meer te gebruiken totdat deze door een 
deskundig persoon is geïnspecteerd en goedgekeurd. 

• Zorg ervoor dat de oplader altijd voldoende koeling heeft als deze aan het opladen is. De 
oplader moet altijd aan alle zijden 200mm vrij zijn voor koeling. 

• Het is gevaarlijk en wordt sterk afgeraden de oplader en de batterij dichtbij warmtebronnen 
te plaatsen. 

• De levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe ermee omgegaan wordt. Volg de 
instructies in deze manual voor het opladen. Daarnaast de batterij nooit laten vallen, niet 
schudden of er tegenaan tikken. 

• Het is onder garantievoorwaarden niet toegestaan de batterij te openen en de interne 
batterij segmenten van elkaar los te nemen. Een geopende batterij valt nooit onder 
garantievoorwaarden. 

• Unique Bikes batterijen zijn Lithium Ion batterijen. Bij elk type batterij hoort ook een 
speciaal type batterijlader. Laad deze batterij nooit op met een andere oplader dan de 
originele oplader. Gebruik dus altijd een oplader van 100% hetzelfde type en merk. Als een 
verkeerd type oplader gebruikt wordt voor het laden van de Unique Bikes batterij, kan dat 
resulteren in oververhitting, brand of zelfs een explosie. Wanneer de oplader defect of kwijt 
is, neem dan contact op met de leverancier voor een juiste vervanging. 

• Laad de batterij op als deze niet in gebruik is (schakelaar op de batterij in de “uit” stand, 
indien aanwezig). De batterij kan opgeladen worden terwijl deze in de fiets zit of als deze uit 
de fiets gehaald is. Zorg ervoor dat het display op het stuur niet ingeschakeld is. 

• Tijdens het opladen mag zowel de batterij als de lader niet dicht bij licht ontvlambare 
(vloei)stoffen worden geplaatst. Zorg er altijd voor dat kinderen niet bij de oplader kunnen 
komen als deze de batterij oplaadt. 

• De oplaadduur van de batterij is afhankelijk van hoeveel restenergie nog in de batterij 
aanwezig is. Als de batterij geheel leeg is, zal het maximaal 5 uur duren voordat de batterij 
weer helemaal vol is. Als de batterij vol is, schakelt de led over van rood (laden) naar groen 
(gereed). 

• Nu dient het opladen te stoppen. Laat de oplader niet langer dan nodig aangesloten zitten 
aan de batterij. Uiteraard kan een laadsessie in de avond worden gestart en deze dan in de 
morgen beëindigd. 
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• Het is niet vreemd dat de batterij en de oplader tijdens een laadsessie warm tot heet 
kunnen worden. 

• De batterij is ca. 50% geladen bij de koop van een nieuwe fiets. Het wordt 
aangeraden om de batterij altijd eerst volledig leeg te rijden, vooraleer deze 
voor de eerste keer wordt opgeladen. Bij de eerste oplaadbeurt is het van groot 
belang om deze volledig uit te voeren, zodat de batterij 100% geladen is. 
Herhaal dit een 2de keer op identieke wijze. Vanaf dan wordt aangeraden om de 
batterij steeds bij te laden, dus niet telkens volledig leeg te rijden. Het is niet 
nodig om de accu volledig leeg te rijden voor deze bijgeladen kan worden. De 
accu kan altijd worden bijgeladen. De accu heeft een aanzienlijk langere 
levensduur als deze niet voortdurend helemaal leeg gereden wordt! Maar voor 
een juiste weergave van de resterende accucapaciteit op het display is het aan te 
raden om de accu af en toe wel helemaal leeg te rijden. 

• Op de oplader zit een LED lamp. Als deze rood is, betekent dat dat het stroom levert aan 
de batterij en dat deze batterij dus nog niet vol is. Zodra de batterij wel vol is, zal de LED 
lamp veranderen naar een groene kleur. 

• Als je in de wintermaanden je fiets niet gebruikt, laad je accu dan minimaal één keer per 
maand op. 

 
Opladen van de batterij 
Er zijn twee manieren om de batterij op te laden: 

1. Neem de batterij uit de fiets en laadt deze vervolgens op een geschikte plaats op. 
2. Laadt de batterij op terwijl deze in de fiets zit. 

 

 
Zorg voor het opladen van de batterij dat de schakelaar altijd op “uit” staat. Sluit 
vervolgens eerst de oplader aan op de batterij en doe dan pas de stekker in het 
stopcontact. De batterij dient bij voorkeur horizontaal geplaatst te worden (zoals deze 
geplaatst is in de fiets, zeker niet ondersteboven.) Plaats de oplader op een gelijke 
ondergrond. 

 
Wissel de volgorde NOOIT om. 

 
Beginnen met opladen: Sluit de plug aan tussen de oplader en de batterij. Sluit pas daarna de 
oplader aan op het lichtnet. 
 
Beëindig het opladen: Verwijder eerst de steker vanuit het lichtnet (230V) en nadat dit gebeurd 
is, verwijder de oplaadplug van de oplader uit de batterij. 
 
Positie van de batterij 
Wanneer de batterij in het frame is ingebouwd ligt het gewicht van de batterij dichtbij het 
zwaartepunt van de fiets. Daardoor heeft het een heel positief effect op het rijgedrag. 
 
Bij fietsen met een lage instap zit de accu vaak aan de bagagedrager, wat vervolgens meer ruimte 
en comfort geeft bij het op- en afstappen. 
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Actieradius 
De batterij is de brandstoftank van de e-bike. Door hun ultramoderne lithium-ion technologie 
zijn het efficiënte stroomleveranciers met een groot uithoudingsvermogen. E-bikers kunnen, als 
ze verstandig fietsen, de actieradius met een volle accu-lading maximaliseren.  
 
Tips & Trucs 
 
Trapfrequentie 
Trapfrequenties van 50 omwentelingen per minuut optimaliseren het rendement van de 
aandrijflijn. Heel langzaam trappen  in een zware versnelling en/of maximaal ingeschakelde 
motorondersteuning kost veel energie. Dus meer afname van het batterijvermogen. 
  
Gewicht 
De massa dient te worden geminimaliseerd, door het totale gewicht van fiets en bagage zo laag 
mogelijk te houden. 
 
Starten & Remmen 
Vaak starten en remmen is net als bij autorijden minder rendabel dan lange trajecten rijden met 
een zo constant mogelijke snelheid. 
 
Schakelen 
Juist schakelen maakt de stroomafname van de batterij van de e-bike efficiënter. Starten, 
wegrijden en klimmen dienen het liefst in een lage versnelling gedaan te worden. Anticipeer 
hierop; schakel terug in de laagste versnelling vlak voor het stoppen bij bijvoorbeeld het 
stoplicht. Tijdens het schakelen naar een andere versnelling dienen de trappers niet te worden 
rondgedraaid. Afhankelijk van het parcours/terrein en de gewenste snelheid dient de versnelling 
omhoog of omlaag geschakeld te worden.  
 

 
Let op: bij het bereiken van de laatste 20% van de batterijcapaciteit geeft de motor 
automatisch de helft van zijn snelheid af.  

 
Bandenspanning 
De rolweerstand kan worden geminimaliseerd door de correcte bandenspanning. Tip: Rijd altijd 
met de maximaal toegestane bandenspanning. Deze staat op de band aangegeven in PSI of bar. 
 
Indicatie motorvermogen 
Houd altijd rekening met het op de boordcomputer aangegeven motorvermogen en pas de 
rijstijl hieraan aan. Een lange balk betekent een hoog stroomverbruik. 
 
Accu & Temperatuur 
Bij dalende temperaturen nemen de prestaties van een accu af, omdat de elektrische weerstand 
hoger wordt. In de winter moet daarom rekening worden gehouden met een lagere actieradius.  
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4.6 Onderhoud fietsaccu in de winter 
 
Wij geven tips om ter preventie van stilstand door een lege accu 
Eindelijk! Na dagen met kou, sneeuw en regen is het weer een mooie dag om te fietsen. Maar 
helaas, de accu van de elektrische fiets is leeg en deze kan niet meer worden opgeladen. Wat 
nu? 
 
Voorkom diepontlading 
De accu van een elektrische fiets is gevoelig voor kou. Als een leeggereden accu in een koude 
omgeving wordt opgeborgen, werkt het diepontlading in de hand. Diepontlading is een dure 
grap, want een diep ontladen accu is onbruikbaar en moet vervangen worden. Een nieuwe accu 
kost al snel een paar honderd euro en dat is zonde geld, vooral als dit voorkomen kan worden. 
Wij geven daarom graag tips om de levensduur van de accu van de elektrische fiets in de winter 
te verlengen. 
 
7 tips om levensduur fietsaccu te verlengen in de winter 
1. Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing van de accu voor het beste bewaaradvies. 
2. Bewaar de accu van de e-bike altijd op kamertemperatuur en in een droge omgeving. Berg 

de accu van de elektrische fiets niet leeg op, maar zorg dat het minimaal voor de helft 
opgeladen is. Zo wordt diepontlading voorkomen. 

3. Een fietsaccu moet regelmatig ontladen en weer opladen om gezond te blijven. Als je in de 
wintermaanden je fiets niet gebruikt, laad je accu dan minimaal één keer per 
maand op. Denk eraan dat de accu door zelfontlading langzaam leegloopt. 

4. De capaciteit van de accu neemt af bij lage temperaturen. Het opladen van de fietsaccu kan 
dan ook het best binnenshuis gedaan worden. Of in ieder geval in een ruimte die op 
kamertemperatuur is. Wij adviseren om altijd een oogje in het zeil te houden tijdens het 
opladen. Laad de accu daarom liefst niet ’s nachts op. Zodra de accu opgeladen is, kan het 
uit de lader gehaald worden. Let op! Sommige acculaders ontladen en laden de accu 
automatisch. Deze fietsaccu’s moet in de lader worden bewaard om de lader zijn werk te 
kunnen laten doen. Of er sprake is van een automatische acculader, kan nagelezen worden 
in de gebruiksaanwijzing van de accu. 

5. De actieradius van een accu voor een elektrische fiets kan bij lage temperaturen tot een 
kwart afnemen. Anders gezegd: in de winter kan minder kilometers uit de accu gehaald 
worden dan in de zomer. Dit verschil kan oplopen tot 25 procent. Om de fietsaccu zo lang 
mogelijk goed te houden is het beste advies om het te blijven gebruiken. Ook in de winter. 
Tussen de koude en barre winterdagen door, zijn er altijd wel een paar mooie dagen om 
naar buiten te gaan voor een (kort) fietstochtje op de elektrische fiets. Zorg er wel voor dat 
de accu voor het fietsen op kamertemperatuur is. 

6. Wordt de fiets de hele dag buiten gestald, bijvoorbeeld op het werk of bij het station, en is 
er sprake van een afneembare accu? Neem het dan mee en bewaar het op een veilige, 
warme en droge plek. Er zijn speciale, thermische, draaghoezen beschikbaar waarin de accu 
van de e-bike bewaard kan worden. In de winter houdt zo’n hoes de accu langer op 
temperatuur en in de zomer houdt de hoes de accu wat koeler. Is de accu niet afneembaar 
en zit het vast in het frame van de fiets? Probeer de fiets dan ergens binnen te stallen. Lukt 
dit niet, houd er dan rekening mee dat bij vrieskou de capaciteit van de accu afneemt. 
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Gemiddeld betekent dit bij 10 uur buiten stallen een capaciteitsafname van 10-20 procent. 
Extra tip: haal, indien mogelijk, het display van de elektrische fiets. Deze kan kapot vriezen. 

7. Na een fietstocht moet de accu opgeladen worden. Leg de accu daarvoor eerst minimaal 
een half uur in een ruimte die op kamertemperatuur is, zodat de accu kan opwarmen. 
Daarna kan de fietsaccu veilig aan de lader gelegd worden. 

 
4.7  Naafmotor 
 

 
Uw e-bike is uitgerust met een 250 Watt elektrische voorwielmotor van Promovec 
Torq 33Nm die ook de naaf vormt van het voorwiel. 

 
Motor/Productmodel: Promovec 50975 
 

 
Denk eraan dat de motor van uw e-bike warm kan worden tijdens lange stukken 
heuvelopwaarts. Raak de motor niet aan, want u kunt brandwonden oplopen. 

 
De aandrijving wordt geactiveerd zodra u het pedaal naar beneden duwt. De mate van 
ondersteuning is afhankelijk van de instellingen op de bedieningsunit. Zodra u tijdens 
het rijden stopt met trappen of wanneer u de maximumsnelheid heeft bereikt, schakelt 
de aandrijving uit. De ondersteuning wordt automatisch geheractiveerd zodra de 
snelheid onder de maximale ondersteunde snelheid komt en u weer druk uitoefent op 
het pedaal. 

 
Let op: als het wegoppervlak en de steun glad zijn (bijvoorbeeld als gevolg van regen, 
sneeuw en zand) bestaat het risico dat het voorwiel van uw e-bike gaat slippen. 
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5 ACCU 
 
5.1 De accu installeren 
 

 
 

Voor een juiste plaatsing moet de accu van achter af zo ver mogelijk in de behuizing 
gestoken en vergrendeld worden. Zonder contact met de accu werkt de elektrische 
aandrijving van uw e-bike niet. 

1. Als de accu een aan/uitknop * heeft, schakel hem dan altijd uit voordat u hem in de behuizing 
steekt. 
* boven de aan/uitknop zitten streepjes ter aanduiding hoeveel lading de accu beschikbaar heeft. 

2. Het slot moet ontgrendeld zijn om de accu erin te kunnen steken. U kunt de accu 
vergrendelen en ontgrendelen met de meegeleverde sleutel. 

3. Schuif de accu zo ver mogelijk over de geleider in de aansluiting op de geleider en draai 
daarna de sleutel om, om de accu te vergrendelen. 

4. Verwijder de sleutel om te voorkomen dat u deze verliest of dat deze kapot gaat. 
5. Een USB laadpunt is beschikbaar op de accu voor het opladen van externe apparaten. 

 
5.2 Accu verwijderen 
 
Ga voor het verwijderen van de accu als volgt te werk: 

1. Schakel het elektrische aandrijfsysteem uit en, indien mogelijk, de accu. 
2. Ontgrendel de accu. 

 
3. Haal de accu uit de behuizing/accuhouder. 

 

 Houd de accu stevig vast, want hij is zwaar. 
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5.3 Led capaciteit en indicatie laadstatus 
 
Controleer het huidige laadniveau van de accu door op de aan/uitknop van de accu te drukken. 
De laadstatus wordt aangegeven met led's die branden naar gelang de verschillende 
laadstatussen, zoals vermeld in onderstaande tabel. 
 

LED-STATUS LAADNIVEAU 

Eerste LED knippert Minder dan 5% 
Een groen lampje Meer dan 5%, minder dan 10% 
Twee groene lampjes Meer dan 10%, minder dan 30% 
Drie groene lampjes Meer dan 30%, minder dan 50% 
Vier groene lampjes Meer dan 50%, minder dan 75% 
Vijf groene lampjes Meer dan 75% 

 
5.4 De accu opladen 
 

 
 

U kunt de accu opladen terwijl hij op de fiets zit en als hij daarvan weggenomen is. 

 
 

Lithium-ionaccu's hebben geen geheugeneffect. U kunt uw accu altijd opladen, zelfs na 
een korte rit. 

Laad de accu op bij een temperatuur tussen 0 en 45 °C (ideaal is bij kamertemperatuur of 20 
°C). Geef de accu voldoende tijd om op deze temperatuur te komen voordat u begint met 
opladen. 
 

 
 

Lees de aanwijzingen over de oplader in hoofdstuk 4.4 

1. Steek eerst de stekker van de laadkabel in de laadaansluiting op de accu en daarna de 
stekker van de lader in een stopcontact. 

2. Zodra de lader is aangesloten op de stroomtoevoer gaat er een rode led branden. 
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Tijdens het opladen brandt de led-indicator rood. Als het klaar is, veranderd het led van rood naar groen. 
 
De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren. Deze wisselt sterk naar gelang de 
temperatuur, leeftijd, slijtage en vermogen van de accu. U kunt de indicaties van de mogelijke 
laadtijden eventueel vinden in de technische gegevens van de accu. 
Als de accu volledig opgeladen is, stopt het oplaadproces automatisch. Haal de stekkers uit de 
accu en het stopcontact. 
 
Storingen - Oorzaken en oplossingen 
 

Omschrijving storing Oorzaak Oplossing 

De bedieningsdisplay gaat 
niet aan 

Stekker niet goed 
aangesloten op de 
stroomtoevoer 

Controleer alle aansluitingen 
en of de oplader goed is 
aangesloten op de 
stroomtoevoer 

De oplaadindicatie gaat niet 
branden 

Mogelijk heeft de accu een 
storing 

Neem contact op met de 
fabrikant of uw 
gespecialiseerde dealer 

De oplaadindicatie gaat niet 
permanent rood branden 

Mogelijk heeft de accu een 
storing 

Neem contact op met de 
fabrikant of uw 
gespecialiseerde dealer 

 

 
Gebruik alleen de bij de accu behorende oplader. 
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5.5 Slijtage van de accu 
 

 
De batterij gaat ongeveer 500 laadbeurten mee. Gedurende die tijd gaan de capaciteit 
van de accu en de actieradius van uw e-bike achteruit. U moet de accu dan vervangen. 
Als de actieradius nog voldoende is, kunt u hem blijven gebruiken. 

Bij het toenemen van de levensduur gaat de capaciteit van de accu langzaam achteruit. Dit 
vermindert ook de actieradius van uw e-bike met motorondersteuning. Dit is geen gebrek. 
De levensduur van de accu is afhankelijk van verschillende factoren: 

• Het aantal laadbeurten (ongeveer 500 laadcyclussen). 
• De leeftijd van de accu. 
• De opslagomstandigheden. 

 
Uiteraard gaat de batterij ook achteruit en verliest hij vermogen als u de accu niet gebruikt. De 
levensduur van de accu kan beïnvloed worden met de volgende maatregelen: 

• Laad uw accu na elke rit op, zelfs als deze maar kort zijn. Lithium-ionaccu's hebben geen 
geheugeneffect. 

• Vermijd rijden in hoge versnellingen met een hoog ondersteuningsniveau. 
 

5.6  Actieradius van uw e-bike 
 
5.6.1 Wat is de actieradius van de e-bike? 
 
De actieradius van een e-bike geeft aan hoeveel kilometer maximaal op een volle accu gereden 
kan worden, zonder tussendoor op te laden. De actieradius heeft enerzijds te maken met de 
kracht van de accu (hoe meer watt, hoe groter de actieradius) en met veel externe factoren, 
zoals het gewicht van de berijder, het weer (temperatuur en wind), het soort wegdek waarop 
gereden wordt en de bandenspanning van de fiets. Hierdoor is het lastig om de exacte 
actieradius te benoemen. De genoemde actieradius in folders en websites is een kunstmatig 
maximum waarbij alle factoren zo gunstig mogelijk zijn en wordt in de praktijk dus vrijwel nooit 
gehaald. 
 
5.6.2 Accu en actieradius 
 
E-bikers kunnen, als ze verstandig fietsen, de actieradius met een volle accu-lading 
maximaliseren. Zie onderstaande tips & trucs: 
 
1. Schakelen. Juist schakelen maakt ook e-biken efficiënter. Starten en klimmen liefst met een 

lage versnelling. Afhankelijk van het terrein en de snelheid omhoog schakelen. 
2. Starten & Remmen. Vaak starten en remmen is net als bij autorijden minder rendabel dan 

lange trajecten rijden met een zo constant mogelijke snelheid. 
3. Trapfrequentie. Trapfrequenties van 50 omwentelingen per minuut optimaliseren het 

rendement van de aandrijfunit. Heel langzaam trappen kost echter veel energie. 
4. Bandenspanning. De rolweerstand kan worden geminimaliseerd door de correcte 

bandenspanning. Tip: Rijd altijd met de maximaal toegestane bandenspanning. Bij elk Bizobike 
model bedraagt dit max. 3.9 bar. 
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5. Gewicht. De massa dient te worden geminimaliseerd, door het totale gewicht van fiets en 
bagage zo laag mogelijk te houden. 

6. Indicatie motorvermogen. Houd altijd rekening met het op de boordcomputer aangegeven 
motorvermogen (uw ingestelde ondersteuning) en pas uw rijstijl hieraan aan. Een lange balk 
betekent een hoog stroomverbruik. 

7. Accu & Temperatuur. Bij dalende temperaturen nemen de prestaties van een accu af, 
omdat de elektrische weerstand hoger wordt. In de winter moet daarom rekening worden 
gehouden met een lagere actieradius. Zie aanwijzingen onderhoud fietsaccu in de winter 
(blz, 17). 

 

 
TIP: Less is more! Wordt er vaak gereden met de maximale ondersteuning (stand 5), 
dan is de accu sneller leeg dan wanneer een zuinigere stand (stand 1) wordt toegepast. 
 

5.6.3 Batterijregistratie (belangrijk!) 
 
Registreer uw batterij via Promovecs website en krijg 2 jaar capaciteitsgarantie. 
Naast de 2 jaar geldende garantie van verkochte goederen biedt garantieverstrekker ProMovec 
A/S 2 jaar capaciteitsgarantie op alle batterijen voor elektrische fietsen uitgerust met ProMovecs 
elektrische systeem, gekocht en gebruikt voor privégebruik.  
De garantie dekt een gegarandeerde minimale capaciteit van 70% in 2 jaar vanaf de 
aankoopdatum. 

Om in aanmerking te komen voor deze 2 jaar capaciteitsgarantie moet de batterij 
geregistreerd zijn via de ProMovec website. Registratie dient te geschieden binnen 
8 dagen na de aankoopdatum. 
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6 VERVOER VAN DE E-BIKE 
 

 
 

Verwijder de accu voor vervoer en vervoer deze apart. Plaats een transportkap op de 
contacten van de batterij om kortsluiting te voorkomen. Bij kortsluiting bestaat er 
risico op letsel en brand. 

 
6.1 Met de auto 
 
U kunt uw e-bike met de auto vervoeren als een gewone fiets. Het gewicht van de e-bike vraagt 
om een stevigere fietsendrager. 
 
6.2 Met het openbaar vervoer 
 
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het vervoer van een fiets. Verwijder met het oog op 
de veiligheid de accu voordat u met de e-bike in de trein stapt en zet hem pas terug als u weer 
bent uitgestapt. 
 
6.3 Met het vliegtuig 
 
De accu dient beschouwd te worden als gevaarlijk materiaal. Deze moet als zodanig vervoerd 
worden. Overleg met de luchtvaartmaatschappij. 
  



25 
 

7 ADVIEZEN VOOR AFVOER 
 
Neem bij vervanging van onderdelen van uw e-bike de plaatselijke voorschriften voor 
afvalverwijdering in acht. Afgedankte accu's en batterijen mogen niet afgevoerd worden met het 
gewone huishoudelijk afval. 
 
Elke consument is wettelijk verplicht om afgedankte accu's in te leveren bij een speciaal 
inzamelpunt voor afgedankte accu's bij een recyclecentrum, handelaar in accu's, een 
gespecialiseerde dealer of de fabrikant. 
 
Accu's die schadelijke stoffen bevatten zijn gemarkeerd met een symbool bestaande uit een 
doorgekruiste prullenmand en het scheikundige symbool (Cd, Hg of Pb) van het zware metaal 
dat zorgt voor classificering als vervuilend materiaal. 
 
Raadpleeg voor nadere informatie uw plaatselijke afvalverwerker of uw gemeente. 
 

 
Afgedankte batterijen en accu's met lood, NiMh-(nikkelmetaalhybride), of lithium-
iontechnologie worden gezien als gevaarlijk afval. 

 
Lithium-ionaccu's moeten op elke pool geïso-leerd worden met isolatietape om kortsluiting en 
mogelijk gevaarlijke vervolgreacties te voorko-men. Bij het vervoer of verplaatsing van accu's 
naar de milieustraat gelden de ADR-bepalingen (regelingen voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen). 
 

 
Op grond van de Europese Richtlijn 2006/66/EG mogen defecte of versleten batterijen 
niet gebruikt worden en volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG moet elektrische 
apparatuur die niet meer bruikbaar is apart ingezameld en gerecycled worden op een 
milieuverantwoorde wijze. 

 

 
 
De aandrijvingsunit, display, bediening, accessoires en verpakking moeten op 
milieuverantwoorde wijze gerecycled worden. Gooi onderdelen van de elektrische aandrijving 
niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever versleten accu's in bij een erkende e-bikedealer. 
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8 SPECIFICATIE: BATRIBIKE NEBULA 7 
 

 
De Nebula 7 is al jaren de meest verkochte 
e-bike van Promovec. Een vlot gelijnde 
elektrische fiets met een sterke 33 Nm 
Promovec voorwielmotor, Shimano Nexus 7 
versnellingsnaaf en krachtige Promovec accu 
met 468 Wh. Actieradius tot 100 km. LED 
display met 5 ondersteuningen. Comfortabel 
verend zadel, vaste voorvork, krachtige 
Tektro v-remmen (voor en achter) en 
verstelbaar stuur. Goed in balans en rijdt als 
een zonnetje. 

Frame: City, Alloy 6061 
Vork: Unicrown 
Framemaat: Lady 50cm 
Stuur: Promax 
Stuurpen: verstelbaar 
Motor: Promovec 33 Nm, 250 W 36 Volt 
voorwielmotor 
Motortype: 50975 
Motorondersteuningen: 5 ondersteunende 
niveaus met Walk Assist 
Batterij: Lithium-ion 485 Wh 13,6 Ah, 36 V 
Actieradius: tot 100 km 
Display: LED 50982 
Wielen: 28’ 
Banden: Kenda, reflecterend 
Versnelling: 7 Speed Nexus 
Remmen: Tektro F&R V-remmen 
Kleur: wit 
Gewicht: 22,2 kg (incl. batterij) 
Inclusief 1 jaar garantie 
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9 OVERIGE INFORMATIE 
 
9.1 Veel gestelde vragen 
 
Hoe werkt een e-bike? 
De motor van een e-bike wordt geactiveerd door op de pedalen te trappen. Bij elektrische 
fietsen moet op de pedalen worden getrapt om de motor te blijven activeren. Er zijn modellen 
met een start-/opstaphulp of walk assist, waarbij niet hoeft te worden getrapt om de fiets weg 
te laten rijden. Dit gaat tot een snelheid van 6 km/uur. Bij iedere trapbeweging geeft de motor 
een extra zetje waardoor het fietsen makkelijker, lichter en comfortabeler wordt. De mate van 
ondersteuning kan meestal met knoppen op het stuur of op het display ingesteld worden. Met 
behulp van de versnellingen worden de juiste trapondersteuning gekozen ten opzichte van de 
gekozen ondersteuningstand van de motor voor een optimale rijbeleving. 
 
Waarom maakt een e-bike geluid? 
De motor van een e-bike maakt geluid, maar dit is zelden een vervelend of hard geluid. Het zal 
de fietsbeleving zeker niet beïnvloeden. De ene motor wordt als stiller ervaren dan de andere, 
maar dat verschilt per persoon. 
 
Kan ik een diefstalverzekering afsluiten voor mijn E-bike?  
Mede vanwege de hoge waarde van een e-bike wordt het aangeraden om hier voor een 
diefstalverzekering af te sluiten. Een gestolen e-bike is qua aanschafwaarde niet altijd zomaar te 
vervangen en e-bikes zijn populair bij fietsendieven. Het is dus geen overbodige luxe om een 
(diefstal)verzekering af te sluiten voor een e-bike. Dit werkt net als bij een gewone fiets: voor 
een elektrische fiets worden geen speciale regels gehanteerd. Een verzekering kan onder andere 
afgesloten worden bij Enra verzekeringen. 
 
Hoe lang duurt het om de batterij op te laden? 
Gemiddeld duurt het tussen 4 en 8 uur om de lege batterij van een e-bike volledig op te laden. 
Dit is afhankelijk van de capaciteit van de accu; een zwaardere accu heeft een langere oplaadtijd.  
 
Hoe hard mag ik rijden op een e-bike? 
Volgens de Nederlandse wet is het toegestaan om maximaal 25 km/uur te rijden op een fiets 
met trapondersteuning. De trapondersteuning zal dan ook bij 25 km/uur ophouden. Soms gaat 
dat enigszins abrupt en soms wat meer geleidelijk, afhankelijk van hoe de besturingssoftware is 
ingesteld (de gebruiker kan dit doorgaans niet zelf instellen). 
 
Hoe laad ik de batterij op? 
De batterij dient opgeladen te worden met de meegeleverde adapter. Deze is vergelijkbaar met 
een oplader voor een mobiele telefoon. Gebruik altijd alleen de meegeleverde oplader, want 
elke andere oplader kan leiden tot brand in de accu of de oplader en het kan zelfs leiden tot een 
exploderende accu! Door het gebruiken van een niet-originele oplader vervalt elk recht op 
garantie. 
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Heb ik een kenteken nodig voor mijn e-bike? 
Voor e-bikes met een begrensde snelheid tot 25 km/uur is het niet verplicht om een kenteken 
te hebben. Voor de Speed Pedelec is echter wel een kenteken (verzekering) vereist, samen met 
een verplichte fietshelm en achteruitkijkspiegel. Deze snelle e-bikes mogen tot 45 km/uur en 
worden geschaald onder de bromfietsen. 
 
Kan ik mijn eigen snelheid bepalen? 
Via de bediening van de e-bike kan gemakkelijk de mate van ondersteuning bepaalt worden. Hoe 
hoger de ondersteuning, hoe eenvoudiger het is om snel te fietsen met een minimale inspanning. 
 
Kan ik ook op mijn e-bike fietsen wanneer de batterij niet is opgeladen? 
Ja, dat kan. Zonder ondersteuning van de motor kan de fiets als een normale fiets gebruikt 
worden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat de fiets zwaarder zal trappen dan een 
normale fiets, onder meer vanwege het hogere gewicht van de motor en accu. 
 
Hoe onderhoud ik de batterij voor maximaal gebruiksplezier? 
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw batterij:  

• Laad de accu regelmatig op (bijvoorbeeld na iedere rit).  
• Bewaar de accu niet geheel ontladen. 
• Laad de accu bij weinig gebruik ook regelmatig een paar uur op, bijvoorbeeld in de 

winter elke maand 3 uur aan de lader  
• Bewaar de accu bij voorkeur op een droge plek op kamertemperatuur. Is de schuur erg 

koud in de winter? Bewaar de accu dan liever binnen in huis! 
 
Heeft vorst veel invloed op een e-bike? 
Jazeker, helaas wel. Bij temperaturen onder nul neemt de capaciteit van een accu met tientallen 
procenten af, waardoor er in plaats van bijvoorbeeld 80 kilometer in de zomer maar 60 
kilometer in de winter gefietst kan worden. Er kan bij lage temperaturen minder stroom in een 
accu komen en komt ook nog eens minder stroom uit. Laad de accu in de winter wat vaker op, 
in een verwarmd vertrek, zodat daar meer stroom in kan. Daarnaast wordt in de winter vaak 
met wegenzout gestrooid en dat kan de e-bike aantasten. Was de fiets geregeld om het zout af 
te spoelen. 
 
Hoe vaak kan ik een accu opladen? 
Wanneer er aan de voorschriften uit de handleiding gehouden wordt en de accu in het begin 
van zijn levensduur een aantal keren volledig leeggereden en weer opgeladen wordt en verder 
de accu slechts af en toe geheel leeg gereden wordt, zal een accu zo’n 500 keer opgeladen 
kunnen worden. Houdt rekening dat de capaciteit van de accu telkens een heel klein beetje 
afneemt door natuurlijke veroudering, maar dat de accu kapot zal gaan van langdurig niet 
opladen. 
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Wat kan ik doen om zo ver mogelijk te komen op een acculading? 
Zorg dat de batterij altijd volledig opgeladen is bij vertrek, leg de accu aan de lader ’s avonds op 
de dag voor een fietstocht. Beperk vervolgens het stroomverbruik van de fiets: 

• Zet de ondersteuningsstand zo laag mogelijk.  
• Neem zo weinig mogelijk bagage mee. 
• Zorg dat de fietsbanden goed opgepompt zijn.  
• Gebruik een lichte versnelling.  
• Schakel terug bij tegenwind of bij het oprijden van een helling, zoals bij een fiets zonder 

elektrische ondersteuning. 
  
9.2 Cargarantie reparatiekostenverzekering 3e, 4e en 5e jaar 
 
Plezierig fietsen met een ontspannen gevoel 
Met een uitgebreide reparatiekosten verzekering voor uw e-bike bent u verzekerd tegen de 
mogelijke hoge kosten voor reparatie en onderdelen. De eerste 24 maanden bent u al hiertegen 
verzekerd. Dit is een aanvulling en dus gratis risicobeperking na overname van de e-bike van de 
leasemaatschappij voor u. 
 
Een investering die zich terugbetaalt 

• uitgebreide bescherming tegen eventuele reparatiekosten voor het 3e, 4e en 5e jaar! 
• dekking van de 17 belangrijkste onderdelen (bv. accu, motor, versnellingen…) 
• behoud van de waarde van de e-bike dankzij reparaties met originele onderdelen door 

een erkende vakhandel 
• dekking in heel Europa 
• waardestijging voor uw e-bike 
• geen vooruitbetaling bij reparaties 
• looptijd naast de twee jaar lease/fabrieksgarantie, drie jaar e-bike garantie van 

Cargarantie 
 
Door de E-Bike Garantie gedekte componenten 
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Snelle service is onze kracht 
Wat moet u doen bij een reparatie? Heel eenvoudig: u neemt contact op met de e-bikedealer 
waar u uw e-bike heeft gekocht of met een gekwalificeerde fietsreparateur als FSN. De 
reparatie wordt uitgevoerd en door de reparateur rechtstreeks afgerekend met Car Garantie. 
Dat betekent voor u een comfortabele en ongecompliceerde ondersteuning. Als u zich niet 
direct in de buurt van uw dealer bevindt, meldt u de reparatie telefonisch aan de technische 
dienst van CarGarantie. (Hotline) 
In geval van een reparatie neemt CarGarantie de volledige arbeids- en materiaalkosten op zich, 
vanzelfsprekend ook als uw e-bike meermaals gerepareerd moet worden. Enkel als de accu 
defect is, dient u een deel van de kosten zelf te betalen. Indien de accu volledig uitvalt, worden 
de kosten voor een nieuwe accu als volgt betaald-“nieuw voor oud”: 

- 40% vanaf het begin van het vierde gebruiksjaar 
- 20% vanaf het begin van het vijfde gebruiksjaar 

 
Meerwaarde voor uw e-bike 
Als u kiest voor de E-BikeGarantie by CarGarantie, ontvangt u uw persoonlijke documenten. 
Die bieden u echte voordelen waar u zeker ook profijt van heeft als u uw e-bike doorverkoopt. 
 

De documenten leggen de omvang van de E-BikeGarantie vast. De CarGarantie 
persoonlijke klantenkaart 
Ze documenteren het regelmatige onderhoud van uw e-bike. Bij een nieuwe eigenaar is 
de E-BikeGarantie overdraagbaar. 

 
Experts aan het stuur 
De E-BikeGarantie by CarGarantie is een product van CG Car-Garantie Versicherungs-AG 
(CarGarantie). CarGarantie is een van de toonaangevende en meest ervaren garantiespecialisten 
in Europa. Vertrouw op onze deskundigheid en profiteer van bijna 50 jaar ervaring met garantie. 
Reparaties worden door uw dealer en CarGarantie betrouwbaar afgewikkeld. 
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10 ZADELPIJN 
 
10.1 30 dagen zadelruil garantie 
 
Let op! Unique Bikes geeft u 30 dagen zitcomfort garantie. U kunt gratis binnen een termijn van 
30 dagen een ander zadel komen uitzoeken/inmeten om zadelpijn te voorkomen. 
 
10.2 Zadelpijn: oorzaken en oplossingen 
 
Zo veel billen, zo veel fietszadels. Wees daarom kritisch waar je op zit en voorkom zadelpijn. 
Dit zijn de meest voorkomende klachten én hun oplossingen. 
 
Schrale huid door wrijving / Te zacht zadel 
Twintig, misschien veertig kilometer rijdt het comfortabel op een schapenvachtje of superzacht 
gelzadel. Maar vroeg of laat krijg je een zweterig achterwerk. Juist omdat je in je zadel wegzakt. 
Dit leidt tot extra warmte en wrijving. En uiteindelijk tot een gevoelige of zelfs kapotte huid.  
 
Zeker bij lange fietstochten is een zacht zadel geen oplossing. Probeer een steviger zadel waar je 
óp zit, in plaats van ín. 
 
Te weinig gefietst 
Ook al rij je alleen maar recreatieve tochtjes: je huid zal toch moeten wennen aan het zitten op 
een fietszadel. Eelt! Dat is wat je nodig hebt. Ga je na een lange tijd weer fietsen, bouw de 
kilometers dan rustig op. Dat is ook fijn voor je nek en schouders. 
 
Katoenen of synthetisch broek/ondergoed 
Katoen wordt nat van het zweet en synthetische stoffen ademen slecht. Daardoor wordt je huid 
vochtig en kwetsbaar. Een speciale fietsbroek of fietsondergoed met zeem neemt de druk weg 
en voert vocht af. Dat werkt beter dan een zacht zadel. 
 
Tip: wielrenners gebruiken 'broekenvet' ‒ of chamois crème, in goed Nederlands ‒ een vettige 
crème die de wrijving tussen huid en (fiets)broek vermindert. Die smeer je op je huid, precies 
daar waar het gevoelig wordt tijdens het fietsen. 
 
Pijnlijke zitbotjes 
Een zadel dat niet bij jouw lichaam past 
Bij een passend fietszadel drukken de zitbotjes op het breedste deel van het zadel. Koop je een 
nieuw fietszadel, meet dan eerst de afstand tussen je zitbotjes: leg een stuk golfkarton op een 
stevige, lage tafel. Ga erop zitten, en wel zo dat je zitbotjes in het karton drukken. Probeer vast 
te stellen wat de drukpunten zijn en meet de afstand. Doorgaans zitten de zitbotjes bij vrouwen 
iets verder uit elkaar dan bij mannen. Er zijn speciale dames fietszadels te koop, die hebben 
daarom een iets bredere achterkant. 
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Naden, knoopjes of andere verdikkingen 
Een onopvallend naadje in je spijkerbroek kan uitgroeien tot een ratelslang naarmate de 
fietstocht vordert.                           
Ook de rand van je ondergoed kan na een tijdje venijnig bijten in je getergde huidje. Probeer 
een fietsbroek of ondergoed met zeem. 
 
Pijnlijk gevoel in het kruis / Teveel druk op je geslachtsdelen 
Je zitbotjes zijn gemaakt om op te zitten, maar op de fiets lukt dat niet altijd. Leun je iets 
voorover op een sportieve fiets, of staat de punt van je zadel iets omhoog, dan heb je meer 
druk aan de voorkant. Dit kan dit de zenuwen en bloedvaten in je kruis afknellen. Dat is niet 
alleen vervelend of zelfs pijnlijk, het is ook nog eens slecht voor je prostaat (mannen) en libido. 
 
Een aanzienlijke deel van je gewicht rust op het zadel. En die druk moet ergens heen. Je zitbotjes 
zijn daarvoor de juiste plek. Met een soepele rug kun je je bekken zo kantelen dat je minder last 
hebt.  
Maar dat is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan... Een andere oplossing is een zadel 
met een uitsparing aan de voorkant. Daardoor krijg je minder druk op de vitale delen. 
Koop niet zomaar een zadel met een gat. Er zijn speciale dames- en herenzadels te koop. Beter 
nog, kwaliteitsmerken hebben veel keuze in zadels met nét weer andere uitsparingen, 
verschillende breedtes en van hard tot zachter. Een proefrit maken hoort er gewoon bij. Want 
wat voor de een werkt, kan verkeerd uitpakken bij een ander. Wil de verkoper geen zadel voor 
een proefrit beschikbaar stellen? Vraag dan eens bij een andere rijwielzaak. Neem geen 
genoegen met het zadel dat toevallig vooraan in het winkelschap ligt. 
 
Extra tips tegen zadelpijn 
Lekker fietsen staat of valt met pijnvrij fietsen. Ook al heb je geen last van een specifiek pijntje, 
toch fiets je lekkerder als je de druk op je zitvlak vermindert. Dit kun je doen: 

• Heen en weer schuiven op het zadel is een teken aan de wand: of je fiets, of je zadel is 
niet geschikt voor jou. Of allebei. Van schuiven op je zadel krijg je juist zadelpijn. 

• Koop een fiets die bij je past. Je kunt eindeloos je zadel hoger of lager zetten, of met de 
punt naar boven of naar beneden, maar als je fiets te groot of te klein is, lost dat niks op. 
Op z'n best verdwijnt een pijntje en krijg je er een ander pijntje voor terug. Overweeg 
een fietsmeting als je niet lekker zit, en niet weet waar dat aan ligt. 

• Train je beenspieren. Als je met je volle gewicht op het zadel rust, heeft je achterwerk 
meer te verduren dan wanneer je stevig doortrapt. Daarmee kom je als het ware ietsje 
los van het zadel. Dat scheelt. 

 
FIETSEN MOET GENIETEN ZIJN! 
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