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Bij	de	fiets	wordt	geleverd*:

Persoonlijk	etui:
• gebruikershandleiding
• verkorte instructies
• flyer	materiaal	van	defietser.nl
• fietspas	voor	de	eigenaar	van	de	fiets
• instructies van diverse onderdelen

1 Handelingen bij ontvangst en verkoop

*neem	contact	op	met	de	salesafdeling	als	er	een	van	deze	items	niet	aanwezig	zijn	bij	de	fiets.	

1.1 Handelingen bij ontvangst

Losse	onderdelen:
• pedalen
• lader

getoonde	foto	is	slechts	ter	algemene	illustratie	en	kan	afwijken	van	de	volgens	de	specificaties	aangeboden	uitvoering
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Fiets	rijklaar	maken:

Nadat	er	eerst	is	gecontroleerd	dat	de	fiets	in	goede	staat	is	ontvangen,	is	het	
belangrijk om de volgende punten in acht te houden bij het rijklaar maken van de 
fiets:

• Stel	stuur	en	zadel	af	zodat	de	klant	prettig	op	de	fiets	zit	en	goed	bij	de	grond	
kan	komen	bij	het	afstappen.

Tips	voordat	de	klant	gaat	fietsen:
• Voldoende uitleg gegeven over het gebruik van de versnelling en remmen.
• Voldoende	uitgelegd	over	de	functies	van	het	display	en	de	bediening.
• Voldoende uitleglegd over het gebruik van de lader en batterijpakket.
• Voldoende	uitgelegd	over	het	gebruik	van	de	ondersteuningstanden,	en	ga-

shendel,	en	het	gevolg	dat	dit	invloed	heeft	op	ondersteuning	en	actieradius	
van	de	fiets.

De	actieradius	is	van	diverse	factoren	afhankelijk	en	wordt	sterk	beïnvloed	door:
• Capaciteit (Ah) en spanning (V) van het batterijpakket;
• Ondersteuningsniveau;
• Omgevingstemperatuur;
• Windkracht;
• Bandenspanning (min. 4 bar);
• Rijsnelheid;
• Gewicht	van	de	berijder	en	de	belading	(standaard	80	kg);
• Rijgedrag;
• Toestand	van	de	weg;
• Gebruik van de gashendel;
• Gebruik van versnellingen;
• Wegrijden	in	een	zware	versnelling;
• Gebruik	van	accessoires	op	de	fiets	(kinderzitjes,	windschermen	e.d.);
• Met	het	ouder	worden	van	het	batterijpakket	neemt	de	actieradius	merkbaar	af;
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1.2 Handelingen bij verkoop

Belangrijk	voor	eerste	gebruik:

Slaapmodus (batterijpakket)

Bij ontvangst van het batterijpakket staat het batterijpakket in ‘slaapmodus’. Om het 
batterijpakket	te	activeren,	dient	u	eerst	de	lader	voor	een	korte	tijd	aan	te	sluiten.		

Batterijpakket	opladen:

1. Sluit de lader (A) aan op de netspanning.
2. Sluit de laadstekker (B) van de lader (A) aan op het contactpunt (C) van het bat-

terijpakket (F). 
3. Tijdens het laden brandt het lampje (D) op de lader (A) rood.  

Wanneer het batterijpakket (F) volledig geladen is brandt het lampje (D) groen. 
Na	24	uur	wordt	het	laden	automatisch	stopgezet.
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Laadadvies:

• Laad	voor	het	eerste	gebruik	van	de	fiets	het	batterijpakket	één	keer	helemaal	op	
totdat	het	indicatielampje	op	de	lader	groen	wordt.	Tijdens	het	laden	brandt	het	
indicatielampje op de lader rood.

• Laad	het	batterijpakket	altijd	op	met	de	bij	de	fiets	geleverde	lader.	Gebruik	geen	
andere lader.

• Nadat het batterijpakket volledig is opgeladen stopt het laden automatisch na 24 
uur.	Het	lampje	op	de	lader	blijft	groen	branden.

• Het	batterijpakket	hoeft	niet	helemaal	leeg	te	zijn	voor	het	opladen.	Het	batterij-
pakket	blijft	in	goede	conditie,	wanneer	u	de	fiets	na	ieder	gebruik 
(ongeacht	de	afstand)	weer	oplaadt.

• Een	batterijpakket	dat	leeg	is	en	niet	wordt	opgeladen,	kan	defect	raken.
• Iedere	batterij	loopt	na	verloop	van	tijd	leeg.	Dit	proces	heet	‘zelfontlading’.	Een	

batterijpakket	dat	leeg	is	en	niet	wordt	opgeladen	kan	door	zelfontlading	binnen	
twee	maanden	een	diepteontlading	krijgen	en	hierdoor	defect	raken.	

• De	garantie	op	het	batterijpakket	vervalt	als	diepteontlading	geconstateerd	wordt.
• In	geval	van	langdurige	stalling:	laad	het	batterijpakket	volledig	op	en	koppel	het	

batterijpakket los van de lader. Laad het batterijpakket minimaal een keer per 
twee	maanden	op.	U	kunt	er	ook	voor	kiezen	om	het	batterijpakket	aan	de	lader	
aangesloten	te	laten.	U	dient	dan	wel	de	lader	minimaal	één	keer	per	twee	maan-
den	te	ontkoppelen	en	opnieuw	aan	te	sluiten	om	ervoor	te	zorgen	dat	het	laad-
proces	weer	gestart	wordt.

• Het batterijpakket laadt niet onder circa 0ºC en boven circa 45ºC. Dit verlengt de 
levensduur en verhoogt de prestaties van het batterijpakket.

Aanmelden voor garantie

Nieuwe	fietsen	moeten	worden	aangemeld	op	www.accentry.com/ebsc/rijklaar	maken.
Op	deze	pagina	kunt	u	de	nieuwe	fiets	aanmelden	voor	garantie.

U	heeft	de	mogelijkheid	om	binnen	14 dagen	na	factuurdatum	de	fiets	aan	te	melden.	
De	factuurdatum	is	de	start	van	de	garantiedatum.	

Na	het	juist	aanmelden	van	de	fiets	ontvangt	de	consument	een	e-mail	om	zich	te	
registreren	op	mijnfiets.nl

Zie	4.6	fietspas,	voor	meer	informatie.
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2 Het systeem

A display (Oled)
B bedieningsunit
C gashendel

2.1 Onderdelen
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A batterijpakket  
B	 weergave	vullingsgraad		
C contactpunt docking station  
D oplaadpunt  
E lader

F indicatielampje 
G laadstekker 
H slot 
I sleutel  
J docking station

Batterijpakket
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De	fiets	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:

A Batterijpakket
B Docking station
C Snelheidsensor
D Display
E Bedieningsunit
F Middenmotor

AB

CF

E

D
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Batterijpakket uitnemen

Het batterijpakket is met behulp van een slot beveiligd tegen	diefstal.

1. Steek de bijgeleverde sleutel (A) in het slot van het batterijpakket (B) en draai 45 
graden.

2. Zorg	ervoor	dat	het	klepje	(C)	van	de	laadplug	dicht	zit.
3. Schuif	het	batterijpakket	(B)	voorzichtig	uit	de	bagagedrager.

Batterijpakket terugplaatsen
     
1. Schuif	het	batterijpakket	(A)	voorzichtig	in	de	bagagadrager.	Zorg	ervoor		

dat de contactpunten van het batterijpakket (A) en het dockingstation (B) goed op 
elkaar	aangesloten	worden.	

2. Zet	het	batterijpakket	op	slot	ter	fixatie	en	om	diefstal	te	voorkomen.	

• Adviseer	aan	de	consument	om	het	batterijpakket	uit	de	drager	te	nemen	wanneer	de	
fiets	met	de	auto	wordt	vervoerd.

2.2 Werking systeem
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Oled display

A. In- en uitschakelen ondersteuning 
Gebruik	voor	het	in-	en	uitschakelen	van	de	ondersteuning	de	modeknop.	U	kunt	
de	ondersteuning	op	ieder	moment	in-	en	uitschakelen,	ook	tijdens	het	fietsen.	Druk	
voor	het	inschakelen	één	seconde	op	de	modeknop.	Druk	voor	het	uitschakelen	drie	
seconden op de modeknop.

B. Wijzigen ondersteuningsniveau
Met behulp van de  en  knoppen (bedieningsunit) kunt u de mate van onder-
steuning	instellen.	Er	zijn	vijf	ondersteuningsniveaus. 
U	kunt	met	behulp	van	de	  en 	knoppen	altijd	aangeven	of	u	meer	of	minder	
ondersteuning	wenst.	

Na inschakelen staat de ondersteuning op het eerste niveau.

C. Verlichting
Door de 	knop	3	seconden	ingedrukt	te	houden	kunt	u	wisselen	tussen	verlichting	
aan,	verlichting	uit	en	verlichting	automatisch.	Kiest	u	voor	verlichting	automatisch,	
dan	schakelt	de	fietsverlichting	automatisch	aan	en	uit.	Een	lichtsensor	meet	voort-
durend de hoeveelheid licht en schakelt aan de hand daarvan de verlichting aan en 
uit.	De	gemaakte	keuze	verschijnt	links	onder	in	beeld.

Bediening



A

C DEF

B

12

A. Weergave vullingsgraad
Op	het	display	wordt	de	vullingsgraad	van	het	batterij-
pakket	weergegeven	aan	de	hand	van	de	vijf	niveaus	
in het batterij-icoon.

B. Weergave ondersteuningsniveau
Op	het	display	wordt	het	ondersteuningsniveau	weer-
gegeven	aan	de	hand	van	de	vijf	blokken	aan	de	
linkerzijde	(vijf	ondersteuningsniveaus).

C. Snelheid

D. Tijd*

E. Variable indicatie*
Door	de	mode-knop	kort	in	te	drukken	kunt	u	wisselen	tussen	weergave	van	dagaf-
stand	(TRIP),	rittijd	(TRIP),	maximum	snelheid	(MAX),	gemiddelde	snelheid	(AVG)	
en	totaalafstand	(ODO).	

U	kunt	de	dagafstand,	rittijd,	maximale	en	gemiddelde	snelheid	gelijktijdig	resetten	
door							drie	seconden	ingedrukt	te	houden,	terwijl	één	van	deze	4	gegevens	ge-
toond	wordt.

F. Verlichting 
Voor	bedieningsinstructies	zie	2.2	punt	C.

*	zie	4.2	voor	uitgebreide	informatie

Let op!
Gebruik	van	de	boostfunctie	bij	lage	snelheden	kost	veel	energie.	Dit	heeft	invloed	
op de actieradius van de e-bike.

Gashendel
 
De	gashendel	heeft	de	volgende	functies:
1. Extra	ondersteuning	tot	3	km/h*	zonder	te	trappen.
2. Extra	ondersteuning	bij	het	wegrijden.
3. Extra	boost	tijdens	het	fietsen.

*	afhankelijk	van	de	gekozen	versnelling.
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2.3	 Aansluitschema*

Technische gegevens motor
Gewicht 3.5kg
Koppel	(max) 80Nm

*systeem	kan	bestaan	uit	3	configuraties:
1. wheelsensor
2. wheelsensor	+	schakelsensor
3. combinatie van 1 en 2 in 1 sensor
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3 Onderhoud & montage

1. Ontkoppel	de	stekker	van	de	gashendel	(afb.	1)
2. Draai	de	schroeven	los	van	de	displayhouder	(afb.	2)
3. Demonteer	het	display	(afb.	3)
4. Monteer	de	nieuwe	display	door	bovenstaande	stappen	in	omgekeerde	volgorde	

te volgen.

Afb.	2	Achterzijde	displayAfb.	1	Connector	display	
en gashendel

Afb.	3	Montage	display

3.1 Oled Display vervangen

Voor werkzaamheden aan elektrische componeneten is het belangrijk dat het 
systeem spanningloos is, doe dit door het batterijpakket te verwijderen.
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Gashendel vervangen

1. Verwijder	het	handvat	van	het	stuur,	zodat	u	de	bedieningsunit	van	het	stuur	kunt	
schuiven.

2. Verwijder	de	afdichtstrip	in	de	stuurbocht	(afb.	1).
3. Ontkoppel	de	stekker	van	de	gashendel	en	demonteer	de	gashendel	(afb.	2)
4. Monteer	de	nieuwe	gashendel	door	bovenstaande	stappen	in	omgekeerde	volg-

orde te volgen.

NB.	Overlengte	kabel	kan	teruggeplaatst	worden	in	de	onderbuis.

Afb.	1	Afdichtstrip	stuur-
bocht

Afb.	2	Connector	display	en	
gashendel 

Afb.	3	Bedieningsunit
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3.2 Snelheidsensor vervangen

stekker	v/d	sensor

Verwijder	de	standaard	van	de	fiets	(zie	blz	23),	daarna	is	de	stekker	van	de	sensor	
zichtbaar.

Koppel de stekker los

Kabel	van	de	sensor	zit	met	2	klemmen	
vast aan de achtervork.

Voor werkzaamheden aan elektrische componeneten is het belangrijk dat het 
systeem spanningloos is, doe dit door het batterijpakket te verwijderen.
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Voor	een	correcte	werking	van	de	snelheidsensor	dient	de	afstand	tussen	de	sensor	
en	de	magneet	op	maximaal	20mm	afgesteld	te	zijn.

A= snelheidsensor
B= Magneet

Schroef	de	sensor	los

A
B

<20mm

Afstelling	van	de	sensor

Monteer	de	nieuwe	sensor	door	bovenstaande	stappen	in	omgekeerde	volgorde	te	
volgen.

Zorg dat de magneet (A) is uitgelijnd met de 
sensor (B)
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Gebruik hiervoor een inbus 4

1x	M6x75
1x	M6x18

Standaard demonteren

Verwijder	de	standaard,	draai	2	schroeven	(A)	los	die	aan	de	buitenkant	zichtbaar	
zijn.

Verwijder	de	schroef	(B)	die	aan	de	onderkant	van	de	standaard	is	gemonteerd	
(niet	zichtbaar)	Gebruik	hiervoor	een	torx	T25.

M6x75
M6x18

M5x14

Overzicht	schroeven

A

B

3.3 Motor demontage

Voor werkzaamheden aan elektrische componeneten is het belangrijk dat het 
systeem spanningloos is, doe dit door het batterijpakket te verwijderen.
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Sensor demonteren

Sensor stekker

Na	het	verwijderen	van	de	standaard,	is	de	stekker	van	de	sensor	zichtbaar.

Koppel de stekker los van de sensor.

koppel de stekker los

Cranks demonteren

Gebruik	een	crankafnemer	om	beide	cranks	te	demonteren

crankafnemer
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Kettingkast demonteren

Demonteer voorste deel van de ketting-
kast,	deze	zit	op	2	klempunten	vast.	

Draai	de	schroef	los	en	demonteer	
de achterdeel van de kettingkast

Voorblad	verwijderen

Gebruik een 30mm dopmoer om de moer 
los	te	draaien,	Let	op!	linkse	draad.	

Voorblad	wordt	met	een	tool	tegenge-
houden,	gebruik	een	passende	dop-
moer om de 30mm moer los te draaien.
daarna kan het voorblad met de hand 
worden	gedemonteerd.
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Kettingkast demonteren -vervolg-

Draai	3	torx	schroeven	los Draai 2 schroeven los

Nu	kan	de	achterdeel	van	de	kettingkast	worden	gedemonteerd

Motor demonteren

Gebruik	een	ratelsleutel	met	een	passend	bitje	om	de	3	M8x55	boten	los	te	draaien.	
neem	de	eerste	2	bouten	(A	&	B)	uit	het	frame	en	draai	de	laatste	bout	(C)	2	slagen	
los.	de	motor	kan	nu	worden	gekanteld.

A

B

C
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Motor demonteren -vervolg-

De	achterste	bout	(A)	kan	in	het	frame	blijven	zitten,	laat	nu	de	motor	voorzichtig	
zakken.	er	is	nu	voldoende	ruimte	om	de	kabels	(B,	C	en	D)	los	te	koppelen,	dit	is	
handig		als	er	een	kabel	vervangen	moet	worden.

A= motorbout
B= dockingkabel
C= displayverlengkabel
D= sensorkabel (oranje stekker) 

A

B

C

D

Koppel	de	stekkers	los,	het	is	nu	mogelijk	om	de	motor	voorzichtig	uit	het	frame	te	
demonteren. Tijdens het demonte-
ren	van	de	motorzorg	dat	de	laatste	
bout	(A)	uit	het	frame	wordt	ge-
haald. ondersteun de motor tijdens 
deze	handeling.

Monteer de motor en volg daarbij 
de bovenstaande stappen in omge-
keerde volgorde.
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Motor demonteren -vervolg-

Let op!
Bij	het	terug	plaatsen	van	de	motor,	zorg	ervoor	dat	de	kabels	vrij	liggen	en	niet	
klem	gaan	zitten	tussen	het	frame	en	motor.

Aanhaalmomenten	zie	pag.	27

Voor werkzaamheden aan elektrische componeneten is het belangrijk dat het 
systeem spanningloos is, doe dit door het batterijpakket te verwijderen.
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Horizontaal	bracket	montage
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Gekanteld bracket montage



26

3.4 Dockingstation vervangen

Schroef	de	dockingstation	los	van	de	drager	(afb.	1),	aan	beide	kanten	van	de	
onderzijde	van	de	drager	zit	een	inbusbout.

Klik	de	afdekkap	(afb.	2)		van	de	docking	station	los.	Ontkoppel	alle	connectoren	
(afb.	3).

Afb.	2	afdekkap

Afb.	3	Connectoren

Afb.	1	Onderzijde	docking	station

Voor werkzaamheden aan elektrische componeneten is het belangrijk dat het 
systeem spanningloos is, doe dit door het batterijpakket te verwijderen.
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Batterijpakketkabel vervangen

Onder	het	achterspartbord	bevindt	zich	de	kabel	
voor	de	dockingstation.	maak	de	afdekstrip	los	
om	zo	makkelijk	bij	de	kabel	te	komen.

Maak	de	afdekkap	los	zoals	is	beschreven	op	
pag. 26.

Aanhaalmomenten

Spider moer M22 35-45Nm

Motorunit montagebouten (3 st.) M8x55 12.5Nm

Standaard bout (lang) M6x75 10Nm

Standaard bout (kort) M6x18 10Nm

Standaardplaat bout (kort) M5x16 5Nm

Kettingkast (4st.) M3x8 1.2Nm

Skid plate (4st.) M4x18 3Nm

Technische gegevens
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4.1 Indicatie vullingsgraad

Op	het	display	en	batterijpakket	wordt	een	indicatie	van	de	vullingsgraad	weergege-
ven	aan	de	hand	van	het	batterij-icoon	of	de	led’s.	

Vullingsgraad (A)

4 Service
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4.2	 Oled	display	uitgebreide	informatie

Dagafstand	(trip) Maximale	snelheid	(max)

Totaalafstand	(odo)Gemiddelde snelheid(avg)

Rittijd (trip)

Variabele indicatie 
Door	de	mode-knop								kort	in	te	drukken	kunt	u	wisselen	tussen	weergave	van	
dagafstand	(TRIP),rittijd	(TRIP),	maximum	snelheid	(MAX),	gemiddelde	snelheid	
(AVG)	en	totaalafstand	(ODO).

U	kunt	de	dagafstand,	rittijd,	maximale	en	gemiddelde	snelheid	gelijktijdig	resetten	
door					3	seconden	ingedrukt	te	houden,	terwijl	één	van	deze	4	gegevens	getoond	
wordt.	

Tijd instellen
1. Druk  en  gelijktijdig in. 

2. Stel met behulp van  en 	de	uren	in.	Bevestig	uw	keuze	door	kort	op	de				
mode-knop  te drukken.

3. Stel met behulp van  en 	de	minuten	in.	Bevestig	uw	keuze	door	kort	op	de				
mode-knop  te drukken.

4.	U	sluit	het	instellen	van	de	tijd	af	door	  en  gelijktijdig in te drukken.

Instellen uren Instellen minuten
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4.3 Batterijpakket opladen

1. Sluit de lader (A) aan op de netspanning.
2. Sluit de laadstekker (B) van de lader aan op het contactpunt van het batterijpak-

ket (C). 
3. Tijdens het laden brandt het lampje (D) op de lader rood.  

Wanneer het batterijpakket volledig geladen is brandt het lampje groen. 
4. Na	24	uur	wordt	het	laden	automatisch	stopgezet.



Handmatige kalibratie.

Bij	klachten	met	de	ondersteuning	van	de	fiets	is	er	een	mogelijkheid	om	de	kop-
pelsensor	van	fiets	te	kalibreren.

Controleer	eerst	het	volgende:

• De	fiets	geen	foutmelding	weergeeft	op	het	display.
• De	fiets	niet	in	extreme	omstandig	heden	gebruikt	is.

Om	handmatige	kalibratie	uit	te	voeren	volg	de	onderstaande	stappen:

1. Zet	de	fiets	op	de	standaard,	of	plaats/hang	de	fiets	in	een	standaard	of	takel.
2. Schakel	de	fiets	in	en	controleer	op	het	display	dat	de	ondersteuning	uitstaat	en	

de	snelheid	op	0	km/h	staat	(systeem	moet	aanstaan!).
3. Draai handmatig met een gepaste snelheid de pedalen achteruit.
4. Na	10	seconden	zal	de	fietsverlichting	gaan	knipperen,	waarna	het	systeem	

automatisch uitschakeld.
5. De	koppelsensor	is	nu	opnieuw	gekalibreerd	en	de	fiets	is	klaar	voor	gebruik.
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4.4 Kalibreren

4.5 Foutmeldingen
In	een	aantal	gevallen	kan	de	E-bike	een	foutmelding	geven.	Controleer	allereerst	
de	oplossing	voor	deze	foutmelding	voordat	er	contact	wordt	opgenomen	met	het	
EBSC.

Errorcode Gevolg Betekenis Oplossing

Motor Err Noodloopprogramma van 
kracht*

Interne	fout Neem contact op met het 
EBSC

M. Overheat Ondersteuning	wordt	ge-
leidelijk uitgeschakeld

Motor te 
warm

motor	laten	afkoelen	en	
testen onder normale om-
standigheden

C. Overheat Ondersteuning	wordt	ge-
leidelijk uitgeschakeld

Motor te 
warm

motor	laten	afkoelen	en	
testen onder normale om-
standigheden

Motor Err Ondersteuning	wordt	on-
middelijk uitgeschakeld

Interne	fout contact EBSC

Oled display
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foutmeldingen	-vervolg-
In	een	aantal	gevallen	kan	de	E-bike	een	foutmelding	geven.	Controleer	allereerst	
de	oplossing	voor	deze	foutmelding	voordat	er	contact	wordt	opgenomen	met	het	
EBSC.

*	Noodloopprogramma	treed	in	werking,	gematigde	ondersteuning	met	een	beperkte	
stroom	tot	maximaal	15	km/h.	afhankelijk	van	de	gekozen	versnelling.
**	Zie	pag	17

Let	op!	Sir-E	display	is	vanaf	medio	2019	beschikbaar.

Errorcode Gevolg Betekenis Oplossing

33 Noodloopprogramma van 
kracht*

Interne	fout Neem contact op 
met het EBSC

41 Noodloopprogramma van 
kracht*

Snelheidsindi-
catie	fout

Controleer de mag-
neet**	in	het	achter-
wiel

48 Noodloopprogramma van 
kracht*

Snelheidsindi-
catie	fout

Controleer de mag-
neet**	in	het	achter-
wiel

40 Ondersteuning	wordt	geleide-
lijk uitgeschakeld

Motor	te	warm motor	afkoelen	en	
testen onder norma-
le omstandigheden

37 Ondersteuning	wordt	geleide-
lijk uitgeschakeld

Motor	te	warm motor	afkoelen	en	
testen onder norma-
le omstandigheden

36 Ondersteuning	wordt	onmidde-
lijk uitgeschakeld

Interne	fout Neem contact op 
met het EBSC

35 Ondersteuning	wordt	onmidde-
lijk uitgeschakeld

Interne	fout Neem contact op 
met het EBSC

Sir-E display
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4.5 E-block compatibiliteit

Er	zijn	2	verschillende	modules	die	verschillende	aansluitmogelijkheden	hebben	en	
niet	compatible	zijn	met	alle	onderdelen	die	op	de	fiets	zitten.	Controleer	de	onder-
staande	tabel	voor	de	juiste	combinatie	van	onderdelen	voor	de	juiste	werking	van	
de	fiets.

bestaande motor huidige tussenkabel nieuwe	tussenkabel

huidige module compatible compatible

nieuwe	module niet compatible compatible
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4.4 Fietspas

Fabrieksgarantie*
We	raden	je	aan	om	jouw	fiets	te	registreren	op	mijnfiets.nl.	Door	het	aanmelden	
van	je	fiets	met	de	Fietspas	is	je	fabrieksgarantie	geregistreerd	en	optimaal	gere-
geld.

Op tijd het juiste onderhoud
Na	registratie	ontvang	je	op	tijd	alle	onderhoudsmeldingen	van	je	fiets.	Regelmatige	
onderhoudsbeurten	bij	een	erkende	dealer	zijn	erg	belangrijk	voor	de	veiligheid	en	
garantie	van	je	fiets.

Alle gegevens op een plek
Zowel	jij	en	je	fiets-dealer	hebben	alle	gegevens	over	je	fiets	op	één	plek	beschik-
baar.	De	Fietspas	is	het	digitale	onderhoudsboekje	van	je	fiets.

*Mits onderhoud uitgevoerd is volgens garantiespecificaties, kijk voor meer informatie op mijnfiets.nl/garantie
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4.5 Connected E-bike

Smart app*
Wanneer	uw	fiets	is	voorzien	van	een	GSP	Logo,	dan	beschikt	uw	fiets	over	een	
Track	&	Trace	functie.	Vereiste	is	dan	wel	dat	u	de	functie	activeert	met	de	Smart	
App.

Belangrijkste kenmerken:
• Track & Trace; eenvoudig te traceren bij vermissing
• Sabotagemelding;	melding	bij	plotselinge	beweging	of	vallen
• Snelheidsalarm;	push	bericht	in	geval	van	snelheid	boven	50	km/u
• Accu	reminder;	herinnering	om	op	te	laden	na	fietsrit
• Altijd	connected;	inzicht	in	fietsrit	historie

Installatie**
Installeer	de	Smart	App	voor	uw	Apple™	of	Android™	smartphone	en	meld	uw	nieu-
we	fiets	aan.	U	kunt	uw	fiets	nu	volgen	en	beschikt	over	de	Smart	functies.

Informatie
Voor	meer	informatie	kijk	op	de	desbetreffende	website	van	uw	fietsmerk	onder	
“Smart”.

GPS logo

*		Controleer	of	de	Smart	app	en	de	track	&	trace	functie	beschikbaar	is	in	uw	land.
**	De	Smart	App	is	te	vinden	in	de	Play	store™	of	App	store™	onder	“Sparta	Smart”	of	“Batavus	
Smart”.
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