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Algemene info

Inleiding

Om in alle veiligheid van uw fiets te genieten raden wij u aan deze
handleiding door te nemen.
Pas uw snelheid aan op gladde wegen
en hou rekening met een langere remweg
bij regen of sneeuw.
Deze elektrische fiets werkt ook prima in
regen of sneeuw, maar vermijd overvloedig contact met water (bv hogedrukreiniger).
Verbind nooit rechtstreeks de positieve
en negatieve polen van de batterij. Dit
kan tot kortsluiting leiden en zware schade aanrichten.
Raadpleeg Veloci indien u onderdelen
wil vervangen of aanpassen.
Leen uw fiets niet uit aan personen die
niet weten hoe de fiets functioneert.
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De meeste batterijen zijn gevoelig aan
omgevingstemperatuur. Zo gaat de batterij
beter presteren op warme dagen. Bij temperaturen onder het vriespunt kan de capaciteit dalen tot 33%. Het aantal km met een
volle batterij kan in de winter dus lager zijn.
Wanneer de temperatuur terug rond de
15°C komt, zal de capaciteit van de batterij
zich opnieuw herstellen.
Wanneer u de fiets gedurende lange tijd
(2-3 maanden of meer) niet gebruikt, is het
aangewezen om de batterij los te koppelen. Laadbeurten dienen wel minstens om
de 2-3 maanden te gebeuren om schade
aan de batterij te vermijden.
Als de fiets op een koude plaats bewaard
wordt, is het ook aangewezen de batterij
los te koppelen en op een plaats te bewaren met een gewone kamertemperatuur.
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Onze elektrische fietsen zijn
ontworpen met het oog op
maximaal comfort en hoogwaardige afwerking. Grote
zorg werd besteed aan de
selectie van kwalitatieve onderdelen en een eenvoudige
bediening. Zo kan u in alle
veiligheid genieten van de
fietstocht met ondersteuning
van de elektromotor.
Het ontwerp is gebaseerd op
een klassieke stadsfiets, met
aanvulling van een motor(1) in
de trapas, een bewegingssensor(2) aan de trapas, een batterij(3) in de bagagedrager en
een bedieningsmodule(4)
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Eigenschappen
Bij het 3D-ontwerp werd rekening gehouden met een
hoogwaardige materiaalkeuze, ergonomie en esthetische
eigenschappen, wat resulteert in een hoog rijcomfort.
Het frame is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium, dat
garant staat voor een laag gewicht gekoppeld aan duurzaamheid.
Kwalitatieve V-brakes vooraan en achteraan voor
optimale remkracht.
De ondersteuning van de elektromotor schakelt automatisch uit bij snelheden boven de
25km/h, conform de Europese wetgeving met
betrekking tot elektrisch ondersteunde fietsen.
U hoeft geen extra verzekering af te sluiten om
met deze fiets legaal op de baan te rijden.
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De actieradius is afhankelijk van verscheidene
factoren zoals bandenspanning, gedaanteveranderingen in het terrein, gewicht van de berijder
en hoeveelheid ondersteuning. Controleer daarom
op geregelde tijdstippen uw bandendruk.
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ALGEMENE TECHNISCHE PARAMETERS

BATTERIJ PARAMETERS

Afmetingen (lxbxh)

190 x 65 x 120 cm

Batterij type

Li-ion

Gewicht

≤25 kg

Capaciteit

13Ah

Maximale snelheid

≤25 km/h

Spanning

36V

Laadvermogen

120 kg

Afstand tussen middelpunt voorwiel en
achterwiel

1135 cm +- 5mm

Actieradius met volle batterij*

50 km tot 120 km*

Energieverbruik per 100km

1.2 Kw/h
OPLAAD PARAMETERS

Oplaadtijd

4 tot 6 uur

Netstroom

AC220V/60hz

MOTOR PARAMETERS
Type motor

8fun middenmotor met sin-wave (Bafang)

Vermogen

468 Wh

Spanning

36V

Koppel

7Nm/32Nh

Efficiëntie

>80%

CONTROLLER PARAMETERS
Laagspanning beveiliging

31.5 ± 1V

Overstroom beveiliging

15 ± 1A

* Standaard condities: nieuwe batterij, temperatuur van 25°, vlakke droge weg en windstil, stand
1-2, gewicht rijder 75kg, weinig start/stop
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Display

Eigenschapen van de display:
- Knoppensysteem: ergonomisch en makkelijk te gebruiken
- Snelheidmodus:
AVG: de gemiddelde snelheid
MAX: de maximale snelheid
SPEED: de actuele snelheid
- Kilometer / mijl modus
- Slimme batterij: geeft een reële indicatie
weer van de batterijcapaciteit, de batterij
indicator schommelt niet bij aan en uitschakelen van de motor

Beschrijving van de knoppen:

- Error: fout code indicator
- Parameter instellingen: verschillende
parameters waaronder de ondersteuningsniveau ‘s/ wieldiameter/ voltage of
spanning/ snelheidslimiet kunnen worden
aangepast. Dit door USB aansluiting aan
de computer door een technieker.

PLUS

Beschrijving van het LCD scherm:
Snelheidsmodus
Snelheidsdisplay

Power AAN/UIT

1. Power: Hou de powerknop gedurende
1 sec ingeduwd om de display aan of uit te
zetten. De display schakelt zichzelf uit wanneer er geen activiteit is na x minuten (normaal tussen 0-9).

3 Snelheidsmodus
Druk kort op de POWER knop om de snelheidsmodus en de kilometerteller modus
te wijzigen. Speed/Snelheid -> AVG Speed/
gemiddelde snelheid -> Max speed/maximale snelheid -> Trip/tocht -> ODO/totale
2 Ondersteuningsniveau kiezen
afstand -> Time/tijd.
Druk kort op de PLUS/MIN knop om het Als er geen activiteit is voor 5 seconden, dan
ondersteuningsniveau te veranderen. De zal de display automatisch terugkeren naar
maximale ondersteuning is niveau 9, bij de actuele snelheid en trip.
stand 0 is er geen ondersteuning. De niveaus kunnen volgens de wensen van de 4 Achterlicht en voorlicht On/Off
Druk 2 sec op de PLUS knop om het achklant worden gewijzigd.
terlicht aan te leggen. De motor werkt niet
wanneer de baterijcapaciteit laag is, maar
de display kan het achterlicht nog aanhouden zolang u op stand 0 rijdt.

5 Voetgangershulp
Hou de MIN knop ingedrukt om in wandeling modus te gaan. Bij het loslaten gaat u
uit de modus.
6 Batterij indicator
Wanneer de batterij leeg of bijna leeg is
toont deze indicator slechts 1 of 2 zwarte
blokjes. De batterij moet worden opgeladen.

MIN

- De helderheid van de display is verstelbaar in 5 standen

Batterij indicator

- 9 ondersteuningsniveau ’s

Licht

- Kilometerteller:
Trip: afstand enkele rit
ODO: totale kilometerstand
Time: Tijd

Rem
Ondersteuning
Error fout code
Km teller modus
Km teller info
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Parameter instellingen
PLUS/MIN vasthouden om in de parameter setting modus te komen. Kort duwen
op de POWER knop, om de verschillende
parameter instellingen te tonen. Op POWER knop duwen om uit de parameter setting modus te gaan. De parameter setting
mode sluit automatisch af na 10 sec. als er
geen activiteit is.
De volgorde van de parameters is als volgt:
- Data reset – tijdelijke gegevens resetten
- Helderheid display
- Kilometer/mijl
- Automatische afsluit

1 Data reset
Houdt de PLUS/MIN tegelijk ingedrukt
om naar parameter instellingen modus te
gaan. Op de locatie van de snelheid wordt
het symbool tC weergegeven. Duw op de
PLUS/MIN knoppen om te kiezen tussen
N/Y. N staat voor No, dus als u dan op de
power knopt drukt gaat u automatisch
door naar de volgende parameter. Y staat
voor Yes, wanneer u dan op de power knop
drukt zullen de gegevens worden verwijderd.

2 Helderheid display
Houdt de PLUS/MIN tegelijk ingedrukt
om naar parameter instellingen modus te
gaan. Op de locatie van de snelheid wordt
het symbool bL1 weergeven. Druk op de
PLUS/MIN knoppen om de waarde tussen
1-5 te wijzigen. De standaardwaarde is 3.
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3 Kilometer / Mijl
Houdt de PLUS/MIN tegelijk ingedrukt
om naar parameter instellingen modus te
gaan. Op de locatie van de snelheid wordt
het symbool S7 weergeven, duw op de
PLUS/MIN knoppen om symbool km/h te
wijzigen in MPH en omgekeerd.
4 Automatische afsluit
Houdt de PLUS/MIN tegelijk ingedrukt
om naar parameter instellingen modus te
gaan. Op de locatie van de snelheid wordt
het symbool OFF weergeven, duw op de
PLUS/MIN knoppen om de waarde tussen
1 en 9 te veranderen. Dit nummer geeft de
vertragingstijd weer voor de display automatisch afsluit. De standaard waarde is 5
minuten.

Probleemoplossingen
Zwart scherm: De temperatuur is te hoog of te laag, mogelijk te lange blootstelling aan
direct zonlicht.
Geen backlight of te donkere display: zie paramters: helderheid display
Error Code definities
icoon de foutcode (error
800S geeft waarschuwingen bij fouten. De LCD toont het
code) in de snelheidsdisplay, de uitleg ervoor vindt u in de tabel hieronder:
Error code

Error beschrijving

01

Normaal

03

Remfout

06

Bescherming laag voltage gedeelte

07

Bescherming hoog voltage gedeelte

08

Hall fout

09

Phase line of the motor error

10

Temperatuur fout controller

11

Temperatuursensor fout

12

Stroomsensor fout

13

Batterij temperatuur sensor fout

14

Motor temperatuur sensor fout

21

Motorsnelheidsensor fout

22

BMS communicatiefout

30

Communicatiefout

Elektrische parameters:
24V/36V/48V batterijvoeding
Nominale bedrijfsstroom : 10mA
Max werkende stroom : 30mA
Uit lekstroom < 1uA
Max uitgangsstroom naar controller: 50mA
Werktemperatuur : -30 ° C - 70 ° C
Opslagtemperatuur : -40 ° C - 70 ° C
Voorzorgsmaatregelen:
1. De is display is waterbestendig maar
mag niet in water worden ondergedompeld.
2. Stel de display niet bloot aan overmatig
zonlicht wanneer u de fiets niet gebruikt
3. Controleer de verbinding tussen de display en de controller regelmatig
4. Gebruik geen verdunner, alcohol of
brandstof om de display of andere elektrische componenten te reinigen
5. Concentreer u op de weg en niet op de
display terwijl u aan het rijden bent. Safety
first!
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Veilig op weg
1. Afstelling comfort en veiligheid
rotatie van het stuur (A)
Gelieve de volgende punten na te kijken
voordat u de fiets in gebruik neemt:
• De goede werking van de remmen controA
leren.
• De bandenspanning nakijken. (4 bar)
• Het stuur instellen voor een comfortabele en
veilige zithouding op de fiets. De sleutel(s) hiervoor worden samen met de fiets geleverd.
2. Uw elektrische fiets opstarten
• Zadelhoogte op comfortabele hoogte instellen. Het zadel staat op de
juiste hoogte als de bestuurder met
een gestrekt been op het zadel plaats
neemt en met zijn hiel op de pedaal
staat op het moment dat deze pedaal
in de laagste positie staat.
• Nakijken of de indicator ‘MIN. INSERTION’ niet zichtbaar is.
• De moer stevig aandraaien.
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rotatie (B)

Correcte zadelhoogte

B

stuurhoogte (C)

C

3. Verlichting
Druk de UP knop in gedurende 3 seconden om
het voor- en achterlicht aan/uit te zetten. Vooren achterlicht worden voorzien van stroom door
de fietsbatterij. De motor zal niet werken als de
batterij bijna leeg is, maar de display kan wel
beide lichten aanhouden terwijl de e-bike aan
het rijden is.
4. Stallen / Parkeren
• De fiets altijd sluiten, eventueel een extra slot
voorzien.
• Ook de batterij op slot doen om diefstal te
voorkomen.
5. Aanbevelingen tijdens het rijden
• De elektromotor zal na een tweetal trapomwentelingen automatisch aanslaan. Om de batterij te sparen is het wenselijk in de stand ‘1’ of ‘2’
te vertrekken, en tijdens het rijden over te schakelen naar hogere assistentie.

Opgelet! Deze bout nooit losmaken.

• De e-bike is uitgerust met 7 versnellingen die
u kan bedienen via het rechtse handvat. Het is
aangeraden gebruik te maken van de versnellin-

gen bij het vertrekken, om zo de levensduur van
de batterij te verlengen.
• De motor stopt automatisch wanneer u stopt
met trappen. Hou er wel rekening mee dat,
wanneer u stopt met trappen, de motor nog 1
seconde blijft draaien voor hij afslaat.
• Wanneer de batterij (bijna) leeg is, zal die automatisch afslaan. Schakel de assistentie via de
‘min’ knop (DOWN) uit, en u kunt gewoon zonder assistentie verder rijden.
• De ondersteuning van de motor neemt geleidelijk af bij het behalen van de begrensde snelheid 25km/h.
• Gelieve maximum 15kg op de bagagedrager
te plaatsen.
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Alles over de batterij
220 V
Stopcontact

Indicator

1. Instructies bij het laden
• Het is zeer belangrijk eerst de lader aan de
batterij te koppelen, en dan pas de stekker in
het stopcontact te plaatsen. Deze werkwijze omdraaien kan de batterij zwaar beschadigen.
Tip van onze technieker: De batterij wordt optimaal geladen door de lader aan te sluiten op
een verdeelstekker met schakelaar. Eerst plaatst
u de verdeelstekker in het stopcontact, daarna
sluit u de lader aan op de verdeelstekker en de
batterij. Tot slot legt u de schakelaar aan en kan
het laden beginnen.
• Wanneer de indicator op de lader rood kleurt,
is het laden succesvol gestart.
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36 V Fiche

• Er zijn 5 actieve LED’s op de batterij. Druk
op “POWER” om de resterende capaciteit te
controleren.

• Indien de fiets voor langere tijd gestald wordt
is het belangrijk de batterij minstens om de 2-3
maand op te laden. Indien dit niet gebeurt zal
de batterij onherroepelijke schade oplopen, en
vervalt de garantie voor de batterij.

• Wanneer de batterij los van de fiets wordt opgeladen, is het belangrijk dat de batterij op een
vlakke ondergrond rust.
• De batterij dient bij eerste ingebruikname minstens 2 volledige laadcycli te worden geladen.
• Wanneer het opladen voltooid is, kleurt de
indicator op de lader groen.
• Het is zeer belangrijk dat na het opladen
eerst de stekker uit het 220V stopcontact wordt
gehaald en dan pas de fiche van de batterij
wordt losgekoppeld. Wanneer u werkt met
verdeelstekker met schakelaar legt u eerst de
schakelaar af vooraleer u de lader ontkoppelt.

• De lader stopt automatisch met laden zodra de batterij volgeladen is, maar om schade en dure energierekeningen te vermijden
is het aangewezen de lader binnen de 36u
van de batterij los te koppelen.

- bij volle batterij branden 4 van de 5 ledjes.
- 3 groene ledjes: batterij is halfvol
- 2 groene ledjes: batterij is bijna leeg
- 1 rood ledje: de batterij is helemaal leeg
• Wanneer de indicator op de lader groen kleurt,
betekent dit dat de batterij is volgeladen (4 - 6
uur).

2. Veiligheidsvoorschriften
• Hou kinderen en dieren buiten bereik van batterij en lader.
• Gebruik ENKEL de meegeleverde lader.
• Open de lader niet, er is een hoospanningscircuit binnenin.
• Laat de lader en batterij niet vallen en vermijd
contact met vocht en water.
• Bedek de lader niet tijdens het laden.
• Gebruik de lader enkel in een droge en goed
geventileerde ruimte.
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Onderhoud en Service

3. De batterij loskoppelen
De batterij kan losgekoppeld worden indien nodig, maar de batterij kan
ook opgeladen worden terwijl deze op de fiets bevestigd is.
Draai het slot op de bagagedrager open en schuif de batterij eruit.
Na het opladen de batterij terugplaatsen en slot vastzetten.

Slot

< 16 >

• Controleer of de bouten van voor- en
achterwiel goed vastzitten.
• Bekijk of er geen speling is op de trapas en
kopserie.
• Nazicht van staat van de banden, loopvlak
controleren en scheurtjes in banden opsporen.
• Bandenspanning controleren. (3,5 bar)
• Bouten en moeren rondom de fiets terug
aanspannen.
• Remblokjes op slijtage controleren.
• Wanneer de batterij langere tijd niet gebruikt
wordt, zal die vanzelf leeglopen. Gelieve een
volledige laadbeurt te voorzien wanneer de fiets
terug gebruikt wordt.
• De batterij zeker om de 2-3 maanden opladen
om blijvende schade te vermijden.

• Regelmatig fiets poetsen en ketting
smeren, zeker na een rit in de regen. Geen
hogedrukreiniger gebruiken hiervoor.
• Om uw fiets in topconditie te houden, is het
aangewezen jaarlijks een onderhoud door Veloci
te laten uitvoeren.
• U kan gebruik maken van de Bizbike
servicecard indien u pech heeft met uw fiets.
Jaarlijks onderhoud wordt aanbevolen maar
heeft geen invloed op de garantie.

< 17 >

< 18 >

Bizbike bvba
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