
De accu bevindt zich ofwel onder de achterdrager ofwel (bij 
bepaalde retromodellen) onder de voordrager van de fiets. De 
accu is een oplaadbare batterij in een waterdichte behuizing.

Accu opladen. Overtuig u er van dat de acculader geschikt 
is voor het voltage dat door het lokale stroomnet wordt 
geleverd.
Waarschuwing! Gebruik uitsluitend de acculader die met de 
E-bike is meegeleverd. Bij gebruik van niet-originele acculaders 
vervalt iedere garantie. Niet-originele laders kunnen ernstige 
schade veroorzaken aan de gebruiker (kans op brandwonden 
en elektrische schokken), de accu en het elektrisch systeem.

Let op! De accu moet in een ruimte worden opgeladen en 
opgeslagen waar de temperatuur hoger is dan 5°C.

De accu los van de fiets opladen/bijladen. U kunt de accu uit 
de bagagedrager verwijderen door het slot onder de accu open 
te draaien met de bijgeleverde sleutel. Dit is veelal handig voor 
het opladen en verdient ook de voorkeur als u de fiets langere 
tijd niet gaat gebruiken, zoals in de winter of wanneer u zonder 
de fiets op vakantie gaat.

Accu op/bijladen. 1. Klap de rubberlip aan de linkerzijde van 
de batterij open (A) en steek de stekker van de acculader (B) in 
de accu.
2. Verbind de stekkerkabel (C)  aan de acculader en steek de 
stekker in de wandcontactdoos. De rood oplichtende LED-lamp 
(D) geeft aan dat de batterij wordt opgeladen!

Laadtijd. De Li-ion accu wordt in circa 5 tot 9 uur volledig 
opgeladen. Tip! Laadt de batterij de eerste 3 keer nadat u 
de fiets heeft aangeschaft en er mee heeft gereden volledig 
op door de lader 24 uur aangesloten te houden. Dit zal de 
levensduur van de accu verlengen.

Acculader afkoppelen. De accu is volledig opgeladen als de 
LED-lamp (D) groen oplicht. 1. Verwijder eerst de stekker (C) 
uit de wandcontactdoos, dan de accustekker (B) en sluit de 
afdeklip weer over de laadconnector van de accu (A).
2. Berg de acculader na gebruik op.

Laadt de accu na de eerste 3 keer niet langer dan 24 uur aan 
de lader. Koppel de lader los zodra de LED groen oplicht. 

Accu op de fiets bijladen. Als uw fietsberging een 
stroomaansluiting heeft, kunt u uw accu op de fiets bijladen. 
U kunt dan de batterij gewoon in de houder laten zitten en de 
batterijlader aansluiten onder rubber lipje (A). Bij de retrofiets 
zit dit rubber lipje (E) aan de onderzijde van de accu.

Aanbevelingen voor gebruik en opslag. Voorzichtig! Stel de 
accu direct buiten gebruik als u ongebruikelijke geluiden hoort, 
variatie in de temperatuur constateert of als de batterij lekt.
Waarschuwing! Stel de accu niet opzettelijk bloot aan  
warmtebronnen en beschadig de accu niet opzettelijk.  
De accu kan barsten waardoor er giftige stoffen vrijkomen. 
Let op! De batterij moet in een ruimte worden opgeladen en 
opgeslagen waar de temperatuur hoger is dan 5°C.

• Laadt de accu vóór gebruik op.
• Stel de accu niet bloot aan direct zonlicht.    
• Laat de accu tijdens opslag of bij buitengebruikstelling 
minimaal 1 maal per 3 maanden een complete cyclus van 
laden en ontladen doorlopen. Zo blijft de conditie van de 
accu behouden, ook als deze voor een langere periode wordt 
opgeslagen.
• Zorg ervoor dat de accu in een goed geventileerde, droge 
ruimte wordt opgeslagen.
• Breng de fiets naar uw officiële fietsdealer voor de juiste 
service en onderhoud.
• Haal de accu niet uit elkaar.

Onderhoud van de batterij. Laadt de accu minimaal éénmaal 
per 3 maanden volledig op. De garantie vervalt als blijkt dat 
dit niet is gebeurd. Het tijdig opladen van de accu zorgt voor 
een langere levensduur van de accu, voor betere prestaties en 
voorkomt beschadigingen.

Tip: De accu kan altijd worden bijgeladen. Het is niet 
noodzakelijk om uw accu volledig leeg te rijden voor deze 
bijgeladen kan worden. De accu heeft een aanzienlijk langere 
levensduur als deze niet voortdurend helemaal leeg gereden 
wordt! Tip: Voor een juiste weergave van de resterende 
accucapaciteit op uw display is het goed om af en toe uw accu 
wel helemaal leeg te rijden.

Garantie op de accu. De werking van de accu van uw E-bike 
is voor 1 jaar gegarandeerd, mits u deze op de juiste wijze 
gebruikt. De accu zal na verloop van tijd een gedeelte van de 
capaciteit verliezen, ook als u zich houdt aan de richtlijnen 
wat betreft opladen. Ook in winterse omstandigheden is de 
capaciteit van de accu minder. Wij zullen altijd nagaan of de 
accu op de juiste wijze is opgeladen voordat we tot vervanging 
onder garantie overgaan, tenzij de accu -onverhoopt- al direct 
na aanschaf defect blijkt te zijn. 

Let op! Lever oude accu’s in bij een afvalstation voor veilige 
inname en recycling.
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