




MONTAGEHANDLEIDING

In deze montagehandleiding lees je hoe je jouw nieuwe fiets zelf monteert en onderhoudt. Lees deze 
daarom goed door voor je begint met de montage en voor je de eerste rit maakt. Verwijder voorzichtig de 
beschermende verpakking en verzamel alle onderdelen. Kijk of je niet per ongeluk een schroef meeneemt in 
de vepakking voordat je deze weggooit. Bij problemen of vragen wend je je tot onze klantenservice: 
klantenservice@tom-bv.com. 

- Wij wensen je veel plezier met deze fiets!
Deze handleiding heeft betrekking op al onze geproduceerde AMIGO E-bikes. Let op: een verantwoordelijkheid 
van de zijde van de fabrikant is uitgesloten bij onvoorzichtig gebruik van deze fiets. Lees voordat je van start 
gaat deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg de afstel procedures stap voor stap. Op deze wijze stel je jouw 
E-bike op de juiste manier af, voor een veilig gebruik. Let op! Het ingebruiknemen van een slecht afgestelde E-bike
kan resulteren in verminderde prestaties. De E-bike is een Electronically Power Assisted Cycle (EPAC) overeenkomstig
met EN15194. Bij wet is bepaald dat de trapkrachtondersteuning begrensd is tot max. 25 km/h.
De trapkrachtondersteuning neemt tot aan 25 km/h geleidelijk af.

Het is vereist bij gebruik van deze fiets geschikte kleding en gesloten schoenen te dragen. AMIGO Bicycles raadt het 
dragen van een fietshelm aan. 
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Gekozen voor afmontage
Indien je hebt gekozen voor afmontage is de fiets zo 
goed als rijklaar. Voor de verzending demonteren 
wij echter wel het stuur, de pedalen en eventueel de 
voordrager. Zo kunnen we de fiets veilig en zonder 
beschadigingen verzenden. Heb je gekozen voor 
afmontage, dan hoef je alleen het stuur, de pedalen 
en eventueel de voordrager te monteren. Dit staat 
uitgebreid beschreven in deze handleiding. Heb je 
gekozen voor afmonteren en de fiets laten afleveren bij 
een van onze afhaalpunten, dan hebben wij het stuur, 
het zadel, de pedalen en eventueel de voordrager al 
voor je gemonteerd. 

Niet gekozen voor afmontage
Wanneer je niet voor de optie afmonteren hebt 
gekozen, moet je de hele montagehandleiding 
doorlopen. Loop alle stappen één voor één door in de 
volgorde zoals hier beschreven.

Heb je vragen over de montage van jouw fiets? 
Neem dan contact op met onze klantenservice via 
klantenservice@tom-bv.com.

1. Voorbereiding
Je fiets is tijdens de productie en vervolgens bij de 
eindcontrole meermaals getest. Aangezien zich bij 
het transport van de fiets veranderingen kunnen 
voordoen, dien je voor de ingebruikname in ieder 
geval de volgende punten te controleren (indien van 
toepassing): 
1. Bevestiging van de wielmoeren
2. Bevestiging van stuur, pedalen en zadel
3. Instelling en functioneren van de remmen
4. Functioneren van de versnelling
5. Functioneren van de bel
6. Functioneren van de verlichting
7. Bandenspanning 

2. Het monteren van de wielen 
Wielen met snelsluiting 
Ontgrendel de snelsluiting, stop de hendel in de as 
van het wiel, draai de regelconus aan het uiteinde 
tegenover de hendel vast en schroef deze één slag 
los. De veiligheidsringen moeten altijd steunen op 
de beugels van de vork en de snelsluiting. Bevestig 
het wiel, centreer het en vergrendel de hendel stevig 
met de hand. De hendel is echt goed vastgezet als hij 
parallel staat aan de vork. 

TIP! Je moet een sterke weerstand voelen als je op de 
snelsluiting drukt, dan is het wiel goed gemonteerd. Sla 
met een hand op het wiel om er zeker van te zijn dat 
het geheel goed vast zit.

LET OP! Controleer voor gebruik of de wielen goed 
geborgd zijn op het frame en op de vork.

1. Regelconus
2. Snelsluiting
3. Gesloten
4. Veiligheidsring

Standaard wielen 
Monteer het wiel, centreer het en vergrendel de moeren 
aan weerszijden van de vork. De veiligheidsringen 
moeten steeds steunen op de beugels van de vork en 
de moeren van de naaf. Aanhaalkoppel: 17 Nm.

LET OP! Controleer voor gebruik of de wielen goed 
geborgd zijn op het frame en de vork. 

5. Open
6. Uiteinde van de voorvork
7. Moer
8. Naaf
9. Veiligheidsring

3. Het monteren van de pedalen
Het monteren van de pedalen gaat als volgt: schroef 
de rechterpedaal, gemerkt met ‘R’ op de rechtercrank 
(ook gemerkt met een ‘R’), aan de kant van het 
kettingtandwiel. Schroef het pedaal vast door in de 
richting van het voorwiel te draaien, met de klok mee. 
Draai het pedaal stevig vast. Schroef het linkerpedaal 
‘L’ aan de linkercrank ‘L’ vast, in de richting van het 
voorwiel, tegen de wijzers van de klok in. Draai ook dit 
pedaal stevig vast.



4. Het monteren van het stuur
Om de hoogte van de stuurpen te regelen kies je de 
gewenste hoogte, waarna je de schroef bovenop de 
stuurpen weer vastdraait. Aanbevolen aanhaalkoppel 
voor het stuur: 17 Nm. Minimaal stukdraaikoppel voor 
de stuurpenschroef: 26 Nm. Bij sommige sturen is ook 
de kop verstelbaar. 

LET OP! De stuurpen niet hoger afstellen dan het 
veilig heidsmerkteken. Dit teken komt overeen met  
het punt tot waar de stuurpen minimaal in het stuur 
moet zitten.

1. Stelschroef van de stuurpen   
2. Stuurpen
3. Boog
4. Vork

5. Het afstellen van het zadel
Het afstellen van het zadel: bevestig de pen op de 
zadelstrop en draai de schroeven hiervan aan. Plaats de 
zadel pen in het frame, stel de gewenste hoogte in door 
druk uit te oefenen op de snelsluiting of door de moer 
vast te draaien. De hendel is echt goed vastgedraaid 
als hij loodrecht op de zadelpen staat. Aanbevolen 
aanhaalkoppel voor het zadel: 17 Nm. 

TIP! Als je op het zadel zit met licht gebogen knie moet 
het mogelijk zijn de hiel op de pedalen te zetten.

LET OP! Het zadel niet hoger zetten als het merkteken 
op de zadelpen dat aangeeft tot waar de pen 
minimaal in het frame geplaatst moet zijn. Het 
merkteken mag niet zichtbaar zijn. 

1. Zadeldek
2. Zadelstrop
3. Moer
4. Zadelpen
5. Frame
6. Snelsluiting 

6. Het afstellen van de verlichting 
Stel de hoek van de koplamp die aan de beugel aan 
het stuur of de voordrager gemonteerd moet zijn, 
zodanig dat de lichtbundel de grond raakt op 10 meter 
afstand van de fiets. Controleer of de batterijen nog 
voldoende krachtig zijn. Vergeet ook het achterlicht 
niet. Verlichting is verplicht zodra het donker wordt! 

TIP! Neem altijd een paar reservebatterijen mee, 
bijvoorbeeld in een zadeltasje (niet inbegrepen).

LET OP! Maak de verlichting geregeld schoon en houd 
deze in goede staat.

7. De remmen
Terugtraprem
Veel Nederlandse fietsen hebben een onverwoestbare, 
onderhoudsarme terugtraprem, eventueel 
gecombineerd met een versnellingsnaaf. 

Caliperrem 
De caliperrem is een eenvoudige rem die twee 
remblokken op de velg drukt wanneer de handgreep 
wordt aangetrokken. De rem wordt met een lange 
bout centraal aan de vork gemonteerd. Vervang de 
remblokjes op tijd. Het bijstellen van de kabel kan met 
de stelschroeven aan het eind van de kabel en door de 
kabel strakker te trekken en vast te zetten met de moer. 



V-brakes 
Krachtige velgremmen die aan beide zijden vastzitten. 
De remblokken dienen op tijd vervangen te worden. 
Schroef de oude los en plaats de nieuwe. Controleer 
de plaats en het contact van de remblokken op de velg. 
Zorg dat ze de band niet raken. Draai de moer vast met 
een aanhaalkoppel van 7 tot 9 Nm. Trek de remkabel 
zodanig aan dat er een ruimte van 1,5 mm ontstaat 
tussen het linker/rechter remblok en de velg. Draai de 
remkabel vast met de klemschroef (in bus of zeskantige 
sleutel). Aanhaalkoppel 6-8 Nm. Knip overtollig 
remkabel af en plaats het beschermdopje. Spanveren 
afstellen: draai de kleine stelschroef met behulp van 
een kruiskopschroevendraaier om de veer te spannen 
(met de klok mee) of (tegen de klok in) ontspannen. Zo 
kunnen de V-brakes worden gecentreerd ten opzichte 
van de velg.

LET OP! Controleer periodiek de afstelling en de 
slijtage van uw remmen en stel ze zonodig opnieuw af. 

Rollerbrakes 
Een op een trommel lijkende rem die onderhoudsarm 
is. Afstellen met de stelschroeven aan weerszijden van 
de remkabel.

1. Stelschroef Caliperrem
2. Moer

3. Klemschroef V-brake
4. Remkrachtregelaar
5. Stelschroef spanveer

6. Stelschroef Rollerbrake

8. Het afstellen van de banden
Pomp de banden op tot de juiste druk. Rijden met 
onvoldoende opgepompte banden is slecht voor het 
traprendement, zorgt voor voortijdige slijtage en kan 
beschadigingen aan de velg veroorzaken. 
De juiste bandenspanning is aangegeven op de zijkant 
van de band. Onze fietsen zijn meestal voorzien van 
een Dunlopventiel. In het geval van een Frans ventiel 
(Sclaverand) dien je niet alleen het ventieldopje te 
verwijderen maar ook het sluitdopje van het ventiel 
open te draaien voordat je de band kunt oppompen. Na 
het oppompen ook weer dichtdraaien.

LET OP! Neem altijd een bandenplaksetje mee om een 
lekke band te kunnen repareren. Neem zo mogelijk 
ook een fietspomp mee. 

9. Ketting 
Controleer regelmatig de spanning en de staat van de 
ketting: deze moet altijd gesmeerd en schoon zijn. Op 
fietsen met een derailleur wordt de ketting automatisch 
gespannen. Op andere fietsen is een doorbuiging van 
10 - 20 mm noodzakelijk.

LET OP! Als u een lange tocht gaat maken, neem dan 
een kettingpons mee. Hiermee kun je een gebroken 
ketting onderweg voorlopig repareren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Derailleurs
De afstelling geschiedt met behulp van schroeven 
1, 2, 3 en 4 die werken als aanslag en die de uiterste 
standen van de derailleurs beperken. Verhoog of 
verlaag hun slag door deze schroeven te verdraaien 
zodat de overgang naar alle versnellingen mogelijk 
wordt zonder dat de ketting aan de binnenkant of 
buitenkant van het freewheel of de kettingbladen komt.
 
Achterderailleur 
De bovenste schroef (1) zorgt ervoor dat de ketting niet 
verder gaat dan het grootste casettewiel. De onderste 
schroef (2) zorgt ervoor dat de ketting niet verder gaat 
dan het kleinste casettewiel. 

Voorrderailleur 
De bovenste schroef (3) zorgt ervoor dat de ketting niet 
in het frame slaat. De onderste schroef (4) zorgt ervoor 
dat de ketting niet in het rechterpedaal slaat.

Wil je een andere versnelling gebruiken, blijf dan 
doortrappen zonder kracht te zetten, terwijl je de 
versnellingshendel beweegt tot de ketting goed op zijn 
plaats zit op het gewenste voor- of achtertandwiel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Naafversnelling
Wanneer jouw fiets is uitgevoerd met een 
naafversnelling (3, 7 of 8 versnellingen) tref je rechts 
op het stuur een grip shifter aan. Door aan de ring 
te draaien kun je op- of terugschakelen. In het 
indicatiescherm vind je de gekozen versnelling. De 
versnellingskabel staat in verbinding met de achternaaf.  

Wanneer de fiets niet meer goed schakelt en je hebt 
een 7 of 8 versnellingsfiets, dan kun je het beste naar 
een rijwielhersteller om een en ander af te laten 
regelen. Bij een 3-versnellingsnaaf kun je het volgende 
zelf proberen: zet de fiets in de 2e versnelling en draai 
net zolang aan de stelschroef van de klikbox tot het 
gele blokje exact tussen de beide streepjes in het 
venster staat.

1. Stuur
2. Indicatiescherm
3. Draairing
4. Kabel

5. Stelschroef
6. Klikbox klemschroef
7. Venster 



Vijf rijprogramma’s 
De E-bike heeft 5 rijprogramma’s ofwel 5 niveaus 
trapondersteuning, waarbij stand 1 lichte 
ondersteuning geeft en stand 5 de 
meeste ondersteuning. 

Actieradius 
Je E-bike is voorzien van een 36 Volt accu met 
13 Ah.* Hoe ver je met ondersteuning kunt 
komen is van heel veel factoren afhankelijk. De 
weersomstandigheden, het type wegdek, het gewicht 
van berijder plus eventuele bagage, de gebruikte 
trapkrachtondersteuning, de ladingsgraad van de accu 
en de leeftijd van de accu zijn allemaal van invloed. In 
onderstaande tabellen geeft een globale indruk van de 
actieradius van je E-bike met de 
5 ondersteuningsstanden.
* Actiemodellen kunnen zijn uitgerust met een 11 Ah accu,  

vandaar dat deze ook is opgenomen in de tabel.

E-bike 36V, 11 Ah
1: 65-100 km     2: 40-80 km     3: 30-55 km     4: 20-35 km    5: 15-30 km

E-bike 36V, 13 Ah
1: 85-120 km     2: 75-100 km    3: 45-80 km     4: 35-65 km     5: 30-50 km

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Smering en controle 
Smeer regelmatig de remnaven, de rem hendels, 
de ketting en het freewheel met vaseline-olie. Vet 
de naven, het kettingtandwiel en de stuurinrichting 
eenmaal per jaar in. Zorg ervoor dat olie en vet niet in 
contact komen met de banden en remoppervlakken. 
Gebruik bij het schoonmaken geen hogedrukspuit. 

Controleer regelmatig de volgende onderdelen: zit 
alles nog goed vast (wielen, trapassen, stuurpen, 
stuur, zadel, ketting), de slijtage van de remblokken 
en de banden, de afstelling van de remmen en 
derailleurs. Maak de fiets regelmatig schoon met 
warm water, milde vloeibare zeep en een katoenen 
doek. Zo voorkom je erosie en roest. Gebruik nooit 
een hogedrukspuit en voorkom dat er vocht in de 
voorvering komt.  

Kijk jouw fiets elke twee maanden helemaal na. Als je 
hem intensief gebruikt eenmaal per week. 

13. Het elektrische systeem 
Het elektrische systeem van je E-bike bied je onder 
alle omstandigheden een stille, uitermate soepele, 
aangename en zonodig krachtige ondersteuning! De 
hoogwaardige accu garandeert een grote actieradius, 
waardoor je geruime tijd kunt rijden met jouw E-bike.

Het aan- en uitzetten van het elektrische systeem 
Voor de elektrische trapondersteuning gebruikt kan 
worden, moet het systeem worden aangezet. Dit doe 
je door op de (opgeladen) accu op een aan/uit-knop 
te drukken. Deze knop bevindt zich aan de onderkant 
van de accu, aan het achtereinde van de fiets. Om 
het elektrische systeem in- of uit te schakelen, druk je 
eenmaal op de knop. De lampen op het display gaan 
dan vanzelf aan of uit (afhankelijk van welke stand je 
naartoe schakelt).

Display 
Op het stuur tref je een led display aan. Het toont 
het laad niveau van de batterij en het gekozen 
rijprogramma. Met de toetsen wissel je tussen de 
rijprogramma’s en kun je de verlichting activeren 
(verlichting afhankelijk van uitvoering). Een luxe 
LCD display heeft extra functionaliteit, zoals een 
snelheidsmeter en kilometerteller. Beide displays 
worden in deze handleiding behandeld. 

 



14.  Overzicht informatie- en 
bedieningsdisplay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het bedienen van de bedieningsunit is zeer eenvoudig, 
en een druk op de verkeerde knop heeft geen ernstige 
gevolgen. Druk daarna simpelweg nog eens op de 
gewenste knop en de fiets zal direct volgen.

TIP! Oefen bij het eerste gebruik met het bedienen van 
de displayknoppen, zodat je tijdens het fietsen zeker 
bent van een goede bediening.

Inschakelen display en trapondersteuning 
Met de ‘aan/uit-knop’ kun je het systeem en het display 
aanzetten. Druk 1x op de aan/uitknop (A) om de display 
en trapondersteuning in te schakelen.

Uitschakelen display/systeem 
Druk weer op de ‘aan/uit’ toets (A) om het systeem 
uit te schakelen. Let op! Het systeem schakelt ook 
automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.

Onderdelen / 
bedieningseenheden

Functie

A Bedieningsknop 
‘aan/uit‘

In- en uitschakelen display en 
trapondersteuning door kort te 
drukken op deze knop.

B Bedieningsknop 
‘mode’

Kort drukken

2 seconden lang 
indrukken

Bedienen van standen 
rijondersteuning

Wisselen tussen rijstanden ‘low’, 
‘med’ en ‘high’ die staan voor lage, 
gemiddelde en hoge ondersteuning.

Fiets in wandelmodus zetten. 
De fiets rijdt met een constante 
6 km/u verder, waardoor u deze niet 
hoeft te duwen als u ermee aan de 
hand loopt.

C Lichtknop ‘Light’ Bediening van het voorlicht door 
kort te drukken. Hierbij zit tevens 
een indicator om aan te geven of het 
voorlicht aan of uit staat. 

D Indicator batterij 4 leds: 100% opgeladen
1 led: tijd om op te laden! 

B

C DA

Wandelfunctie
De wandelfunctie van het display is in te schakelen 
door de ‘mode’-knop twee (2) seconden lang in te 
drukken. De fiets rijdt vervolgens met een constante 
snelheid van 6 km/u verder als deze geduwd wordt. 
Hierdoor is het gemakkelijk om ermee aan de hand te 
lopen. Gebruik deze functie niet als er gefietst wordt.

Ondersteuning tijdens het fietsen
De display kent drie verschillende rijondersteuningen: 
‘low’, ‘med’ en ‘high’ die respectievelijk staan voor een 
lage, gemiddelde en hoge ondersteuning. Het wisselen 
tussen deze standen gaat gemakkelijk door kort op de 
‘mode’ knop te drukken. Er licht dan een led-lampje op 
bij de stand die op dat moment actief is. 
 
Indicator batterij
Bij een volle batterij lichten alle vier de led-lampen 
op. Naarmate de accu leger raakt, nemen ook het 
aantal brandende leds af. Bij één led gaat het lampje 
knipperen om aan te geven dat de accu opnieuw 
opgeladen moet worden. Deze laatste led geeft aan of 
de accu aan staat blijft dus branden als dat het geval is, 
de eerste vier leds geven het batterijniveau aan. 

Belangrijk!
Let tijdens het gebruiken van de display altijd op je 
eigen veiligheid. Trek dan ook geen kabels e.d. los. 
Probeer de display niet hard te raken of de fiets niet op 
de display te laten vallen. 
Verwijder het waterresistente laagje van de display 
vooral NIET. Dit kan ervoor zorgen dat de display niet 
meer tegen water bestand is. 
Neem altijd contact op met een fietsenmaker of onze 
klantenservice wanneer er een fout optreedt.



15. De accu
De accu bevindt zich onder de achterdrager van je fiets. 
De accu is een oplaadbare batterij in een 
waterdichte behuizing. 

Accu opladen 
Overtuig je 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 accu laders 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 batterij moet in een ruimte worden 
opgeladen en opgeslagen waar de temperatuur hoger 
is dan 5ºC. 

De accu los van de fiets opladen/bijladen 
Je 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 je de fiets 
langere tijd niet gaat gebruiken, zoals in de winter of 
wanneer je 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 je de fiets hebt aangeschaft en er mee hebt 
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 ledlamp (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.

LET 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 je fietsberging een stroomaansluiting heeft, kun 
je jouw accu op op de fiets bijladen. Je kunt dan 
de batterij gewoon in de houder laten zitten en de 
batterijlader aansluiten onder het rubbere lipje (A). 



 
 
Aanbevelingen voor gebruik en opslag 
Voorzichtig! Stel de accu direct buiten gebruik als 
je 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. 

• 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 langer 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 jouw E-bike is voor  
1 jaar gegarandeerd, mits je deze op de juiste wijze 
gebruikt. De accu zal na verloop van tijd een gedeelte 
van de capaciteit verliezen, ook als je je 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. 
 
Zeer belangrijk! Eerste servicebeurt! 
Het is van het grootste belang dat je de fiets tijdig 
onderhoud geeft. Wij raden je met klem aan om na 
enkele honderden kilometers gereden te hebben, 
ofwel na circa drie maanden, de fiets bij een erkende 
onderhoudsmonteur te laten nalopen. Dan hebben de 
draaiende delen zich gezet, is de ketting opgerekt en 
kan het zijn dat de spaken nog een tikje aangespannen 
moeten worden. Deze beurt voorkomt een groot 
deel van de klachten, rammeltjes en ongemakken 
die u het fietsplezier kunnen ontnemen. 
TIP! Spreek direct bij aanschaf al af dat je de fiets deze 
onderhoudsbeurt laat ondergaan, dat geeft je rust en 
een betrouwbare fiets.

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




