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WELKOM BIJ DE FAMILIE!

Dit is een snelstartgids voor uw nieuwe elektrische fiets (e-bike). 
De uitgebreide Gebruikershandleiding Elektrische Fiets voor uw specifieke 
model kunt u vinden op onze website bij ”Gebruiksaanwijzingen”.  
U kunt daartoe ook de QR-code in deze gids scannen. Beschikt u niet over een 
computer of over internettoegang, dan kunt u een geprint exemplaar opvragen 
bij uw erkende dealer.

Ook al hebt u een jarenlange fietservaring, het is toch ten zeerste aan te 
raden om vóór de eerste rit op de e-bike deze gids goed te lezen, alsook de 
gebruikershandleiding van deze e-bike. De handleidingen bevatten belangrijke 
informatie over veiligheid en handige tips over het juiste gebruik en het onderhoud 
van uw e-bike, alsmede aanwijzingen over wat u met versleten of defecte 
elektrische onderdelen kunt doen.
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VIJF DINGEN DIE U MOET WETEN OVER FIETSEN MET EEN E-BIKE

1. Rustig beginnen

Snel is leuk, dat klopt. Maar fietsen met een e-bike vraagt enige gewenningstijd. 
Het is misschien verleidelijk om uw e-bike meteen in zijn krachtigste stand te 
zetten, maar het is verstandiger om rustig te beginnen en bij de eerste ritten een 
lager ondersteuningsniveau te kiezen. Begin met een lage trapondersteuning en 
raak gewend aan het gevoel van snelheid.

2. Eerder remmen

Een e-bike is een stuk zwaarder dan een gewone fiets, en gaat een stuk sneller 
vooruit. Omdat het vermogen, de snelheid en het gewicht allemaal hoger liggen, 
hebt u meer tijd nodig om tot stilstand te komen, en dient u dus al eerder te 
beginnen met remmen dan op een gewone fiets.

3.	 Een	snellere	fiets	heeft	krachtigere	remmen

Uw e-bike is voorzien van de nieuwste technologie op het vlak van remmen, en 
die werkt heel goed - wellicht beter dan u verwacht. Om aan uw e-bike gewend 
te raken, begint u het beste met voorzichtig te remmen. Dat doet u door de 
remgrepen heel geleidelijk in te knijpen. Gebruik nooit alleen de voorrem, maar 
knijp beide remgrepen tegelijkertijd gelijkmatig in.

4.	 U	bent	sneller	dan	het	eruit	ziet

E-bikes zijn amper te onderscheiden van gewone fietsen, en andere weggebruikers 
zijn er daarom niet altijd op bedacht dat ze zo snel gaan. Fiets extra voorzichtig 
en let extra op uw omgeving totdat men algemeen gewend is aan de aanblik en de 
snelheid van e-bikes.

5.	 Alle	regels	voor	fietsers	blijven	geldig

Uw nieuwe e-bike betekent nieuwe vrijheid en nog meer fietsplezier, maar dat 
neemt niet weg dat u de verkeersregels in acht dient te nemen. Op asfalt en in de 
stad, maar ook elders en op de onverharde paden. Veel plezier toegewenst, maar 
bedenk dat bij een hogere snelheid een grotere verantwoordelijkheid hoort!
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BASISGEBRUIK VAN HET BOSCH TRAPONDERSTEUNINGSSYSTEEM

Zie de eerste pagina’s van deze gids voor de afbeeldingen waar naar wordt verwezen.

1.	 De	e-bike	aan/uit	zetten	(Afbeelding	A)

 • Druk kort op de aan/uit-knop om het systeem aan of uit te zetten. 

 • Met de e-bike rijden als het ondersteuningssysteem uit staat, is hetzelfde 
als met een gewone fiets rijden.

 • Het ondersteuningssysteem dient aan te staan om de verlichting te kunnen 
gebruiken (indien aanwezig).

2.	 De	keuze	van	het	ondersteuningsniveau	(Afbeelding	B)

 • Druk tijdens het fietsen kort op één van de +/- knoppen om het ondersteunings-
niveau te verhogen/verlagen.

 • U kunt kiezen uit vijf niveaus: OFF (0%), ECO (40%), TOUR (100%),  
SPORT/E-MTB (150%), TURBO (250%).  
Het niveau E-MTB biedt verbeterde prestaties uitsluitend voor e-MTB’s. Het 
komt dan in de plaats van niveau SPORT.

 • Om te wennen aan uw e-bike, begint u het beste in de laagste ondersteunings-
stand en voert u het niveau geleidelijk op.

 • Tijdens het fietsen geeft het display uw snelheid aan in km/u of in mph.

 • Om de accu optimaal te benutten, dient u zo veel mogelijk in de juiste 
versnelling te fietsen en het juiste ondersteuningsniveau te kiezen.
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3.	 Walk-assist	activeren	(indien	aanwezig)	(Afbeelding	C)

 • Walk-assist (of loopondersteuning) helpt om de e-bike aan de hand mee te 
leiden of vooruit te duwen. Walk-assist activeren is een tweestaps-proces.

○ Druk kort op de “Walk”-knop.

○ Houd de “+”-knop ingedrukt zodra er “Walk +” op het display staat.

 • Uw e-bike beweegt met geringe snelheid vooruit zolang u de “+”-knop 
ingedrukt houdt.

 • Walk-assist kan niet gebruikt worden als het ondersteuningssysteem 
uitgeschakeld is.

4.	 De	geïntegreerde	verlichting	bedienen	(indien	aanwezig;	Afbeelding	D)

 • Sommige e-bikes zijn voorgeprogrammeerd om de verlichting altijd aan te 
hebben. Deze ”altijd aan”-modellen zijn voorzien van een lichtsensor die de 
verlichting automatisch aanpast op basis van de rijomstandigheden.  
De verlichting springt aan zodra u uw e-bike inschakelt.

 • Houd de ”+”-knop kort ingedrukt om de verlichting uit te schakelen.  
De controller toont een licht-icoontje wanneer de verlichting is ingeschakeld. 

 • Indien uw e-bike is voorzien van een groot-licht-stand, houd dan rekening 
met tegemoetkomend verkeer en kies zo nodig voor de lagere stand.

5.	 Batterijniveau

 • Gebruikt u de accu gedurende een langere periode niet, laad de accu dan 
op tot ongeveer 60% van zijn capaciteit alvorens de accu op te bergen.  
Controleer het batterijniveau minstens één keer per 6 maanden.

 • Licht er nog slechts één van de indicatorlampjes op, laad de accu dan 
opnieuw op tot ongeveer 60%.
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Oplaadniveau-indicator	op	controller Oplaadniveau-indicator	op	accu

100% opgeladen, maximaal bereik.

Laad de accu op. Druk op de knop op de accu om het 
oplaadniveau te checken.

 • 0-1 leds aan: laad de accu op.
 • 5 leds aan: 100% opgeladen, 
maximaal bereik.

 • De accu is bijna leeg, laad  
onmiddellijk op.
 • Geen ondersteuning (knipperende 
indicator).
 • Verlichting brandt nog maximaal 
2 uur.

6.	 De	accu	opladen	(Afbeeldingen	E	en	F)

 • De accu van uw e-bike kan via één of beide van de volgende methodes 
worden opgeladen.

○ Accu op de e-bike (Afbeelding E)
►	 Sluit de meegeleverde laadkabel aan op de in het frame geïntegreerde  
 oplaadpoort. Zodra de stroom wordt aangesloten, verschijnt er een  
 oplaadsymbool ter indicatie dat er wordt opgeladen. Zodra de accu  
 volledig is opgeladen, schakelt het display automatisch uit.

○ Accu los van de e-bike (Afbeelding F)
►	 Ontgrendel de accu met behulp van de meegeleverde sleutel en neem  
 de accu van de e-bike.
►		 Sluit de meegeleverde laadkabel aan op de in de accu geïntegreerde  
 oplaadpoort. Zodra de stroom wordt aangesloten, zullen de indicator- 
 LEDs op de accu gedurende het hele laadproces gaan knipperen.  
 Zodra de accu volledig is opgeladen, schakelen de LEDs uit.

 • Laat een accu die oplaadt nooit achter zonder toezicht.  
Koppel de accu los van de laadkabel zodra deze volledig is opgeladen.
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VERZORGING EN ONDERHOUD

1.	 Spring	voorzichting	met	de	accu	om.

 • Ga er niet ruw mee om. Een accu bevat veel energie. Beschadiging of 
doorboring van het inwendige van de accu kan ernstige gevolgen hebben. 
Indien u schade aan uw accu vermoedt, ga dan direct naar uw plaatselijke 
dealer voor inspectie.

 • Raadpleeg een ervaren e-bike monteur voordat u accessoires installeert. 
Een verkeerde schroef op de verkeerde plaats gebruiken, kan het elektrische 
systeem van uw e-bike beschadigen.

WAARSCHUWING.  
Een kortsluiting in het elektrische systeem 
en/of schade aan de accu kan tot over-
verhitting leiden. In het uiterste geval kan 
een beschadigde accu ontbranden.

2.	 Onderhoud	de	accu	op	nette	wijze.

 • Laad de accu uitsluitend op met de lader die bij de e-bike werd meegeleverd. 
Het gebruiken van een niet-originele lader kan de levensduur van de accu 
beïnvloeden en kan mogelijk tot brandgevaar leiden.

 • Laat een accu die oplaadt nooit achter zonder toezicht. Gebruik een geaard 
stopcontact en indien mogelijk een stroomonderbreker. Koppel de lader 
onmiddellijk na het opladen af.

 • Bewaar de accu op een droge, geventileerde ruimte vrij van vocht, hitte-
bronnen, ontstekers of ontbrandbare objecten. 

 • Controleer het oplaadniveau van de accu minstens één keer per 6 maanden. 
Herlaad opnieuw tot 60% indien nodig. De accu kan beschadigd raken als 
er diepontlading plaatsvindt.
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3. Wees	voorzichtig	wanneer	u	uw	e-bike	vervoert.

Vervoert u de e-bike op een fietsdrager, neem dan de controller af en de accu 
uit, en leg ze in de auto. Dat is veiliger en het belast uw fietsdrager ook minder.

4. Zorg	voor	een	juiste	afstelling	van	de	vering	van	uw	elektrische	mountainbike
(e-MTB).

Om de offroad-capaciteiten van uw e-MTB optimaal te benutten, is een goede 
afstelling van de vering noodzakelijk. Ga naar https://suspension.trekbikes.com 
voor onze online vering-calculator.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER UW E-BIKE

V:	 Kan	ik	op	mijn	e-bike	fietsen	zonder	dat	de	accu	gemonteerd	is?
A:  Ja, u kunt op uw e-bike rijden zonder de accu, maar dan zorgt u er het best 

wel voor dat de elektrische onderdelen tegen water en vuil beschermd zijn.  
Uw plaatselijke dealer kan u helpen bij het bestellen van de benodigde  
accessoires daarvoor. Bedenk dat zonder accu de verlichting van uw e-bike 
- indien aanwezig - niet zal werken. Fietst u in het donker zonder geïnstalleerde 
accu dan dient u aparte verlichting te gebruiken.

V:	 Waar	dienen	de	sleutels	voor?	Wat	als	ik	ze	kwijtraak?
A: De sloten beschermen uw e-bike en accu tegen diefstal. Indien uw e-bike 

een ringslot heeft, dan past de sleutel zowel op het ringslot als op de accu.  
Noteer het serienummer van de sleutel op een veilige plek. Indien u de  
sleutels kwijtraakt, kunt u reservesleutels bestellen via uw plaatselijke dealer.

V:	 Wat	moet	ik	doen	als	mijn	e-bike	niet	helemaal	goed	werkt?
A:  Uw e-bike is een nauwkeurig afgesteld apparaat. Laat reparaties altijd over 

aan deskundige professionals. De monteurs van uw plaatselijke fietswinkel 
zijn getraind en ervaren in het repareren van de elektronica van uw e-bike.
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V:	 Kan	ik	het	display	van	mijn	e-bike	veranderen	of	upgraden?
A: U kunt het originele display vervangen door een nieuw display. 

Een dergelijke aanpassing dient te worden uitgevoerd door een deskundige 
e-bike monteur.

CONTACT

V.S.	hoofdkantoor

Trek US
Klantenservice
801 W. Madison Street
Waterloo, Wisconsin, 
Verenigde Staten
53594
USA

Tel.: 920.478.4678

Europees	hoofdkantoor

Bikeurope B.V. /Trek Benelux
Klantenservice
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland

Tel.: +31 (0)88-4500699

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/
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V.S.	hoofdkantoor

Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

Tel.: 1.800.261.1644

Europees	hoofdkantoor

Electra Bicycle Company GmbH
Klosterallee 100
20144 Hamburg
Duitsland

Tel.: +49 4055006060

www.electrabike.com

https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/

P/N 5257278 - 5257279 Rev 1, juli 2020

© 2020 Trek Bicycle Corporation. Alle rechten voorbehouden.



CUSTOMER SERVICE 
Ph. +1.920.478.4678  |  trekbikes.com  |  801 W Madison Street, Waterloo, WI 53594, USA

Bikeurope BV | Ceintuurbaan 2-20C | 3847 LG Harderwijk, The Netherlands
© 2020 Trek Bicycle Corporation  |  P/N 5257278 - 5257279




