Beknopte gebruikershandleiding

A

Eerst de accu inschakelen en de accubeveiliging uitschakelen.

A

B
Minstens 4 seconden de aan/uitknop [A] indrukken.

2

3

1
Oplader aansluiten: steek de plug [1] in de accu, achter het
rubberen lipje [B] (foto midden). Steek dan stroomsnoer [2] in
de oplader en als laatste de stekker [3] in geaard stopcontact.

IN GEBRUIK NEMEN VAN UW VILLETTE ELEKTRISCHE FIETS:
Alvorens het display te kunnen inschakelen dient u eerst de accu op te starten door
ĚĞůĞŬƐƚƌŽŽŵďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐǀĂŶĚĞĂĐĐƵŽƉƚĞŚĞīĞŶ͘
ƌƵŬŚŝĞƌǀŽŽƌŵŝŶƐƚĞŶƐϰƐĞĐŽŶĚĞŶͲŵĂĂƌůŝĞǀĞƌϱͲŽƉĚĞĂĂŶͬƵŝƚŬŶŽƉǀĂŶĚĞĂĐĐƵ͘
De lampjes op de accu gaan vrijwel direct aan, maar u moet de knop nog enkele
ƐĞĐŽŶĚĞŶůĂŶŐĞƌŝŶŐĞĚƌƵŬƚŚŽƵĚĞŶŽŵĚĞďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐƵŝƚƚĞƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘
WĂƐĚĂĂƌŶĂŬƵŶƚƵŚĞƚĚŝƐƉůĂǇŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘
De accu gaat bij een half uur niet gebruiken weer in de beveiligde modus. U moet dan
ǁĞĞƌŵŝŶƐƚĞŶƐϰƐĞĐŽŶĚĞŶŽƉĚĞĂĐĐƵĂĂŶͬƵŝƚŬŶŽƉĚƌƵŬŬĞŶŽŵƚĞĂĐƟǀĞƌĞŶ͘
Wanneer het display slechts even oplicht bij inschakelen is de beveiliging van de
ĂĐĐƵŶŽŐĂĐƟĞĨ͘hŵŽĞƚĚĂŶůĂŶŐĞƌŽƉĚĞĂĂŶͬƵŝƚŬŶŽƉǀĂŶĚĞĂĐĐƵĚƌƵŬŬĞŶ͘
DE ACCU
hǁsŝůůĞƩĞĞͲďŝŬĞŝƐƵŝƚŐĞƌƵƐƚŵĞƚĞĞŶϭϬ͕ϰŽĨϭϯŚĂĐĐƵŵĞƚůĞŬƐƚƌŽŽŵďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐĞŶ
accuslot. De accucellen zijn in een spatwaterdichte behuizing ingebouwd.
Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op door de accu minimaal 8 uur aan de
ŽƉůĂĚĞƌƚĞůĂƚĞŶ͘ZŝũĚĚĂĂƌŶĂĚĞĂĐĐƵǌŽǀĞƌůĞĞŐĚĂƚŚĞƚůĂĂƚƐƚĞŝŶĚŝĐĂƟĞůĞĚũĞŐĂĂƚ
ŬŶŝƉƉĞƌĞŶ͘;ŝƚŚŽĞŌŶŝĞƚŝŶĠĠŶŬĞĞƌ͕ŵĞĞƌĚĞƌĞŬŽƌƚĞƌŝƩĞŶŵĂŬĞŶŝƐƉƌŝŵĂ͘Ϳ>ĂĂĚ
dan de accu weer volledig op, minimaal 8 uur. Rijd de accu weer leeg en laad weer
geheel op. Na 3 tot 5 keer de accu zo te hebben opgeladen en leeggereden is de volleͲ
ĚŝŐĞĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚďĞƌĞŝŬƚĞŶŬƵŶƚƵĚĞĂĐĐƵŝŶŚĞƚǀĞƌǀŽůŐŽŽŬĞĞƌĚĞƌŽĨŬŽƌƚĞƌ;ďŝũͲͿ
laden als u wilt. Dit zal dan nauwelijks van invloed zijn op de levensduur van de accu.
hŬƵŶƚĚĞĂĐĐƵŽƉůĂĚĞŶƚĞƌǁŝũůĚĞǌĞŽƉĚĞĮĞƚƐǌŝƚ͕ŵĂĂƌŽŽŬůŽƐǀĂŶĚĞĮĞƚƐ͘
KŶƚƐůƵŝƚŝŶĚĂƚŐĞǀĂůĚĞĂĐĐƵŵĞƚĚĞĂĐĐƵƐůĞƵƚĞůĞŶƚƌĞŬĚĞĂĐĐƵƌƵƐƟŐŝŶĞĞŶƌĞĐŚƚĞ
lijn uit de slede. De eerste keren zal dit stroef gaan! Laad de accu in een droge omgeͲ
ving bij een temperatuur hoger dan 5 graden Celcius boven nul op. Bij lagere tempeͲ
raturen zal de capaciteit van de accu afnemen.
tĂŶŶĞĞƌƵĚĞĂĐĐƵŶŝĞƚǀŽůůĞĚŝŐŽƉůĂĂĚƚ;ĐĂϴϬйͿǌĂůĚĞĂĐĐƵůĂŶŐĞƌŵĞĞŐĂĂŶ͘Ğ
ĂĐƟĞƌĂĚŝƵƐǁŽƌĚƚŚŝĞƌĚŽŽƌǁĞůŵŝŶĚĞƌ͘
Hoe meer ondersteuning u vraagt van de motor, hoe meer capaciteit van de accu.
tĂŶŶĞĞƌƵŝŶĚĞůĂĂŐƐƚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐƐƚĂŶĚĮĞƚƐƚǌƵůƚƵĚƵƐǀĞĞůůĂŶŐĞƌŬƵŶŶĞŶ
ŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĚĞƚƌĂƉŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐĚĂŶǁĂŶŶĞĞƌƵŵĞƚǀĞĞůŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐĮĞƚƐƚ͘
WƌŽďĞĞƌƵǁĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐŶĞƚǌŽƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶĂůƐĞĞŶŐĞǁŽŶĞĮĞƚƐ͗ƐĐŚĂŬĞůŽƉƟũĚ
terug voor een bocht, bij harde tegenwind of voor een helling, schakel bij met wind in
ĚĞƌƵŐŽĨǁĂŶŶĞĞƌƵďĞƌŐĂĨǁĂĂƌĚƐĮĞƚƐƚĞŶƉƌŽďĞĞƌŚŝĞƌďŝũĚĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵͲ
ning zo laag mogelijk te houden. Zorg ervoor dat u in een lage versnelling en met lage
ondersteuning wegrijdt, ook bij een stoplicht, zo zult u soepel opstarten en capaciteit
ƐƉĂƌĞŶ͘,ĞƚŝƐŽŽŬǁĞůǌŽǀĞŝůŝŐ͕ŽŵĚĂƚĚĞĮĞƚƐĞƌĚĂŶŶŝĞƚŵĞƚƵǀĂŶĚŽŽƌǌĂůŐĂĂŶ͘

VILLETTE MET BAFANG C18 DISPLAY GEBRUIKERSHANDLEIDING
'ĞĂĐŚƚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌ͕ůĞĞƐĚĞǌĞŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐĂůƐƚƵďůŝĞŌŐŽĞĚĚŽŽƌǀŽŽƌĚĂƚƵƵǁsŝůůĞƩĞ
ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐŵĞƚĚŝƚĂĨĂŶŐϭϴĚŝƐƉůĂǇŐĂĂƚŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ĞǌĞŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐŐŝĚƐƚƵ
ĚŽŽƌĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶŐĞďƌƵŝŬƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌƵƵǁĞͲďŝŬĞŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ
kunt gebruiken.
FUNCTIES EN WEERGAVE:
1: Aan/uit knop
2: Omhoog
3: Omlaag
ϰ͗sĞƌůŝĐŚƟŶŐĂĂŶͬƵŝƚ
5: OK/enter
6: Snelheidsweergave
7: Ondersteuningsstanden, 5 niveaus
ϴ͗/ŶĚŝĐĂƟĞĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ
ϵ͗/ŶĚŝĐĂƟĞĂĨƐƚĂŶĚĞŶŐĞŐĞǀĞŶƐ
ϭϬ͗/ŶĚŝĐĂƟĞƟũĚ͕ůŝĐŚƚĞƚĐ

ϭϬ
8
6

4
2

1
3

5

7

9

GEBRUIK:
Schakel de accu in zoals beschreven op de eerste bladzijde.
In/uitschakelen: houdt de ON/OFF knop [1] enkele seconden ingedrukt om op te starͲ
ten. Druk om uit te schakelen ook weer enkele seconden op de ON/OFF knop [1].
tĂŶŶĞĞƌŚĞƚĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞƐǇƐƚĞĞŵǀĂŶĚĞĮĞƚƐŐĞĚƵƌĞŶĚĞϱŵŝŶƵƚĞŶŶŝĞƚǁŽƌĚƚŐĞͲ
ďƌƵŝŬƚǌĂůŚĞƚĚŝƉůĂǇĞŶŚĞƚĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞƐǇƐƚĞĞŵĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘
tĂŶŶĞĞƌŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵŝƐŝŶŐĞƐĐŚĂŬĞůĚŬƵŶƚƵŵĞƚĚĞKŵŚŽŽŐŬŶŽƉϮŽĨĚĞKŵůĂĂŐ
knop [3] de ondersteuningsstand kiezen: Ϭ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰŽĨϱĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞĐŝũĨĞƌƐϳ
lichten op.
sĞƌůŝĐŚƟŶŐŝŶͬƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ͗ŚŽƵĚƚнŬŶŽƉϰŝŶŐĞĚƌƵŬƚŽŵĚĞƌŝũǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŝŶƚĞ
ƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘EŽŐŵĂĂůƐϰŝŶĚƌƵŬŬĞŶŽŵĚĞƌŝũǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƵŝƚƚĞƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘/ŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ
ǀĂŶĚĞƌŝũǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐĐŚĂŬĞůƚŽŽŬĚĞĚŝƐƉůĂǇǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŝŶ͘

^ĞůĞĐƟĞŵŽĚƵƐ͗ŬŝĞƐĚŽŽƌŬŽƌƚŽƉĚĞŝͲŬŶŽƉϱƚĞĚƌƵŬŬĞŶǁĂƚĞƌǁŽƌĚƚǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ
in balk [9]:
(TRIP) Reis: dagelijks aantal kilometers
(ODO) totaal aantal kilometers
(MAX) maximale snelheid
(AVG) gemiddelde snelheid
;ZE'ͿƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞĂĐƟĞƌĂĚŝƵƐ
(CAL) energieverbruik (alleen met gemonteerde koppelsensor)
;d/DͿƌĞŝƐƟũĚ
(POWER) motorvermogen
ϱŬŵͬŚtĂůŬƐƐŝƐƚĨƵŶĐƟĞ͗ĞĞŶŚĂŶĚŝŐĞĨƵŶĐƟĞŽŵĚĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐĂĂŶĚĞŚĂŶĚ
ŵĞĞƚĞǀŽĞƌĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚĚĞƐƚĂůůŝŶŐ͘EĂŚĞƚŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵŬƵŶƚ
ƵŵĞƚĚĞͲŬŶŽƉϯĚĞŵŽƚŽƌůĂƚĞŶĚƌĂĂŝĞŶǌŽŶĚĞƌĚĂƚƵŚŽĞŌŵĞĞƚĞƚƌĂƉƉĞŶ͘h
ŬƵŶƚŚŝĞƌŵĞĞůŽƉĞŶĚŶĂĂƐƚĚĞĮĞƚƐĚĞĮĞƚƐĞůĞŬƚƌŝƐĐŚǀŽŽƌƚďĞǁĞŐĞŶ͘hĚŝĞŶƚĚĞŬŶŽƉ
ĚĞŚĞůĞƟũĚŝŶŐĞĚƌƵŬƚƚĞŚŽƵĚĞŶŽŵǀĂŶĚĞtĂůŬƐƐŝƐƚĨƵŶĐƟĞŐĞďƌƵŝŬƚĞŬƵŶŶĞŶ
ŵĂŬĞŶ͘ƌǀĞƌƐĐŚŝũŶƚĞĞŶŝĐŽŽŶǀĂŶĞĞŶĮĞƚƐĞƌ͘,ĞƚŝĐŽŽŶƚũĞŽƉƐĐŚĞƌŵϳǌĂůŬŶŝƉͲ
ƉĞƌĞŶǌŽůĂŶŐƵĚĞͲŬŶŽƉϯŝŶŐĞĚƌƵŬƚŚŽƵĚĞŶĚĞŵŽƚŽƌďĞŐŝŶƚƚĞĚƌĂĂŝĞŶ͘ͲŬŶŽƉϯ
loslaten en de motor stopt direct.
/ŶĚŝĐĂƟĞĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚϴ͗ŚĞƚďĂƩĞƌŝũŝĐŽŽŶŐĞĞŌĚĞŐůŽďĂůĞĂĐĐƵůĂĚŝŶŐĂĂŶ͕ĚĞƉƌĞͲ
ciese accucapaciteit in procenten of voltage wordt daarnaast in cijfers weergegeven.
/ŶĚŝĐĂƟĞďĂůŬϭϬ͗ŐĞĞŌĚĞŚƵŝĚŝŐĞƟũĚĂĂŶ͕ĞĞŶh^ƐǇŵďŽŽůƚũĞǀĞƌƐĐŚŝũŶƚǌŽĚƌĂ
ĞĞŶĂƉƉĂƌĂĂƚŝƐĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶŽƉĚĞh^ͲƉŽŽƌƚ͕ĞĞŶǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐƐǇŵďŽŽůĚũĞǀĞƌƐĐŚŝũŶƚ
zodra het licht aan is.
^ĞƌǀŝĐĞ͘,ĞƚĚŝƐƉůĂǇƚŽŽŶƚĚĞŵĞůĚŝŶŐ͚^ĞƌǀŝĐĞ͛ůŝŶŬƐŶĂĂƐƚǀĞůĚϳǌŽĚƌĂĞƌĞĞŶ
ďĞƉĂĂůĚĂĂŶƚĂůŬŝůŽŵĞƚĞƌŽĨůĂĂĚĐǇĐůŝŝƐďĞƌĞŝŬƚ͘ŝũĞĞŶŬŝůŽŵĞƚĞƌƐƚĂŶĚǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶ
ϱϬϬϬŬŵ;ŽĨŵĞĞƌĚĂŶϭϬϬůĂĂĚĐǇĐůŝͿǁŽƌĚƚĚĞŵĞůĚŝŶŐ͚^ĞƌǀŝĐĞ͛ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶŽƉŚĞƚ
ĚŝƐƉůĂǇ͘hĚŽĞƚĞƌŐŽĞĚĂĂŶĚĞĞͲďŝŬĞǀŽŽƌƌĞŐƵůŝĞƌŽŶĚĞƌŚŽƵĚŶĂĂƌĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞǀĞƌůĞͲ
ner te brengen en onderhoud te laten uitvoeren.

VILLETTE MET BAFANG C15 DISPLAY GEBRUIKERSHANDLEIDING
'ĞĂĐŚƚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌ͕ůĞĞƐĚĞǌĞŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐĂůƐƚƵďůŝĞŌŐŽĞĚĚŽŽƌǀŽŽƌĚĂƚƵƵǁsŝůůĞƩĞ
ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐŵĞƚĚŝƚĂĨĂŶŐϭϱĚŝƐƉůĂǇŐĂĂƚŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ĞǌĞŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐŐŝĚƐƚƵ
ĚŽŽƌĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶŐĞďƌƵŝŬƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌƵƵǁĞͲďŝŬĞŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ
kunt gebruiken.
FUNCTIES EN WEERGAVE:
1: Aan/uit knop + Modusknop
Ϯ͗KŵŚŽŽŐнsĞƌůŝĐŚƟŶŐƐŬŶŽƉ

3: Omlaag + Walk Assist knop
4: Snelheidsweergave
5: Ondersteuningsstanden, 5 niveaus
ϲ͗/ŶĚŝĐĂƟĞĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ
ϳ͗/ŶĚŝĐĂƟĞĂĨƐƚĂŶĚĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬĞ
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GEBRUIK:
Schakel de accu in zoals beschreven op de eerste bladzijde.
In/uitschakelen: houdt de ON/OFF knop [1] enkele seconden ingedrukt om op te starͲ
ten. Druk om uit te schakelen ook weer enkele seconden op de ON/OFF knop [1].
tĂŶŶĞĞƌŚĞƚĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞƐǇƐƚĞĞŵǀĂŶĚĞĮĞƚƐŐĞĚƵƌĞŶĚĞϱŵŝŶƵƚĞŶŶŝĞƚǁŽƌĚƚŐĞͲ
ďƌƵŝŬƚǌĂůŚĞƚĚŝƉůĂǇĞŶŚĞƚĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞƐǇƐƚĞĞŵĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘
tĂŶŶĞĞƌŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵŝƐŝŶŐĞƐĐŚĂŬĞůĚŬƵŶƚƵŵĞƚĚĞKŵŚŽŽŐŬŶŽƉϮŽĨĚĞKŵůĂĂŐ
knop [3] de ondersteuningsstand kiezen: Ϭ͕ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰŽĨϱĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞĐŝũĨĞƌƐϱ
lichten op.
sĞƌůŝĐŚƟŶŐŝŶͬƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ͗ŚŽƵĚƚнŬŶŽƉϮŝŶŐĞĚƌƵŬƚŽŵĚĞƌŝũǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŝŶƚĞ
ƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘EŽŐŵĂĂůƐϮŝŶĚƌƵŬŬĞŶŽŵĚĞƌŝũǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƵŝƚƚĞƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘/ŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ
ǀĂŶĚĞƌŝũǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐĐŚĂŬĞůƚŽŽŬĚĞĚŝƐƉůĂǇǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŝŶ͘
ϲŬŵͬŚtĂůŬƐƐŝƐƚĨƵŶĐƟĞ͗ĞĞŶŚĂŶĚŝŐĞĨƵŶĐƟĞŽŵĚĞ
ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐĂĂŶĚĞŚĂŶĚŵĞĞƚĞǀŽĞƌĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌͲ
ďĞĞůĚƵŝƚĚĞƐƚĂůůŝŶŐ͘EĂŚĞƚŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶŚĞƚƐǇƐͲ
ƚĞĞŵŬƵŶƚƵŵĞƚĚĞͲŬŶŽƉϯĚĞŵŽƚŽƌůĂƚĞŶĚƌĂĂŝĞŶ
ǌŽŶĚĞƌĚĂƚƵŚŽĞŌŵĞĞƚĞƚƌĂƉƉĞŶ͘hŬƵŶƚŚŝĞƌŵĞĞ
ůŽƉĞŶĚŶĂĂƐƚĚĞĮĞƚƐĚĞĮĞƚƐĞůĞŬƚƌŝƐĐŚǀŽŽƌƚďĞǁĞŐĞŶ͘
hĚŝĞŶƚĚĞŬŶŽƉĚĞŚĞůĞƟũĚŝŶŐĞĚƌƵŬƚƚĞŚŽƵĚĞŶŽŵ
ǀĂŶĚĞtĂůŬƐƐŝƐƚĨƵŶĐƟĞŐĞďƌƵŝŬƚĞŬƵŶŶĞŶŵĂŬĞŶ͘ƌǀĞƌƐĐŚŝũŶƚĞĞŶŝĐŽŽŶǀĂŶĞĞŶ
ĮĞƚƐĞƌ͘,ĞƚŝĐŽŽŶƚũĞŽƉƐĐŚĞƌŵϰǌĂůŬŶŝƉƉĞƌĞŶǌŽůĂŶŐƵĚĞͲŬŶŽƉϯŝŶŐĞĚƌƵŬƚŚŽƵĚ
ĞŶĚĞŵŽƚŽƌďĞŐŝŶƚƚĞĚƌĂĂŝĞŶ͘ͲŬŶŽƉϯůŽƐůĂƚĞŶĞŶĚĞŵŽƚŽƌƐƚŽƉƚĚŝƌĞĐƚ͘

ĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚŝŶĚŝĐĂƟĞ͗ǁĂŶŶĞĞƌŚĞƚďĂƩĞƌŝũͲŝĐŽŽŶϲŐĞŚĞĞůŐĞǀƵůĚŝƐŝƐĚĞĂĐĐƵͲ
ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚĐĂϭϬϬй,ĞƚǁĞƌŬĞůŝũŬĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐƚĂĂƚŝŶĐŝũĨĞƌƐďŽǀĞŶŚĞƚďĂƩĞƌŝũͲŝĐŽŽŶ͘
tĂŶŶĞĞƌĚĞĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚĂĨŶĞĞŵƚǌĂůŚĞƚďĂƩĞƌŝũͲŝĐŽŽŶ͚ůĞĞŐůŽƉĞŶ͛͘ŝũĞĞŶĂĐĐƵͲ
ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚůĂŐĞƌĚĂŶϮϬйŝƐŚĞƚǌĂĂŬĚĞĂĐĐƵŶƵǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬŽƉƚĞůĂĚĞŶ͕ŽŵƚĞ
voorkomen dat de ondersteuning wegvalt. Bij een zeer lage accucapaciteit gaat de
ĂĐĐƵŝŶŽŶĚĞƌǀŽůƚĂŐĞͲďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ͘ĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐƚŽƉƚ͘
^ĞůĞĐƟĞŵŽĚƵƐ͗ kies door kort op de aan/uit en
modusknop [1] te drukken wat er wordt weerͲ
gegeven in balk [7]:
(TRIP) Reis: dagelijks aantal kilometers
(ODO) totaal aantal kilometers
(MAX) maximale snelheid
(AVG) gemiddelde snelheid
;ZE'ͿƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞĂĐƟĞƌĂĚŝƵƐ
(CAL) energieverbruik (alleen met gemonteerde
koppelsensor)
;d/DͿƌĞŝƐƟũĚ
(POWER) motorvermogen
^ĞƌǀŝĐĞ͘,ĞƚĚŝƐƉůĂǇƚŽŽŶƚĚĞŵĞůĚŝŶŐ͚^ĞƌǀŝĐĞ͛
ǌŽĚƌĂĞƌĞĞŶďĞƉĂĂůĚĂĂŶƚĂůŬŝůŽŵĞƚĞƌŽĨůĂĂĚĐǇͲ
cli is bereikt. Bij een kilometerstand van meer
ĚĂŶϱϬϬϬŬŵ;ŽĨŵĞĞƌĚĂŶϭϬϬůĂĂĚĐǇĐůŝͿǁŽƌĚƚĚĞŵĞůĚŝŶŐ͚^ĞƌǀŝĐĞ͛ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶŽƉ
ŚĞƚĚŝƐƉůĂǇ͘hĚŽĞƚĞƌŐŽĞĚĂĂŶĚĞĞͲďŝŬĞǀŽŽƌƌĞŐƵůŝĞƌŽŶĚĞƌŚŽƵĚŶĂĂƌĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞͲ
verlener te brengen en onderhoud te laten uitvoeren.

s/>>ddDd<dͲ>ϴϴϬ/^W>z'Zh/<Z^,E>//E'
'ĞĂĐŚƚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌ͕ůĞĞƐĚĞǌĞŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐĂůƐƚƵďůŝĞŌŐŽĞĚĚŽŽƌǀŽŽƌĚĂƚƵƵǁsŝůůĞƩĞ
ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐŵĞƚĚŝƚ<dͲ>ϴϴϬĚŝƐƉůĂǇŐĂĂƚŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ĞǌĞŚĂŶĚůĞŝĚŝŶŐŐŝĚƐƚƵ
ĚŽŽƌĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶŐĞďƌƵŝŬƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌƵƵǁĞͲďŝŬĞŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ
kunt gebruiken.
FUNCTIES EN WEERGAVE:
1: ON/OFF:
Aan/uit knop
2: MODE
Modusknop
3: 6km/h
Walk Assist knop
ϰ͗ĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚŝŶĚŝĐĂƟĞĚŵǀϰ>Ɛ
5: Ondersteuningsstanden, 5 LEDs
ϲ͗ŝŶĚŝĐĂƟĞůĞĚ͚tĂůŬƐƐŝƐƚ͛
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GEBRUIK:
Schakel de accu in zoals beschreven op de eerste bladzijde.
In/uitschakelen: houdt de ON/OFF knop [1] enkele seconden ingedrukt om op te starͲ
ten. Druk om uit te schakelen ook weer enkele seconden op de ON/OFF knop [1].
tĂŶŶĞĞƌŚĞƚĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞƐǇƐƚĞĞŵǀĂŶĚĞĮĞƚƐŐĞĚƵƌĞŶĚĞϱŵŝŶƵƚĞŶŶŝĞƚǁŽƌĚƚŐĞͲ
ďƌƵŝŬƚǌĂůŚĞƚĚŝƉůĂǇĞŶŚĞƚĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞƐǇƐƚĞĞŵĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘
ŝũŚĞƚŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵǌĂůŽŽŬĚĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐĂĂŶŐĂĂŶ͘ĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŝƐ
ŶŝĞƚƵŝƚƚĞƐĐŚĂŬĞůĞŶ͕ŵĂĂƌŐĞďƌƵŝŬƚǌŽǁĞŝŶŝŐƐƚƌŽŽŵĚĂƚĚŝƚŐĞĞŶŝŶǀůŽĞĚŚĞĞŌŽƉĚĞ
ĂĐƟĞƌĂĚŝƵƐǀĂŶĚĞĮĞƚƐ͘
tĂŶŶĞĞƌŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵŝƐŝŶŐĞƐĐŚĂŬĞůĚŬƵŶƚƵŵĞƚĚĞDKŬŶŽƉϮĚĞ
ondersteuningsstand kiezen: ϮϬйͲϰϬйͲϲϬйͲϴϬйͲϭϬϬй͘ĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ>Ɛ
[5] gaan branden.
ϲŬŵͬŚtĂůŬƐƐŝƐƚĨƵŶĐƟĞ͗ĞĞŶŚĂŶĚŝŐĞĨƵŶĐƟĞŽŵĚĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐĂĂŶĚĞŚĂŶĚ
ŵĞĞƚĞǀŽĞƌĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚĚĞƐƚĂůůŝŶŐ͘EĂŚĞƚŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵŬƵŶƚ
ƵŵĞƚĚĞϲŬŵͬŚŬŶŽƉϯĚĞŵŽƚŽƌůĂƚĞŶĚƌĂĂŝĞŶǌŽŶĚĞƌĚĂƚƵŚŽĞŌŵĞĞƚĞƚƌĂƉƉĞŶ͘
hŬƵŶƚŚŝĞƌŵĞĞůŽƉĞŶĚŶĂĂƐƚĚĞĮĞƚƐĚĞĮĞƚƐĞůĞŬƚƌŝƐĐŚǀŽŽƌƚďĞǁĞŐĞŶ͘hĚŝĞŶƚĚĞ
ŬŶŽƉĚĞŚĞůĞƟũĚŝŶŐĞĚƌƵŬƚƚĞŚŽƵĚĞŶŽŵǀĂŶĚĞtĂůŬƐƐŝƐƚĨƵŶĐƟĞŐĞďƌƵŝŬƚĞŬƵŶͲ
ŶĞŶŵĂŬĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĐĂƟĞůĂŵƉũĞϲǌĂůŬŶŝƉƉĞƌĞŶ͘
ĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚŝŶĚŝĐĂƟĞ͗ǁĂŶŶĞĞƌĂůůĞϰ>ƐϰďƌĂŶĚĞŶŝƐĚĞĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚϴϬйŽĨ
ŚŽŐĞƌ͘tĂŶŶĞĞƌĚĞĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚĂĨŶĞĞŵƚǌƵůůĞŶĚĞŝŶĚŝĐĂƟĞůĂŵƉũĞƐĞĞŶǀŽŽƌĞĞŶ
ƵŝƚŐĂĂŶ͘ŝũĞĞŶĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚůĂŐĞƌĚĂŶϮϬйŐĂĂƚŚĞƚůĂĂƚƐƚĞ>ũĞ;ďŝũĚĞ>ͿŬŶŝƉͲ
peren. Het is zaak de accu nu zo snel mogelijk op te laden, om te voorkomen dat de
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǁĞŐǀĂůƚ͘ŝũĞĞŶůĂŐĞĂĐĐƵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚŐĂĂƚĚĞĂĐĐƵŝŶŽŶĚĞƌǀŽůƚĂŐĞͲďĞͲ
veiliging. De LEDs zullen alle vier uitgaan en de ondersteuning stopt.

VILLETTE MET VASTE ZADELPEN
KƉĚŝǀĞƌƐĞsŝůůĞƩĞĮĞƚƐĞŶŝƐĞĞŶǀĂƐƚĞǌĂĚĞůƉĞŶŐĞŵŽŶƚĞĞƌĚ͘ĞǌĞŝƐĞǆƚƌĂůĂŶŐ͕
waardoor ook langere mensen de juiste zadelhoogte kunnen instellen. U kunt het
zadel eenvoudig omhoog of omlaag stellen door de zadelbuisklem [1] met een inbusͲ
sleutel los te draaien en het zadel omhoog of omlaag te bewegen. Daarna de zadelͲ
buisklem weer stevig vastdraaien. Let er daarbij op dat het zadel recht vooruit steekt,
ŝŶůŝũŶŵĞƚŚĞƚĨƌĂŵĞ͘ĞũƵŝƐƚĞǌĂĚĞůŚŽŽŐƚĞǀŝŶĚƚƵĚŽŽƌŶĂĂƐƚĚĞĮĞƚƐƚĞŐĂĂŶƐƚĂĂŶ
met beide voeten plat op de grond. Het zadel moet dan op heupkomhoogte staan.
Draai de pedalen zo dat het ene pedaal in de onderste stand staat. Wanneer u op de
ĮĞƚƐǌŝƚŵŽĞƚŚĞƚďĞĞŶĚĂƚŽƉŚĞƚƉĞĚĂĂůŝŶĚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƐƚĂŶĚƐƚĂĂƚůŝĐŚƚŐĞďŽŐĞŶǌŝũŶ͕
ǌŽĂůƐŝŶĚĞĂĩĞĞůĚŝŶŐϮ͘KŽŬŵŽĞƚƵŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬŵĞƚ;ĚĞƚĞŶĞŶǀĂŶͿĞĞŶǀŽĞƚĂĂŶĚĞ
ŐƌŽŶĚŬƵŶŶĞŶŬŽŵĞŶǁĂŶŶĞĞƌƵƐƟůƐƚĂĂƚ͘
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Het zadel kan een stukje vooruit en achteruit worden geschoven op de rails door zaͲ
delbout [3] los te draaien met een inbussleutel en het zadel te verschuiven. Draai [3]
daarna weer goed vast. Wanneer het zadel bijvoorbeeld zo laag moet dat het voor de
accu langs moet zakken, zult u het zadel naar voren moeten schuiven.
VILLETTE MET VERENDE ZADELPEN
KƉĚŝǀĞƌƐĞsŝůůĞƩĞĮĞƚƐĞŶŝƐĞĞŶǀĞƌĞŶĚĞǌĂĚĞůƉĞŶŐĞŵŽŶƚĞĞƌĚ͘ĞǌĞŚĞĞŌĞĞŶǀĞĞƌͲ
ǁĞŐǀĂŶϰϬŵŵ͘ĞǀĞƌŝŶŐŝƐƐƚĂŶĚĂĂƌĚŽƉ͚ĐŽŵĨŽƌƚĂďĞů͛ŝŶŐĞƐƚĞůĚ͕ĚĂƚǁŝůǌĞŐŐĞŶĚĂƚ
de pen makkelijk inveert. De vering is in te stellen door de zadelpen uit het frame te
nemen. Draai hiervoor de zadelbuisklem [1] een stukje los, totdat de zadelbuis vrij kan
bewegen. Aan de onderzijde van de zadelpen kunt u met een inbussleutel de afsluitͲ
ring aan draaien, waardoor deze iets verder in de zadelpen verdwijnt. Hierdoor wordt

1

Comfortabele vering.

Stugge vering.

ĚĞǀĞƌŝŶŐƐƚƵŐŐĞƌ͕ǁĂƚǀŽŽƌǌǁĂĂƌĚĞƌĞďĞƌŝũĚĞƌƐƉƌĞƫŐĞƌǌĂůƌŝũĚĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌƵĚĞ
ǀĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǌĂĚĞůƉĞŶŶĂĂƌǁĞŶƐŚĞĞŌŝŶŐĞƌĞŐĞůĚŬƵŶƚƵĚĞũƵŝƐƚĞǌĂĚĞůŚŽŽŐƚĞŐĂĂŶ
instellen op de manier zoals bij de vaste zadelpen hiervoor is uitgelegd. Draai tenslotͲ
te de zadelbuisklem [1] weer stevig vast. Ook het zadel op de geveerde pen kan naar
voren en achter worden verschoven door de zadelbout los te draaien, zoals hierboven
is uitgelegd.
VILLETTE MET VASTE STUURPEN
KƉsŝůůĞƩĞĮĞƚƐĞŶŵĞƚĞĞŶǀŽŽƌǁŝĞůŵŽƚŽƌĞŶǀĂƐƚĞǀŽŽƌǀŽƌŬŝƐĞĞŶǀĂƐƚĞƐƚƵƵƌƉĞŶ
gemonteerd. Het stuur kan een klein stukje in hoogte versteld worden, de stuurpen is
niet al te lang. U kunt het stuur verstellen met behulp van inbussleutels.
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Haal de beschermdop [1] uit de bovenkant van het stuur en draai de stuurbout [2] een
ĂĂŶƚĂůƐůĂŐĞŶůŽƐ͘DŽŐĞůŝũŬŵŽĞƚƵŽƉĚĞďŽƵƚƟŬŬĞŶŽŵĚĞƐƚƌŽƉůŽƐƚĞŵĂŬĞŶƵŝƚĚĞ
voorvork. U kunt het stuur nu iets naar beneden of boven trekken, maar nooit verder
dan de markering op de stuurbuis! Draai de stuurbout [2] daarna weer goed vast.
WůĂĂƚƐĚĞĚŽƉϭƚĞƌƵŐ͘KŵĚĞƐƚƵƵƌƐƚĂŶŐŝŶĚĞŐĞǁĞŶƐƚĞŚŽĞŬƚĞǌĞƩĞŶĚƌĂĂŝƚƵďŽƵƚ
[3] los, versteld u het stuur en draait u bout [3] weer stevig vast.
VILLETTE MET VERSTELBAAR STUUR TYPE 1
KƉsŝůůĞƩĞĮĞƚƐĞŶŵĞƚĞĞŶǀŽŽƌǁŝĞůŵŽƚŽƌĞŶǀĞƌĞŶĚĞǀŽŽƌǀŽƌŬŝƐĞĞŶǀĞƌƐƚĞůďĂĂƌ
stuur gemonteerd. LET OP! U kunt de stuurpen niet dieper in het frame laten zakken.
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Draai de bout [1] een stukje los. Trek het stuur omhoog of omlaag in de gewenste
ƉŽƐŝƟĞĞŶĚƌĂĂŝĚĞďŽƵƚϭǁĞĞƌƐƚĞǀŝŐǀĂƐƚ͘
Draai vervolgens alle 4 boutjes [2] bovenop de stuurkop om en om een stukje los
ĞŶǀĞƌƐƚĞůĚĞƐƚƵƵƌƐƚĂŶŐǌŽĚĂƚĚĞŚĂŶĚŐƌĞƉĞŶŝŶĚĞŐĞǁĞŶƐƚĞƉŽƐŝƟĞƐƚĂĂŶ͘ƌĂĂŝ
vervolgens de 4 bouten om en om weer vast. Zorg ervoor dat het stuur precies in het
midden van de kop staat. Om en om: Draai elk boutje eerst een klein stukje los of
vast, en herhaal dit proces enkele keren totdat het stuur los komt of goed vast zit.
VILLETTE MET VERSTELBAAR STUUR TYPE 2 (A-head)
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ƚĞůƐ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŬƵŶƚƵĚĞǀŽŽƌƵƉƌĞƫŐƐƚĞǌŝƚŚŽƵĚŝŶŐŝŶƐƚĞůůĞŶ͘

1

2

Draai de bout [1] een stukje los. Trek het stuur omhoog of omlaag in de gewenste
ƉŽƐŝƟĞĞŶĚƌĂĂŝĚĞďŽƵƚϭǁĞĞƌƐƚĞǀŝŐǀĂƐƚ͘
Draai vervolgens alle 4 boutjes [2] bovenop de stuurkop om en om een stukje los
ĞŶǀĞƌƐƚĞůĚĞƐƚƵƵƌƐƚĂŶŐǌŽĚĂƚĚĞŚĂŶĚŐƌĞƉĞŶŝŶĚĞŐĞǁĞŶƐƚĞƉŽƐŝƟĞƐƚĂĂŶ͘ƌĂĂŝ
vervolgens de 4 bouten om en om weer vast. Zorg ervoor dat het stuur precies in het
midden van de kop staat. Om en om: Draai elk boutje eerst een klein stukje los of
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