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DISPLAY & REMOTE

GEBRUIK

AAN/UIT SCHAKELEN
Om de fiets aan of uit te schakelen 
druk je 2 seconden op de aan/uit knop.
(aanzetten van de fiets moet steeds gebeuren
zonder dat er een voet op de pedalen staat)

FUNCTIEMENU
Om door het functiemenu te scrollen Om door het functiemenu te scrollen 
gebruik je de functietoets op het 
display of remote.
Volgende functies zijn beschikbaar: 
- Bereik (actieradius in huidig ondersteuningsniveau)
- Totale afstand van de fiets
- Trip afstand (reset mogelijk)
- Maximale snelheid (reset mogelijk)- Maximale snelheid (reset mogelijk)
- Gemiddelde snelheid (reset mogelijk)
- Trip tijd

VERLICHTING
De verlichting van de fiets kan je 
aan- of uitschakelen met de 
verlichting aan/uit knop

ONDERSTEUNINGONDERSTEUNING
De elektrische fiets beschikt over 
4 ondersteuningsniveau’s te bedienen 
met de ondersteuningsniveau hoger 
of lager toets.

WANDELASSISTENT
De fiets kan tegen een snelheid van 
6km/u functioneren zonder dat jezelf 6km/u functioneren zonder dat jezelf 
hoeft te trappen.
Op die manier kan je de fiets 
bijvoorbeeld in fietsgoot langs een trap 
naar boven begeleiden. Activeer de 
wandelassistent door de knop 
“lager ondersteuningsniveau” 
gedurende meer dan 2 seconden in te drukken.gedurende meer dan 2 seconden in te drukken.

ACCU LADEN
De accu kan worden geladen door de rubberen dichting aan de rechterzijde van de accuhouder op te lichten en de oplader
aan te sluiten. De accu kan ook uit de fiets gehaald worden met behulp van de sleutel (kwartslag naar links draaien en 
accu uittrekken)
We raden aan om de accu te laden wanneer nog 2 van de 5 leds op de accu branden of zichtbaar zijn op de display.
Het laadproces duurt ongeveer 3 uur. Bevestig eerst de lader aan de accu en pas nadien in het stopcontact.
Verwijder de oplader uit het stopcontact nadat de accu minimaal met 4 leds is geladen. Laat de lader niet onnodig Verwijder de oplader uit het stopcontact nadat de accu minimaal met 4 leds is geladen. Laat de lader niet onnodig 
in het stopcontact zitten.

SAFETY FIRST
Het gebruik van helm en fluo hesje zijn sterk aan te raden.
Gebruik het beugelslot steeds in combinatie met de steekslot ketting.
Stel de fiets in op een laag ondersteuningsniveau bij het eerste gebruik en vertrek.

VERSNELLINGEN
De fiets heeft ook 8 of 9 versnellingen te bedienen met de schakelhendels rechts aan het stuur. De fiets heeft ook 8 of 9 versnellingen te bedienen met de schakelhendels rechts aan het stuur. 
Plaats de fiets in een lagere versneling in bergop (duwen met de rechter duim) en een hogere versnelling in bergaf
(trekken met de rechter wijsvinger).

TIPS & ADVIES
- Zorg voor voldoende bandenspanning (ongeveer 4 bar)
- Pech onderweg? Bel VAB (078 222 222) en vermeld het aansluitingsnummer van de fiets.
- Controleer dat de batterij vastgeklikt zit en voldoende is geladen
- Ondervind je problemen, contacteer ons dan onmiddelijk en blijf hier niet mee rondrijden.- Ondervind je problemen, contacteer ons dan onmiddelijk en blijf hier niet mee rondrijden.
- Accu bewaren tussen 0 en 20 graden
- Zorg dat de accu voldoende is geladen bij langdurig niet gebruik.
- Het zadel kan in de hoogte worden versteld met behulp van de snelsluiting, maar zorg dat de zadelbuis steeds minimaal
  8cm in het frame blijft zitten.

VRAGEN OF INLICHTINGEN 
HALLO@VEELOO.BE - 0800 62 332


