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De accu laden

 � Inleiding
U kunt de accu niet onmiddellijk na ontvangst gebruiken. De accu kan worden gebruikt nadat u deze hebt opgeladen met de aangegeven lader. Zorg dat 
u hem oplaadt voor gebruik. De accu kan worden gebruikt wanneer de LED op de accu gaat branden.

 � Juist gebruik van de accu
Er kan op ieder willekeurig moment worden opgeladen, ongeacht de lading van de accu. Echter, u moet de accu onder de volgende omstandigheden 
volledig opladen. Sluit de juiste lader aan op de accu.

 • De accu wordt voor de verzending niet opgeladen. Laad de accu eerst volledig op voordat u gaat fietsen.

 • Als u gedurende langere tijd niet gaat fietsen, laad de accu dan op, voordat u de fiets stalt.

Laad de accu zo snel mogelijk op als hij volledig leeg is geraakt. Als u de accu niet oplaadt, kan hij verslechteren.

 • Als u langere tijd niet fietst, laad de accu dan regelmatig op. Laat de accu niet helemaal leegraken.

 • Maak geen verbinding met E-TUBE PROJECT terwijl de accu wordt geladen.

 � De accu laden

Wanneer de accu los wordt opgeladen

<EC-E6000>

1

Bevestig de adapter (B) op de 
laadstekker van de acculader (A).

(A)

(B)

(A) Laadstekker

(B) Adapter

2 Steek de stekker van de acculader in het stopcontact.

3

Steek de adapter (B) in de 
laderaansluiting van de accu (C).

* Wanneer u de adapter in de 
laderaansluiting steekt, moet u de 
laadstekker zodanig houden dat deze 
omlaag is gericht naar de adapter. 
Steek de laadstekker niet naar boven 
in de adapter.

* Laad de accu binnenshuis op een 
vlakke ondergrond op. <BT-E6010>

(C)

(D)

(C) (D)

<BT-E6000> (C) Laderaansluiting

(D) Accu
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<SM-BCE60>

Sluit de stekker van de lader aan op de 
laderaansluiting (B) van de accu (A).
Steek de stekker naar binnen met de 
groefzijde (C) in de richting die wordt 
aangegeven in de afbeelding.

<BT-E6000>

(B)

(C)

(A)

(D)

<BT-E6010>

(C)

(B)

(A) Accu

(B) Laderaansluiting

(C) Groef

(D) Achterzijde (Geen groef)
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Wanneer de accu wordt opgeladen op de fiets

<EC-E6000>

1 Steek de stekker van de lader in het stopcontact.

2

Steek de laadstekker in de laderaansluiting 
van de accuhouder.

* Plaats de acculader op een stabiele 
ondergrond voordat u de accu oplaadt.

<BT-E6010>

(A)
(B)(C)

<BT-E6000>

(A)

(B)(C)

(A) Batterijhouder

(B) Laderaansluiting

(C) Laadstekker
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 � Over de indicatoren van de accu en lader

Zodra het laden is gestart, gaat het LED-lampje 
(A) op de lader branden.
U kunt de huidige laadstatus afl ezen aan het 
accupeillampje (B) op de accu.

  

Brandt

Aan het laden

(Binnen 1 uur na het 

voltooien van de 

laadprocedure)

  

Knippert
Fout bij het laden

  

Uitgeschakeld

Accu ontkoppeld

(1 uur of langer na het 

voltooien van de 

laadprocedure)

(A)

(B)

(A) LED-lampje lader

(B) Accupeillamp

 GEVAAR

Gebruik voor het laden de accu en lader die 
door de fabrikant zijn opgegeven en volg de 
aanwijzingen van de fabrikant voor het 
laden. Als dit niet in acht wordt genomen, 
kan de accu oververhit raken, barsten of 
ontploffen.

N.B.

Als de fi ets onmiddellijk na aankoop 
gedurende langere tijd wordt opgeslagen, 
moet u de accu opladen, voordat u gaat 
fi etsen. Zodra de accu is opgeladen, begint 
deze te verslechteren.

Laadindicatie

Indicator accupeil*1 Accupeil

    0% - 20%

    21% - 40%

    41% - 60%

    61% - 80%

    81% - 99%

     100%

 *1  : Uit  : Brandt : Knippert

Indicatie wanneer de accu niet op de lader of de fi ets is aangesloten
Het accupeil kan worden gecontroleerd door op de aan/uit-knop van de accu te drukken terwijl de accu niet is aangesloten. Het accupeil wordt niet 
weergegeven wanneer de accu op de fi ets is aangebracht.

Indicator accupeil*1 Accupeil

    100% - 81%

    80% - 61%

    60% - 41%

    40% - 21%

    20% - 1%

    0%

    Uitschakelen

 *1  : Uit  : Brandt : Knippert
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Indicatie wanneer de accu op de fiets is aangesloten

Wanneer de accu wordt ingeschakeld, gaan alle indicators branden. Op het display van de fietscomputer kunt u zien wat het accupeil is.

 � Accupeil en foutindicatie

Foutindicatie Toestand Oplichtpatroon *1 Herstel

Systeemfout
Communicatiefout met het 
fietssysteem     

Controleer of de kabel niet loszit of onjuist is aangesloten.
Neem contact op met een agentschap als de situatie niet 
verbetert.

Temperatuurbescherming

Als de temperatuur het 
gegarandeerde 
bedrijfsbereik overschrijdt, 
wordt de accu 
uitgeschakeld.

    

Laat de accu op een koele plaats buiten bereik van direct 
zonlicht afkoelen tot de temperatuur in de accu voldoende is 
gedaald.
Neem contact op met een agentschap als de situatie niet 
verbetert.

Fout bij 
beveiligingsauthenticatie

Dit wordt weergegeven als 
er geen originele 
aandrijfeenheid is 
aangesloten.
Dit wordt weergegeven als 
een van de kabels is 
ontkoppeld.

    

Sluit een originele accu en aandrijfeenheid aan.
Controleer de toestand van de kabels.
Neem contact op met een agentschap als de situatie niet 
verbetert.

Fout bij het laden
Dit wordt weergegeven als 
er tijdens het laden een 
fout optreedt.

    

Trek de stekker tussen de accu en de lader los en druk de aan/
uit-knop in terwijl alleen de accu is aangesloten.
Als de fout alleen optreedt wanneer de accu is aangesloten, 
neem dan contact op met een agentschap.

Accustoring
Elektrische storing in de 
accu     

Sluit de lader op de accu aan en ontkoppel hem weer. Druk op 
de aan/uit-schakelaar terwijl alleen de accu is aangesloten.
Als de fout alleen optreedt wanneer de accu is aangesloten, 
neem dan contact op met een agentschap.

*1  : Uit  : Brandt : Knippert


