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2. VOOR WE OP PAD GAAN

2.5. Accu opladen
Het laden van de accu kan zowel in de e-bike als los van de e-bike 
gebeuren. Gebruik hiervoor enkel de bijgeleverde lader.

Accu opladen in de e-bike
Simpelweg druk de oplaadplug door de rubberen afsluitrubber in de 
accu om het opladen te starten. 

Accu opladen buiten de e-bike
Ontgrendel de accu door de fietssleutel in het accuslot te steken. De 
accu springt een klein stukje uit de fiets wanneer deze makkelijk op te 
pakken is. Pas op voor frameschade bij het verwijderen en plaatsen van 
de accu. 

Als de accu verwijdert is kunt u de laadplug weer 
gemakkelijk in de accu steken. 

bell Verbind	eerst	de	lader	met	de	e-bike	alvorens	de	lader		 	
 aan te sluiten op de netspanning. 

info Uitgebreidere	informatie	over	uw	accu	en	opladers	kunt	u		 	
 vinden op pagina 16
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4. DE ACCU

4.1. Plaatsen en verwijderen van de accu
U kunt de accu eenvoudig uit het frame tillen zodra deze na het 
omdraaien van de sleutel omhoog is gekomen. Zorg er bij het plaatsen 
van de accu voor dat deze goed is uitgelijnt met het frame van de fiets. U 
hoort een  duidelijk "klikgeluid" wanneer de accu zich vergrendeld in de 
fiets ter indicatie dat de batterij correct is geplaatst. 

info Mochten zich problemen voordoen met de accu, raadpleeg dan  
	 de	troubleshooter	tips	op	pagina	28.	

4.2. Het opladen van de accu
Zoals vermeld in de eerste sectie van deze handleiding zijn er meerdere 
manieren om de accu op te laden, naar gelang de situatie;

De gemiddelde laadduur met de originele lader zal zijn;
417 Wh: 5½ uur (leeg tot ~95% lading)
540 Wh:  6½ uur (leeg tot ~95% lading)

SAMEN MET DE MOTOR VORMT DE ACCU HET HART VAN UW E-BIKE. LEES HIERONDER MEER 
OVER HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE ACCU.

Options characteristics

In-bike opladen • Niet nodig de accu te verwijderen
• Ideaal als je je fiets parkeert in de 

buurt van een stopcontact

Off-bike opladen • Handig om de accu op te laden 
als u onderweg bent of als u 
uw e-bike buiten parkeert
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Aan de bovenzijde van de batterij vindt u een lading-indicator en een 
statusknop. Tijdens het opladen geeft de indicator de laadstatus als volgt 
weer:

Als de accu niet geladen wordt kunt op de huidige lading van de accu 
controleren door op de statusknop te drukken.

4.4. LED indicatielampjes
Tijdens het opladen van de batterij geeft de LED-indicator op de lader 
het volgende weer:

Function LED status

Geen accu aanwezig Groen

Accu volledig geladen Groen

Accu wordt geladen Rood

Belangrijkste aandachtspunten

Laad de accu niet op bij temperaturen onder het vriespunt. Neem de accu eventueel 
uit de e-bike en laad deze ergens anders op. 

Laad de accu niet op in direct zonlicht. Zorg dat de omgevingstemperatuur niet hoger 
is dan 40 °C.

Zorg dat de accu opgeladen wordt in een droge en goed geventileerde omgeving. 

Tips

Verbind eerst de laadstekker met de e-bike of de accu voordat u de lader op het 
lichtnet aansluit. Vergeet niet uw lader los te koppelen wanneer deze niet in gebruik is. 
Koppel de lader los van zowel de batterij als het stopcontact als de batterij vol is.

Het is normaal dat een oplader of accu tijdens het opladen opwarmt; voorkom daarom 
dat deze afgedekt worden tijdens gebruik. 

Houd uw oplader schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en reinig de lader 
met een droge doek om stof en vuil te verwijderen. De lader kan niet zelf worden 
gerepareerd in geval van defecten of schade. Neem hiervoor contact op met uw dealer.

4. DE  ACCU

4.3 Tips voor het laden van de accu
In onderstaande tabel vind u informatie over hoe u uw accu het beste 
kunt opladen, onderverdeeld in belangrijkste aandachtspunten en tips:

bell Als u de belangrijkste aandachtspunten negeert, kan de accu op 
 korte termijn beschadigen. QWIC zal een defecte accu onder 
	 garantie	in	onderzoek	nemen	en	bij	ernstige	sporen	van	misbruik	
	 kan	de	garantie	komen	te	vervallen.	Neem	voor	vragen	contact	
	 op	met	uw	dealer	of	kijk	op	onze	website	qwic.eu/battery	voor	
	 meer	informatie

Opgeladen tussen 40%-59%

Opgeladen	tussen	20%-40%
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4. DE ACCU

4.5 Accu gebruik en opslag
Het op de juiste manier gebruiken en opslaan van uw accu is erg 
belangrijk om de levensduur te garanderen. Lees hieronder onze 
belangrijkste aandachtspunten en tips over accu-onderhoud om er de 
komende jaren het maximale uit te halen.

Key essentials 

Laad een accu gelijk op als u deze heeft leeg gereden. Een stilstaande lege accu kan na 
weken al onherstelbaar beschadigt zijn

Laad uw accu van tijd tot tijd op, ook in de winter of wanneer u deze langere tijd niet 
gebruikt. Een batterij moet minimaal elke 3 maanden worden opgeladen, maar we 
raden aan om dit elke maand te doen. 

Wanneer u uw e-bike met de auto vervoert, verwijder dan indien mogelijk de accu of 
dek deze af.  

Tips

Om de levensduur van de accu te verlengen, raden we aan om deze regelmatig (bijna) 
leeg te rijden en vervolgens weer volledig op te laden in plaats van gedeeltelijk bijladen 
na iedere fietstocht.

Als u de accu een tijdje niet gebruikt, probeer deze dan op te slaan met een lading van 
ongeveer 70% (3-4 streepjes); indien mogelijk bij 10-15 ° C. 

bell Als u de belangrijkste aandachtspunten negeert, kan de accu op 
 korte termijn beschadigen. QWIC zal een defecte accu onder 
	 garantie	in	onderzoek	nemen	en	bij	ernstige	sporen	van	misbruik	
	 kan	de	garantie	komen	te	vervallen.	Neem	voor	vragen	contact	
	 op	met	uw	dealer	of	kijk	op	onze	website	qwic.eu/battery	
	 voor	meer	informatie

bell Het	elektrische	systeem	van	de	fiets	zal	ook	als	deze	uitgeschakeld	is	
	 (zeer	miniem)	stroom	vragen	van	de	accu.	Als	u	langere	tijd	geen	
	 gebruik	maakt	van	de	fiets	wordt	het	geadviseerd	de	accu	los	van	
	 de	fiets	op	te	slaan

bell De accu is waterdicht en daardoor bestand tegen regen. Stel de 
 accu echter niet (onnodig) bloot aan grote hoeveelheden water. of  
	 vervoer	deze	achter	op	de	fietsdrager	 	
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4.6. Bereik
Het bereik van de e-bike is de totale afstand die u kunt afleggen op een 
volle acculading. Het bereik is afhankelijk van de capaciteit van de accu 
en het energieverbruik van de motor. Het exacte bereik van uw fiets 
is lastig in te schatten vanwege de vele variabelen die hier invloed op 
hebben. Het gemiddelde geschatte bereik dat u kunt verwachten, wordt 
weergegeven in de onderstaande tabel:

bell Onze testen zijn uitgevoerd op vlak terrein, bij temperaturen van  
	 ongeveer	20	°C,	met	een	gemiddelde	snelheid	van	20	km/u	en	een		
	 totaalgewicht	op	de	fiets	van	ongeveer	75	kg.

Mocht u een verminderd bereik ervaren in vergelijking met de 
bovenstaande waarden, houd dan rekening met het volgende:

Ondersteuningsstand en eigen kracht
Hoe hoger de ondersteuningsstand des te meer de motor ondersteund 
en dus verbruikt. Daarnaast heeft je eigen input ook veel invloed. Bij 2 
gelijke fietsen in gelijke setting kan de ene fiets alsnog een hoger bereik 
hebben omdat er meer zelf wordt getrapt. Bij de ander zal de motor dan 
ongemerkt meer meehelpen. In het algemeen; des te lichter het fietsen 
voelt, des te meer energie er verbruikt wordt.

Stoppen en optrekken
(Vaak) stoppen voor verkeerslichten heeft een negatief effect op uw 
bereik. Optrekken vanuit stilstand verbruikt relatief veel energie en zorgt 
ervoor date de accu sneller leeg raakt.

Premium i Level 1 Level 3 Level 5

400 Wh 70 - 140 km 50 - 90 km 30 - 45 km

540 Wh 90 - 180 km 60 - 120km 40 - 60 km

4. DE ACCU

Een lange rit of meerdere korte ritten 
Uit onze ervaring is gebleken dat een enkele lange reis minder energie kost 
in vergelijking met meerdere kortere ritten.

Gewicht
Het totale gewicht op de fiets vermindert het bereik exponentieel. Als 
u bijvoorbeeld 10 kg boodschappen vervoerd, kan het bereik met 10% 
afnemen.

Trapfrequentie
Uw trapfrequentie (RPM) beïnvloedt het bereik van de e-bike. Over het 
algemeen resulteert een hoger toerental in een groter bereik, dus vergeet 
niet om zoveel mogelijk in lagere versnellingen te fietsen wanneer u 
optrekt of klimt. Zo komt u ook sneller op gang vanuit stilstand. Vergelijk 
de e-bike hier als bij een auto, die ook meer moeite heeft als u niet 
terugschakelt bij een stoplicht

Bandenspanning
De bandenspanning speelt een belangrijke rol in het bereik van de fiets. 
In tegenstelling tot een normale fiets, merkt u op een e-bike niet of 
nauwelijks dat uw banden langzaam leeglopen. Zachte banden zullen uw 
bereik echter aanzienlijk verminderen. U kunt de minimale en maximale 
aanbevolen bandenspanning vinden op de zijkanten van uw band en deze 
naar wens oppompen. Vergeet niet om uw banden elke twee weken  te 
controleren.
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Temperatuur
Houd er rekening mee dat lage temperaturen een merkbaar effect 
hebben op het bereik. De accu capaciteit wordt gemeten bij 25 °C en zal 
(tijdelijk) afnemen als het kouder is. 

Bij 0 °C heeft een volledig opgeladen accu ongeveer 70% van zijn 
maximale capaciteit en bij -10 °C kan dit verder afnemen tot 50%. 
Houd er rekening mee dat uw e-bike zich in de winter mogelijk ook 
sneller uitgeschakeld dan normaal het geval is.

Behalve de temperatuur hebben zaken als wind, regen en het type 
wegdek allemaal hun aandeel in het resterende bereik van de accu.

info Uw	fiets	is	uitgerust	met	een	verbruiksmeter	in	het	display.	Hierin		
 kunt u zien hoeveel energie de motor op dat moment verbruikt. U 
 kunt hierin goed in de gaten houden wat voor invloeden bijvoorbeeld 
	 terugschakelen,	tegenwind	en	een	helling	heeft	op	uw	verbruik.	Hoe	
	 lager	de	meter	uitvalt	hoe	verder	u	kan	fietsen!	

bell  Bij	QWIC	doen	we	erg	ons	best	om	het	bereik	zo	eerlijk	en	
 duidelijk mogelijk te communiceren. Daarom kiezen voor een 
 duidelijke omschrijving van onze test omstandigheden zodat u dit 
	 goed	met	uw	eigen	situatie	kunt	vergelijken.	Het	komt	alsnog	voor	
 dat het bereik hoger of lager uit kan vallen, omdat zoals u wellicht 
	 nu	heeft	gelezen,	het	van	ontzettend	veel	factoren	afhankelijk	is.	
	 We	adviseren	daarom	ook	om	zeker	net	na	aanschaf,	de	fiets	een	
	 paar	keer	(vrijwel)	leeg	te	rijden.	Op	die	manier	leert	u	uw	fiets	
 kennen en het bijbehorend persoonlijke bereik. 

4.7. Accu levensduur
De levensduur van de accu is afhankelijk van hoe en hoeveel u deze hebt 
gebruikt. Met de tips in deze handleiding kan deze gemakkelijk jaren 
mee gaan. Houd er echter rekening mee dat de levensduur van een 
accu met gebruik altijd minder wordt. Een daling van de accu capaciteit 
tussen de 5% en 15% per jaar wordt als normaal beschouwd.

De accu kan onder ideale omstandigheden ongeveer 1000 tot 1500 keer 
worden geladen en ontladen waarbij de capaciteit geleidelijk afneemt. 
Mocht de levensduur van de accu bereikt zijn dan dient deze vervangen 
te worden voor een nieuw exemplaar.

4. DE ACCU
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2. FIRST STEPS

2.5. Charging the battery
Charging your battery can be done with the battery still inserted in the 
e-bike or when it is removed from it. To charge the battery, use the 
dedicated charger that comes with your e-bike. 

In-bike charging
To start charging the battery while it is inserted in the e-bike, simply 
insert the charge plug through the rubber seal on the left side of your 
bike.

Off-bike charging
First, remove the battery from the e-bike. Unlock it by turning the key in 
the battery keyhole and the bike will automatically spring out of place. 
Be aware for frame damage when removing the battery.

To start charging, insert the charging plug into the battery socket. 
Connect the charging plug first before connecting to mains.

bell Always	connect	the	charging	plug	before	connecting	to		 	
 mains.

info More	detailed	information	regarding	your	battery	and		 	
	 charger	can	be	found	on	page	42.
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4. THE BATTERY

4.1. Placing and removing the battery
When taking out the battery from the frame, be aware of the weight and 
watch out for frame damage.. When inserting the battery in the frame, 
make sure your battery is aligned properly to avoid any contact issues. 
You will hear a "clicking" sound when lowering the battery in place 
letting you know that the battery is positioned and locked correctly. 

info If	you	encounter	any	problem	when	placing	the	battery,	check			
	 the	troubleshooting	tips	on	page	54.

4.2. Charging your battery
As mentioned in the first section of this manual, several charging options 
are available for your e-bike. Depending on the way you use and store 
your bike on a regular basis, you will find your ideal charging solution(s) 
in the table below. 

The average charge duration will be:
417 Wh: 5½ hours (empty up to ~95% charge)
540 Wh:  6½ hours (empty up to ~95% charge)

TOGETHER WITH THE MOTOR, THE BATTERY CAN BE CONSIDERED THE HEART OF YOUR E-BIKE. 
THIS SECTION SHOWS YOU HOW TO USE AND MAINTAIN IT WELL.

Options characteristics

In-bike charging • No need to remove battery
• Ideal if you park your e-bike in a 

garage/shed that has electricity 
nearby

Off-bike charging • Facilitates charging on the go 
(office, when travelling etc.)

• ideal if you park your e-bike 
outside
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On the top side of the battery, you will find a battery indicator and a 
status button. When connected to the charger, the indicator displays the 
charging status as follows:

If no charger is connected, shortly pressing the status button will light up 
the LEDs and inform you about the current state of charge.

4.4. LED indicators
While charging the battery the LED indicator on the travel charger will 
provide the following visual information about the state of charge.

Function LED status

No battery present Green

Battery fully charged Green

Battery charging Red

Key essentials

Don’t charge your battery in sub-zero temperatures. If you have a non-heated shed, 
please take the battery out of the e-bike and recharge it indoors. 

Don’t charge the battery in direct sunlight. Make sure that the environment 
temperature is below 40 0C.

Always charge the battery in a dry and well-ventilated area.

Tips

First insert the charging plug into the e-bike or battery socket before connecting 
the charger the mains. Don’t forget to disconnect your charger when not in use. 
Disconnect the (travel) charger from both battery and socket when the battery is full.

It is normal for any charger or battery to get warm during charging, so do not cover 
them up with anything while charging. 

Keep your charger clear. Unplug the power cord and clean the charger with a dry cloth 
to remove dust and dirt. The charger cannot be self-repaired in case of any defects or 
damages. Please contact your dealer regarding this matter.

4. THE BATTERY

4.3 Charging essentials
In the table below we listed some information on how to best charge 
your battery, divided into key essentials and tips.

bell Ignoring	the	key	essentials	can	destroy	you	battery	quickly.	
	 A	damaged	battery	send	for	warranty	will	be	investigated	for	such		
 misuse. Extensive signs of misuse may void warranty. Please contact 
	 your	dealer	or	go	to	our	website	qwic.eu/battery	for	more	
	 information	

Charged between 40%-59%

Charged	between	20%-39%
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4. THE BATTERY

4.5. Battery usage and storage
Using and storing your battery in a proper way is very important to 
maintain good battery health. Please find our key essentials and tips on 
battery maintenance to get the most out of it over the coming years. 

Key essentials 

Immediately charge your battery after you have driven it empty. A battery without 
charge can be damaged in days

Charge your battery from time to time, also during winter or when you don't 
necessarily use it. A battery will need a charge every 3 months minimum, but we 
advise to charge it every month. 

When transporting your bike outside the car, please check the maximum weight of the 
carrier. If needed remove the battery and cover the bike. 

Tips

To increase battery lifespan, we recommend to drive it (almost) empty and charge it 
back to full rather than partially recharging it every time you used the e-bike.  

If you are not using the battery for a while, try to store the battery with approximately 
50% charge (2-3 bars) left, if possible at 10-15 degrees. Try to charge it every month. 
If you are in the possession of a charger station, hibernation mode can be used to 
automatically keep your battery at 50% charge. 

bell Ignoring	the	key	essentials	can	destroy	you	battery	quickly.	A	
	 damaged	battery	send	for	warranty	will	be	investigated	for	such	
 misuse. Extensive signs of misuse may void warranty. Please contact 
	 your	dealer	or	go	to	our	website	qwic.nl/accu		for	more	information.	

bell The	electric	system	will	use	(very	little)	energy	when	turned		 	
	 off.	It	is	advised	to	remove	the	battery	from	the	bike	if	the		 	
	 bike	is	not	used	for	a	longer	time.

bell The	battery	is	sealed	and	therefore	resistant	to	rain.			 	
	 However,	do	not	to	expose	the	battery	to	excess	amounts	of	water.
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4.6. Range
The total distance that you can travel on a single battery charge is called 
the range. The range depends on the capacity of the battery and the 
energy consumption of the motor. The exact range of your bike is hard 
to predict due to many variables that influence it. The average estimated 
range that you can expect is displayed in below table:

bell Our	tests	have	been	carried	out	on	flat	terrain,	at	temperatures	of	
	 approximately	20	0C,	at	an	average	speed	of	20	km/h	with	a	driver		
	 having	a	weight	of	approximately	75	kg.

If you are experiencing reduced range compared to the values above 
keep the following in mind:

Power level and own input
The higher the power level, the more support the bike gives you, the 
more energy you are using, and the lower your range will be. Next to 
that your own input can increase or decrease your overall range. Even 2 
people with the same bike in the same setting and comparable physical 
features can have completely different ranges dependent on your own 
input. In general; the lighter the biking seems to go, the less input you 
provide, the more energy the system is using. 

Stopping and starting
Traffic lights will decrease your range significantly. Accelerating the e-bike 
from stillstand consumes a relatively large amount of energy and drains 
the battery faster. 

Premium i Level 1 Level 3 Level 5

400 Wh 70 - 140 km 50 - 90 km 30 - 45 km

540 Wh 90 - 180 km 60 - 120 km 40 - 60 km

4. THE BATTERY

Single long journey vs multiple short journeys
From our experience, a single long journey will consume less energy 
compared to multiple shorter trips due to the continuity of the trip. 

Weight
The total mass on the bike decreases your range exponentially. For 
example, adding 10 kg of groceries can result in a 10% decrease in range. 

RPM/input
Your pedaling rate, or Rotations Per Minute (RPM) influences the range of 
the battery. In general, a higher RPM results in more range, so remember 
to switch into lower gears as much as possible when accelerating or 
climbing a hill. Think of shifting down like in a car, where you would not be 
able to drive away in a higher gearing.

Tire pressure
Tire pressure plays an important role in battery range. When driving an 
e-bike, you will not notice that your tires slowly deflate as the motor will 
compensate for this. However, deflated tires will greatly decrease your 
range. You can find the minimum and maximum allowed tire pressure on 
the sides of your tire and set the pressure according to your preference. 
Remember to inflate your tires every two weeks.

Environmental influences
Cold temperatures have a noticeable effect on battery range. The battery 
capacity is measured at around 25 °C and will (temporarily) decrease 
when it is colder. At 0 °C a fully charged battery only holds 70% of its 
maximum capacity and at -10 °C this can even drop to 50%. Take into 
account that your battery might also shut down faster in winter. 
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Seating position
A taller person or a more upright seating position will create more 
drag. Especially on higher speeds air resistance will decrease your range 
significantly.

Effects such as wind, rain or off-road terrain etc. can decrease your range 
even more.

info Your	bike	is	fitted	with	a	power	meter	and	with	this	you	can	see	how	
	 much	energy	your	motor	is	currently	using.	You	can	use	this	to	see	
	 what	effect	a	lower	gearing	and	head	wind	can	have	on	your	usage	
	 without	you	even	noticing.	Try	to	get	the	usage	down	as	far	as	
	 possible	to	get	as	far	as	possible!	

bell  At	QWIC	we	try	very	hard	to	keep	our	range	estimation	as	accurate	
	 as	possible.	However,	because	of	so	many	factors	it	is	very	difficult	
	 to	predict.	We	advise	to	drive	the	battery	near	empty	a	few	times	in	
	 different	circumstances	and	power	levels	to	familiarize	yourself	with	
	 the	batteries	potential	in	combination	with	your	driving	behavior	to		
 learn your personal maximum range. 

4.7. Battery Lifespan
The lifespan of the battery depends on how and how much you have 
used it. If you make apply the tips and tricks in this manual you can 
easily enjoy your battery for years. Keep in mind however that batteries 
will always degrade with use. A decrease between 5-15% per year is 
considered normal. 

The battery pack can, under ideal conditions, be fully charged and 
discharged around 1000 to 1500 times, whereby its performance will 
slowly decline with (intensive) usage. When the life-expectancy of the 
battery has been reached, it could be in need for a replacement.

 

4. THE BATTERY


