
Het kan zijn dat uw fiets met een ander type lader is geleverd, volg dan deze 
instructie. (Deze instructie geldt voor de lader met twee controle LED’s) 
 
 
Opladen van de accu: 

Voor optimale conditie en capaciteit van de 
accu, adviseren wij om de accu binnen bij 
kamertemperatuur op te laden.  
 
Om de accu op te laden: 
1. Open het slotje door de sleutel een 

kwartslag te draaien. 
2. Trek het handvat naar voren. 
3. Trek de accu uit de houder. 
4. Neem de accu mee. Steek eerst de lader in 

het oplaadpunt van de accu. 
5. Steek daarna de stekker van de lader in 

het stopcontact. Het rode lichtje van de 
lader gaat branden. 

6. Afhankelijk van de accustatus is de 
oplaadtijd ongeveer 1,5 uur. Als het groene 
lichtje gaat branden is de accu volledig 
opgeladen. 

7. Zodra de accu is opgeladen, eerst de 

stekker uit het stopcontact halen.  
8. Haal daarna de laadconnector van de 

accu’s uit de connector van de lader 
 
 

 
Bij het opladen eerst het laadpunt 
van de accu’s aansluiten en daarna 

pas de stekker in het stopcontact 
steken!  
Indien opgeladen, eerst de stekker 
uit het stopcontact halen en daarna 

de lader van de accu ontkoppelen!  
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Het kan zijn dat uw fiets met een ander type lader is geleverd, volg dan deze 
instructie. (Deze instructie geldt voor de lader met twee controle LED’s) 
 
Opladen van de accu:  

Voor optimale conditie en capaciteit van de accu, 
adviseren wij om de accu binnen bij 
kamertemperatuur op te laden. Om de accu op te 
laden: 
 
1. Open het slotje door de sleutel een 

kwartslag te draaien. 
2. Druk het slotje in en trek gelijktijdig met de 

andere hand de accu uit de houder. 
3. Neem de accu mee naar binnen. Steek 

eerst de lader in het oplaadpunt van de 

accu. 
4. Steek daarna de stekker van de lader in 

het stopcontact. Het rode lichtje van de 
lader gaat branden. 

5. Afhankelijk van de accustatus is de 
oplaadtijd ongeveer 4 uur. Als het groene 
lichtje gaat branden is de accu volledig 
opgeladen. 

6. Zodra de accu is opgeladen, eerst de 

stekker uit het stopcontact halen.  
7. Haal daarna de laadconnector van de 

accu’s uit de connector van de lader. 
8. Plaats de accu’s weer terug in de houder 

op de fiets en maak het slotje weer dicht.  
 
 
 
 

Bij het opladen eerst het laadpunt 
van de accu’s aansluiten en daarna 

pas de stekker in het stopcontact 
steken!  
Indien opgeladen, eerst de stekker 
uit het stopcontact halen en daarna 

de lader van de fiets ontkoppelen!  
 
 

2. 

4. 

3. 

1
. 


