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Inleiding. 

Dit is de handleiding voor de Van Raam App. De Van Raam App is een app 
waarmee een draadloze Bleutooth verbinding tot stand gebracht kan worden met 

uw Van Raam elektrische fiets. 
De Van Raam App heeft een aantal basis functies. Zo is er fietsdata te zien in de 
app zoals snelheid, trapfrequentie en trapkracht. Er is ook een functie waarmee 

een SOS bericht verzonden kan worden. Er wordt dan een SMS verstuurd naar 
het ingestelde nummer. In de SMS staan de coördinaten van de smartphone van 

het moment van het drukken op de knop. Met een directe link naar Google Maps 
kan meteen de locatie weergegeven worden. 
Daarnaast is het mogelijk om u ondersteuning tijdens het fietsen aan te passen. 

U kunt stand 1, 2 en 3 totaal anders instellen. Als dit niet toerijkend is kan uw 
dealer ook via de Van Raam App de instellingen aanpassen. 

De Van Raam App is een app voor Android 4.4 en hoger en IOS 8 en hoger en is 
ontwikkeld door Van Raam. De Van Raam App is uitsluitend te gebruiken voor 
Van Raam fietsen met een Silent systeem vanaf mei 2016. Fietsen die een ouder 

systeem hebben, kunnen omgebouwd worden zodat ook deze fietsen verbinding 
kunnen maken met de Van Raam App. De omvang van de ombouw verschilt per 

fiets en per type Elektrosysteem.  
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Login/registreer scherm. 

Inlogscherm. 

Als de Van Raam App voor de eerste keer wordt 

opgestart komt u in het inlog scherm terecht. Om 
de Van Raam App te gebruiken moet u zich eerst 
registreren. Onderin staat de knop “Ik heb nog 

geen account”. Als u hier op drukt komt u in het 
registreer scherm terecht. Als u al bij Van Raam 

geregistreerd bent kunt u bij het inlogscherm uw 
e-mail adres en wachtwoord invoeren en op 
inloggen drukken. 

Bent u nog niet bij Van Raam geregistreerd, ga 
dan naar het registreer scherm doormiddel van 

de knop “ik heb nog geen Van Raam account”. 

 

 

 

 

 

Wachtwoord vergeten. 

Als u uw wachtwoord vergeten bent kunt u onder 

de inlogknop op “wachtwoord vergeten?”drukken. 
Er opent zich dan een scherm waarin u uw e-mail 
adres in kan vullen. Er wordt dan een mail 

gestuurd met een link. Door op deze link te 
klikken komt u op een webpagina waar u een 

nieuw wachtwoord kunt invullen. 
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Registreer scherm. 

Om de Van Raam App te gebruiken moet u zich 
registreren. Om te registreren heeft u een e-mail 
adres nodig. 

Daaronder moet u het framenummer van uw Van 
Raam fiets invullen. 

De plek van het framenummer kunt u vinden in 
onderstaande tabel. 
Fiets Plek van het 

framenummer 

Balance Achter op de zadelbuis 

Maxi 

Maxi Comfort 

Midi 

Mini 

O-pair 

Velo Plus 

Easy Go Op het balhoofd 

Easy Rider Op de framebuis achter 

de zitting Easy Rider 

Junior 

Easy Sport 

Fun2Go Onder de bijrijdersstoel 

Kivo Achter op achterste 

zadelbuis  Kivo plus 

Twinny 

Twinny Plus 

Nadat u het framenummer heeft ingevuld zult u 
een wachtwoord moeten kiezen. Het wachtwoord 

moet voldoen aan minimaal: 1 hoofdletter, 1 
kleine letter, 1 getal, en moet minimaal een 
lengte hebben van 8 karakters. Dit wachtwoord 

moet dan 2 keer worden ingevuld. 
Onder het wachtwoord kunt u uw voorkeurstaal 

wijzigen. 
Als laatste moet u akkoord gaan met de privacy 
verklaring. Als u dan op registreren klikt wordt er 

een mail ter verificatie verstuurd met een link. Als 
u op deze link klikt bent u geregistreerd bij Van 

Raam. 

Menu. 

Bovenin het scherm staan 3 horizontale strepen, 
dit is de knop voor het menu. Het menu bestaat 
uit een aantal knoppen: Dashboard, Details, 

Recepten, Instellingen, Fiets selectie, Over, 
Uitloggen. 
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App instellingen. 

In dit scherm kunt u verschillende zaken instellen 
van de app. 

SOS gegevens. 

Hier kunt u uw SOS gegevens wijzigen. Door de 
gegevens in te vullen en op “wijzig SOS 

gegevens” te drukken worden de gegevens 
gewijzigd. 

Het nummer wat u invult krijgt, op het moment 
dat er op de SOS knop wordt gedrukt, een SMS 
met de locatie van de Smartphone, met een 

directe link naar Google Maps. U kunt dan zien op 
welke locatie de SOS knop is ingedrukt. 

WiFi. 

 Als u de het Vinkje voor “Alleen data verzenden 

over WiFi” zet dan wordt er alleen data verzonden 
over de WiFi. Als dit vinkje er niet staat wordt er 
ook data verzonden over de mobiele data. 

 

Taal. 

Bovenin het scherm van de App instellingen kunt 
u de taal wijzigen door op de knop “Wijzig 
voorkeurstaal” te drukken. 
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Fiets selectie. 

In dit scherm kunt u een fiets kiezen. De fietsen 
waarmee u mag verbinden staan in dit scherm. 

Dit kan een of meerdere fietsen zijn. Er worden 
alleen fietsen weergegeven waarmee u ook 
verbinding mag maken. Deze fietsen heeft u zelf 

toegevoegd door een frame nummer in te vullen, 
dit is eenmalig. 

De fiets waarmee u wilt verbinden moet wel in de 
buurt zijn. Als de fiets niet gevonden kan worden, 
wordt dan kunt u ook niet verbinden met de fiets. 

Let op! Het Elektrosysteem op de fiets moet wel 
ingeschakeld zijn en de aan/uit knop moet na het 

inschakelen kort blauw opgelicht zijn voordat er 
verbinding gemaakt kan worden. Als de fiets aan 
staat zult u de eerste keer zelf uw fiets moeten 

selecteren, de eerste keer wordt de fiets niet 
herkent. Als u daarna de fiets nog eens wil 

verbinden wordt het vak vanzelf oranje, dan 
wordt de fiets herkent. 
Let op! Houdt tijdens de eerste keer verbinden 

uw smartphone kort bij het Smart Display. 
Als de fiets verbonden is, zult u zien dat op het 

display van de fiets de aan/uit knop verkleurd 
van groen naar blauw. Als u bent verbonden komt het dashboard naar voren. 
Als u op de “I” drukt links van de balk met de fiets kunt u de gegevens van de 

fiets zien zoals type fiets, het framenummer en 
de kleur van de fiets. 

Na de eerste keer verbinden zal de Van Raam 
App de volgende keer automatisch verbinden met 

de fiets die als laatste verbonden was. 
Als de Van Raam App op de achtergrond actief is, 
blijft de fiets verbonden. 

Fiets toevoegen. 

U kunt ook een fiets toevoegen door op de knop 

“fiets toevoegen” te drukken. Hiervoor heeft u het 
framenummer van de fiets nodig. De fiets zal na 
het toevoegen in uw lijst verschijnen. 
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Dashboard. 

Het dashboard is het meest gebruikte scherm van 
de App. Hier zijn de meest belangrijkste gegevens 

van de fiets te zien. 

SOS knop. 

Met de SOS knop kunt u een SMS 

verzenden naar een nummer dat u 
heeft ingesteld. In deze SMS staan de 

coördinaten van de locatie waar u zich 
op dat moment bevindt met een directe link naar 
Google Maps. 

 

Verbindingssymbool. 

Aan het verbindingssymbool kunt u zien of er verbinding is met de fiets. 
Staat er een streep door het symbool dan is er geen verbinding met de 

fiets. 

Snelheidsmeter. 

Hier wordt de snelheid van de fiets getoond. Zowel 

digitaal als analoog 
door de boogvormige 
meter. 

 

Stroommeter. 

De stroommeter geeft de hoeveelheid stroom aan die de motor 
verbruikt. Hoe meer blokken er licht paars zijn hoe meer stroom er 

loopt. 

 

Accu capaciteit. 

Hier kunt u zien wat de status is van de accu. Het percentage en de 
oranje balk in het accu symbool geeft aan hoeveel procent de accu 

nog vol is. 
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Kilometer teller. 

Hier wordt het totale aantal kilometer weergegeven wat de fiets 
heeft afgelegd.  

Dagteller. 

Hier wordt het aantal kilometer weergegeven. De dagteller is te 
resetten door op de oranje “R” te drukken en begint dan weer bij 

0. 

Ondersteuningsstanden. 

Dit zijn de ondersteuningsstanden 1, 2 en 3. Deze 

komen overeen met de standen op het Smart 
Display. Als u wisselt van stand wordt dit altijd 
gelijk gezet. Als u in de App wisselt van 1 naar 2 zal het Smart Display ook 

wisselen van stand 1 naar 2. 

Landscape. 

Het dashboard kan ook weergegeven worden in Landscape. De functies van de 
knoppen zijn gelijk aan de beschrijvingen hierboven. 
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Details. 

In dit scherm kunt u een overzicht van de data 
zien van de fiets. 

Snelheid. 

Dit is de actuele snelheid van de fiets in km/h. Dit 
is ook te zien op het Dashboard. 

Dagteller. 

Aantal kilometer van de fiets. Dit kan gereset 

worden en is ook te zien op het Dashboard. 

Maximale snelheid. 

Dit is de hoogste snelheid die de fiets heeft 
gereden. Dit kan gereset worden. 

Gemiddelde snelheid. 

Dit is de gemiddelde snelheid die gefietst is. Dit 
kan gereset worden. 

Totale afstand. 

Dit is de totale afstand die is gereden met de 
fiets. Dit is ook te zien op het Dashboard. 

Trapfrequentie. 

Dit is de frequentie van de trapas tijdens het trappen. Dit wordt weergeven in 

ronden per minuut (RPM) 

Trapkracht. 

De kracht die wordt gezet op de pedalen tijdens het trappen. 

Stroom. 

Dit is de stroom die door de motor wordt verbruikt en dit word weergegeven in 

Ampère (A). het stroomverbruik is ook te zien op het Dashboard. 

Accu spanning. 

Dit is de spanning van de accu en dit word weergegeven in Volt (V). 

Accu capaciteit. 

Dit is de resterende capaciteit die nog in de accu aanwezig is. Dit is ook te zien 
op het Dashboard. 
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Landscape. 

Het detailscherm kan ook weergegeven worden in Landscape. De functies van de 
knoppen zijn gelijk aan de beschrijvingen hierboven. 
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Recepten. 
In dit scherm kunt een recept kiezen. Een recept is een pakket met instellingen 
voor uw fiets. Als u een ander recept kiest zal uw ondersteuning in totaliteit 

worden aangepast. De fiets zal dan anders reageren en kan meer of minder 
stroom verbruiken en zal daardoor invloed hebben op de actieradius. Het is altijd 

mogelijk om het vorige recept weer terug te zetten. 
Om van recept te wisselen selecteert u een recept en drukt u op “Oversturen 

naar fiets”. 
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Over. 

In dit scherm kunt u informatie over de App en de 
Privacy overeenkomst vinden. Onder andere vindt 

u hier de versie van de App en de Versie van het 
besturingssysteem van uw Smartphone. 


