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Inleiding. 
E-Bike Connect VIP Premium is een programma voor Windows waarmee een dealer van Van Raam 
fietsen met een Silent Elektrosysteem, kan uitlezen en instellingen van het Elektrosysteem aan kan 
passen. Met dit programma kunnen alleen fietsen met een Smart Display worden uitgelezen en 
aangepast. De recepten kunnen aangepast worden via de dealer tool. Het schrijven van de recepten 
naar de fiets kan op 2 manieren. Namelijk met en zonder USB-kabel. De recepten van de fiets staan 
niet alleen op de fiets zelf maar ook in een Cloud. Dit betekent dat de recepten ook op afstand 
aangepast kunnen worden. 
Let op: Het programma kan alleen gebruikt worden in combinatie met internet. 
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Verbindingsscherm. 
Het programma wordt geopend in het verbindingscherm. In dit scherm kunt u verbinding gaan 
maken met de fiets. Als er linksboven op verbinden wordt geklikt gaat het programma verbinding 
maken met de fiets. Zodra er verbinding is met de fiets wordt de Statusbalk groen. 

Inloggen. 
Als de fiets verbonden is dan wordt er gevraagd om in te loggen. Er kan dan ingelogd worden door de 
gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. 
Daarnaast kan er ingelogd worden via: Opties > VIP Dealer Login. 

Ik heb nog geen account. 

Heeft u als dealer nog geen account bij Van Raam dan kunt in het “VIP Dealer login” scherm op “Ik 
heb nog geen account” klikken. Er verschijnt dan een pop-up waarin geregistreerd kan worden. Na 
het registreren ontvangt u een e-mail met de bevestiging. 
Dit account is ook te gebruiken in de Van Raam App. 

Wachtwoord vergeten. 

Bent u als dealer het wachtwoord vergeten dan kunt in het “VIP Dealer login” scherm op 
“Wachtwoord vergeten” klikken. Er verschijnt dan een pop-up en daarin kunt u uw e-mailadres 
invullen en krijgt u een mail waarmee u een nieuw wachtwoord kan kiezen. 

Fietsoverzicht. 
Dit is het overzicht van een fiets. Als er een fiets is verbonden dan worden de gegevens weergegeven 
van de verbonden fiets. Is er geen fiets verbonden dan kan er bovenaan een framenummer ingevuld 
worden en dan worden de gegevens van die fiets weergegeven. 
Onder het fietsoverzicht staan recepten. Dit zijn de recepten die aan de fiets gekoppeld zijn. De 
recepten zijn te verdelen in 4 categorieën:  

‒ Factory: Dit recept is in de fabriek van Van Raam op de fiets geschreven. 
‒ Systeem: Deze recepten zijn automatisch aan de fiets gekoppeld. 
‒ Custom: Deze recepten zijn door een dealer aangemaakt en aan de fiets gekoppeld. 
‒ Special: Dit is een recept wat bij Van Raam speciaal voor de gebruiker is aangemaakt. 

Alle recepten die aangemaakt worden met E-Bike Connect VIP Premium zijn “Custom” recepten. 

Recept dupliceren. 

Recepten kunnen gedupliceerd worden. Dan wordt het recept wat geselecteerd is gekopieerd en kan 
in het tabblad “Recepten” aangepast worden. 
Als er op de knop “Recept dupliceren” gedrukt wordt verschijnt er een scherm, daarin kan aangeven 
worden hoe het nieuwe recept gaat heten en voor welke fiets het recept gaat gelden. Dit recept 
verschijnt dan in de lijst in het tabblad “Recepten”. 

Recept naar fiets schrijven. 

Recepten kunnen ook naar de fiets geschreven worden. Door het recept te selecteren wat er naar de 
fiets gestuurd moet worden en vervolgens op “Recept naar fiets schrijven” te klikken wordt het 
recept naar de fiets geschreven. 
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Recepten. 
In het tabblad recepten kan het recept aangepast worden. Bovenaan de pagina staan de recepten die 
aangepast kunnen worden. Om het recept aan te passen moet het recept geselecteerd worden. 
Onder het vak met de recepten staat er rechtsonder een “I”. Hier kan de informatie van de laatste 
wijzing opgevraagd worden. 
Daaronder kunnen de instellingen van het recept worden aangepast. 

Dealer recept opslaan. 

Nadat het recept is aangepast kan het recept opgeslagen worden door op “Opslaan” te klikken. Dan 
verschijnt er een scherm waarin een aantal gegevens ingevuld moeten worden. 

Recept naam. 

Dit is de naam die aan het recept wordt gegeven in dit programma en in de Van Raam App. 

Omschrijving. 

Dit is de omschrijving die aan het recept wordt gegeven in dit programma en in de Van Raam App. 

Interne opmerking. 

Hierin kan beschreven worden wat er aangepast is aan het recept. De datum en de tijd worden er 
later automatisch bijgevoegd. 
 
Vervolgens kan het recept opgeslagen worden. Als het recept is opgeslagen wordt er gevraagd of het 
recept ook in de Van Raam App te zien moet zijn. Wordt dit niet aangevinkt is het recept niet te zien 
in de Van Raam App en onder het fietsoverzicht. 
Als het recept is opgeslagen dan komt het recept in de lijst in het tabblad “Fietsoverzicht” vanuit daar 
kan het recept op de fiets geschreven worden. Er kan er ook voor gekozen worden dat het recept via 
de Van Raam App naar de fiets geschreven wordt. 
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Stappenplan. 

Recept aanpassen met Silent parameter USB-kabel. 

1. Sluit de fiets aan op de pc doormiddel van de Silent parameter USB-kabel. 
2. Start het programma E-Bike Connect VIP Premium. 
3. Log in via het inlogscherm (heeft u nog geen account, registreer u dan). 
4. Ga naar het tabblad “Fietsoverzicht”. 
5. Kies het recept wat aangepast moet worden en selecteer het recept en klik onderin op 

“Recept dupliceren”. 
6. Kies een naam voor het recept (bij voorkeur een naam wat nog niet gebruikt is zodat de klant 

het nieuwe recept kan herkennen). 
7. Kies daarnaast of het recept voor de aangesloten fiets is of voor een andere fiets. 
8. Als het recept is gedupliceerd komt u automatisch in het Recepten tabblad. 
9. Pas het recept aan. 
10. Als het recept is aangepast klik dan onderaan de pagina op “Opslaan”. 
11. Vul een goede naam, een omschrijving (deze wordt ook in de Van Raam App getoond) en een 

interne opmerking (wat er in het recept is aangepast) in. 
12. Geef aan of het recept in de Van Raam App en in het fietsoverzicht te zien is. Als het recept 

op de fiets geschreven moet worden, vink dan “Zichtbaar maken in App” aan. 
13. Klik dan op “Opslaan”. 
14. Ga terug naar het tabblad Fietsoverzicht. 
15. Selecteer het recept wat u wilt schrijven en klik onderin op “Recept naar fiets schrijven”. 
16. Het recept is geschreven als dit door het programma wordt aangegeven. 
17. Het recept staat nu op de fiets en is te zien in de Van Raam App. 
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Recept aanpassen op afstand. 

1. Start het programma “E-Bike Connect VIP Premium. 
2. Open het inlogscherm via Opties  VIP Dealer login. 
3. Log in via het inlogscherm (heeft u nog geen account, registreer u dan). 
4. Ga naar het tabblad “Fietsoverzicht”. 
5. Vul het framenummer in van de fiets waarvan het recept aangepast moet worden. 
6. Kies het recept wat aangepast moet worden en selecteer het recept en klik onderin op 

“Recept dupliceren”. 
7. Kies een naam voor het recept (bij voorkeur een naam wat nog niet gebruikt is zodat de klant 

het nieuwe recept kan herkennen. 
8. Kies daarnaast of het recept voor de aangesloten fiets is of voor een andere fiets. 
9. Als het recept is gedupliceerd komt u automatisch in het Recepten tabblad. 
10. Pas het recept aan. 
11. Als het recept is aangepast klik dan onderaan de pagina op “Opslaan”. 
12. Vul een goede naam, een omschrijving (deze wordt ook in de Van Raam App getoond) en een 

interne opmerking (wat er in het recept is aangepast) in. 
13. Geef aan of het recept in de Van Raam App en in het fietsoverzicht te zien is. Als het recept 

op de fiets geschreven moet worden, vink dan “Zichtbaar maken in App” aan. 
14. Klik dan op “Opslaan”. 
15. Ga terug naar het tabblad Fietsoverzicht. 
16. Het recept staat nu in het fietsoverzicht en ook in de Van Raam App. 
17. De klant kan nu via de Van Raam App het recept oversturen naar de fiets door: 

1. De Van Raam App te openen op de Smart Phone. 
2. Heeft de klant nog geen Van Raam App account dan moet de klant zich registreren via 

de App. 
3. Als de klant nog niet is ingelogd, moet de klant inloggen. 
4. Verbinding maken met de fiets. 
5. Na het tabblad recepten gaan in de Van Raam App. 
6. Het recept kiezen en op “Oversturen naar fiets” te drukken. 


