EEN VEREENVOUDIGDE GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR EEN FIETS
MET ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING
BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIGHEID EN FUNCTIONEREN

«Model is conform de veiligheidseisen»

MONTAGE (als dit nog niet is gebeurd door uw verkoper)
Lijst van meegeleverde gereedschappen: 3 Inbussleutels (4,5 en 6), een kruiskopschroevendraaier en 1 multi tool.

• Stuur (stuurbocht en stuurpen): Inbussleutel
Om de goede positie te verkrijgen moet de stuurbocht tenminste dezelfde hoogte hebben als
het zadel.
• Pedalen: Multi tool
L: het pedaal links van de trapas.
R: het pedaal rechts van de trapas
Het aandraaien wordt uitgevoerd in de rijrichting van de fiets
∆ Een slechte montage kan ernstige gevolgen hebben. Bij twijfel neemt u contact op met een
officieel erkende NEOMOUV verkoper.

DE AFSTELLINGEN
• Zadel: Inbussleutel
Om de goede positie te verkrijgen is het zadel in schuinte en hoogte verstelbaar De zadelpen is
eveneens in hoogte te verstellen.
∆ De zadelpen mag niet voorbij de gegraveerde veiligheidsaanduiding (verticale streepjes)
omhoog
worden getrokken.
• Remmen: Inbussleutel, Kruiskopschroevendraaier
Om verzekerd te zijn van een goedwerkend remsysteem kunnen aanpassingen noodzakelijk zijn.
∆ Slechte afstellingen kunnen ernstige gevolgen hebben. Bij twijfel neemt u contact op met
een officieel erkende NEOMOUV dealer .

GEBRUIK
Als het display is aangezet wordt, zodra u op de pedalen heeft gedrukt, de ondersteuning in
werking gezet.
∆ Bij het aan- of uitzetten van de ondersteuning kan een plotselinge versnelling of vertraging
optreden.
• De accu gaat automatisch na enkele minuten uit wanneer de fiets niet
meer gebruikt wordt.
• De ondersteuning stopt boven de 25km/u

VERZORGING EN ONDERHOUD
• Verzorg uw fiets regelmatig en controleer de onderdelen op slijtage (banden, rem, ketting
indien nodig, verlichting…).

• Controleer ook of de uitrusting goed is vastgezet zoals de bagagedrager, het stuur, de
stuurinrichting en het zadel.

• Laat uw fiets regelmatig nakijken door een officieel erkende NEOMOUV dealer.
• Maak de verschillende fietsonderdelen (waaronder zonodig de ketting) schoon en spoel ze af,
droog ze daarna goed af om te voorkomen dat er roest ontstaat.
Klantenservice & reserveonderdelen: Wendt u zich tot een officieel erkende NEOMOUVE dealer.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK
• Belast de bagagedrager niet boven de aangegeven waarde: 25 kg.
• Controleer de slijtage van de remmen.
• Ga niet op de fiets zitten als hij op de standaard staat.
• De verlichtingsinstallatie is verplicht, demonteer deze niet.
• Dompel de elektrische onderdelen en vooral de motor niet onder (dit kan
aanleiding zijn voor het intrekken van de garantie).
• Gebruik geen smeermiddel op het oppervlak van de velgen en de banden, evenals
op de remblokjes voor en achter.
• Gebruik een stadsfiets niet in het terrein.
• Het dragen van een helm wordt sterk aangeraden.
• Het dragen van een reflecterend hesje, ’s nachts buiten de bebouwde kom of
overdag bij slecht zicht, is in sommige landen verplicht.
• Wees vooral tijdens regen voorbereid op een langere remweg.
• Respecteer de verkeersregels.
• Open motor, accu en oplader niet.
• In geval van een langdurige periode van niet-gebruik, bergt u de accu op in een
droge en koele ruimte met een temperatuur tussen 10°C en 40°C en laadt u de accu
elke 2 maanden op.
• Laat uw accu nooit langer dan 3 dagen geheel ontladen.
• Bij vragen en problemen kunt u contact opnemen met de officieel erkende NEOMOUV
dealer.
CERTIFICAAT
• De fiets, accu en oplader zijn conform de geldende reglementering.
RECYCLING
• NEOMOUV is lid van COREPILE en ECO-SYSTEMES voor de recycling van
respectievelijk accu’s en elektrisch/elektronisch afval.

Meer informatie (gedetailleerde handleidingen, montagehandleiding,
conformiteitscertificaten…..) vindt u op:
https://neomouv.com/fr/telechargement/

SAS NEOMOUV
ZI Ouest
Allée des quatre journaux
72200 LA FLECHE
contact@neomouv.com

