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LET OP 

Onze elektrische fiets is speciaal ontworpen voor de verharde weg.  
Intensief gebruik van de elektrische fiets of ermee rijden op onverharde wegen kan schade 
aan de fiets opleveren, waardoor de fiets eerder defect raakt en er ongelukken kunnen 
ontstaan. 
Zoals alle mechanische systemen, zijn elektrische voertuigen onderhevig aan slijtage. De 
verschillende materialen en onderdelen hebben een verschillend verouderingsproces. Als de 
levensduur van de elektrische fiets gepasseerd is, kan de fiets er plotseling mee ophouden 
of kunnen er ongelukken ontstaan. 
Onder hoge druk kunnen scheuren, krassen of verkleuringen optreden; dit geeft aan dat de 
levensduur van een bepaald onderdeel is verstreken en dat dit onderdeel vervangen dient te 
worden. Laat daarom regelmatig het frame, de voorvork, de velgen en elektrische 
onderdelen van uw elektrische fiets nakijken, met name bij intensief gebruik. 

Lees ook deze handleiding goed door voor u de elektrische fiets gebruikt. Hierin staat 
informatie over eerste gebruik, afstelling, onderhoud en gebruik. 
Maak voor uw veiligheid gebruik van een goede fietshelm (indien van toepassing). Als u 
kinderen wilt vervoeren op de elektrische fiets, zorg dan voor voldoende veiligheids- 
maatregelen en houdt u strikt aan de verkeersregels. 
U kunt de fiets gebruiken als het regent . Rijd echter nooit door waterplassen; het gehele 
elektrische systeem kan kortsluiten wanneer de motornaaf in het water komt, wat schade 
aan de elektrische onderdelen veroorzaakt. 

Leen uw elektrische fiets niet uit aan personen die door fysieke of mentale oorzaken niet in 
staat zijn een elektrische fiets te besturen, behalve als die onder begeleiding van een 
bevoegd persoon staan. Kinderen mogen de elektrische fiets alleen onder toezicht besturen. 

Lever uw afgeschreven accu in bij dealers die elektrische fietsen verkopen; zo wordt de accu 

op de juiste manier gerecycled. 

Inhoud： 

1 Accu: uitnemen, opladen, terugplaatsen, gebruik en onderhoud .................... - 2 - 
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10 Veiligheidsinstructies .................................................................................... - 14 - 

11 Voordat u de elektrische fiets gebruikt .......................................................... - 14 - 

12 Wat als de elektrische fiets het niet doet?..................................................... - 14 - 

13 Garantie ....................................................................................................... - 16 - 
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1 Accu: uitnemen, opladen, terugplaatsen, gebruik en onderhoud 

De accu is in het frame geplaatst. Vóór eerste gebruik dient de accu opgeladen te worden 

(voor het opladen is het niet nodig de accu te verwijderen uit het frame. Als u de accu in de 

fiets laat, maakt het niet uit of de fiets uit- of ingevouwen is. Als u liever oplaadt met de 

accu uit de fiets, volg dan de hieronder beschreven stappen. 

1.1 Accu uitnemen: Draai de sleutel een halve slag tot de 

vergrendeling open springt. De accu kan nu uitgenomen 

worden (let hierbij op dat de sleutel naar beneden 

gedraaid staat).  

Accu opladen: Sluit de accu eerst aan 

op de oplader; sluit de oplader 

vervolgens aan op de netspanning. 

1.2 Accu uitnemen (accu opladen 

wanneer die uit de fiets is genomen): 

Open de centrale buis (zie hoofdstuk 

De fiets opvouwen), ontgrendel de 

accu en neem deze uit met behulp van 

het greepje op de voorkant. (zie 

afbeelding) 

1.3 Zorg ervoor dat de accu in het frame op slot zit, om 

diefstal te voorkomen. 
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Het duurt drie tot vier uur om de accu volledig op te laden (bij een lege accu); het duurt 

minder lang wanneer de accu niet helemaal leeg is. Soms wordt na het opladen een 

onderhoudstaak uitgevoerd: het balanceren van de lithiumcellen. In dat geval duurt het nog 

één tot twee uur extra voor het opladen voltooid is. 

1.4 Het maakt niet uit of de lithiumaccu 36V 10.5Ah wel of niet in het frame zit tijdens het 

opladen. 

1.5 De accu heeft geen geheugeneffect. U kunt de accu opladen wanneer deze nog niet 

helemaal leeg is. 

1.6 Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het lampje op de lader groen in plaats 

van rood. Om de levensduur van de lader optimaal te houden, haalt u de lader na het 

opladen van de netspanning. 

1.7 Onderhoudsplicht: Een accu moet regelmatig opgeladen worden om goed te 

functioneren. Er mag nooit meer dan één maand tussen twee oplaadmomenten zitten. 

Gebeurt dit toch, dan wordt de levensduur van de accu aanzienlijk verkort waardoor 

storingen kunnen optreden. Tevens vervalt in dit geval uw recht op garantie.  

Let op: Als u de elektrische fiets lange tijd niet gebruikt, laadt de accu dan maandelijks op. 

1.8 In de winter is de actieradius 10% - 20% minder dan in de zomer. 

1.9 Een gewone accu kan ongeveer 500 keer opgeladen worden, een accu van SAMSUNG 

700 tot 800 keer, wat gelijkstaat aan twee tot vier jaar gebruik. Juist gebruik van de accu en 

het juiste onderhoud verlengen de levensduur van de accu. Garantie op een iMove-accu is 

tot 500 laadcycli. 

2 De juiste zithouding instellen 

2.1 Hoogte stuur afstellen 

Stel het stuur op de gewenste hoogte af, 

zodat u recht en comfortabel zit. 
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2.2  Hoogte zadel afstellen 

Stel het zadel op de gewenste hoogte af en 

draai de zadelpen vast 

Waarschuwing: stel de zadelpin niet hoger 

in dan de minimum insteekmarkering.  

3 Bandenspanning 

Op de zijkant van de banden staat de bandenspanning. Controleer de bandenspanning. 

Eenheid: BAR of P.S.I. (kgf/cm2) 

Let erop dat de bandenspanning altijd tussen het aangegeven minimum en maximum zit. Is 

de spanning te laag, dan loopt de band gemakkelijker leeg en wanneer de band te hard is 

opgepompt, is de kans op een klapband groter. 

De basisversie heeft originele banden van Kenda / Schwalbe, maten 20 x 1.95. 

Gewenste bandenspanning: tussen 3.0 BAR en 4.0 BAR

4 Maximum draagvermogen 

Volgens de nieuwe Europese standaard is het maximum draagvermogen van deze 

elektrische fiets maximaal 100kg (berijder en bagage). 

5 Start 

Op het beeldscherm ziet u: accustatus, 

rijmodus, snelheid, afstand afzonderlijke 

rit, totale afstand, foutcodes van het 

elektronische besturingssysteem. Het 

display is hiernaast afgebeeld: 
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De drie knoppen ( ) op het paneel staan voor de 

volgende functies: MODE, + en - . 

Algemene bediening 

De e-bike Aan-/Uitzetten 

Zet het e-bike systeem aan door de MODE-knop (M) 2 seconden in te drukken. 

Wanneer u de MODE-knop weer 2 seconden indrukt, wordt het systeem uitgeschakeld. 

Wanneer het systeem wordt uitgezet, is de lekstroom minder dan 1 uA. 

* Wanneer de e-bike langer dan 10 minuten stilstaat, schakelt het systeem automatisch 
uit. 

Display 

Wanneer het e-bikesysteem is aangezet, verschijnt op het beeldscherm de rijsnelheid. U 

kunt MODE indrukken tijdens het fietsen, om de informatie op het display achtereenvolgens 

te veranderen in: snelheid (Km/h) → afstand afzonderlijke rit (Trip) (Km) → tijd afzonderlijke 

rit (Rit tijd) → gemiddelde snelheid (Km/h) → maximumsnelheid (Km/h). Het display zal de 

informatie 2 seconden laten zien voordat het weer automatisch naar de rijsnelheid zal 

terugkeren. Wanneer u stilstaat met de e-bike en de MODE-knop indrukt, is ook de totale 

afstand te zien op het beeldscherm. 
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Loopondersteuning Aan-/Uitzetten 

Zet de loopondersteuning aan door de “-”-knop minimaal 2 seconden ingedrukt te houden. 

Houd de knop ingedrukt – de e-bike zal dan 6 km/u gaan. Op het scherm verschijnt de “P” 

(van “push assistance”). Deze functie schakelt uit zodra u de “-”-knop loslaat. 

De loopondersteuning dient alleen ingeschakeld te worden wanneer u met de e-bike aan de 

hand loopt. Wanneer de wielen van de e-bike de grond niet raken terwijl de 

loopondersteuning ingeschakeld is, bestaat letselgevaar. 

Voorverlichting Aan-/Uitzetten 

Zet de voorverlichting van de e-bike aan door de “+”-knop 2 seconden ingedrukt te houden. 

Houd de “+”-knop opnieuw 2 seconden ingedrukt om de voorverlichting uit te zetten. 

Elektrische ondersteuningsstanden 

De verschillende niveaus van de trapondersteuning geven aan hoe krachtig de e-bike 

meefiets. Het standaardniveau is “1”. De standen lopen van “0” tot “5”. Er is geen 

trapondersteuning op niveau “0”. Niveau “1” biedt de minste trapondersteuning, niveau “5” de 

meeste. 
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Sterkte trapondersteuning 

De sterkte van de trapondersteuning wordt weergegeven op het display. 

Foutcodes 

Ga naar een Service Center wanneer een foutcode op het scherm verschijnt. 

6 De fiets opvouwen 

6.1 Vouw het stuur in: 

Draai aan de zwarte, hardplastic ring zodat de klem opent. Kantel het stuur vervolgens en 

draai het weg langs het voorwiel. 
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6.2 Laat het zadel zakken en vouw de pedalen in 

De pedalen laat u zakken door ze in te drukken en naar boven of beneden te vouwen. 

6.3 Open het frame zodat u het kunt invouwen 

Trek de zwarte greep omhoog en open de aluminium klem. U kunt het frame nu invouwen 

(maak eventueel gebruik van uw knie) 

7 Onderhoud en afstellen 

7.1 Smeren 

Stalen kabels en andere roterende onderdelen moeten gesmeerd worden met olie/vaseline. 

Smeer na het schoonmaken smeermiddel op draaipunten als vooras, middenas, achteras, 

vrijloop, voorvork, ketting, etc. 
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7.2 Fietsketting spannen 

De speling mag 10 - 20mm bedragen. 

Een te strakke ketting heeft invloed op de snelheid en slijtage; een te losse ketting kan er 

gemakkelijk aflopen en schade veroorzaken. Verander de kettingspanning op de volgende 

wijze: Draai de moeren aan weerszijden van de achteras los en verplaats het achterwiel een 

stukje totdat de ketting gemiddelde spanning krijgt. Let erop dat het achterwiel recht in het 

frame geplaatst blijft. Draai de moeren aan weerszijden vast, met aanhaalmoment (kracht) 

35Nm. 

7.3 Afstellen schakelsysteem
Stel het schakelsysteem als volgt af: Wanneer u de trappers rustig ronddraait, kunt u

schakelen door de hendel van de derailleur in te drukken, waarbij u ervoor zorgt dat de 

ketting op de vrijloop past. Als de ketting geen goed contact heeft, of wanneer u geluid 

hoort dat er niet hoort te zijn, kunt u met de schroeven of de kabelversteller het systeem 

anders afstellen. Draai de pedalen niet te hard rond. 

Druk de hendel niet in wanneer de fietswielen stilstaan. Druk de hendel niet te hard in.  

Trap niet achteruit wanneer u van versnelling wisselt – hierdoor kan de fietsketting eraf 

lopen of kan de derailleur beschadigd raken. 

Zet de fiets op een reparatiestation of ophangsysteem voordat u het schakelsysteem afstelt.

Trek voorzichtig aan de stalen kabel om er zeker van te zijn dat er volledig contact is tussen 

de kabel en de buis. Wanneer de ketting niet naar het kleinste tandwiel kan worden 

verplaatst of wanneer de ketting daarvanaf loopt, kunt u met schroef “L” de achterderailleur 

stellen. Wanneer de ketting niet naar het grootste tandwiel kan worden verplaatst of 

wanneer de ketting daarvanaf loopt, kunt u met schroef “H” de achterderailleur stellen (A). 

Als de ketting vastloopt nadat de achterderailleur is afgesteld, kunt u de derailleur finetunen 

met de derailleurschroef (B). 

  A B 
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7.4 Afstellen remsysteem 

Zorg er bij het afstellen van het remsysteem voor dat de remblokken parallel aan en ter 

hoogte van de velg zitten, zodat de remblokken de band niet kunnen raken als u remt (A). 

De remblokken slijten door gebruik en moeten na verloop van tijd vervangen worden. 

Sommige velgen hebben een veiligheidsremgroef. Wanneer de groef volledig weggesleten 

is, moet de velg vervangen worden. 

Wanneer u het remsysteem afstelt, kan een verminderde veerspanning op de linker of 

rechter remklem ervoor zorgen dat de ene remarm meer beweegt dan de andere. U kunt dit 

met de schroef finetunen (B). 

  A   B 

Let op: gebruik de handrem correct. Trek de linker handrem niet plotseling hard aan, om 

ongelukken te voorkomen.  

7.5 Vervangen van remkabel 

Draai de kabelklem los van de remklauw, haal de oude remkabel uit de buitenkabel, duw de 

nieuwe remkabel door de buitenkabel heen, steek de kabel weer door de remklauw, draai 

kabelklem vast en stel tot slot de spanning af.  

7.6 Controle velgen en remsysteem  

Controleer, voordat u de elektrische fiets gebruikt, het volgende: 

• Functioneren van linker en rechter handrem. Bij schade (slijtage) aan de remblokken 
of kabels, dient u die onderdelen onmiddellijk te vervangen.

• Houd de velgen schoon en let erop dat er geen olie op het remsysteem zit, zodat de 
remmen goed kunnen functioneren.

• Gebruik de juiste ontsmetter om de buitenkant van het remsysteem vetvrij te 

houden.

• Controleer de staat van de velgen.
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Let op: de remweg op nat wegdek is 40% langer dan op droog wegdek. 

De remweg op droog wegdek is 10m. 

De remweg op nat wegdek 14m. 

7.7 Schoonmaak en onderhoud van de fiets 

Maak de fiets schoon met een vochtige doek en laat de fiets in de buitenlucht drogen. Nooit met

veel water schoonmaken om schade aan de elektrische componenten te voorkomen. Stal de 

fiets op een droge plaats, om schade door weersomstandigheden te voorkomen. 

8  Aanhaalmomenten schroeven/bouten 

Om veilig te kunnen fietsen, is het raadzaam de volgende aanhaalmomenten in acht te 

nemen: 

• Stuur/stang 15Nm 

• Zadel 15Nm 

• Zadelpen 10Nm 

• Voorwiel 35Nm 

• Achterwiel 35Nm 

• Pedalen 40Nm 

• Snelontgrendelingsmechanisme 30Nm 
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Hoe onderhoudt u de volgende onderdelen: 

Controleer     DAGEN: 60 180 360 540 720 

1. of de handgrepen en stuurinrichting nog goed

bevestigd zijn en of er slijtage is. 

T IL IL IL IL 

2. of de naaf en de kogellagers nog goed bevestigd

zijn en of er slijtage is. 

T IL IL IL IL 

3. of de onderdelen van de trapas nog goed

bevestigd zijn en of er slijtage is. 

T IL IL IL IL 

4. of de banden goed opgepompt zijn en of er

slijtage is. 

I I R I R 

5. of de remblokken versleten zijn. I I R I R 

6. of de remhendels goed functioneren. I I I I I 

7. of het snelheidscontrolesysteem goed

functioneert. 

I IA I IA I 

8. of de voorvork niet beschadigd of verbogen is. I I I I I 

9. of het crankstel niet verbogen is. I I I I I 

10. of de pedalen goed bevestigd zijn en of er

slijtage is. 

I IL I IL I 

11. of de bagagedrager goed bevestigd is en niet

verbogen. 

I I I I I 

12. of het spatbord goed bevestigd is en niet

verbogen. 

I I I I I 

13. of de kabels nog goed bevestigd en verbonden

zijn. 

I I I I I 

14. of de reflector nog schoon is en niet beschadigd. I I I I I 

15. of de bel nog goed werkt. I I I I I 

16. of de dynamo-aangedreven verlichting nog

functioneert. 

I I I I I 

17. of de velgen goed gepositioneerd zijn. I A I A I 

18. of de ketting op spanning is. I A I A I 

19. of de handremmen op spanning zijn. A A A A A 

20. of het stuur en het zadel op de goede hoogte

zijn afgesteld. 

A A A A A 

Verklaring van de afkortingen: 

I Controleren en afstellen of vervangen waar nodig 

A Afstellen | T Bevestigen 

R Vervangen | L Smeren 
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9  Accessoires 

Laat fietsonderdelen alleen door een gespecialiseerde vakman monteren. Vervang 

beschadigde onderdelen onmiddellijk. 

10  Veiligheidsinstructies 

Voor een veilige rit, volg de volgende instructies op: 

• Controleer voor vertrek zorgvuldig of de fiets in goede staat is.

• Koop alleen een fietshelm die voldoet aan de Europese veiligheidsnorm CE.

• Rijd aan de goede kant van de weg en volg de verkeersregels.

• Laat u niet voorttrekken door andere voertuigen.

• Zorg voor goede verlichting als u in het donker rijdt.

• Controleer of de reflector in goede staat is indien van toepassing.

11  Voordat u de elektrische fiets gebruikt 

Controleer voor gebruik het volgende: functioneren de linker en rechter handrem afdoende; 

zijn de wielmoeren goed aangedraaid; zijn zadelpen, zadel en stuurpen stevig aangedraaid; 

functioneert de mechanische bel afdoende. Ga voor meer details naar het betreffende 

onderwerp. 

12  Wat als de elektrische fiets het niet doet? 

V: Waarom kan ik de fiets niet aanzetten?  

A：Controleer of alle draden verbonden zijn met het bedieningspaneel en het 

besturingssysteem; controleer of de accu is aangezet. 

V: Wat moet ik doen als er foutcodes op het display verschijnen?  

A: Probeer het probleem te verhelpen door de informatie bij de foutcode te volgen; wanneer 

dit niet lukt, ga dan naar de vakspecialist. 
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Foutcodes 

Foutcode Betekenis 

21 Stroomstoring 

22 Gasklepstoring 

23 Motorstoring 

24 Motorhuisstoring 

25 Remstoring 

30 Communicatiestoring 

Let op: U kunt de foutcodemelding pas afsluiten nadat het probleem is verholpen. Zet de 

elektrische fiets uit als er een probleem ontstaat en ga niet fietsen voordat het probleem is 

verholpen. 
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13  Garantie 

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop, waarbij op de factuur de datum vermeld 

moet zijn. Het garantiebewijs is geen vervanging voor wetgeving of regelgeving, 

uitgezonderd de verantwoordelijkheden van de verkoper, burgerlijke verantwoordelijkheden, 

professionele verantwoordelijkheden, contractuele verplichtingen of strafrechtelijke 

aansprakelijkheid of andere verzekeringsclausules en -voorwaarden.   

De garantieperiode van alle onderdelen is als volgt: 

Bij normaal gebruik (waaronder wordt verstaan het reguliere gebruik van de fiets door één 

persoon; de fiets is niet gemaakt voor het dragen van twee of meer personen) bedraagt de 

garantie op het frame 60 maanden, en op de motor, het bedieningspaneel, de besturing en 

de accu 12 maanden. Voor volledige garantievoorwaarden zie: 

https://imove.nl/algemene-voorwaarden.html
De specificatie van de accu van de elektrische fiets is 36V (de capaciteit hangt af van wat er 

bij iMove BV besteld is; de ontlaadsnelheid is constant). De actieradius hangt af van 

verschillende externe factoren (draagvermogen, windkracht, buitentemperatuur, 

bandenspanning, luchtdruk, etc.). 

Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig, dit is tevens het garantiebewijs.  

Garantie is niet overdraagbaar naar een ander persoon en vervalt bij verkoop van de e-bike.

Garantiebepalingen: 

• Controleren of onderdelen van de elektrische fiets juist bevestigd zijn (voorvork, wielen,

etc.)

• Stellen en controleren van ketting

• Controleren bandenspanning

• Controleren remkabels

• Afstellen versnellingen

• Controleren op elektrische lekkage op elektronische onderdelen

• Controleren of de schroeven van het elektrokastje goed aangedraaid zijn zodat de

elektrische besturing afgesloten is

Uitsluiting van garantie: 

• Schade veroorzaakt door een derde partij of opzettelijk veroorzaakte schade

• Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik en onjuiste stalling

• Verbruiksmaterialen (zoals banden, lampen, remkabels en remblokken, fietsketting,

velgen, spaken en lagers) en de vervangers daarvan

• Wanneer interne motorkabel is onderbroken

• Wanneer de accu niet maandelijks is opgeladen

• Schade als gevolg van montage en demontage die niet volgens de specifieke

onderhoudsreglementen uitgevoerd zijn

• Wanneer originele onderdelen vervangen zijn

• Schade als gevolg van natuurrampen (brand, blikseminslag, storm, etc.), vernieling,

botsing en onjuist transport

• Schade als gevolg van corrosie door stalling buiten

https://imovebikes.com/nl/algemene-voorwaarden.html
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• Schade aan accu of oplader ontstaan door onjuist aansluiten

• Schade als gevolg van intensief gebruik (bijzonder gebruik of lease)

• Tweedehands aankoop

• Eventuele transportkosten

• Arbeidsloon

Maak alleen gebruik van originele, door ons gecertificeerde onderdelen, voor uw veiligheid 

en om gebruik te kunnen maken van de garantie.  

Voor onderhoud kunt u contact opnemen met de klantenservice. Neem altijd uw 

aankoopbewijs mee. 

Klantcontactformulier 

NAAM: TELEFOON: 

ADRES: 

TYPE: KLEUR: AANKOOPDATUM: 

FRAME NO: ACCU NO: MOTOR NO: 

Garantiekaart 

Datum (__/__/___) Onderhoud Uitgevoerd door (naam persoon) 

Let op： 

① Vul het klantcontactformulier en de garantiekaart volledig in.

② E-mailadres klantenservice: support@imovebikes.com

③ Stuur binnen 14 dagen na aanschaf het klantcontactformulier terug, een kopie van de

garantiekaart en een kopie van de factuur van uw aanschaf. 

Voor het dagelijks onderhoud van fietsonderdelen kunt u terecht bij alle specialistische 

onderhoudscentra. 

Veranderingen, reparaties, onderhoud, etc. aan de elektrische componenten in motor, accu 

en controller mogen uitsluitend door iMove BV uitgevoerd worden. 

mailto:support@imovebikes.com
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13  Sleutels 

Uw elektrische fiets is uitgerust met twee sleutels. Met de sleutel kunt u de accu op uw 

elektrische fiets afsluiten. Vervang bij verlies het slot en de sleutel onmiddellijk.  

Stel ook uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte, indien u een verzekering heeft 

afgesloten. 

14  Contact 

iMove BV 

DARWINSTRAAT 9-H 

6718 XR EDE (NL) 

TELEFOON:  +31 (0)318 240 303

E-MAILADRES ALGEMEEN: info@imovebikes.com

EMAIL GARANTIE: support@imovebikes.com 

mailto:info@imovebikes.com
mailto:support@imovebikes.com



