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VEILIGHEID

LET OP

Mechanische veiligheidscheck:
Controleer de conditie van je fiets regelmatig. Kijk of er geen sluitingen losgekomen zijn. Doe 
een kleine visuele inspectie van de hele fiets voor iedere rit. Zorg ervoor dat de banden goed zijn 
opgepomt (de juiste bandenspanning staat vaak op de band zelf aangegeven). Controleer of de 
remmen nog goed werken.

Je eerste rit:
Zorg ervoor dat je de fiets eerst uitprobeert op een rustiger stukje weg, zodat je niet teveel op 
auto’s, andere fietser, obstakels of andere gevaren hoeft te letten voordat je wat meer gewend 
bent aan de bediening van de fiets en de elektronische componenten 

Wij raden ten zeerste aan om de Dillenger wielnaafmotor ombouwset 
gereedschapsset aan te schaffen bij aankoop van een wielnaafmotor 
ombouwset. Deze gereedschapsset zal de installatie en verder 
onderhoud een stuk makkelijker maken. Je kan deze gereedschapsset 
kopen in onze webwinkel.

Bedankt voor het kopen van je nieuwe Dillenger ombouwset! We weten zeker dat, met een 
beetje onderhoud, je er heel lang plezier van zal hebben. Lees deze handleiding zorgvuldig door 
voordat je begint met het monteren en gebruiken van de ombouwset.

BEDANKT
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COMPONENTENLIJST
Iedere ombouwset heeft een kwaliteitscontrole ondergaan voordat deze naar een klant wordt 
verzonden. Het is een goed idee om alle componenten naast elkaar te leggen voordat je begint 
met de installatie, zodat je een idee kan krijgen van hoe ze op je fiets gaan passen. 

 ● Het is handig om alle componenten naast elkaar te leggen voordat je begint aan de 
installatie, zodat je er zeker van kan zijn dat je alle componenten hebt. 

 ● Mis je een component? Kijk nog even goed in alle hoekjes en onder de flappen van de doos. 
Als je het echt niet kan vinden, laat het ons weten en we zullen je zo snel mogelijk helpen. 

Motorwiel

Regelaar

Accu en houder

Beschermingskap

Oplader

RPAS

Duim-gashendel Scherm Remsensoren

Bedrading Afstandsring, tie-wraps, 
4x slangklemmen 

Kabelbeschermer, 
accusleutels
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INSTALLATIE OVERZICHT 

Pak de doos uit
Haal de componenten uit de doos. Verwijder de 
beschermde verpakkingsmaterialen. Houd bij welke 
componenten je uit de doos hebt gehaald. Haal de accu 
uit de doos en laad deze op.

1.

Installatie
Wanneer je je fiets hebt voorbereid voor de installatie, 
is de eerste stap de installatie van het wiel en het 
vastmaken van de asbouten. Let op de volgorde van de 
sluitringetjes, zodat je deze volgorde weer kan kopiëren 
wanneer je het wiel in het frame installeert. Installeer 
daarna de accuhouder/regelaar en stuurbediening.

3.

Rijklaar!
Wanneer de accu volledig is opgeladen en je 
de bandenspanning en alle bevestigingen hebt 
gecontroleerd, ben je klaar voor je eerste ritje!

5.

Bereid je fiets voor
Check van tevoren of de breedte van de sleuven in de 
uitvaluiteinden van de achtervork ongeveer 10mm is 
en de ruimte tussen deze uitvaluiteinden ongeveer 
135mm is. Verwijder je huidige wiel, en haal hier de 
band, binnenband en velglint van af. Verwijder ook de 
handgrepen, schakelaars en remhendels van het stuur.

2.

Opruimen
Als alle componenten van de ombouwset geïnstalleerd 
zijn, is het tijd om de bedrading netjes op te ruimen 
zodat jouw ombouwset er mooi afgewerkt uitziet.

4.
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INSTALLATIEPROCES

Voordat je aan het ombouwen van je fiets begint, 
kan je een paar dingen doen om de installatie 
wat efficiënter te laten verlopen. Maak je stuur 
zo leeg mogelijk, door bijvoorbeeld remhendels, 
schakelaars en handgrepen te verwijderen. 
Verwijder je huidige achterwiel uit het frame 
en plaats de band, binnenband en velglint 
(aanbevolen) op het nieuwe elektrische wiel. 

De eerste stap bij het ombouwen van je fiets 
is de installatie van het wiel. Als je je fiets 
ondersteboven neerzet (zodat het stuur en zadel 
op de grond rusten) maakt dat deze eerste stap 
een stuk makkelijker. Om ervoor te zorgen dat de 
fiets zo stabiel staat, moet je misschien even de 
zadelhoogte aanpassen. 

Haal de remklauw van je schijfremmen van 
het frame of zorg ervoor dat je V-remmen los 
zijn (als je dit nog niet hebt gedaan). Bij fietsen 
met schijfremmen gaat de installatie van 
het motorwiel een stuk makkelijker als je de 
remklauwen verwijderd hebt.

Als je fiets versnellingen heeft, kan het ook handig 
zijn om de derailleur te verwijderen voordat je het 
motorwiel installeert.

    

Pre-installatietips De achterwielnaafmotor maakt gebruik van traditionele freewheel tandwielversnellingen 
met een schroefdraad. Dit is één van de meest voorkomende types, fietsen hebben meestal 
dit type met schroefdraad of een type met spievertanding. Alhoewel het mogelijk is om je 
eigen freewheel te gebruiken, raden wij ten zeerste aan om een nieuw freewheel van ons of 
een andere aanbieder van fietsonderdelen te kopen. 

De installatie van het freewheel is over het algemeen een ‘eenmalige installatie’. Wanneer 
het freewheel is vastgedraaid, kan het erg lastig zijn om het er weer af te krijgen en op een 
andere fiets te installeren. Het is een relatief goedkoop onderdeel en het zal je op de lange 
termijn tijd en geld besparen als je een nieuw freewheel met je ombouwset koopt. Wij 
verkopen deze freewheels in onze webshop. Je hebt geen speciaal gereedschap nodig om 
het freewheel stevig vast te maken; het is zo ontworpen dat het vanzelf vastdraait terwijl je 
fietst. Je hoeft het alleen op het motorwiel te schroeven.

Allereerst heb je de afstandsring nodig, deze wordt gebruikt om het freewheel op afstand 
van de wielnaafmotor te houden. Dit is niet essentieel bij freewheels met 1, 6 of 7 
versnellingen, maar wij raden het wel aan. Wanneer je de zilveren afstandsring op de motor 
geplaatst hebt (zie afbeelding) kan je voorzichtig het freewheel (met de klok mee) op de 
motor schroeven. Zorg er wel voor dat je het freewheel er niet scheef op schroeft. 

Een kanttekening over versnellingen. Wij hebben freewheels met 1, 6, 7, 8 of 9 versnellingen 
te koop. Er is niet genoeg ruimte tussen de uitvaleinden van de achtervork voor een 
freewheel met 10 of meer versnellingen. Als je 10 of meer versnellingen hebt en je wil 
dezelfde schakelaars gebruiken, zou je de derailleur zo af kunnen stellen dat je deze kan 
gebruiken in combinatie met een freewheel met 9 versnellingen. Of je kan een schakelaar 
met 9 versnellingen kopen, deze zijn over het algemeen zeer redelijk geprijsd. Als je geen 
versnellingen wil opofferen om ruimte te maken voor de 1000W motor (dat de hele fiets 
verandert), dan is deze ombouwset misschien niet de juiste optie voor jou.
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Versnellingen

De achterwielnaafmotor maakt gebruik van traditionele freewheel tandwielversnellingen 
met een schroefdraad. Dit is één van de meest voorkomende types, fietsen hebben meestal 
dit type met schroefdraad of een type met spievertanding. Alhoewel het mogelijk is om je 
eigen freewheel te gebruiken, raden wij ten zeerste aan om een nieuw freewheel van ons of 
een andere aanbieder van fietsonderdelen te kopen. 

De installatie van het freewheel is over het algemeen een ‘eenmalige installatie’. Wanneer 
het freewheel is vastgedraaid, kan het erg lastig zijn om het er weer af te krijgen en op een 
andere fiets te installeren. Het is een relatief goedkoop onderdeel en het zal je op de lange 
termijn tijd en geld besparen als je een nieuw freewheel met je ombouwset koopt. Wij 
verkopen deze freewheels in onze webshop. Je hebt geen speciaal gereedschap nodig om 
het freewheel stevig vast te maken; het is zo ontworpen dat het vanzelf vastdraait terwijl je 
fietst. Je hoeft het alleen op het motorwiel te schroeven.

Allereerst heb je de afstandsring nodig, deze wordt gebruikt om het freewheel op afstand 
van de wielnaafmotor te houden. Dit is niet essentieel bij freewheels met 1, 6 of 7 
versnellingen, maar wij raden het wel aan. Wanneer je de zilveren afstandsring op de motor 
geplaatst hebt (zie afbeelding) kan je voorzichtig het freewheel (met de klok mee) op de 
motor schroeven. Zorg er wel voor dat je het freewheel er niet scheef op schroeft. 

Een kanttekening over versnellingen. Wij hebben freewheels met 1, 6, 7, 8 of 9 versnellingen 
te koop. Er is niet genoeg ruimte tussen de uitvaleinden van de achtervork voor een 
freewheel met 10 of meer versnellingen. Als je 10 of meer versnellingen hebt en je wil 
dezelfde schakelaars gebruiken, zou je de derailleur zo af kunnen stellen dat je deze kan 
gebruiken in combinatie met een freewheel met 9 versnellingen. Of je kan een schakelaar 
met 9 versnellingen kopen, deze zijn over het algemeen zeer redelijk geprijsd. Als je geen 
versnellingen wil opofferen om ruimte te maken voor de 1000W motor (dat de hele fiets 
verandert), dan is deze ombouwset misschien niet de juiste optie voor jou.
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Motorwiel

Als jouw fiets schijfremmen heeft kan je de 
schijfremrotor gewoon aan de motor bevestigen, 
net zoals je zou doen bij een “gewone” wielnaaf. 

Er zitten al boutjes in de wielnaafmotor die 
bedoeld zijn voor installatie van de schijfremrotor. 
Schroef deze boutjes los, verwijder het plastic 
tussenstuk en installeer je schijfremrotor. 

Draai de boutjes vast, maar doe dit niet met teveel 
kracht; met een draaimoment van maximaal 5Nm. 
Als je deze boutjes te strak aandraait kan je de 
schroefdraad strippen en dat valt niet onder je 
garantie. Als je geen schijfremmen hebt, kan je de 
boutjes en het tussenstuk zo laten zitten, of deze 
helemaal verwijderen. Als je alleen het plastic 
tussenstuk zou weghalen en vervolgens de boutjes 
aan zou draaien, zouden deze boutjes ervoor 
zorgen dat de motor niet vrij kan ronddraaien. 

Als je geen schijfremmen hebt kan je dit deel van 
het motorwiel dus gewoon zo laten als het is.

Wanneer je de schijfremmen hebt geïnstalleerd, kan je de asbouten van het motorwiel 
wat losser draaien. Dit zorgt ervoor dat je de as in de uitvaleinden van de achtervork kan 
passen. De manier waarop wij de afstandsringetjes hebben gearrangeerd (zie plaatjes) 
is over het algemeen een goede optie, maar het kan zijn dat er voor jouw fiets een 
andere/betere manier is om deze te arrangeren (afhankelijk van bijvoorbeeld het type 
fiets of versnellingen). Als je meer ruimte nodig hebt tussen de uitvaleinden, kan je de 
bijgeleverde afstandsringetjes gebruiken. Je kan deze afstandsringetjes gebruiken om 
ruimte op de as te creëren waar je dat nodig hebt.

De afstand tussen de uitvaleinden van de achtervork moet ongeveer 135mm zijn. Je kan 
deze uitvaleinden wel een klein beetje buigen als dat nodig is, zonder dat dat structurele 
schade veroorzaakt. De sleuven in de uitvaleinden moeten ongeveer 10mm zijn, maar 
het kan zijn dat je een klein laagje verf weg moet vijlen om ervoor te zorgen dat de as 
helemaal in de sleuven past. De pasvorm van de as hoort heel krap te zijn, dus maak je 
geen zorgen als je wat verf weg moet vijlen; dit is normaal. 

Zorg ervoor dat je het motorwiel zo installeert dat de kant met de freewheels aan 
dezelfde kant als de derailleur zit, want dan zal het wiel in de juiste richting draaien. 
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Vervolg motorwiel

Wanneer je de schijfremmen hebt geïnstalleerd, kan je de asbouten van het motorwiel 
wat losser draaien. Dit zorgt ervoor dat je de as in de uitvaleinden van de achtervork kan 
passen. De manier waarop wij de afstandsringetjes hebben gearrangeerd (zie plaatjes) 
is over het algemeen een goede optie, maar het kan zijn dat er voor jouw fiets een 
andere/betere manier is om deze te arrangeren (afhankelijk van bijvoorbeeld het type 
fiets of versnellingen). Als je meer ruimte nodig hebt tussen de uitvaleinden, kan je de 
bijgeleverde afstandsringetjes gebruiken. Je kan deze afstandsringetjes gebruiken om 
ruimte op de as te creëren waar je dat nodig hebt.

De afstand tussen de uitvaleinden van de achtervork moet ongeveer 135mm zijn. Je kan 
deze uitvaleinden wel een klein beetje buigen als dat nodig is, zonder dat dat structurele 
schade veroorzaakt. De sleuven in de uitvaleinden moeten ongeveer 10mm zijn, maar 
het kan zijn dat je een klein laagje verf weg moet vijlen om ervoor te zorgen dat de as 
helemaal in de sleuven past. De pasvorm van de as hoort heel krap te zijn, dus maak je 
geen zorgen als je wat verf weg moet vijlen; dit is normaal. 

Zorg ervoor dat je het motorwiel zo installeert dat de kant met de freewheels aan 
dezelfde kant als de derailleur zit, want dan zal het wiel in de juiste richting draaien. 



Omdat deze ombouwset erg krachtig is kan 
de regelaar behoorlijk warm worden, dus 
het is belangrijk dat je de regelaar ergens 
plaatst waar deze makkelijk zijn hitte af kan 
geven.  

De installatiemethode die wij aanraden 
is om de regelaar aan de onderkant 
van de framebuis vast te maken met de 
slangklemmen die zijn inbegrepen bij deze 
ombouwset (zie afbeeldingen rechts).

Hou de regelaar in de gewenste positie 
terwijl je de slangklemmen eroverheen 
plaatst. Draai de slangklemmen vervolgens 
rustig aan tot deze de regelaar op zijn 
plaats houden. Zorg er wel voor dat je de 
slangklemmen niet helemaal vast draait 
en een beetje ruimte overhoudt zodat 
je de beschermingskap hier ook in kan 
schuiven. Je schuift de bevestigingsarm aan 
de binnenkant van de beschermingskap 
tussen de onderkant van de regelaar en de 
slangklemmen. 

Vervolgens kan je de slangklemmen met 
de schroevendraaier vastdraaien via de 
uitsparingen in de beschermingskap. 

Als je je fiets ondersteboven hebt staan, kan je het motorwiel goed helemaal in de 
uitvaleinden duwen, zodat het allemaal strak vast zit. Dit is erg belangrijk! Als de as niet 
stevig en diep genoeg vast zit in de uitvaleinden kan dit ervoor zorgen dat de uitvaleinden 
niet meer goed functioneren en kan het motorwiel zelfs los komen te zitten.

Draai de asbouten aan met een draaimoment van ongeveer 30-40Nm. 

Als je de derailleur en schijfremklauwen voor de installatie van het motorwiel verwijderd 
had, kunnen deze nu opnieuw worden geïnstalleerd.
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Vervolg motorwiel



Omdat deze ombouwset erg krachtig is kan 
de regelaar behoorlijk warm worden, dus 
het is belangrijk dat je de regelaar ergens 
plaatst waar deze makkelijk zijn hitte af kan 
geven.  

De installatiemethode die wij aanraden 
is om de regelaar aan de onderkant 
van de framebuis vast te maken met de 
slangklemmen die zijn inbegrepen bij deze 
ombouwset (zie afbeeldingen rechts).

Hou de regelaar in de gewenste positie 
terwijl je de slangklemmen eroverheen 
plaatst. Draai de slangklemmen vervolgens 
rustig aan tot deze de regelaar op zijn 
plaats houden. Zorg er wel voor dat je de 
slangklemmen niet helemaal vast draait 
en een beetje ruimte overhoudt zodat 
je de beschermingskap hier ook in kan 
schuiven. Je schuift de bevestigingsarm aan 
de binnenkant van de beschermingskap 
tussen de onderkant van de regelaar en de 
slangklemmen. 

Vervolgens kan je de slangklemmen met 
de schroevendraaier vastdraaien via de 
uitsparingen in de beschermingskap. 
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Regelaar en beschermingskap
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Accu

Stuurbediening

Bij deze ombouwset is een speciaal 
ontwikkelde accuhouder inbegrepen, 
die je kan installeren door deze in de 
schroefgaatjes in de framebuis vast te 
schroeven. Deze schroefgaatjes zijn 
normaal bedoeld voor het vastmaken van 
de bidonhouder, maar werken ook prima 
voor de accuhouder. 

Zorg er allereerst voor dat je de twee 
schroefjes van de bidonhouder uit het 
frame verwijderd hebt. 

Haal de accu vervolgens uit de houder 
en plaats deze op het frame, zodat 
de uitsparingen in de accuhouder de 
schroefgaatjes vrij laten. Plaats de 
schroefjes in de gaatjes en schuif de 
accuhouder op en neer om de meest ideale 
plek op de framebuis te vinden. Schroef de 
accuhouder dan vast en schuif de accu in 
de accuhouder. 

Vergrendel de accu in de accuhouder met 
de sleutel.

Na de installatie van de motor, accu en regelaar komt het makkelijke gedeelte.

Haal allereerst het scherm, de gashendel en e-remsensoren uit hun verpakkingen.

Zorg ervoor dat je stuur zo leeg mogelijk is, zodat je genoeg ruimte hebt voor de 
installatie van deze nieuwe componenten.
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LCD scherm

Het installeren van het scherm is makkelijk. 
Bevestig het scherm eerst aan de klemmen 
met twee schroefjes. Haal vervolgens de 
boutjes en moertjes uit de klemmen en 
schuif de klemmen over het stuur. Als de 
klemmen te groot zijn kan je de rubberen 
afstandsringen gebruiken, om alles strak aan 
te laten sluiten. Plaats de boutjes en moertjes 
terug in de klemmen en draai deze goed vast.

Zorg ervoor dat het scherm zo geplaatst is, 
dat je er tijdens het fietsen makkelijk op kan 
kijken.

De plaatsingshoek van het scherm hangt af 
van jouw rijstijl en de vorm van het stuur. 

Aan het scherm is ook de duimbediening 
verbonden, deze is voor het niveau van de 
trapondersteuning en heeft ook de aan/uit 
knop. Het niveau van de trapondersteuning 
wordt met een nummer op het scherm 
weergegeven. 0 betekent dat je helemaal 
geen ondersteuning van de motor krijgt en 
dat de fiets dus functioneert als een “gewone” 
fiets. Hoe hoger het nummer, hoe meer 
de motor je zal ondersteunen tijdens het 
trappen. 

De duimbediening kan aan beide kanten 
van het scherm op het stuur geïnstalleerd 
worden, welke voor jou het prettigst is (vaak is 
dit links van het scherm). Draai ook deze vast 
met het bijgeleverde schroefje en boutje. Je 
kan hierna ook de remhendels en schakelaar 
weer op het stuur installeren.
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Duim-gashendel

Schuif allereerst de remhendel op zijn 
plaats en zorg ervoor dat je deze goed 
vastmaakt. Schuif vervolgens de duim-
gashendel op het stuur, meestal wordt 
deze aan de rechterkant geïnstalleerd 
maar je kan deze ook links installeren. 
Schuif de duim-gashendel strak tegen 
de remhendel aan en maak deze 
stevig vast.

Controleer of de duim-gashendel de 
remhendel niet in de weg zit wanneer 
je de duim-gashendel vast hebt 
gemaakt, pas de plaatsing aan als dit 
het geval is. 

Voordat je de handgreep op het 
stuur schuift, schuif het kleine plastic 
afstandsringetje (zie afbeelding) tegen 
de duim-gashendel aan. Dit ringetje 
zorgt ervoor dat de handgreep niet 
tegen de duim-gashendel aanwrijft. 

Nu zijn alle stuurcomponenten 
geïnstalleerd en heeft alles een mooi 
plekje op je stuur.

In Nederland mag officieel gezien 
geen gashendel geïnstalleerd zijn 
op een elektrische fiets, als deze 
wel geïnstalleerd is wordt de fiets 
geclassificeerd als een snorfiets. Als je 
dit niet wilt kan je deze stap overslaan 
en doorgaan met de installatie van de 
e-remsensoren en trapondersteuning. 

LET OP
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E-remsensoren

De e-remsensoren zijn standaard 
inbegrepen bij deze ombouwset, en 
met deze handige sensoren kan je je 
huidige remhendels behouden. Dit 
is de oplossing voor een probleem 
met voorgaande systemen waarbij 
de bestaande remhendels vervangen 
moesten worden met e-remhendels. 
Dit was vaak erg tijdrovend en 
problematisch bij hydraulische 
remmen of geïntegreerde schakelaars.

Op deze foto’s is de installatie van de 
sensoren en magnetische vierkantjes 
afgebeeld. De afgebeelde manier is 
slechts een voorbeeld; je kan deze 
onderdelen ook aan de onderkant van 
de remhendel installeren, dat ziet er 
wat opgeruimder uit.

Het magnetische vierkantje en de 
sensor moeten zo geïnstalleerd zijn, 
dat ze in “niet-remmende toestand” 
elkaar aanraken. 

Wanneer je remt en je de hendels 
naar je toe trekt, registreert de 
sensor dat de afstand tussen de 
sensor en de magneet groter wordt 
en activeert meteen de e-remmen. 
Dat betekent dat wanneer je remt, de 
trapondersteuning ook stopt.

Je kan de sensoren extra stevig vast 
maken met tie-wraps als dat nodig is.

De installatie van deze sensoren 
is niet noodzakelijk, het systeem 
werkt ook zonder. Als je alleen 
de gashendel hebt geïnstalleerd 
zijn de e-remmen niet nodig. Wij 
raden wel ten zeerste aan om de 
e-remsensoren te installeren als je de 
trapondersteuning hebt geïnstalleerd 
(dit is op sommige plaatsen zelfs 
verplicht).  
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Verwijderbare trapondersteuningssensor (RPAS) 

Normaal gezien zou je voor deze stap je crank 
moeten verwijderen, wat behoorlijk lastig kan zijn. 
Maar dankzij Dillenger’s innovatieve RPAS is deze 
stap een fluitje van een cent!

Kijk om te beginnen naar de manier waarop het 
zwarte plastic magneetwiel in elkaar past. Je kan 
deze rondom de crank (op de fiets) in elkaar klikken, 
en vervolgens de stalen borgring in de groef aan de 
buitenkant bevestigen.   

Het doel van de trapondersteuningssensor is 
om een signaal te genereren wanneer de crank 
ronddraait, zodat de regelaar weet dat je aan het 
trappen bent en je wat ondersteuning van de motor 
wilt! 

Hoe werkt dit precies? De magneten op de schijf 
creëren een veranderend magnetisch veld of ‘hall 
effect’, wat wordt opgepikt door de hall effect 
sensor die dit aan de regelaar doorgeeft. De 
trapondersteuning is een primaire functie van een 
elektrische fiets en het niveau van de ondersteuning 
kan je aanpassen op het LCD scherm op het stuur.

Tips voor de installatie:

1. De sensor moet heel dichtbij de RPAS schrijf 
worden geïnstalleerd (max 5mm ertussen).

2. Zorg ervoor dat je de kant waarop “working side” 
staat aan de kant van de sensor plaatst. De RPAS 
werkt in één richting en werkt dus niet wanneer je 
achteruit trapt (dat zou gevaarlijk en irritant zijn!).

3. Als de twee helften in elkaar geklikt zijn kan je 
de borgring in de groef rondom de schijf plaatsen, 
zonder je vingers ertussen te krijgen (wenselijk, 
maar niet altijd mogelijk). 

4. Bij het monteren van de hall effect cadanssensor 
is de plakrand alleen bedoeld om deze tijdens de 
installatie op zijn plaats te houden, terwijl jij de 
sensor goed vastmaakt met tie-wraps. 
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Vervolg RPAS

De RPAS schijf kan eenvoudig geïnstalleerd 
worden door de twee helften rondom de 
crank-as in elkaar te klikken, en dan vast te 
maken door de borgring in de groef rondom 
de schijf te plaatsen.

Vervolgens moet de sensor worden 
geïnstalleerd. Pel het strookje papier van de 
plakrand af en plak de sensor op zijn plek. 
Gebruik vervolgens tie-wraps om de sensor 
stevig vast te maken. 

Afhankelijk van het type crank-as van je fiets, 
kan het zijn dat je de plastic schijf een beetje 
moet modificeren door een paar tandjes aan 
de binnenkant van de schijf te verwijderen. 

Wanneer je een deel van de tandjes moet 
verwijderen om het gat in de schijf groter te 
maken, kan je dit voorzichtig doen met een 
scherpe schaar of een tangetje. 

Het niveau van de trapondersteuning kan je 
aanpassen met de duimbediening van het 
LCD scherm op het stuur (pijltjes naar boven 
en beneden). 

Bedrading

Nu kan je alle kabels op elkaar 
aansluiten, zodat alles aangesloten is op 
de accu en correct kan functioneren.

De uiteinden van de draden hebben 
hun eigen kleur, dus je hoeft er alleen 
voor te zorgen dat je de uiteinden met 
dezelfde kleur op elkaar aansluit. 

1. De eerste kabel die je moet 
aansluiten is de kabel die van de motor 
naar de regelaar loopt. Deze kabel heeft 
een uiteinde met 9 pinnetjes. Op de 
uiteinden staan pijltjes, zet deze op één 
lijn en sluit de kabels aan. 
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In het laatste stadium van de installatie 
is het tijd om alle kabels netjes weg te 
werken, zodat alles er mooi uit ziet.  

In de afbeeldingen hiernaast kan je zien 
hoe je met tie-wraps de kabels die uit 
de regelaar naar het stuur lopen kan 
samenbinden en aan het frame kan 
vastmaken. 

Bij deze ombouwset is ook een 
kabelbeschermer inbegrepen, deze 
kan je gebruiken om meerdere kabels 
(bijvoorbeeld de kabels bij het stuur)
samen te binden zodat het geheel er 
netter uit ziet.

2. De volgende kabel die je kan aansluiten 
is de kabel van de regelaar naar de accu. 
Deze kabel heeft een uiteinde met 2 
pinnetjes. 

3. Vervolgens de kabel van de RPAS sensor 
naar de regelaar. Deze kabeluiteinden zijn 
geel.

4. Nu kan je de kabelboom aan de regelaar 
aansluiten. De uiteinden van deze kabels 
zijn zwart.

5. Het gele kabeluiteinde van de 
kabelboom wordt aangesloten op de 
gashendel.

6. De twee rode kabeluiteinden van de 
kabelboom worden aangesloten op de 
e-remsensoren.

7. Tenslotte wordt het groene 
kabeluiteinde van de kabelboom op het 
scherm aangesloten.

Vervolg bedrading



19

Afwerking

In het laatste stadium van de installatie 
is het tijd om alle kabels netjes weg te 
werken, zodat alles er mooi uit ziet.  

In de afbeeldingen hiernaast kan je zien 
hoe je met tie-wraps de kabels die uit 
de regelaar naar het stuur lopen kan 
samenbinden en aan het frame kan 
vastmaken. 

Bij deze ombouwset is ook een 
kabelbeschermer inbegrepen, deze 
kan je gebruiken om meerdere kabels 
(bijvoorbeeld de kabels bij het stuur)
samen te binden zodat het geheel er 
netter uit ziet.
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Accu informatie

LET OP
Zelfs als je de accu in de houder vergrendeld hebt en uit hebt gezet, zorg 
ervoor dat je je fiets veilig en met een goed slot op slot zet.

Zoals eerder beschreven in deze handleiding, 
kan de sleutel worden gebruikt om de accu te 
vergrendelen in de houder. Draai de sleutel 
met de klok mee om de accu te vergrendelen 
en tegen de klok in om de accu te 
ontgrendelen. Wanneer de accu ontgrendeld 
is kan deze uit de houder worden gehaald om 
opgeladen te worden.

Het oplaadpunt zit aan de ene kant van de 
accu, en de ‘aan’ knop en het sleutelgat zitten 
aan de andere kant (zie afbeeldingen).

Voordat je op pad gaat, zorg ervoor dat je 
één van de accusleutels op een veilige plek 
opbergt. De sleutels zijn gecodeerd, wat 
betekent dat als je allebei je sleutels verliest 
je de accu naar Dillenger moet sturen om het 
slot te laten vervangen (niet ideaal!). 

Gebruik de accu niet als deze niet in de 
houder vergrendeld is. Laat de accu ook nooit 
vallen en ga niet ruig met de accu om.

In het geval dat je accu niet meer werkt en 
je deze naar ons terugstuurt, zal je garantie 
vervallen als wij bewijs vinden dat je de accu 
hebt laten vallen.

Om de accu op te laden:

1. Steek de stekker van de oplader in het 
stopcontact, zoals je doet met de oplader van 
een laptop of mobiele telefoon. 

2. Kijk of een van de opladerlichtjes groen 
brandt.

3. Stop de oplader voorzichtig in de accu, let 
op dat je deze er helemaal in steekt. Forceer 
dit niet als er iets in de weg zit. 

4. De opladerlichtjes zouden rood moeten 
branden tijdens het opladen.

5. Wanneer de lichtjes veranderen naar 1 
rood en 1 groen lichtje is de accu volledig 
opgeladen.

Het is niet mogelijk om de accu te ver op te 
laden. Wanneer de accu vol is, zal de oplader 
automatisch stoppen met opladen. 

Het opladen van een volledig lege accu duurt 
1 tot 5 uur. 

De accu moet minimaal één keer per maand 
worden opgeladen om ervoor te zorgen dat 
de accucellen in goede conditie blijven. 

Wij raden aan om de accu na ieder gebruik 
op te laden en aan de oplader te laten zitten 
tot het indicatielichtje aangeeft dat de accu 
volledig is opgeladen. Het is niet aan te raden 
om de accu slechts half of gedeeltelijk op te 
laden. 

De fiets aan/uit zetten
Als je de ombouwset helemaal geïnstalleerd hebt, 
wil je vast zo snel mogelijk de fiets aanzetten 
om je eerste ritje te maken! Zorg ervoor dat de accu goed opgeladen is en vergrendeld is in 
de houder. Dan druk je de ‘aan/uit’ knop op de accu in (deze zal ingedrukt blijven en blauw 
oplichten) en druk je de ‘aan/uit’ knop op je stuurbediening in totdat het scherm aangaat. Nu 
ben je klaar voor je eerste ritje!

Om de fiets uit te zetten druk je eerst de ‘aan/uit’ knop op de stuurbediening in totdat het 
scherm uitgaat, en daarna schakel je de accu uit met de ‘aan/uit’ knop op de accu. De knop 
komt dan weer omhoog en het blauwe lichtje gaat uit.
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Opladen

LET OP
Gebruik alleen de oplader die wij je geleverd hebben voor die specifieke 
accu. Het gebruiken van een andere oplader kan je accu beschadigen. 

Om de accu op te laden:

1. Steek de stekker van de oplader in het 
stopcontact, zoals je doet met de oplader van 
een laptop of mobiele telefoon. 

2. Kijk of een van de opladerlichtjes groen 
brandt.

3. Stop de oplader voorzichtig in de accu, let 
op dat je deze er helemaal in steekt. Forceer 
dit niet als er iets in de weg zit. 

4. De opladerlichtjes zouden rood moeten 
branden tijdens het opladen.

5. Wanneer de lichtjes veranderen naar 1 
rood en 1 groen lichtje is de accu volledig 
opgeladen.

Het is niet mogelijk om de accu te ver op te 
laden. Wanneer de accu vol is, zal de oplader 
automatisch stoppen met opladen. 

Het opladen van een volledig lege accu duurt 
1 tot 5 uur. 

De accu moet minimaal één keer per maand 
worden opgeladen om ervoor te zorgen dat 
de accucellen in goede conditie blijven. 

Wij raden aan om de accu na ieder gebruik 
op te laden en aan de oplader te laten zitten 
tot het indicatielichtje aangeeft dat de accu 
volledig is opgeladen. Het is niet aan te raden 
om de accu slechts half of gedeeltelijk op te 
laden. 
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Onderhoud en verzorging

LET OP
Het maken van modificaties die niet zijn goedgekeurd door Dillenger kan 
er toe leiden dat de garantie op jouw product komt te vervallen. 

Je zal iets meer onderhoud moeten verrichten 
dan bij een gewone fiets. 

Een van de dingen die je het meest zal 
tegenkomen is dat je je spaken vaker moet 
spannen dan bij een wiel zonder elektrische 
motor. Onze wielen hebben 12G en 13G 
roestvrijstalen spaken. Deze spaken kunnen 
de krachten van onze motoren heel goed aan, 
maar raken wel wat sneller een beetje los. 

Een spakenspanner is hiervoor ideaal, 
deze kan je onder andere in de Dillenger 
wielnaafmotor gereedschapsset vinden.  

Controleer de spanning van de spaken na de 
eerste 100km en vervolgens iedere 500km. 

Naast de spaakspanning is het ook belangrijk 
om de bevestigingspunten om de paar 
maanden te controleren. Het kan geen 
kwaad om de fiets even na te kijken met wat 
gereedschap en te controleren dat alles nog 
steeds goed vast zit. Dan weet je zeker dat je 
fiets veilig en goed onderhouden is.

Hou je fiets schoon! Er is niets erger dan aan een vieze fiets te moeten werken... 

Hou ook de “normale” onderhoudspunten in de gaten; luchtdruk in de banden, remblokjes, 
etc... 

De motor zit in een luchtdicht afgesloten omhulsel en hoeft niet onderhouden te worden.   

Tenslotte, om het extra te benadrukken, is het belangrijk om de accu tenminste één keer 
per maand op te laden om ervoor te zorgen dat de accu een veilig opslagniveau behoudt.
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Probleemoplossing

Dillenger’s probleemoplossing helpt je om problemen, die kunnen ontstaan tijdens 
de installatie of het gebruik van de fiets, op een logische wijze te identificeren.

Voordat je aan de probleemoplossing begint, ontkoppel alle componenten. Sla deze 
stap niet over. Een losse draad is al zo vaak de oorzaak van een probleem gebleken. 
Door alle stekkers los te koppelen en vervolgens alleen de cruciale componenten 
aan te sluiten, kan je dit probleem heel snel oplossen. 

Sluit vervolgens de overige componenten (zoals de trapondersteuning of e-remmen) 
één voor één aan om te zien of deze de oorzaak van het probleem zijn. Als je begint 
met deze basisopzet kan je de dader vaak al snel ontdekken.

Probleem Oplossing

Het scherm gaat wel 
aan, maar de motor 
niet.

Controleer de motoraansluiting vanuit de regelaar. Dit is een 
nauwe aansluiting en deze werkt alleen als de stekker er hele-
maal is ingeduwd, tot aan de indicatielijn. Als er niet genoeg spe-
ling zit in de motorkabel, kan het draaien van het stuur ervoor 
zorgen dat deze stekker eruit getrokken wordt.

De motor loopt ach-
teruit. Haal het motorwiel uit het frame en verwissel deze van richting.

Het voelt alsof de 
motor vanbinnen aan-
loopt of op een of an-
dere manier afremt.

Verwijder de schijfrembouten en kijk of dit helpt. Als de schijfr-
embouten te lang zijn, steken ze te ver in het omhulsel en hin-
deren ze de interne mechanismen.

Ik hoor een hoog en 
rammelend geluid 
wanneer ik accelereer. 

De vibratie van de motor is gering, maar deze frequentie kan in 
combinatie met loszittende componenten (zoals een losse spaak 
of bout) vreemde geluiden veroorzaken. Als iets zelfs maar een 
klein beetje los zit, kan dit soms hoog en rammelend geluid 
produceren. Er is niet stuk of verkeerd, je moet alleen de losse 
component vinden!

De velg heeft een slag 
of de spaken komen 
steeds los.

Wij raden aan om voor grote problemen met de spaken naar 
een goede fietsenmaker te gaan die verstand heeft van wielen, 
maar er zijn ook wel een paar goede instructievideo’s op You-
tube die uitleggen hoe je de spaakspanning kan aanpassen.

Spaken zijn weg of 
afgebroken.

Dillenger heeft reservespaken op voorraad voor een zacht prijs-
je, kijk even naar de reserveonderdelenpagina op onze website 
waar je de juiste spaken voor jouw ombouwset kan vinden.



Probleem Oplossing

De motor past niet 
tussen de uitvaleindes 
van de vork.

Als je zelf liever niet een klein beetje van de binnenkant van de 
uitvaleindes wil afschrapen, is de enige andere manier waarschi-
jnlijk de fiets naar een fietsenmaker te brengen om het geheel te 
laten passen. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

De motor past niet in 
de 100mm ruimte tus-
sen de uitvaleindes.

Helaas zijn er wel eens fabrikanten die fietsen maken zonder de 
standaardmaten te gebruiken. Als dit het geval is en je kan de 
uitvaleindes niet een klein beetje buigen zodat het wiel er wel in 
past, moet je waarschijnlijk even bij een fietsenmaker langsgaan. 
Maar voordat je dat doet, probeer even of het verwijderen van 
een paar sluitringen bij de as genoeg ruimte creëert.

De schijfrembouten 
lopen aan tegen de 
binnenkant van het 
frame.

Als jouw fiets geen schijfremmen heeft heb je deze boutjes niet 
nodig, dus kan je ze gewoon verwijderen. Als je wel schijfrem-
men hebt zal je wat extra ringetjes moeten gebruiken om extra 
ruimte te creëren, zodat alles soepel kan draaien.

Een deel van de be-
drading van de set is 
niet lang genoeg.

Voor dit probleem hebben we een verlengende bedradingsset 
verkrijgbaar op onze website. Dit wordt meestal aangeraden als 
je de accu op de bagagedrager wilt installeren.

Ik krijg de schijfrem-
bouten niet aange-
draaid.

Je hebt dan misschien wat langere boutjes nodig. Let wel op dat 
de boutjes niet te lang zijn en in aanraking komen met de bin-
nenkant van de motor.

Ik heb niet genoeg rui-
mte op mijn stuur.

Als je bijvoorbeeld al geïntegreerde schakelaars hebt, kan het 
zijn dat het met een draai-gashendel en schakelaar aan de rech-
terkant van het stuur wel erg vol wordt. Als je niet genoeg ruimte 
kan creëren, is het misschien handiger om een duim-gashendel 
te nemen. Je kan deze apart bestellen bij Dillenger. 

Ik heb hydraulische 
remmen of geïnte-
greerde schakelaars 
en remmen.

Als de e-remhendels niet ideaal zijn in combinatie met jouw hui-
dige schakelaars of remsysteem, kan je ervoor kiezen om deze 
niet te installeren (de set werkt ook zonder deze component). Of 
je kan ook e-remsensoren bij Dillenger kopen, die in combinatie 
met je huidige systemen kunnen worden gebruikt; je kan deze 
sensoren bevestigen op je huidige remhendels.

Ik wil de traponders-
teuning of de gashen-
del niet gebruiken.

De regelaar is zo ingesteld dat je de trapondersteuning of 
gashendel kan gebruiken zonder dat ze allebei geïnstalleerd zijn. 
Je kan ze natuurlijk ook allebei installeren. Wanneer ze allebei 
geïnstalleerd zijn overschrijft de gashendel de trapondersteun-
ing wanneer je ze tegelijk gebruikt. 
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Probleem Oplossing

De set gaat helemaal 
niet aan.

Als je zelf een multimeter hebt, kan je het voltage van de accu 
meten aan de basis van de accu. Als het voltage niet hoger dan 
41V is bij een 36V set, zal de accu misschien moeten worden 
teruggestuurd naar Dillenger. Als het voltage niet het probleem 
is, loop dan alle connecties even na. Zolang er geen probleem 
is met het scherm zou de set aan moeten gaan als het voltage 
normaal is.

Het scherm geeft een 
foutbericht.

Kijk in de handleiding van het scherm om de definities van de 
foutberichten te vinden en rapporteer het foutbericht aan Dil-
lenger, mocht dit nodig zijn.

Mijn set slaat af wan-
neer ik over hobbels 
ga.

Loop alle connecties even na om er zeker van te zijn dat alle 
stekkertjes goed aangesloten zijn. Kijk of de accu goed vast zit in 
de houder. Een losse accu of connectie kan voor een onderbre-
king van de stroomvoorziening zorgen, waardoor de set afslaat.

De accu gaat zo nu en 
dan uit.

Als de accu leeg begint te raken of wanneer je een steile heuvel 
op gaat, kan de accu opeens uit gaan. Redenen hiervoor kunnen 
zijn dat de regelaar overbelast is of dat het voltage binnen de 
accu zo laag is dat het beneden het LVC (low voltage cut-off) punt 
gezakt is. Dit laatste is vaak de reden bij een legere accu. Dit 
betekent niet dat er iets mis is met de set; de set is ontworpen 
om dit te doen om beschadiging van de accu te voorkomen.

Ik wil mijn accucapac-
iteit laten testen.

Neem alsjeblieft contact op Dillenger door het contactformulier 
in te vullen, en meld dat je de accucapaciteit wil laten testen. Als 
uit de test blijkt dat de capaciteit van de accu boven de 85% zit 
(binnen een jaar na de aankoopdatum), zal jij de retourkosten 
moeten betalen. Als de geteste capaciteit lager is en de accu nog 
in de garantieperiode zit, zal jouw accu worden vervangen.

Het scherm gaat niet 
aan, tenzij de accu aan 
de oplader zit.

Loop alle connecties na en controleer of de accu is opgeladen. 
Als het scherm alleen aan gaat als de accu aan de lader zit, neem 
dan contact op met Dillenger door het contactformulier in te 
vullen.

Mijn bereik is vermin-
derd. Kijk op de volgende pagina.
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Als jouw elektrische fiets niet ongeveer hetzelfde bereik haalt als staat beschreven in de 
details op de productpagina, kan je de volgende stappen ondernemen: 

1. Trapondersteuningssensor (RPAS)

Als je de trapondersteuning niet hebt geïnstalleerd, kan het zijn dat je niet het gewenste 
bereik haalt. De niveaus van de trapondersteuning werken alleen in combinatie met de 
RPAS. De gashendel wordt niet beïnvloed door het niveau van de trapondersteuning, en 
verbruikt dus ook niet minder energie als je de trapondersteuning op een lager niveau 
zet. De gashendel verbruikt sowieso meer energie dan de trapondersteuning, wat 
betekent dat dit je accu sneller leeg raakt. Het gebruiken van de trapondersteuning in 
plaats van de gashendel kan dus een groot verschil maken voor je actieradius!

2. Accu indicatielichtjes – volledig opgeladen   
Het LCD scherm geeft een wat minder nauwkeurige indicatie van de accustatus, omdat 
het deze baseert op een variabel voltage en dus geen 100% accurate weergave is van de 
accustatus. De enige accurate indicatie dat de accu volledig opgeladen is, is wanneer de 
lichtjes op de oplader groen branden wanneer je de accu aan het opladen bent.

3. LCD indicatielichtjes – lege(re) accu

Sommige klanten hebben ondervonden dat de LCD indicator van de accustatus niet 
altijd even goed voorspelt hoe ver je nog kan gaan wanneer de accu leeg begint te 
raken. Je beschadigt het systeem niet door net zo lang door te rijden tot de accu zichzelf 
uitschakelt. Blijf dus gewoon doorrijden met de trapondersteuning aan (op een lager 
niveau), zelfs als de indicatielichtjes aangeven dat de accu leeg begint te raken.

4. Heuvels/rijstijl/andere factoren 

Het genoemde bereik is gebaseerd op gebruik in een “normale” omgeving, met platte 
stukken en ook wat heuveltjes. Als jouw route over veel heuvels gaat, zal dit impact 
hebben op het bereik van de set. Heuvels hebben voornamelijk een effect op de accu van 
de 1000W sets; de accu raakt sneller leeg wanneer je over wat meer heuvels gaat (sneller 
dan de 250W). Als je wilt, kan je in onze webshop een tweede oplader kopen om je accu 
halverwege op te kunnen laden of een tweede accu om je bereik te verdubbelen.

5. Algemene tips

• Controleer of het wiel vrij kan ronddraaien (aan aanlopend remblokje kan zomaar je 
bereik halveren)

• Laad de accu op na iedere rit

• Zorg ervoor dat je bandenspanning optimaal is

• Trap wat harder als je uit stilstand wegfietst en gebruik de juiste versnelling wanneer 
je een heuvel op gaat. 

Als je technische ondersteuning nodig hebt, stuur ons dan een email:

nl@dillenger.zendesk.com
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SPECIFICATIES
ALGEMEEN

Model (jaar) Dillenger High Speed Ombouwset, 750W-1.200W (2016)

Type 1.000W Verbeterde Ombouwset

Bedoeld als High speed pedelec ombouwset

Nominaal Vermogen 1.000W

Piekvermogen 1.200W

Cruise Snelheid 40km/h zonder trappen

Max Snelheid 45km/h

Max Bereik 70km

Gemiddeld Bereik 50km

Bereik op Gashendel 40km

Type Gashendel Duim

Trapondersteuning 0-5 niveaus

Stuur Scherm KT-LCD3

Velgen Dubbelwandig met eyelets

Spaken 12G roestvrij staal

Type Bedrading EB-BUS waterproof bedrading

GEWICHT

Gewicht - Zonder Accu 7,5kg

Accu Gewicht 3,2kg

Totaal Gewicht 10,7kg
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ACCU

Accu Type  LiMn2O4 Lithium Ion

Nominaal Accu Voltage 48V

Opgeladen Accu              
Voltage 

54,6V

Accu Capaciteit 11,6Ah

Nominale Accu Energie 556,8Wh

Uitneembare Accu Ja

Accu Cel Type 18650

Cel Specificatie Samsung INR18650-29E 2900mAh

Cel Configuratie 13S 4P

Ingebouwd BMS Ja

Overige Kenmerken USB oplader, accuhouder inbegrepen

Max Aantal Volledige 
Oplaadcycli 

1.000

Type Accu Oplader SANS 48V 2A Smart oplader

Accu Oplaadtijd 5,8 uur wanneer leeg

Battery Breedte 82mm

Battery Lengte 360mm met houder, 315mm zonder

MOTOR

Motor Merk Dillenger OEM

Motor Model 1.000W Verbeterde bedrading

Motor Voltage 48V

Max Motor Vermogen 1.200W

Type Aandrijving Direct drive

Motor Sensoren Hall Sensoren
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REGELAAR

Regelaar Merk Dillenger OEM met gepatenteerde regelaar beschermer

Regelaar Werkend Voltage 48V

Regelaar Max Voltage 60V

Regelaar Minimaal Voltage 40V

Regelaar Werkend Amp 22A +/- 1A

Regelaar Nominale Output 1.000W

Regelaar MOSFET Tubes 9

Regelaar Sensoren Hall sensors

COMPONENTEN

Gashendel Duim

Trapondersteuning RPAS

Remschakelaars E-remsensoren

Accu Computer BMS

Overige Kenmerken USB oplader, accuhouder inbegrepen
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