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Gebruik deze handleiding voor de montage van de losse  
onderdelen en voor tips over het gebruik en onderhoud  
van de fiets.
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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 
opgepompt (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 fietsers, 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 reparatieset aan te schaffen 
bij aankoop van een elektrische fiets. Deze reparatieset zal de montage 
en verder onderhoud een stuk makkelijker maken. Je kan deze kopen in 
onze webwinkel.

Bedankt voor het kopen van je nieuwe Dillenger elektrische fiets! 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 fiets.

BEDANKT
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COMPONENTENLIJST
Onze elektrische fietsen worden vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen. Wanneer de 
fiets klaar is wordt een kort testritje binnen de fabriek gemaakt, om er zeker van te zijn dat elke 
functie en afstelling van de fiets perfect werkt.

Componentenlijst:
• Elektrische fiets met stuur en voorwiel
• Doos met oplader (hier kunnen ook andere belangrijke componenten in zitten)
• Pedalen (links en rechts). Let er wel op dat de linker- en rechterpedaal niet identiek zijn 
• Andere losse dozen kunnen andere componenten bevatten, zoals een fietslicht (als een 

fietslicht inbegrepen of aangeschaft is) dus controleer alle verpakkingen zorgvuldig
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Onze elektrische fietsen worden volledig in elkaar gezet en naar onze hoge standaarden 
getest. Sommige onderdelen van de fiets worden vervolgens losgehaald, zodat de fiets 
makkelijker vervoerd kan worden door onze koeriers. Dit doen we ook zodat de fiets veilig 
vervoerd kan worden en we de onderdelen goed kunnen inpakken, om er zeker van te 
zijn dat de fiets in goede staat afgeleverd kan worden.

Deze simpele instructies helpen je met de montage van de resterende losse onderdelen. 
De fiets kan soms in een wat meer volledige staat dan wat hier beschreven staat 
arriveren. Dit zijn de belangrijkste stappen die van toepassing zijn op de meeste klanten 
(dit kan per land verschillen):

Stap 1, Uitpakken

Stap 2, Controleer welke onderdelen nog moeten worden geïnstalleerd

Stap 3, Vastmaken van het voorwiel

Stap 4, Stuur rechtzetten en vastmaken

Stap 5, Linker- en rechterpedalen

Stap 6, Zadel

Benodigd gereedschap:

Inbussleutels (5 en 6mm)

Moersleutel (15mm)

Deze zijn bij de fiets inbegrepen en kan je vinden in de doos met de oplader.

Andere benodigdheden:

Fietspomp
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Onze elektrische fietsen worden volledig in elkaar gezet en naar onze hoge standaarden 
getest. Sommige onderdelen van de fiets worden vervolgens losgehaald, zodat de fiets 
makkelijker vervoerd kan worden door onze koeriers. Dit doen we ook zodat de fiets veilig 
vervoerd kan worden en we de onderdelen goed kunnen inpakken, om er zeker van te 
zijn dat de fiets in goede staat afgeleverd kan worden.

Deze simpele instructies helpen je met de montage van de resterende losse onderdelen. 
De fiets kan soms in een wat meer volledige staat dan wat hier beschreven staat 
arriveren. Dit zijn de belangrijkste stappen die van toepassing zijn op de meeste klanten 
(dit kan per land verschillen):

Stap 1, Uitpakken

Stap 2, Controleer welke onderdelen nog moeten worden geïnstalleerd

Stap 3, Vastmaken van het voorwiel

Stap 4, Stuur rechtzetten en vastmaken

Stap 5, Linker- en rechterpedalen

Stap 6, Zadel

Benodigd gereedschap:
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UITPAKKEN

Je kan natuurlijk niet wachten om je nieuwe Dillenger fiets uit te pakken, maar wees wel 
voorzichtig. Je kan de fiets per ongeluk beschadigen of belangrijke onderdelen kwijtraken. 
Het is meestal makkelijker als iemand je kan helpen met het uitpakken. 

Verwijder het beschermde verpakkingsmateriaal voorzichtig met een mesje of een schaar. 
Let op dat je geen losse onderdelen kwijtraakt tussen al het verpakkingsmateriaal (er kan 
behoorlijk wat beschermend materiaal in de doos zitten).

Let op: de fiets die in de instructiefoto’s staat afgebeeld is een iets ander model, maar de 
montage instructies zijn hetzelfde. Het enige verschil is de positie van de motor en een paar 
kleine kenmerken.

Als je alles uit de doos hebt gehaald, zou je deze onderdelen moeten hebben:

1. De volledige fiets

2. Voorwiel

LET OP
De sleutels zijn vastgemaakt aan het stuur of het frame van de fiets. 
Zorg ervoor dat je deze niet verliest, want de sleutels zijn gecodeerd en 
kunnen alleen in de Dillenger fabriek vervangen worden.
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HOOFDONDERDELEN

Als je alles uit de doos hebt gehaald, zou je deze onderdelen moeten hebben:

1. De volledige fiets

2. Voorwiel
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3. Stuur (is verbonden aan het frame via de bedrading)

4. Oplader

5. Pedalen

Let op: deze kunnen in dezelfde doos als de oplader zitten, of aan de fiets vastgemaakt zijn.

6. Zadel 

Let op: het zadel kan aan de fiets vastgemaakt zitten, of apart in de doos zitten.

Steek het voorwiel in de voorvork, en zorg ervoor dat de remschijf in de remklauwen 
gepast kan worden. Plaats de ringetjes aan beide kanten van het wiel zodat het “haak” 
deel van het wiel in de gleuf past waar de as doorheen komt. Schroef de bouten aan en 
draai het geheel goed vast met de 15mm moersleutel. 

Let op: deze stappen zijn vaak makkelijker uit te voeren als je de fiets omdraait, zodat het stuur 
en zadel op de grond rusten. Kijk wel uit dat je het LCD scherm niet beschadigt wanneer je dit 
doet.

Het wiel wordt in de sleufopening van de voorvork geplaatst.

Het ringetje is van tevoren om de as geschoven (zie afbeelding), en de bout wordt stevig 
aangedraaid.
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VOORWIEL

Steek het voorwiel in de voorvork, en zorg ervoor dat de remschijf in de remklauwen 
gepast kan worden. Plaats de ringetjes aan beide kanten van het wiel zodat het “haak” 
deel van het wiel in de gleuf past waar de as doorheen komt. Schroef de bouten aan en 
draai het geheel goed vast met de 15mm moersleutel. 

Let op: deze stappen zijn vaak makkelijker uit te voeren als je de fiets omdraait, zodat het stuur 
en zadel op de grond rusten. Kijk wel uit dat je het LCD scherm niet beschadigt wanneer je dit 
doet.

Het wiel wordt in de sleufopening van de voorvork geplaatst.

Het ringetje is van tevoren om de as geschoven (zie afbeelding), en de bout wordt stevig 
aangedraaid.
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Stuurpen en stuur zijn nu gepositioneerd op de balhoofdbuis.
STUUR

Het stuur is met het frame verbonden via de bedrading, en het enige wat je hoeft te doen 
is de stuurpen in de balhoofdbuis te monteren (zie afbeelding):

Je kan een aantal van de zwarte afstandsringen op de balhoofdbuis verwijderen, maar 
laat er minimaal 2 zitten. Deze 2 kan je plaatsen zoals je wilt. In deze foto’s hebben we het 
stuur in de hoogste positie, met de 2 afstandsringen onder de stuurpen. Zorg ervoor dat 
de kabels niet gedraaid of te strak zitten (het kan dan zijn dat je het stuur verdraaid hebt). 
Schroef vast zoals op de afbeelding, en zorg ervoor dat het stuur recht staat ten opzichte 
van het voorwiel. Deze stap zorgt ervoor dat de stuurpen aangeschroefd wordt op de 
balhoofdbuis zodat het stuur stevig vast zit:
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Stuurpen en stuur zijn nu gepositioneerd op de balhoofdbuis.
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Iedere fiets heeft twee verschillende pedalen; er is een linker- en een rechterpedaal, en 
deze zijn niet identiek. Op de afbeelding kan je zien hoe je kan bepalen welke pedaal 
links en rechts is. Op de pedaal op de afbeelding staat een ‘R’ afgedrukt, wat dus 
betekent dat dit de rechterpedaal is. Deze moet dus aan de rechterkant van de fiets 
geïnstalleerd worden (de rechterkant gezien vanuit het oogpunt van de persoon die op 
de fiets zit). 

De rechterpedaal wordt vastgemaakt aan de rechtercrank (de rechterkant gezien vanuit 
het oogpunt van de persoon die op de fiets zit) en de linkerpedaal aan de linkercrank. 
De schroefdraad van de rechterpedaal schroeft rechtsom (met de klok mee) en de 
schroefdraad van de linkerpedaal schroeft linksom (tegen de klok in). Het is essentieel 
dat je de pedalen aan de juiste kant vastmaakt. Als het te stroef aanvoelt kan het zijn dat 
je een vergissing hebt gemaakt.

De pedalen zijn zo ontworpen, zodat ze na verloop van tijd niet los raken terwijl je trapt.

Schroef de linker- en rechterpedalen aan zoals hierboven beschreven staat. Afhankelijk van 
het type pedaal kunnen deze aan de binnenkant worden aangedraaid met een inbussleutel of 

tussen de pedaal en de crank met een moersleutel (afhankelijk van het model).

Zorg ervoor dat het stuur recht staat en schroef de stuurpen op de balhoofdbuis. Schroef 
beide kanten gelijkmatig aan. Dit is de laatste stap voor het correct monteren van het 
stuur. 

Zet het stuur recht en bevestig de stuurpen op de balhoofdbuis door de boutjes gelijkmatig aan 
te schroeven met de inbussleutel. 
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PEDALEN

Iedere fiets heeft twee verschillende pedalen; er is een linker- en een rechterpedaal, en 
deze zijn niet identiek. Op de afbeelding kan je zien hoe je kan bepalen welke pedaal 
links en rechts is. Op de pedaal op de afbeelding staat een ‘R’ afgedrukt, wat dus 
betekent dat dit de rechterpedaal is. Deze moet dus aan de rechterkant van de fiets 
geïnstalleerd worden (de rechterkant gezien vanuit het oogpunt van de persoon die op 
de fiets zit). 

De rechterpedaal wordt vastgemaakt aan de rechtercrank (de rechterkant gezien vanuit 
het oogpunt van de persoon die op de fiets zit) en de linkerpedaal aan de linkercrank. 
De schroefdraad van de rechterpedaal schroeft rechtsom (met de klok mee) en de 
schroefdraad van de linkerpedaal schroeft linksom (tegen de klok in). Het is essentieel 
dat je de pedalen aan de juiste kant vastmaakt. Als het te stroef aanvoelt kan het zijn dat 
je een vergissing hebt gemaakt.

De pedalen zijn zo ontworpen, zodat ze na verloop van tijd niet los raken terwijl je trapt.

Schroef de linker- en rechterpedalen aan zoals hierboven beschreven staat. Afhankelijk van 
het type pedaal kunnen deze aan de binnenkant worden aangedraaid met een inbussleutel of 

tussen de pedaal en de crank met een moersleutel (afhankelijk van het model).
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De accu van je Dillenger fiets is de duurste component en ook de meest cruciale. Je kan de 
accu op deze manier uit het frame halen. Gebruik de sleutel om de accu te ontgrendelen:

De sleutel wordt in het sleutelgat gestopt.

Gebruik de sleutel om de accu te ontgrendelen en trek aan de hendel om de accu uit het frame 
te halen.

ZADEL

Dit is het makkelijkste gedeelte. Steek de zadelpen in het frame tot de gewenste hoogte 
(zou ongeveer heuphoogte moeten zijn), zoals je op de afbeeldingen kan zien:

De zadelklem wordt uitgelijnd met de groef en losjes aangedraaid met de quick release schroef.

De zadelpen wordt tot aan de gewenste hoogte in het frame gestoken en wordt vervolgens met 
de klem in de juiste positie vastgezet.
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ACCU INFORMATIE

De accu van je Dillenger fiets is de duurste component en ook de meest cruciale. Je kan de 
accu op deze manier uit het frame halen. Gebruik de sleutel om de accu te ontgrendelen:

De sleutel wordt in het sleutelgat gestopt.

Gebruik de sleutel om de accu te ontgrendelen en trek aan de hendel om de accu uit het frame 
te halen.
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Je moet de accu uit het frame halen om deze op te laden. Wanneer je je fiets met de auto 
vervoert, raden wij aan de accu uit het frame te halen en op een veilige plek in de auto 
op te bergen. Wanneer je de accu weer in het frame wilt plaatsen, doe je dat op dezelfde 
manier als je de accu uit het frame hebt gehaald. Je plaatst eerst de onderkant van de 
accu in het frame; deze moet stevig tegen de bodem van de holte aanzitten. Scharnier 
vervolgens de accu op zijn plek in de holte in het frame. Het is een strakke pasvorm en het 
kan zijn dat je deze handeling na een paar keer proberen pas soepel kan uitvoeren. Wees 
altijd voorzichtig met de accu.

Het is erg belangrijk om er zeker van te zijn dat de accu correct vergrendeld is voordat je 
de fiets weer gebruikt. Je kan uittesten of de accu goed vergrendeld is door zachtjes aan 
de hendel te trekken.

De accu wordt uit het frame gehaald om deze te transporteren of op te laden.

Plaats de accu terug in het frame en controleer of deze goed is vergrendeld door zachtjes aan 
de hendel te trekken.

Je kan de handleiding voor het LCD scherm op onze website vinden, of via deze link:

Dillenger C965 Manual

Sleutels:

Voordat je op pad gaat, zorg ervoor dat je één van de accusleutels op een veilige plek 
opbergt. Als je allebei je sleutels verliest zal je de accu naar Dillenger moeten sturen om 
het slot te laten vervangen.

Accu indicatielichtjes:

De indicatielichtjes op de accu zijn geen betrouwbare representatie van hoe vol/leeg de 
accu is. De enige benadering hiervan kan je zien op het LCD scherm. De enige manier 
om zeker te zijn dat de accu volledig is opgeladen, is wanneer de oplader via de lichtjes 
aangeeft dat de accu volledig is opgeladen. En andersom geldt; de enige manier dat je er 
zeker van kan zijn dat de accu helemaal leeg is, is wanneer het LCD scherm vanzelf uitgaat 
en niet meer kan worden aangezet. Je beschadigt het elektrische systeem niet door de 
fiets te gebruiken totdat de accu helemaal leeg is, maar zorg er dan wel voor dat je de 
accu na gebruik weer oplaadt.

Onderhoud:

Zorg ervoor dat je regelmatig controleert of alle schroeven en boutjes nog goed vast 
zitten, zoals bij het voorwiel, achterwiel, zadel, stuur, vork, pedalen, remmen, etc.

Accu opladen:

Wij raden aan om de accu na ieder gebruik op te laden, en de accu minimaal één keer per 
maand op te laden als je de fiets niet gebruikt hebt. Als je de accu al een week niet hebt 
opgeladen raden wij aan om deze op te laden voordat je de fiets weer gaat gebruiken. 
Je hoeft niet te wachten met opladen totdat de accu helemaal leeg is, dit kan je doen 
na iedere rit. Het is zelfs erg slecht voor de accu om deze leeg op te bergen; dit kan 
permanente schade aanbrengen aan de accu en tot vroegtijdige defecten leiden.

Bandenspanning:

Zorg ervoor dat je banden correct zijn opgepompt, de correcte bandenspanning staat 
meestal op de zijkant van de band zelf vermeld.

Aan/uit knop:

De accu heeft een aan/uit knop vlakbij de hendel. Je moet de accu met deze knop voor 
gebruik aanzetten en weer uitzetten na gebruik. Het elektronische systeem kan via het 
LCD scherm worden aangezet wanneer de accu aanstaat.
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LCD HANDLEIDING

Je kan de handleiding voor het LCD scherm op onze website vinden, of via deze link:

Dillenger C965 Manual

BELANGRIJKE PUNTEN

Sleutels:

Voordat je op pad gaat, zorg ervoor dat je één van de accusleutels op een veilige plek 
opbergt. Als je allebei je sleutels verliest zal je de accu naar Dillenger moeten sturen om 
het slot te laten vervangen.

Accu indicatielichtjes:

De indicatielichtjes op de accu zijn geen betrouwbare representatie van hoe vol/leeg de 
accu is. De enige benadering hiervan kan je zien op het LCD scherm. De enige manier 
om zeker te zijn dat de accu volledig is opgeladen, is wanneer de oplader via de lichtjes 
aangeeft dat de accu volledig is opgeladen. En andersom geldt; de enige manier dat je er 
zeker van kan zijn dat de accu helemaal leeg is, is wanneer het LCD scherm vanzelf uitgaat 
en niet meer kan worden aangezet. Je beschadigt het elektrische systeem niet door de 
fiets te gebruiken totdat de accu helemaal leeg is, maar zorg er dan wel voor dat je de 
accu na gebruik weer oplaadt.

Onderhoud:

Zorg ervoor dat je regelmatig controleert of alle schroeven en boutjes nog goed vast 
zitten, zoals bij het voorwiel, achterwiel, zadel, stuur, vork, pedalen, remmen, etc.

Accu opladen:

Wij raden aan om de accu na ieder gebruik op te laden, en de accu minimaal één keer per 
maand op te laden als je de fiets niet gebruikt hebt. Als je de accu al een week niet hebt 
opgeladen raden wij aan om deze op te laden voordat je de fiets weer gaat gebruiken. 
Je hoeft niet te wachten met opladen totdat de accu helemaal leeg is, dit kan je doen 
na iedere rit. Het is zelfs erg slecht voor de accu om deze leeg op te bergen; dit kan 
permanente schade aanbrengen aan de accu en tot vroegtijdige defecten leiden.

Bandenspanning:

Zorg ervoor dat je banden correct zijn opgepompt, de correcte bandenspanning staat 
meestal op de zijkant van de band zelf vermeld.

Aan/uit knop:

De accu heeft een aan/uit knop vlakbij de hendel. Je moet de accu met deze knop voor 
gebruik aanzetten en weer uitzetten na gebruik. Het elektronische systeem kan via het 
LCD scherm worden aangezet wanneer de accu aanstaat.
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OPLADEN

1. Stop de stekker in het stopcontact, zoals 
je dat zou doen met de oplader van een 
laptop of mobiele telefoon. 

2. Controleer of één van de indicatielichtjes 
van de oplader groen brandt.

3. Stop de oplader in de accu, en zorg 
ervoor dat je deze er helemaal in stopt. 
Forceer het niet als er iets in de weg zit. 

4. De indicatielichtjes van de oplader 
zouden rood moeten branden tijdens het 
opladen.

5. De accu is volledig opgeladen zodra één 
van de indicatielichtjes van rood naar groen 
verandert.

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

Opladen kan 1 tot 5 uur duren wanneer de 
accu helemaal leeg is. 

Je moet de accu minimaal één keer per 
maand opladen om de accucellen in goede 
conditie te houden. 

Wij raden aan om de accu na iedere rit 
op te laden, en aan de oplader te laten 
zitten tot de accu volledig opgeladen is. 
Het is niet aan te raden om de accu slechts 
gedeeltelijk op te laden.  

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.

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.
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ONDERHOUD

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. 

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.

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.
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PROBLEEMOPLOSSING

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.

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.

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.

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 eerst alle componenten. 
Sla deze stap niet over. Een losse draad is al zo vaak de oorzaak van problemen 
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 het probleem vaak al snel ontdekken.
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Probleem Oplossing

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. 

Error 21 op BBS model

De magneet van de snelheidssensor (op een spaak van het ach-
terwiel) is niet meer in lijn met de sensor, dus je moet deze in de 
goede positie terugschuiven en vastmaken zodat de sensor het 
signaal weer kan oppikken. 

VERVOLG PROBLEEMOPLOSSING
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Vergroten van de actieradius:

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. Accu indicatielichtjes – volledig opgeladen. 

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

2. LED/LCD indicatielichtjes – lege(re) accu

Sommige klanten hebben ondervonden dat de LED/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.

3. 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 fiets. Heuvels hebben voornamelijk een effect op de high 
speed fietsen. Als je een tweede oplader nodig hebt om je accu halverwege op te kunnen 
laden om je bereik te verdubbelen, kan je deze in onze webshop kopen.

4. Algemene tips

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

• Laad de accu op na iedere rit (dit is erg belangrijk)

• Zorg ervoor dat je bandenspanning optimaal is (de juiste spanning staat meestal op 
de band zelf gedrukt)

• Gebruik de juiste versnelling wanneer je een heuvel op gaat (hoe steiler de heuvel, 
hoe lager de versnelling).

Als je technische ondersteuning nodig hebt, stuur ons dan een email naar dit 
emailadres;

                  nl@dillenger.zendesk.com

VERVOLG PROBLEEMOPLOSSING
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CONTACT

Dillenger Hoofdkantoor:
3/13 Olympic Circuit
Southport
QLD 4215
AUSTRALIA
Tel.: +617 5532 9235
dillenger.zendesk.com
www.dillengerelectricbikes.com.au
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Binnen Nederland:

Tel: +31 85 888 7488,
Email: nl@dillenger.zendesk.com
www.dillengerelektrischefietsen.nl


