Correct gebruik fietsen 'de testkaravaan komt naar jouw gemeente!'
Elektrische fiets
Algemeen
De elektrische fiets is een fiets! Je krijgt trapondersteuning, maar je moet altijd zelf trappen om
vooruit te komen. Zoals een gewone fiets dus. Met een lege batterij kun je dus blijven fietsen.
De elektrische fietsen van de testkaravaan hebben een trapondersteuning tot 25 km/u.
Display

Batterij

De capaciteit van de batterij kun je aflezen door onderaan op het knopje te drukken waardoor er
groene lampjes oplichten. Die geven de hoeveelheid resterende stroom aan.

De batterij kun je uit de houder nemen met het sleuteltje (zie sleutelhanger). Steek de sleutel in het
slot van de batterij en draai er kort aan. Trek de batterij uit de houder.

Als de batterij weer op de fiets wil bevestigen, moet je met voldoende kracht in de houder duwen.
Als je een klik hoort, is het goed.
Problemen met de ondersteuning of het display? Controleer eerst even of de batterij stevig vast zit.
De batterij laad je op met de batterijlader die je in de fietstas vindt. Laad de batterij niet langer dan 2
uur op. Je mag de batterij tussenin bijladen. Je hoeft dus niet te wachten tot de energie op is.

Slot
Maak je fiets altijd goed vast aan een paal, fietsenstalling of ander ‘vast’ voorwerp. Bevestig je fiets
met het frame.

Elektrische bakfiets
Zie hierboven voor het display, batterij en slot.
Verdere details over de regenhuif, laadvermogen…: https://www.urbanarrow.com/family/family

Vouwfiets
De vouwfiets is een handige, lichte en opvouwbare fiets.
Vouwen: eerst het zadel naar beneden, klap de pedalen in, vouw het stuur en het frame.
Tip: plaats het zadel een beetje schuin naar links. Dat voorkomt krassen in het zadel.
Vergeet de beveiliging aan het stuur en het frame niet!
Op Youtube staan er een paar handige filmpjes. Zoek op: “het opvouwen van een vouwfiets”.

