
Cairgo Bike project Handleiding

Douze Cycles G4 Eco Box
Merk en model van de fiets:
DOUZE Cycles G4 (aankoopwaarde vanaf € 4550) met elektrische 
middenmotor BROSE Drive S 90 Nm (in de trapas).De DOUZE G4 
is standaard uitgerust met een elektrische trapondersteuning 
van BROSE.De BROSE Drive S, gemaakt in Duitsland, is een van de 
sti lste motoren in zijn klasse. De instelling is speciaal ontwikkeld 
in samenwerking met BROSE en zorgt voor een ondersteuning die 
in verhouding staat tot je inspanning.Dankzij de krachti ge batt erij 
beschik je over een acti eradius van maximaal 100 kilometer. Op 
het display kan je gemakkelijk het ondersteuningsniveau en de 
resterende acti eradius afl ezen. 

Gewicht van de fiets:  49 kg (G4 met Eco Box)

Onderdelen van de fiets:
• Versnellingen Sram X5 (9 versnellingen)
• Batt erij 36V 635Wh –15,5Ah
• Hydraulische schijfremmen Tektro Gemini: om snel en 
   comfortabel te remmen.
• Fietsslot: Ke�  ngslot ABUS 1190 / 150 cm (veiligheidsniveau 16).
• Lichten: de lichten worden gevoed door de batt erij. 
• Afmeti ngen en belasti ng: Lengte 271 cm, max. belasti ng Eco Box 
• 100 kg, max. belasti ng op de fi ets 170 kg.

Hoe rijd je met een elektrische bakfiets?
Niet zoals met een gewone fi ets (veel langer, breder, 
zwaarder)! We gebruiken de versnellingen net zoals op 
een andere fi ets. Je kan de trapondersteuning verhogen 
of verlagen met de knoppen op het stuur. Opgelet! 
Remmen met lading en zonder lading is niet hetzelfde.
Als je zonder lading afremt, gebruik dan vooral de 
achterremmen (er is minder grip bij het voorwiel).
De trapondersteuning zal je niet harder duwen dan 25 
km/u. Zodra deze snelheid is bereikt, stopt de motor en 
ben je aangewezen op pure spierkracht! 
In België is het niet wett elijk verplicht om een helm te 
dragen, maar wel aanbevolen.

Hoe maak ik mijn fiets goed vast?
Je stalt die idealiter in een afgesloten ruimte. 
Als je die buiten stalt, maak het kader en een 
wiel dan vast aan een vast punt.
Als je kan, stal de fi ets ‘s nachts dan in een 
beveiligde ruimte. Anderzijds mogen we 
niet vergeten dat 30% van de diestallen in 
‘privéruimtes’ gebeuren, zoals een private 
binnenplaats, een gang of de parking van een 
gebouw. Verwijder zoveel mogelijk accessoires 
(batt erij, tassen, lampen, smartphonehouder, 
enz.) als je de fi ets achterlaat. De meeste zijn 
zeer eenvoudig te verwijderen.

Wanneer nemen de kinderen plaats op de 
fiets?
Laat de kinderen pas opstappen als de fi ets 
op zijn standaard staat, zo heb je een betere 
stabiliteit. Als de kinderen al zelf kunnen 
opstappen, neem dan zelf eerst plaats achter 
het stuur en zet je voeten op de grond voor ze 
opstappen.

FAQ

De trapondersteuning werkt niet
Controleer de batterij: zorg ervoor dat die helemaal tot 
aan de bodem van de houder is ingevoerd.

Als ik sneller dan 25 km/u. fiets, stopt de 
trapondersteuning.
Dat is normaal. Fietsen met «elektrische trapondersteuning» is 
(wett elijk) beperkt tot 25 km/u.

Wat doe ik als ik problemen heb om de batterij 
op te laden of enig ander probleem met de 
trapondersteuning?
In dat geval bel je ons op 02 502 89 05 

Meer informaties over het project? 
Ga naar www.cairgobike.brussels

Dit project wordt medegefi nancierd door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling via het Urban Innovati ve Acti ons Initi ati ve.



Hoe gebruik de je de boordcomputer?

Start/stop

Loopondersteuning 
(ingeschakeld blijven 
ondersteuning -1)

Ondersteuning +1

Door de gegevens van de 
fietstocht op de meter 
scrollen

Fietslichten

Ondersteuning -1

De batterij uithalen en terugplaatsen.
1. Schakel de fiets uit
2. Steek de sleutel in de cilinder en draai tot een deel eruit komt
3. Verwijder de batterij uit de batterijhouder. Hiervoor trek je de batterij richting het achterwiel en laat 
    je die zakken.

De batterij inhalen 
Om de batterij te plaatsen, moet je het cilinderslot een beetje uittrekken
1. Plaats de uitgeschoven batterij langs de achterkant van de 
    batterijhouder, schuif de batterij naar de voorkant van de fiets.
2. Duw de cilinder naar binnen om de batterij te vergrendelen. 
3. Sluit de voeding van de fiets aan op de batterij.

Batterij opladen

1. Lader met 
    verklikkerlichtje

2. Je kan de batterij ook opladen zonder 
    die uit de fiets te halen. Het volstaat om 
    de voeding van de fiets te onkoppelen 
    en de stekker in de batterij te steken.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling via het Urban Innovative Actions Initiative.


