
Projet Cairgo Bike Handleiding

Bike43 Performance E-Shift
Merk en model van de fiets:

Bike43 performance E-shi�  500W (aankoopwaarde vanaf € 4590) 
met elektrische middenmotor Shimano Steps E6100 60 Nm (in de 
trapas), die twee grote voordelen bieden:
1. Een «zachte» ondersteuning die ac� veert in func� e van de druk 
    die je uitoefent op het pedaal (druksensor) en zich dus ook aan 
    de kracht van de fi etser aanpast. Fietsen met een motor in het 
    voor- of achterwiel maken gebruik van een bewegingsdetector, 
    waardoor de ondersteuning start bij het draaien van het pedaal 
    en iets «plotser” is.
2. Het gewicht van de centrale motor is uitstekend verdeeld over 
    de fi ets.

Gewicht van de fiets: 30 kg

Onderdelen van de fiets:
• Versnellingen Shimano Nexus 5 Di2
• Ba� erij 36V 500Wh –14Ah
• Hydraulische schijfremmen Shimano MT200: om snel en 
   comfortabel te remmen.
• Fietsslot: vouwslot ABUS BORDO GRANIT 6500 XPlus 110 cm 
   (veiligheidsniveau 15).
• Lichten: de lichten worden gevoed door de ba� erij. 
• Afme� ngen en belas� ng: Lengte 200 cm, vergelijkbaar met een 
   gewone elektrische fi ets, max. belas� ng van de bagagedrager 
   achteraan 100 kg, max belas� ng op de fi ets 170 kg 

Hoe rijd je met een elektrische fiets?
Net zoals op een normale fi ets! We gebruiken de 
versnellingen net zoals op een andere fi ets. Je kan 
de trapondersteuning verhogen of verlagen met de 
knoppen op het stuur.
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 we� 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 
(ba� erij, tassen, lampen, smartphonehouder, enz.) als 
je de fi ets achterlaat. De meeste zijn zeer eenvoudig te 
verwijderen.

Wanner nemen de kinderen plaats op de 
fiets? 
Laat de kinderen pas opstappen of plaats de lading als 
de fi ets op zijn standaard staat, zo heb je een betere 
stabiliteit.

FAQ

De trapondersteuning werkt niet
Controleer de ba� erij: zorg ervoor dat die helemaal tot aan de 
bodem van de houder is ingevoerd.
Controleer de boordcomputer: die moet correct in de houder
zijn geplaatst.

Als ik de boordcomputer inschakel, krijg ik een 
foutmelding.
Duw nooit op het pedaal terwijl je de boordcomputer 
inschakelt.
Schakel de boordcomputer in en uit als dit gebeurt.

Als ik sneller dan 25 km/u. fiets, stopt de 
trapondersteuning.
Dat is normaal. Fietsen met «elektrische trapondersteuning» is
(we� 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 informatie 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?

Linkerbediening

X-knop: Verhoogt het ondersteuningsniveau terwijl 
je fi etst

Y-knop: Verlaagt het ondersteuningsniveau terwijl 
je fi etst 
Loopondersteuning: houd de Y-knop ingedrukt 
(ongeveer 2 sec.) tot de volgende modus is 
ingesteld. {PIED} verschijnt nu. Druk een tweede 
keer om de loopondersteuning te starten.
De loophulp schakelt uit als je op de X-knop drukt.

A-knop: Je kan hiermee door de gegevens van de 
fi etstocht op de meter scrollen, terwijl je fi etst.

Rechterbediening

X-knop: Schakel een versnelling hoger, terwijl 
je fi etst

Y-knop: Schakel een versnelling lager, terwijl 
je fi etst

A-knop: Wisselt tussen handma� g en 
automa� sch schakelen

Controleer voor elk gebruik of de voedingskabel van 
de achterderailleur correct is aangesloten.Controleer 
de aanslui� ng van de voedingskabel als je een storing 
ondervindt bij het schakelen met de rechterbediening.

Batterij opladen

Schakel de voeding van de fi ets uit, steek vervolgens de 
sleutel in de cilinder van de ba� erijhouder en haal hem met 
een zijwaartse beweging uit de houder. 

Je kan de ba� erij ook opladen zonder die uit de fi ets te 
halen. Het volstaat om de klep te openen en de stekker in 
de ba� erij te steken.

Het ledlampje van de lader licht op als het opladen begint.

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

Aan het laden

Laadfout (raadpleeg de FAQ)

Opladen voltooid


