
  

 

  

  

GEBRUIKERSHANDLEIDING  

Originele versie  

ELEKTRISCHE FIETS 14 INCH 

ESLIDE ES1410D 

I belangrijk: deze instructies zijn voor uw veiligheid. Aandachtig te lezen alvorens gebruik en bewaar 
ze voor toekomstig gebruik. 



 

 

Page2 

 

1. Waarschuwingen / residuele gevaren / 

voorzorgsmaatregelen bij gebruik. 

a. Advertencias / Precauciones uso. 

b. RCGM residuales. 

c. Knoeien / transport / opslag / Bateria. 

i) Knoeien / transport / opslag. 

ii) Batterij.  

 

2. Productbeschrijving. 

a. Bevestigingsmateriaal. 

b. Bevestigingsmateriaal. 

i) De voetensteun vergadering.. 

ii) Het zadel vergadering. 

iii) Spatbord vergadering. 

c. Technische kenmerken (technische tabel). 
 

3. Functies. 

a. Systeem van pins: gevouwen / ongevouwen Stuur. 

i) Systeem van pins: ontplooiing van het stuur. 

ii) Systeem van pins: opvouwbare Stuur. 

b. tweede. Gesp systeem: gevouwen / ongevouwen Stuur. 

i) Gesp systeem: ontplooiing van het stuur. 

ii) Gesp systeem: opvouwbare Stuur.  

c. Bescherming tegen ongeoorloofd gebruik. 

d. Laad de batterij van de e-bike.  

i) Beschrijving van de lading van de batterij. 

ii) Laden van waarschuwingen. 

e. Functies. 

i) Parkeerstand.   

ii) Inschakelen / aanzetten van de elektrische fiets. 

iii) Verlichting-voorzijde / achterzijde. 

Contenido del handleiding 
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iv) Alarm.  

v) Home / drijvende. 

vi) CRUISE CONTROL Modius  

vii) Rem 

4. Reiniging / onderhoud / reparaties. 

a. Reiniging.  

b. Remmen: onderhoud / instellingen. 

i) De spanning van de remkabel. 

ii) Aanpassing van de remklauw. 

c. Wielen. 

i) inflatie.  

ii) De wiel uitlijning. 

iii) Waarschuwingen over schokken. 

 

5. Garantí  

6. Informatie leidde acht gebruikt. 

7. Juridische aanwijzingen. 

 

Geïmporteerd door DPA EUROPE 
Gildo Pastor Center - 7 Rue Gabian, 98000 MONACO 
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Warnings - Residual Hazards - Precautions for Use 
a) Warnings / Precautions for use 

 De nep (of wijzigen) is te wijzigen of iets vrijwillig 
verstoren. Het is verboden te wijzigen van het 
saldo van de elektrische fiets en uw lader (voor 
voorbeeld met niet-originele, los... delen) Elke 
vervalsing met behulp wijzigt de technische 

gegevens en de veiligheid van het product.  Hun 
verantwoordelijkheid in het geval van vervalsing: de 
garantie is niet van toepassing en uw verzekering zal u 
niet vrijwaren bij een ongeval.  Je moet het instrument 
demonteren of wijzigen van de onderdelen van dit 
product op enige wijze. Maak het apparaat niet open 
als u over een verdeling van de lading of de prestaties, 
onmiddellijk contact op met de verkoper, probeer niet 
zelf te repareren, het. 

 

Veiligheidsvoorschriften voor elektrische opvouwbare 
fiets ESLIDE ES1410D 
 
Opvouwbare elektrische Loopfiets die ESLIDE ES1410D 

mogen niet worden gebruikt door kinderen. Het kan worden 

gebruikt door mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of 

geestelijke vermogens of verminderd zonder ervaring of 

kennis, zijn (als is) zijn goed bewaakte (e) of instructies over 

het gebruik van het apparaat in een veilige manier en risico's 

hebben gekregen betrokken werden gearresteerd. Kinderen 

moeten niet spelen met het toestel. Schoonmaken en 

onderhoud door de gebruiker niet door ongecontroleerde 

kinderen.  Los niños deben niet usar o jugar con la bicicleta 

eléctrica que plegable eléctrica evenwicht fiets ESLIDE 

ES1410D debe utilizarse solamente con el voor proporcionado 

HTL-180-42015000. De elektrische fiets ESLIDE ES1410D 
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geleverd alleen onder zeer lage veiligheid spanning 

overeenkomt met het merk van de eenheid. 

Voorwaarden om te zorgen voor goede stabiliteit tijdens 
gebruik, vervoer, montage of demontage: gebruikers mag niet 
hoger zijn dan het gewicht op de specificaties voor het 
maximale gewicht aangegeven, anders het stuurprogramma 
kan vallen en gewond of zelfs schade de dienst evenwicht 
(stabiliteit)) apparaat.  Til de beugel en zet beide voeten op de 
vloer voor evenwicht (stabiliteit), voordat u begint. Dit apparaat 
moet alleen worden gebruikt op particuliere wegen en enkele 
voetpaden tolereert. Neem kennis van plaatselijke 
voorschriften worden. Zorg ervoor dat deze verschillende 
regelingen. Gebruik dit product alleen in erkende plaatsen, als 
deze plaats vereist een vergunning, stuur dan een verzoek.  
Gebruik het product niet op de vloer. Het apparaat is niet een 
team van collega's.  Werken niet in weinig ontstoken plaatsen, 
in duisternis of 's nachts. 
 
Verkeer in de stad heeft vele hindernissen te overwinnen, 
zoals randen of markten. Het wordt aanbevolen om te 
voorkomen dat de sprong. Het is belangrijk om te anticiperen 
op en zich aanpassen aan uw pad en de snelheid van een 
voetganger voordat deze hindernissen. Het is ook aanbevolen 
om af te sluiten van het voertuig wanneer deze obstakels 
gevaarlijk vanwege zijn vorm, de hoogte worden of uitglijden. 
Respecteer de voetgangers die vliegen van het vliegtuig. 
Vermijd de schok van omstanders, met name kinderen en 
ouderen. Wanneer je verliest een voetgangers moeten 
stoppen en stap van voetgangers zoveel mogelijk.  U moet de 
instructies van de veiligheidsvoorzieningen in deze 
handleiding genoemde strikt volgen. De maatschappij kan niet 
aansprakelijk voor schade of een ongeval of als de instructies 
niet zijn gevolgd. 
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Lenen uw apparaat niet aan iemand die is niet getraind in het 
gebruik ervan. Ervoor te zorgen dat deze persoon geschikte 
beschermende uitrusting heeft. 
 
Tijdens het rijden, u kan worden blootgesteld aan onverwachte 
gevaren of gevaarlijke situaties die tot ernstig letsel leiden 
kunnen, alsjeblieft, nemen een behoedzaam en voorzichtig 
rijden. 
 
Beschermingsmiddelen bij het gebruik van de fiets elektrische 
gelieve slijtage schoenen en een juiste pak, samen met al de 
nodige bescherming: helm, kniestukken, elleboog pads en 
andere beveiligingen.  Het gebruik van ten minste de volgende 
beschermende uitrusting: bescherming van de hand / pols-, 
knie-, hoofd- en elleboog - u ook moet altijd Draag schoenen 
wanneer u manipuleren de Loopfiets (onderhoud, installatie, 
reparatie...) 
 
Het geluidsdrukniveau, uitgedrukt in dB (A) op het niveau van 
de oren van de bestuurder is minder dan 70 dB (A). Niet dat u 
wijzigingen aanbrengt in de instructies van de fabrikant.  Bij 
een ongeval, verblijf en wachten op redding.  Mislukt, neem 
contact op met uw dealer of de after-sales-service als de 
wielen zijn vergrendeld verwijderen objecten die mogelijk 
verantwoordelijk zijn voor het blokkeren en opnieuw het wiel 
motor idle.  Als het stuur vergrendeld is, zorg ervoor dat u 
controleren als de objecten niet verantwoordelijk voor de 
afscherming zijn.  In alle gevallen, gebruik niet de elektrische 
fiets als het blokkeert de wielen en het stuur. Neem de 
veiligheidsregelingen in geval van een impasse die tijdens het 
rijden optreden kunnen. Neem de tijd om het leren van de 
fundamentals van de praktijk om te voorkomen dat eventuele 
ongevallen die tijdens de eerste maanden optreden kan; 
  In alle gevallen, om te anticiperen op haar traject en zijn 
snelheid in verband de snelweg, de code van de stoep en de 
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meest kwetsbare groepen; Informeer uw aanwezigheid 
wanneer u nadert een voetganger of fietser als hij niet gezien 
of gehoord. Maak een wandeling door de beschermde 
stappen.  In alle gevallen zorg van jou en anderen. 
 
De hobby is niet bedoeld voor acrobatische gebruik.  Lenen uw 
elektrische fiets niet aan iemand wie niet vertrouwd met het 
apparaat.  Niet om te rijden na het nuttigen van alcohol of drugs.  U 
moet zich abonneren aan een verzekeringspolis voor dit type 
apparaat in het geval van schade of nadeel veroorzaakt aan derden, 
maar ook in het geval van schade aan de gebruiker. Neem met uw 
verzekeringsmaatschappij waarde Neem contact op met uw 
verzekeringsmaatschappij.  Niet toestaan dat kinderen jonger dan 
14 jaar leeftijd, zwangere vrouwen en ouderen gebruik elektrische 
fiets aan een persoon op hetzelfde moment het product kunnen 
gebruiken.  Er is geen beperking van de maximale grootte voor het 
gebruik van de loopfiets.  Dit apparaat is ontworpen voor persoonlijk 
genot, is verboden om te worden gebruikt voor het vervoer van 
personen. 
 

Pas op, de rem kan opwarmen tijdens gebruik. Raak na 
gebruik.  Controleert regelmatig de verstrakking van de 
verschillende geboute componenten, in bepaalde schachten 
van de wielen, het vouwen, de stuurinrichting en remmen.  Het 
verwijderen van scherpe randen veroorzaakt door gebruik.  
Niet wijzigen of transformeren fiets evenwicht, zoals een vork, 
frame, inklapbare mechanisme en remmen naar een schijf 
enz... Controleer altijd dat het stuursysteem correct wordt 
aangepast en dat alle aansluitende elementen strak zijn en 
breek niet.  
Belangrijk: Tijdens alle manipulaties te bereiden van het 
gebruik, verzorgen om te voorkomen dat knijpen of 
parkeerremeffect. 
Het remsysteem wanneer heet worden gebruikt in langdurige 
of herhaalde wijze, moet niet raken na hebben vertraagd. 
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Opgelet, in de levensduur van het product, als gevolg van het 
gebruik en de beperkingen lijdt zijn noten en andere 
bevestigingsmiddelen tegen niet getwist mei verliezen hun 
doeltreffendheid. Ieders om veiligheid te garanderen, moet het 
apparaat kunnen op elk moment beëindigen.  Wees niet 
afgeleid terwijl het drijven, het beantwoorden van de telefoon, 
muziek beluisteren, of enige andere activiteit doen.  Vermijd 
obstakels, gladde oppervlakken, sneeuw, ijs en unstable 
oppervlakken. 
 
Vermijd onregelmatige objecten, zoals het kantelen van een 
tak, afval, Pebble en geplaveide straten. Gebruik in passages 
ruwe of te lang kan leiden tot veel trillingen van het lichaam 
die kan leiden tot chronische pijn, gebruik van de elektrische 
fiets op een redelijke manier om deze risico's te beperken.  
Vermijd of smalle ruimten met obstakels.  Niet toegestaan om 
te rijden op gladde wegen in regenachtig weer.  Steile 
hellingen voorkomen.  Gebruik geen zand, plassen water, 
modder en andere oppervlakken natte, vochtige of 
beschadigde anders kunt u de elektronische onderdelen van 
het apparaat beschadigen.  Het is verboden te gebruiken van 
het saldo van de elektrische fiets op gevaarlijke plaatsen, met 
de aanwezigheid van brandbare gassen, dampen, 
vloeistoffen, stof die een brand of een explosie kan 
veroorzaken. 
U moet weten als de rollen in een openbare ruimte is 
onderworpen aan strikte regels, maar ook het gevaar van 
valpartijen, botsingen met voetgangers of andere voertuigen. 
Zoals voor andere voertuigen, des te groter zijn snelheid, 
meer remmen. 
 
Een noodremming in milde Sleep apparaat en daarom vallen 
en verwondingen veroorzaken. Het is daarom zeer belangrijk 
aan te passen uw stijl van rijden en snelheid, verlaten van een 
veilige afstand met voetgangers of andere middelen van 



 

 

Page9 

vervoer. Wees voorzichtig om controle van uw snelheid bij het 
invoeren van een veld dat niet bekend. 
 
LET OP! Als enig onderdeel van de mechanica is de 
Loopfiets onderworpen aan beperkingen en hoge slijtage. 
Verschillende materialen en onderdelen kunnen anders 
reageren om slijtage of vermoeidheid. Als de verwachte 
levensduur van het onderdeel wordt overschreden, 
kunnen ze plotseling breken, dat kan leiden tot 
verwondingen voor de gebruiker. Scheuren, krassen en 
verkleuring in de gebieden ernstige beperkingen geven 
aan dat het onderdeel heeft overschreden de 
gebruiksduur en moet worden vervangen.  Controleer 
altijd het apparaat voordat delen gebruiken, als u dat 
merkt beschadigd, de accu een zeer lage laden 
apparatuur heeft, banden zijn versleten of abnormaal 
gezwollen of er een vreemd geluid is of storing Maak geen 
gebruik van uw eenheid en Service Center toegestaan. 
 
• Input: 100-240V-50/60 Hz - uitgang • 1.5: 42V - 1,5 A 
Bedrijfstemperatuur: 0 ° C tot 40 ° C Opslagtemperatuur: - 10 
° C tot 45 ° C 
 
HTL-180-42015000 lader kan worden gebruikt door kinderen 
jonger dan 8 jaar en mensen met lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens of verminderd zonder ervaring of 
kennis, zijn (als is) zijn goed bewaakte (e) s of als ze 
instructies over hoe kregen te gebruiken de apparaat veilig en 
als de risico's werd aangehouden. Kinderen moeten niet 
spelen met het toestel. Schoonmaken en onderhoud door de 
gebruiker niet door ongecontroleerde kinderen. 
De HTL-180-42015000 lader is ontworpen om de accu 
GB/T18287-2000 van de opvouwbare elektrische fiets ESLIDE 
ES1410D 42V levering met een maximale stroom van 1,5 A 
uitgangsspanning als het netsnoer is beschadigd, moet het 
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worden vervangen door de fabrikant, uw service aftermarket of 
mensen van soortgelijke rating te vermijden van een gevaar. 
Voor gebruik binnenshuis of do niet bloot aan regen stroom 
voordat verbinding maken of verbreken van de verbindingen 
van de batterij. 
Let op: Explosieve Gas Vermijd vlammen en vonken, zorg 

voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.  Deze lader 

kan niet worden gebruikt om op te laden of niet-oplaadbare 

batterijen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het 

opladen van de batterijen aangegeven in deze handleiding. 

Laad niet op batterijen NI-/ CAD of andere soorten 

batterijen met dit apparaat. 

Laad nooit een bevroren accu op. Als bevriest de vloeibare 

inhoud (zuur) batterij, de batterij moet worden ontdooid. 

Vervolgens kan de batterij worden opgeladen. 

 

Bewaar de lader op een droge plaats (om te beschermen tegen 

vocht). De lader is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. 

Bescherming tegen vloeistoffen, regen en sneeuw. 

 

Tijdens het opladen, moet de batterij worden geplaatst in een 

goed geventileerde plaats. Plaats de batterij in de oplader, of 

vice versa. Gebruik nooit de lader wanneer hij leed een 

gewelddadige botsing of een val. In dit geval, te inspecteren en 

repareren de eenheid door een bevoegd persoon. Gebruik de 

lader niet als het is geweest een schok of een grote daling of 

als het beschadigd is. 

 

Voor binnengebruik. Niet blootstellen om regen van vloeibare 
Ne niet pas pour verser lader, risico van elektrische schok niet 
blootstellen aan hitte of buitensporige lichtbron.  Vraag niet 
voor een ander team in de goedgekeurde verwijderen uit de 
defecte batterijen van de oplader via inzamelpunten. 
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a) RCGM residuales 

 
Het juiste gebruik van fiets elektrische met inachtneming van 
de veiligheid, sluit niet uit dat bepaalde risico's van letsel en 
schade. 

Restrisico's Detalles 

Mécanic  Coupure 

Training of opsluiting (veroorzaakt door 

haar, kleding, enz. Opgesloten door 

bewegende delen) 

overweldigend 

Risico's van wrijving of slijtage. 

Verlies van stabiliteit 

aanrijding 

warmte- explosies 

Schadelijk voor de gezondheid door 

koude of hete oppervlakken. 

vibrafoon Sterke trillingen kunnen schadelijk zijn 

voor uw gezondheid bij langdurig 

gebruik of als het product niet wordt 

gebruikt en onderhouden in 

overeenstemming met de instructies 

Milieumaterialen 

Inademing van stof en schadelijke 

dampen. 

Vorming van stof en explosieve 

dampen. 

Hydraulische vloeistoffen in de weg. 
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Schade aan eigendommen en mensen 

die zijn afgeleid van de projectie van 

objecten. 

ergonomische 

 

Repetitive letsels 

Slechte houding 

Gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

Accu defect Onverwacht herstel van de voeding na 

een storing 

i) Behandeling, vervoer, opslag, batterij. 

 Behandeling, vervoer, opslag. 

 

Tijdens het hanteren en transporteren van de Loopfiets, 

fysieke of elektrische schokken te voorkomen.  Tijdens de 

manipulatie is het evenwicht van de fiets moet in de positie 

van 'parkeren' (krukken in open positie, op een vlakke 

ondergrond of op een helling of heuvelachtig), dat de lader 

losgekoppeld is en de Loopfiets uitgeschakeld (uit). Tijdens 

het vervoer, de Loopfiets moet afsluiten (uitgeschakeld), goed 

verpakt en beschermd Voorkom schokken hen of niet 

gewenste marketing, dit kan leiden tot storing van het 

apparaat, raadpleegt u een verslechtering van het apparaat of 

de batterij. 

De fietsenstalling evenwicht moet in een koele, geventileerde, 

schone en droge, in the "parking lot" (stand in het openbaar, 

op een plat oppervlak of schuine of heuvelachtig positie), de 
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lader wordt verbroken en de Loopfiets is uitgeschakeld) 

gedoofd), mag de plaats van opslag niet uw bjected te grote 

temperatuurverschillen. 

Geen winkel die de fiets elektrisch buiten zonder bescherming, 

het saldo van de fiets moet niet worden opgeslagen bij slecht 

weer niet, zelfs langdurige blootstelling aan de zon beschadigt 

de componenten en de batterij. 

Het saldo van de fiets kan worden opgeslagen en 

gemanipuleerd bij temperaturen tussen 5 ° C en 45 ° c-opslag 

en behandeling van temperaturen mag niet hoger zijn dan 

hen. 

De hobby kan vervoerd worden bij temperaturen tussen-20 ° C 
en 60 ° C vervoer temperatuur mag niet meer dan dit. 

-Opslag zonder gebruik kan niet meer dan twee maanden, 
volledig op te laden de Loopfiets om de 2 maanden om ervoor 
te zorgen dat de beschadigde evenwicht fiets accu. 

Om ervoor te zorgen dat het elektrisch evenwicht van de fiets 
altijd optimaal werkt, moet u de wiellagers en continu 
condoom met stuurkolom. Om dit te doen, gewoon krijgen de 
gel of speciale lager vet of een daling van siliconen glijmiddel 
aangepast aan elke zijde van het wiel rechtstreeks in het lager 
en draai het voorwiel. Dit is voor het goed verdelen van het 
smeermiddel op de omzet van alle. 

Om het vet van de lagers van de stuurkolom, moet u eerst de 
compressie van het bestandssysteem met een inbussleutel los 
en verwijderen van de werkbalk en kolom lagers. Zodra u 
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toegang hebt, Solliciteer smeermiddel rechtstreeks op het en 
draai ze om het vet gelijkmatig te verdelen. 

Gebruik altijd een speciaal glijmiddel voor dit doel ontworpen. 

ii) batterij 

- De Loopfiets bevat een hoge capaciteit Lithium-Ion batterij, 

want een goede veilig gebruik volg deze instructies: De 

batterijklep moet niet worden verwijderd door een 

onbevoegde persoon. Slechts een geautoriseerde 

persoon kan het batterijklepje open.  

- De Loopfiets mag niet worden gebruikt in de volgende 

gevallen: oververhitting/rook/sterke geur ontvluchten de 

batterij gebruikt in de eenheid van de stof naar de locatie 

van de accu bevat gevaarlijke stoffen. 

- Voeg niet in de batterijhouder. Slechts een geautoriseerde 

persoon kunt wijzigen van de batterij. Als de accu defect of 

beschadigd is, neem contact op met een elektrische 

specialist Takara dat ontmanteling van de batterij van de e-

fiets- en cyclus. Uitgerust met een accu evenwicht fiets 

mag niet in de buurt van een bron van warmte en vuur. 

- Uitgerust met een accu fiets niet moet worden 

ondergedompeld in zuur of alkaline vloeistof evenwicht. 

- U moet herladen alleen de Loopfiets bij temperaturen 

tussen 5 ° C en 45 ° C en gebruiken alleen bij temperaturen 

tussen-20 ° C tot 60 ° C. 

Als u wilt de levensduur van de batterij van de fiets 

evenwicht te behouden, met inachtneming van de 

lading cyclus, niet hoger zijn dan de maximale laadtijd, 

regelmatig laden de loopfiets. 

- Durante un uso prolongado no debe volver a cargar 

la bici del Balance completo cada 2 meses. 
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- Saldo van de fiets accu is recycleerbaar en moet 

worden gerecycled of gerangschikt volgens 

plaatselijke voorschriften. Por lo tanto la batería de 

tu bici del evenwicht geen debe eliminarse como 

una basura convencional y nunca debe ser cremada 

porque hay un riesgo de explosión. 

-  . Daarom worden uw evenwicht fiets accu niet 

afgezet zoals een conventionele afval en moet nooit 

worden gecremeerd, omdat er een risico van 

explosie. 

2) Productbeschrijving 

a) Beschrijving / presentatie 

Je moet het kopen van een elektrische model merk ESLIDE 

ES1410D loopfiets. 

Deze nieuwe vorm van de all-elektrische mobiliteit en niet-vervuilende 

kunt recreatieve activiteiten zonder problemen en zonder 

vermoeidheid. De wielen uitgerust met schijfremmen, kunt 14-inch u 

genieten van uw vrijetijd, comfortabel en veilig. 

Dit product moet worden gebruikt op particuliere straat. Verbod van 

verkeer op wegen open voor het publiek. De kracht van de motor duurt 

van glooiende hellingen zonder moeite, de accucapaciteit zal toestaan 

u om te genieten van uw hobby-hele dag. 

Wanneer u met de Loopfiets, gebruik geschikte kleding, 
evenals de nodige bescherming: helm, kniestukken, elleboog 
pads en andere beveiligingen. Gebruik niet uw elektrische fiets 
elektrische vóór het lezen van deze handleiding en totdat u 
bekend met de eenheid bent.  Voordat u de balans van deze 
elektrische fiets, jezelf vertrouwd met haar functies, dit zal u 
toelaten om de eenheid te houden in de best mogelijke 
omstandigheden. Deze handleiding kan u helpen om te leren 
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vliegen dit toestel veilig. Deze handleiding bevat alle 
instructies en instructies voor gebruik; Gelieve aandachtig te 
lezen en volgen van deze instructies.  



 

 

Page17 

 
  

Elementen van productlijst 

 

  19 

  1   2 
  3   4 

  5 

  6 

  7 

  7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13   13

2 

  14 

  15 

  16 
  17   18 

  25 

  20 

  21    21 

  24   26   27 

  28 

  29 

  30 

  32 

 

  23 

  22 

  31 

 

  33 



 

 

Page18 

* Er mogen alleen originele reserveonderdelen voor kritische 
veiligheidscomponenten. 

N° Nom Réf. Pièces détachées * 

1 Linker remhendel ES1401 x 

2 Rechter remhendel ES1402 x 

3 Startknop ES1403 x 

4 Stuurschommelring ES1404  

5 Voorverlichting ES1405 x 

6 band ES1406 x 

7 Voor en achter remschijf ES1407 x 

8 Voorspatscherm ES1408 x 

9 afbeelding ES1409  

10 voetbank ES1410 x 

11 Binnenband ES1411 x 

12 kruk ES1412 x 

13 Remklauw ES1413 x 

14 Achterspatbord ES1414 x 

15 Achtergrondverlichting ES1415 x 

16 zadel ES1416 x 

17 Zittinghoogte-instelling van de gesp ES1417 x 

18 Locatie van de batterij ES1418  

19 vork ES1419  

20 Lichtknop voor en achter ES1420 x 

21 Remkabel ES1421  

22 Transporthandvat ES1422  

23 stuur ES1423  

24 Gasgreep ES1424 x 

25 Opvouwbare gesp ES1425  

26 Zorg voor ES1426 x 

27 zoemer ES1427  

28 drums ES1428 x 

29 Voorkant ES1429 x 

30 Motor met achterband ES1430 x 

31 Ingebouwde oplader ES1431  

32 Digitaal display ES1432 x 

33 Blokkering blokkeren ES1433  

Delen vervanging voor 2 jaar in www.dpa-europe.fr 
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Silla de 

montar 

medio 

Reposapiés 

Accessoires 

Manual 

Front 

Back 

CABLE DE CARGA 

Accessoires waarschuwing dat het verboden is te gebruiken / 

install de Loopfiets voor accessoires en extra items niet 

goedgekeurd door de fabrikant. 
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WAARSCHUWING montage voet - make "parkeren" 

Loopfiets (worden in de open positie, op een oppervlak plat 

of hellend of heuvelachtig), die de lader is uitgetrokken en 

de Loopfiets is uitgeschakeld (uit). 

b) Bevestigingsmateriaal 
 

 

 

 

 

i)  Geboorteplaats van de voet 

 

  

 

 

 

 

 

Pak de voetensteun. Neem de eerste voetsteun en schroef in 

een richting van de klok in de aangegeven steun. Houden met 

de tweede voet en de schroef in een richting van de klok in de 

aangegeven steun:     

WAARSCHUWING voor montage en demontage de 

montage van de elementen, wanneer u moet Volg 

deze instructies en voorzorgsmaatregelen te nemen, als 

u niet in overeenstemming zijn met deze instructies zou 

kunnen veroorzaken van een storing van de eenheid 

en leiden tot een verlies van evenwicht (stabiliteit), een 

val of ongeluk. 
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WAARSCHUWING voor montage en het ontkoppelen 

van het zadel ervoor dat "parkeren" Loopfiets (stand in 

het openbaar, op een plat oppervlak of schuine of 

heuvelachtig positie), de lader is aangesloten en dat het 

saldo van de fiets is maken Off (uit). 

ii)  Zadel mount 

  

 

 

 

 

 Verwijderen van de bescherming van de buis en ontgrendelen 

van de klemring, stoel gemonteerd en rits het open, breng de 

tip van het zadel in de buis, re - blok klemmen gesp.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Montage medium 

  

Opnemin

g van het 

zadel 
Hiermee past u 

del asiento hacía 

abajo 

Aanpassingen 

van de zadel 

arriba 
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WAARSCHUWING voor montage en ontkoppelen van de 

fender zorg ervoor dat "parkeren" Loopfiets (stand in 

het openbaar, op een plat oppervlak of schuine of 

heuvelachtig positie), de lader is aangesloten en dat het 

evenwicht van de fiets is uitgeschakeld) uit). 

WAARSCHUWING moet in overeenstemming zijn met de 

handleiding en de accessoires die in deze handleiding 

worden beschreven.  Het is belangrijk om te voorkomen dat 

eventuele verbindingsfouten. 

 

 

 

 

Pak de fender, de kleinste toegetreden tot de front schroef en 
moer geleverd, de grootste is bevestigd aan de achterzijde 
met schroef en moer geleverd. 
 

 Front fender vergadering:   

    
    

 

 Vergadering van het achterspatbord:
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Lengte en 
gewicht  

PARAMETERS STANDAARD DATA 
PARAMETERS 

materialen Aluminiumlegering / staal 

Grootte 
(gevouwen) 1110*235*705mm 

Grootte 
(weergegeven) 1110*475*980mm 

Hoogte van de 
schoenen 230mm 

grootte van de 
wielen 14 inch 

Framekleur Black 

Aflevergewicht 20 Kg 

Gewicht van het 
product 15.5 kg 

 
performances  

Maximale belasting 120kg 

Maximale snelheid 25km/h ≈ 

afstand 13-15km 

bergafwaarts 7.2° 

ik Etanchéité IP54 

Technische 
normen 

Bedrijfstemperatuur Between -10 and 45°C 

batterij 6.0Ah 

Maximaal 
motorvermogen 0.35kW 

Basis 
motorvermogen 0.25kW 

Oplaadspanning 42V 

Laad tijd 2~3H 

Remsysteem Front and rear disc brakes 
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3) Technical characteristics

Lieve trillingen: de totale waarde van trillingen, blootgestelde 
handen armen, niet meer dan 2,5 m / s² 



 

 

Page25 

Systeem te vouwen / ontvouwen kan afhankelijk van het product. Er zijn 2 sets 

van vouwen / ontvouwen: - pin - tie systeem hieronder zijn de stappen voor elk 

systeem. 

Functies 
 
 
 
 
 
 
a) Systeem-Pin: Vouw / ontvouwen de duwbeugel 

i) PIN systeem: ontplooiing van het stuur 

 

- Despues de desempacar el producto, elevar la columna de 

dirección (foto n ° 1 y 2/p23) 

- Blok vouwen gesp (foto n ° 3/p23), zal veiligheidsspeld 

automatisch geplaatst in gesloten stand. 

- Ontgrendelen van de vergrendeling van de lus handvat (foto n ° 

4/p23) 

- Het stuur te plaatsen, zodat de grepen van de rem horizontale 

zijn (fotospecial n ° 5/p23) 

- Terugkeer naar het vergrendelen van de vergrendelinglus 

stuur (foto n°6/p23) 
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PIN systeem: Details weergeven 

foto n°1 foto n°2 

foto n°3 foto n°4 

foto n°5 foto n°6 
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i) PIN systeem: opvouwbare Stuur 

 Ontgrendel het slot op de hendel lus (foto n ° 4/p23). Het 

stuur te plaatsen, zodat de grepen van de rem verticale zijn 

.  

Ontgrendel het slot op de hendel lus (foto n ° 4/p23). Het stuur 
te plaatsen, zodat de grepen van de rem verticale zijn      

            

 Sla de stuurkolom. Zodra de Loopfiets is gevouwen, kunt het 
handjevol portage u gemakkelijk maken.  
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WAARSCHUWING het stuur bocht/ingezet, zorg ervoor dat 

"parkeren" Loopfiets (stand in het openbaar, op een plat 

oppervlak of schuine of heuvelachtig positie), dat de lader 

losgekoppeld is en de Loopfiets uitgeschakeld is (uit). 

a) Gesp systeem: Vouw / ontvouwen de duwbeugel 

 

 

 

 

 

 

i) Gesp systeem: ontplooiing van het stuur 

 
- Na het uitpakken van het product, het verhogen van de 

stuurkolom (foto n ° 1 p26) 

- Lift het inklapbare handvat (foto n ° 2 en 3 p26) 

- Draai veiligheidsspeld zodat het berust in de groef op de 

inklapbare hendel te vergrendelen en het systeem te beschermen. 

(Foto n ° 4 p26) 

- Ontgrendelen de vergrendeling van de lus handvat (foto n ° 

5/p26) 

- Het stuur te plaatsen, zodat de grepen van de rem 

horizontale zijn (foto n ° 6/p26) 
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- Terug naar het vergrendelen van de vergrendeling lus op het 

stuur (foto n°7/p26) 

                     

           

             

  

Detail del despliegue 

foto n°1 foto n°2 

foto n°3 foto n°5 

foto n°5 foto n°7 

 

foto n°4 
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i) Gesp systeem: opvouwbare Stuur 

Ontgrendelen de vergrendeling van de lus handvat (foto 

n ° 5/p26). 

 Plaats het stuur zodat de grepen van de rem verticale zijn. 

Vergrendelen van de vergrendeling op de lus handvat weer 
(foto n ° 7/p26). 
 De BORGPIN ontgrendelen door te draaien aan de linkerkant, 
de inklapbare hendel omlaag: 

                   
 Sla de stuurkolom. Zodra de Loopfiets is gevouwen, kunt het 
handjevol portage u gemakkelijk maken.  
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WAARSCHUWING voor gevouwen/ontvouwd het stuur 

moet u de stappen hierboven om het maken van de knop 

en het display niet botsen in de schroef gelegen in het 

centrale deel van het voorwiel. 

 
 
 
 
 
 
 

b) Laad de batterij van de bicicletta 

Om te voorkomen dat onbevoegd gebruik van het product, 

gebruik de sluis ligt op het stuur. Wanneer u niet langer de 

Loopfiets gebruiken en is geparkeerd in parkeren modus, of 

in elke plaats, met inbegrip van in uw garage, beveiligde de 

verbinding van de strijd tegen de diefstal van deze manier: 

plaats de sleutel in het slot en draai de sleutel om te 

vergrendelen of ontgrendelen de Lock gelegen aan het stuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laad de batterij van de Loopfiets * 

 

Desbloquear 

bloquear 
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Bericht van uitvoering van de kosten, zorg ervoor dat het 

evenwicht in "parkeren" fiets (open beugel in positie op een 

vlakke ondergrond of op een helling of heuvelachtig), dat het 

evenwicht van de fiets is uitgeschakeld (uit). Je moet niet het 

evenwicht fiets laagspanning verlaten tijdens de laadcyclus, het 

saldo van de fiets is gelegen op een droge plaats, beschermd 

tegen de zon, regen, de Loopfiets en opladen poort zijn volledig 

droog is, gebruiken slechts een standaard stopcontact 230V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  Beschrijving van de lading van de batterij 

  

- Open het deksel van het gieten van de Loopfiets 

 
-  Verwijder de kabel en sluit deze aan op de standaard voeding 

230 Volt 

 

 

230V 
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I BELANGRIJK voor een volledige lading vlucht-indicatie 

van het digitale display moet 42 voor Load Loopfiets 

voltooid is. 

-  Zodra de verbinding voltooid is, controleert u het opladen van 

accu digitale display en vermelding van spanningsniveaus: 

 

 
 

 

 

 

Als u wilt uitschakelen na het opladen, gelieve Haal het netsnoer uit 

het stopcontact van 230 v. Close deksel evenwicht fietsframe. 

Waarschuwingen op de last om te slaan laden van schone en 

droge omgeving. Gebruik een standaard stopcontact 230 volt. 

Zorg ervoor dat de lading aan Loopfiets en één poort-

stroomkabel droog. Als opladen poort is nat, niet van de fiets 

taakverdeling. 

De maximale opladen tijd mag niet groter zijn dan 6 h, als het is 

verouderd, dit is van invloed op de levensduur van de batterij 

kan, op dezelfde manier een oplaadtijd te lang leiden tot 

oververhitting en dus het risico van brand of ontploffing 

verhogen. ALTIJD trek de stekker uit de Loopfiets en de 

aansluiting na een volledige laadcyclus te voorkomen van het 

1 – Druk op de M-functie van 
scherm digitale Loopfiets moet 
5 bar voor een volledige 
lading. Controleer of het 
ingevulde laden bars, en dat 
het groene licht om er zeker 
van te zijn dat het 100% ten 
laste 
 

3 
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risico van oververhitting en niet te verstoren, de levensduur van 

de batterij, de lader niet verlaten en aangesloten op de 

Loopfiets (volledige dag blijft ), dit kan de ri SK brand of 

ontploffing verhogen. Noodzaak om niet laten de Loopfiets 

ondersteunt zonder toezicht overnachting. Laat niet zonder 

toezicht ladings in evenwicht brengende fiets. 

 LEG NOOIT DE LOW-VOLTAGE LOOPFIETS TIJDENS HET 

OPLADEN CYCLUS. 
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WAARSCHUWING positie parkeren Loopfiets moet worden 

geplaatst in de 'parkeren' positie op een vlakke ondergrond 

of op een helling of heuvelachtig. 

d) Functies  

i) Parkeerstand 

  

 

 

Om de Loopfiets in het Park, zorg ervoor dat u fiets in 

evenwicht is uitgeschakeld (geen lichten of getuigen 

verantwoordelijke), dan moet u het openen van steun te 

handhaven van de verticale blote menselijke Loopfiets.  
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Start-up waarschuwing zorg ervoor dat de Loopfiets is in "Park" 

(worden in de open positie, op een oppervlak plat of hellend of 

heuvelachtig), gesloten vouwen, veiligheid, ring / ring van de 

stekker van de lader klemmen van kracht is Unplugged en de 

Loopfiets is uitgeschakeld (uit). De Loopfiets moet worden 

ingesteld op "parkeerstand" op een vlakke ondergrond, helling 

of heuvelachtig. 

ii)  Inschakelen en de Loopfiets 

 

 

 

 

 

 

 Voegt de sleutel daarvoor in het slot, waardoor de spanning van de 

Loopfiets te zetten van je fiets evenwicht onder stress. Het slot is gelegen van 

de rechterkant van het stuur onder de Leidene digitale vertoning. Gebruik de 

toetsen (1 paar) geboden.

 

De sleutel in het slot, dat zich op de juiste stuur en draai de 

sleutel rechtsom bevindt draaien fiets evenwicht aangedreven 

invoegen (ON-modus). 
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WARNING remember to remove the key once the off 

mode, in order to block it and it may be unusable by 

others. 

-  T draai de sleutel naar links uit te schakelen (OFF-

modus) loopfiets. De LED-display dooft  

 

 

 

 

 

Elektronische anti beveiliging boot macht zal vermijden om het gaspedaal 

tijdens ontsteking van de Loopfiets te werken op de volgende wijze: 

- Plaats de sleutel in het slot en draai de sleutel naar rechts 

aan de macht. 

*** Home Security *** 

- Het digitale display beginnen te lopen. 
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*** Einde van veiligheid laars. *** 

- Mogelijkheid tot het bedienen van het gaspedaal 

- Het is onmogelijk te bedienen van het gaspedaal tot de 

ontsteking-proces, dat wil zeggen vóór het einde van de 

elektronische beveiliging van anti boot. Deze elektronische 

beveiliging van anti boot werken niet het gaspedaal tot de 

balans, die in feite fiets ontsteking grenzen in eerste instantie 

vallen. 

 Functies digitale display 

 

 

 

iv) Verlichting-voorzijde / achterzijde 

            

TOON OP DE AANSCHERPING 
LOOPFIETS  
Knop Centreren M : toggles different 
data from the display 
TRIP : Distance traveled from the current trip 
(default on ignition) 
ODO : Total distance traveled 

      : The battery voltage (for a maximum 
load, must be 5 bar) 
ERR : error Code  
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Start-up waarschuwing zorg ervoor dat de Loopfiets is in 

"Park" (worden in de open positie, op een oppervlak plat of 

hellend of heuvelachtig), gesloten vouwen, veiligheid, ring 

/ ring van de stekker van de lader klemmen van kracht is 

Unplugged en de Loopfiets is uitgeschakeld (uit). 

Licht aan de achterkant: Gelieve te druk op de rode knop links 

van het handvat voor 3 seconden inschakelen van de 

koplampen. Een tweede druk op de knop schakelt 3 seconden 

de koplampen en de achterzijde. 

Opmerking: Als u Loopfiets afschrikken, de koplampen zal 

automatisch uitschakelen. 

Remmen / achterste deel van de verlichting: actie op elke 

rem handvat Flash achterlicht. 

 

iii)  Alarm 

 

Een Bell geplaatst op het stuur kunt u het 

signaal van haar aanwezigheid aan anderen. 

vi) Inicio / conducción   

 
 
 
 
 
 
 

1 Zitten in de Loopfiets zadel. Uw liefde in positie gebracht. 
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Waarschuwing rijden zet niet de duwbeugel abrupt, dit kan 

verhogen het gevaar van valpartijen, evenals beschadigen de 

Loopfiets met de besturing van de kolom. Controle van uw 

snelheid. Ze moeten zich aanpassen aan de snelheid aan uw 

space te gebruiken, nooit het duwen van het evenwicht op volle 

snelheid fiets, omdat u kunt controle van uw eenheid verliezen 

en een ongeval veroorzaken. Aan de andere kant, niet doen 

versnellen tijdens de afdaling altijd op de voorgrond van de 

loopfiets. 

2 Til de beugel en zet beide voeten op de vloer voor evenwicht 

(stabiliteit), voordat u begint. Zachtjes draai aan de gashendel 

hendel op het juiste Stuur. 

3 Elektrische fiets krijgen verkeer, u kunt versnellen om te 

kunnen versnellen. 

4 Na een paar meter kun je je voeten op de voetsteunen, het 

saldo van de fiets in een positie van evenwicht (stabiliteit). 

5 Om rechtsaf, dat u zet het stuur naar rechts, links afslaan, 
draaien van het stuur aan de linkerkant. Als u vrijgeven het 
gaspedaal dat de fiets het evenwicht zal worden 
teruggebracht tot een volledige stop, u voet voor evenwicht 
(stabiliteit) neergezet. 

6 Het gebruik van de rechter en linker remmen werd onderzocht 
in de volgende paragraaf. 

7  De fiets van evenwicht in de positie 'parkeren' bij het zit 
volledig vervangt.  
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iv)  CRUISE CONTROL Modus 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
v) Remmen 

       Schijfrem delantero 

Modus cruisecontrole kunt u blokkeren van de Loopfiets bij 

maximumsnelheid zonder de noodzaak om te versnellen. 

Om het te activeren, druk op het gaspedaal gedurende 5 seconden. 

Deactiveren van de cruise-control, druk gewoon op de versneller of 
de rem. 

Achter schijfrem 
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WAARSCHUWING rem rem moet gebeuren zacht, niet steun 

te abrupt de remmen om te voorkomen dat Sleep en 

telefonieoverdracht per ongeluk. Het is niet mogelijk om te 

bedienen van het gaspedaal voor de actie van een van de 

grepen van de rem, omdat de actie van de rem grepen de 

motor snijdt, teneinde te vermijden van het risico van 

schaatsen en beperken de mogelijkheden voor verlies van 

controle van de loopfiets. 

De Loopfiets is uitgerust met twee schijfremmen voor veilig 

gebruik ervaring. 

 Aan de rechterkant van het stuur werkt remhendel de 

voorrem. 

De remhendel op het stuur links werkt de achterrem.

 

 Wanneer de actie van een rem van grepen snijdt de 

elektromotor het effect van schaatsen en waardoor sneller en 

soepeler remmen voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

4) Reiniging / onderhoud / reparaties 
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Limpieza ADVERTENCIA Asegúrese de que la bici del 

Balance "posición de estacionamiento" (soporte en 

posición abierta, contamos con superficie plana, sin 

embargo hay pendiente o montañoso), que la carga esté 

desenchufada y que la bici del balance está apagado (off). 

Asegúrese de que el puerto de carga está protegido por el 

tapón de goma para evitar dañar el dispositivo 

introduciendo agua. 

Waarschuwing Zorg ervoor dat "parkeren" Loopfiets 

(worden in de open positie, op een oppervlak plat of hellend 

of heuvelachtig), die de lader is uitgetrokken en de 

Loopfiets is uitgeschakeld (uit). Controleer de remmen 

alvorens te gebruiken. Zorg ervoor dat de spanning van de 

rem- en gebruik de sleutel kopen als ze te los of te strak. 

a) Reiniging 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vegen met een vochtige doek om stof en vuil te 
verwijderen.  Gebruik geen industriële 
reinigingsmiddelen of oplosmiddelen op omdat dit het 
oppervlak kan beschadigen.  Gebruik geen alcohol of 
ammoniak reinigingsmiddelen als dit schade aan de 
onderdelen veroorzaken kan. 
 

B)  Frenos: mantenimiento / aanpassen 

 

 

 

 

 

i) Afstelling van de spanning van 
de kabel van rem 

Manipulaties zijn hetzelfde voor de voorste en achterste 
remmen. 
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Draai of los van de remmen met behulp van de moersleutel 
geboden, los van het niveau van de draden van de noten op 
de kaken van de rem Trek licht op de kabel het verkorten of 

verlengen afhankelijk van de gewenste actie: 

 
Verkorten van de kabel, de spanning van de rem release:

 
De meer de spanning van de remkabel uit te breiden:
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Draai de schroeven met de moersleutel in de lengte van de 
kabel van de nu: 

De test van de spanning met bijbehorende remkabel hefboom:

  Online front greep rem rechts. 

 Omgaan met rem in linker achterrem lijn.

 

De spanning op het hand 
 

vat moet te sterk noch te los. 
  

PRECAUCIÓN LA BICI DEL BALANCE SIEMPRE 

DEBE PERMANECER APAGADO DURANTE LA 

CONFIGURACIÓN DEL FRENO DE 
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REMPROEF 
Opheffing van de Loopfiets, alleen handmatig uitgevoerd, 

overeenkomt met het wiel van de rem is opgezet. 
 

 
 

Als het wiel draait, druk op het remhendel, stop de rotatie 
van het wiel moet direct. 
Als het vonnis niet direct, is het remmen niet optimaal. Herhaal 

de procedure. 
 
DE HANDREM MOET NIET AANRAKEN DE STUUR-GRIP. 

 

ii) Remklauw afstelling van de 
rem 

 
In het geval van ontmanteling van de voor- of achterwielen, is 

het noodzakelijk om aan te passen van de remklauwen. 
Gebruik de meegeleverde inbussleutel om te stellen van de 

schijf en rem remklauwen.  De schijf moet perfect zijn 
uitgelijnd, tussen de pads zoals hieronder. U kunt controleren 
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kijkt uit over de klem.

 
 

Aan te passen: Draai de schroeven (foto n ° 2 en 3 p39). De 
klem moet kunnen verplaatsen textielgedeelte wanneer 

behandeld. 

                   
 

Uitlijnen de schijf en de remblokken, zodat de ruimte is parallel 
en hetzelfde van links naar rechts van de schijf.  Je moet om 

de klem van links naar rechts en omhoog en omlaag te vinden 

Photo n°2 foto n°3 

foto n°1 
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van de juiste positie.

 
Als de configuratie correct is, draai voorzichtig om te 

voorkomen dat verliezen van de positie.  Draai de remklauw 
voor remhendel die alleen zij hebben gemaakt en laat het 

vervolgens.  Visueel controleren voor uitlijning (foto n ° 1/p39) 
als er geen optimale, herhaalt u de procedure.  Als de uitlijning 

goed zichtbaar is, vraagt een medewerker die draai aan het 
wiel.  Het wiel moet roteren zonder kracht of maken lawaai 

tijdens hun rotaties. 
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Wielen waarschuwing worden zeker dat "parkeren" 

Loopfiets (worden in de open positie, op een oppervlak plat 

of hellend of heuvelachtig), dat de lader losgekoppeld is en 

de Loopfiets is uitgeschakeld (uit). 

 

DRUK: 2.2 Bars 

 

 
 
Als het wiel lijkt dat u dwingen of door wrijving ruis, 
herhaalt u de procedure. 
 
 
 
 
 
LAAT OP HET EVENWICHT VAN DE FIETS MOET 
WORDEN AFGESLOTEN INSTELLINGEN VOOR ALTIJD 
VAN REMMEN. 

b) Wielen 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

LET OP DE FIETS MOET ALTIJD BLIJVEN AFSLUITEN 

TIJDENS DE CONFIGURATIE VAN DE REM 
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i) Inflatie 
Manipulaties zijn identiek aan de inflatie van de 

voor- en achterwielen. Zorg ervoor dat het 
mondstuk van de luchtkamer loodrecht op de 
rand (zie foto hieronder) om te voorkomen dat 

knijpen de binnenband of vroegtijdige slijtage. 
 

-  Gebruik een geschikt apparaat van de inflatie, typt 
u inflator naar auto om te controleren van de 
bandenspanning en zonodig opblazen luchtkamer. 

- Verwijder het klepje van de lucht in de kamer, breng 
de tip van de pomp voor de inflatie, banden blazen, 
schroef de cover van het mondstuk van de buis. 

     
 

De druk moet 2.2 bars op elk wiel.  
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ii) Wiel uitlijning 

 
 
Beide wielen moeten worden perfect afgestemd op het 
kader, als dit niet het geval, do niet gebruik evenwicht 
wielen fiets 's avonds kunnen, het vak, de vork of het 
sturende as maken twisted gevaarlijke gebruik van 
elektrische fiets. In een van deze gevallen die zij 
afhankelijk zijn van een persoon die gemachtigd is voor 
het uitvoeren van de noodzakelijke reparaties. Als de 
wielen zijn uitgelijnd, kan uw Loopfiets normaal gebruikt 
worden. 
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ii) Waarschuwingen over 

schokken 
 

Als u last heeft van een schok in een van de wielen van 
uw hobby, dit kan resulteren in: beschadiging van de 
binnenbuis schade aan de velg van het wiel. Blader het 
stuurwiel. Draai de vork stuurinrichting schacht schade. 
Zet het frame 
 

Een schok in een van de wielen kan dus gevolgen hebben voor 
de mogelijkheid van het gebruik van de Loopfiets, dus het zal 
een beroep op een juiste persoon te maken van een diagnose 
over de algemene stand van uw hobby. Als uw hobby is 
onderworpen aan een grote schok op zijn wielen en geen 
gebruik maken van de Loopfiets en maken een diagnose door 
een professional. 
 
  5)  Einde van de levensduur 

 Mens en milieu worden bedreigd door 
een slechte recycling. Materialen 
recycling draagt bij tot de vermindering 
van het verbruik van ruwe grondstoffen. 
U kunt meer informatie over sites van de 

Gemeenschap recycling, recycling en storten. Het symbool op 
het product of op de verpakking geeft aan dat product, de lader 
en de batterij moeten onder geen beding worden behandeld als 
huishoudelijk afval gesorteerd maar goed gerecycled. Met uw 
steun en recycling van het product correct, zal u bijdragen tot 
de bescherming van het milieu en de mensen. 
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6) Garantie  

 
E - SLIDE biedt een garantie van één jaar (Loopfiets moet 
normaal worden gebruikt).  Situaties is geen onderdeel van 
de onderstaande garantie: (1) de batterij-shell is geopend.  
(2) de stekker werd gebroken door menselijke reden.  (3) 
de opkomst van de elektrische fiets is gebroken.  (4) de 
storingen of schade veroorzaakt door onweerstaanbare 
krachten (zoals brand, aardbeving, enz.) of een 
natuurramp (bijvoorbeeld, een bliksemschicht).  (5) het 
verstrijken van de geldigheidsduur van de garantie 
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7) Logotipos de información utilizada 

 
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Gebruiksaanwijzing 

  

DEEE product is niet beschikbaar in een conventionele 
container. Dit moet naar een specifiek verzamelpunt 
worden gebracht. 

 

Productklasse II - Product met versterkte isolatie zonder 
toegankelijke metalen onderdelen. 

 
Klasse III-product - product met zeer lage 
veiligheidsspanning 

 
CE-norm - beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur (RoHS 2) 
2011/65 / EU 

 
inflatie 

 macht 

 Tijd / duur 

 
VOORZICHTIG - Gevaarlijke elektrische stroom 

 
ATTENTIE / BELANGRIJK 

 VOORZICHTIG gevaar voor elektrische schokken / 
gevaar niet openen 

 
Wat betekent hoog (hierboven) 

 
breekbaar 

 
Vochtvrees - blijf uit de buurt van vocht. 
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8)  Avisos legales 
Ingevoerd door: DPA Europa Gildo Pastor Center - 7th Street 
landing, 98000 Monaco Copyright® 2019 CCA Europa, deze 
handleiding en de informatie in deze handleiding zijn het 
eigendom van Europa CCA, elke gedeeltelijke of volledige 
kopie van dit document blootstelt de dader naar het parket. 
 
           DECLARATION OF CONFORMITY 
Detailed information 
For the following product: 
Sluier electrique  
ES1410D  
Verklaringen in veiligheid: wij, ondergetekende DPA 
Europe, verklaren dat ESLIDE   fiets elektrische, ter 
referentie: ES1410D van FW H14B voldoet aan de 
essentiële eisen van de richtlijnen: 
 
 EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU, MD 
2006/42/EC bij toepassing van de volgende normen: 
EN 55014-1 :2017  
EN 55014-2 :2015  
EN 61000-3-2 :2014  
EN 61000-3-3 :2013      
EN 60335-1 :2012+A11 :2014   
EN 60204-1 : 2006+A1 : 2009+AC : 2010 

 
Ten blijke waarvan wij deze verklaring afleggen. GEDATEERD 
in Monaco op 20 mei 2019 Roger David Lellouche, General 
Manager 

 
Productlader alleen voor gebruik binnenshuis 

/  DC / AC-stroom 


