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1 Waarschuwingen / Restrisico's / voorzorgsmaatregelen voor gebruik 

a. Waarschuwingen / voorzorgsmaatregelen voor gebruik  

b. Restrisico's 

c. Handling / Transport / Opslag / Batterij 

i) Handling / Transport / Opslag  

ii) Batterij  

 

2 Productbeschrijving 

a. Beschrijving / Presentatie 

b. Montagetoebehoren 

i) Montage van de voetsteunen 

ii) Zadelmontage 

iii) Montage van de spatborden 

c. Technische kenmerken (technische tabel) 

 
3 Functies 

a. Pin-systeem : Het stuur vouwen / uitvouwen  

i) Pin-systeem : Het stuur uitvouwen  

ii) Pin-systeem : Vouwstuur  

b. Lus systeem : Pliage/dépliage du guidon  

i) Lus systeem : Het stuur uitvouwen  

ii) Lus systeem : Vouwstuur  

c. Laad de batterij van de loopfiets op 

i) Beschrijving van het opladen van de batterij 

ii) Stappen laden 

iii) Waarschuwingen voor de belasting 

d. Functies 

i) Parkeerpositie 

ii) De Balance Bike aan / uit zetten 

iii) Verlichting voor / achter  

iv) Horn  

Inhoud van de handleiding 
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v) Start / Driving 

vi) Mode CRUISE CONTROL 

vii) Remmen  

4 Reiniging / onderhoud / reparaties 

a. Schoonmaak  

b. Remmen: onderhoud / afstellingen 

i) Aanpassing van de remkabelspanning 

ii) Remklauwafstellingen 

c. Wielen 

i) Inflatie  

ii) Wieluitlijning 

iii) Waarschuwingen bij schokken  

 

5 Gebruikte logotype informatie 

6 Juridische aanwijzingen 

Geïmporteerd door DPA EUROPE 
Gildo Pastor Center - 7 Rue Gabian, 98000 MONACO - MONACO 

 

Gebruikershandleidingen in het Spaans, Engels en Frans zijn 
beschikbaar op de site www.dpa-europe.com. 
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1 Waarschuwingen / Restrisico's / voorzorgsmaatregelen voor gebruik 
a) Waarschuwingen / voorzorgsmaatregelen voor gebruik 

- Leen uw elektrische loopfiets niet uit aan iemand die niet 
bekend is met het apparaat. 
- Draag bij het gebruik van de Balance Bike geschikte kleding 
en alle noodzakelijke beschermende uitrusting: helm, 
kniebeschermers, elleboogbeschermers en andere 
beschermingen. 
- Rijd niet na het nuttigen van alcohol of drugs. 
- Dit artikel is geen speelgoed. 
- U moet een verzekeringspolis afsluiten voor dit type apparaat 
in het geval van schade of letsel veroorzaakt aan een derde 
partij, maar ook in het geval van letsel voor de gebruiker. 
Informeer bij uw verzekeraar. 
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen van 14 jaar 
of ouder en door personen met verminderde fysieke, 
sensorische of mentale vermogens, mits goed onder toezicht 
van een volwassene, en instructies voor het gebruik van Ze 
hebben het apparaat veilig gekregen en het schoonmaken en 
onderhouden van de balansmachine kan alleen door een 
getrainde volwassene worden gedaan. 
- Sta niet toe dat personen onder de 14, ouderen en zwangere 
vrouwen de loopfiets gebruiken. 
- Kinderen mogen niet met de loopfiets spelen. Reiniging en 
onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden 
gedaan zonder toezicht of training. 
- Blijf in geval van een ongeluk ter plaatse en wacht op hulp. 
- Dit apparaat is bedoeld voor persoonlijk gebruik, het is 
verboden om het te gebruiken om mensen te vervoeren. 
- Gebruikers mogen het gewicht dat is aangegeven in de 
maximale gewichtsspecificaties niet overschrijden, anders kan 
de bestuurder vallen en zich bezeren, of zelfs de balans 
(stabiliteit) -functie van het apparaat beschadigen. 
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- Om de veiligheid van iedereen te garanderen, moet het 
apparaat op elk moment kunnen stoppen. 
- Laat je niet afleiden tijdens het autorijden, het beantwoorden 
van de telefoon, het luisteren naar muziek of een andere 
activiteit. 
- Dit apparaat mag alleen op privéwegen rijden en wordt 
volgens lokale voorschriften getolereerd op voetgangersroutes 
met een maximumsnelheid van 6 km / u, zorg alstublieft voor 
deze verschillende voorschriften. 
- Gebruik dit apparaat alleen op geautoriseerde locaties, als 
deze locatie toestemming vereist, vraag het dan. 
- Gebruik het product niet op de rijbaan. Het apparaat is geen 
goedgekeurd apparaat. 
- Rijd niet op slecht verlichte plaatsen en in het donker. 
- Vermijd obstakels, gladde oppervlakken, sneeuw, ijs en 
onstabiele oppervlakken. 
- Vermijd onregelmatige voorwerpen zoals rollen op een tak, 
afval, kiezels, geplaveide straten. 
-Gebruikt bij toevallige passages of te lang gebruik kan veel 
trillingen van het lichaam veroorzaken die enige pijn kunnen 
veroorzaken, gebruik deze loopfiets op een redelijke manier om 
deze risico's te beperken. 
- Vermijd smalle ruimtes of ruimtes met obstakels. 
- Staat niet toe om op gladde wegen te rijden bij regenachtig 
weer 
- Vermijd steile hellingen. 
- Rol niet in zand, plassen, modder of andere natte, vochtige of 
ruwe oppervlakken, omdat dit de elektronische componenten 
van het apparaat kan beschadigen. 
- Het is verboden om de elektrische balansfiets te gebruiken op 
gevaarlijke plaatsen, met de aanwezigheid van ontvlambare 
gassen, dampen, vloeistoffen, stof die een brand of een 
explosie kunnen veroorzaken. 
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de 
stroomvoorziening die bij het apparaat wordt geleverd. Stuur 
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het apparaat naar de verkoper als de voedingsbron defect is. 
Het apparaat mag alleen worden gevoed onder de zeer lage 
veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering van het 
apparaat. 
- In geval van schade aan de externe stroomkabel, moet deze 
worden vervangen door een snoer dat verkrijgbaar is bij de 
fabrikant. U mag het apparaat in geen geval uit elkaar halen of 
de componenten van dit product wijzigen. 
- Open het apparaat niet, neem contact op met de verkoper als 
het apparaat defect of defect is, probeer het niet zelf te 
repareren. 
 
Tijdens het rijden, kunt u worden blootgesteld aan onverwachte 
gevaren of gevaarlijke situaties, die kunnen resulteren in ernstig 
letsel, wees voorzichtig en wees voorzichtig. 
 

b) Restrisico's 
Het juiste gebruik van de loopfiets met inachtneming van de 
goede veiligheidsvoorwaarden sluit bepaalde risico's van 
lichamelijk letsel en materiële schade niet uit. 
 

Restrisico Gegevens 

 

 

 

Mechanicals  

Gesneden 

Training of opsluiting (veroorzaakt 

door haar, kleding, enz. Gevangen 

door bewegende delen) 

Overschrijven 

Risico's van wrijving of slijtage 

Verlies van stabiliteit 

Ganrijding 

Warmte-  Explosies 
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Schadelijk voor de gezondheid door 

hete of koude oppervlakken 

Trillingen 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 

 

Materialen uit de 

omgeving 

 

Inademing van stof en schadelijke 

dampen 

Vorming van stof en explosieve 

dampen 

Hydraulische vloeistoffen op de baan 

Schade aan eigendommen en 

personen als gevolg van projectie 

van objecten. 

 

 

Ergonomische 

 

Repetitive letsels 

Slechte houding 

Niet-gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Accu defect Onverwacht herstel van de voeding 

na een storing 

c) Handling / Transport / Opslag / Batterij 

i) Handling / Transport / Opslag 

Draag bij het hanteren en / of transporteren van de loopfiets 

geen fysieke of elektrische schokken. 
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Tijdens het gebruik moet de Balance Bike zich in de 

"parkeerstand" bevinden (standaard in open positie, op een 

plat, hellend of oneffen oppervlak), de oplader moet worden 

losgekoppeld en de loopfiets moet uit staan (uit). 

Tijdens het transport moet de Balance Bike uitgeschakeld zijn 

(uit), correct verpakt en beveiligd om schokken of onbedoeld 

starten te voorkomen, dit kan storingen in het apparaat 

veroorzaken, een aanzienlijke verslechtering van het apparaat 

of de batterij zien. . 

Berg de balansmachine op in een koele, geventileerde, 

schone en droge plaats, in de "parkeerstand" (standaard in de 

open positie, op een vlak, hellend of oneffen oppervlak), 

wanneer de oplader is losgekoppeld en Omdat de 

balansmachine uit staat (uit), mag de opslaglocatie niet 

onderhevig zijn aan grote temperatuurverschillen. 

Bewaar de loopfiets niet buiten zonder bescherming. De 

loopfiets mag niet bij slecht weer worden bewaard en 

langdurige blootstelling aan de zon kan de componenten en 

de batterij beschadigen. 

De loopfiets kan worden opgeslagen / behandeld bij 

temperaturen tussen 5 ° C en 45 ° C. Opslag / 

hanteringstemperaturen mogen deze niet overschrijden. 

De Balance Bike kan worden vervoerd bij temperaturen tussen 

-20 ° C en 60 ° C, transporttemperaturen mogen deze niet 

overschrijden. 

De opslag zonder gebruik mag de 2 maanden niet 

overschrijden, deze laadt de balansfiets elke 2 maanden 
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volledig op om te voorkomen dat de accu van de loopfiets 

beschadigd raakt. 

ii) Batterij 

Uw loopfiets bevat een lithium-ionbatterij met een hoge capaciteit. 

Volg voor een veilig gebruik de volgende instructies: 

- De batterijklep mag niet worden gedemonteerd door iemand 

die niet is geautoriseerd. 

- Alleen een geautoriseerd persoon kan het batterijklepje 

openen. 

- Gebruik de loopfiets niet in de volgende gevallen: 

• Oververhitting / rook / sterke geur 

• Stof lekt op de locatie van de batterij 

- De batterij die in het apparaat wordt gebruikt, bevat gevaarlijke 

stoffen. 

- Steek niets in het batterijklepje. 

- Alleen een bevoegde persoon kan de batterij vervangen. 

- Als de batterij defect of beschadigd is, neem dan contact op 

met een Takara-specialist voor elektrische fietsen die de 

loopfiets kan demonteren en de batterij kan vervangen. 

- De loopfiets uitgerust met een batterij mag zich niet in de buurt 

van een vuur of een warmtebron bevinden. 

- De loopfiets uitgerust met een batterij mag niet worden 

ondergedompeld in een zure of alkalische vloeistof. 

- Laad de balansmachine alleen bij temperaturen tussen 5 ° C 

en 45 ° C op en gebruik hem alleen bij temperaturen tussen -20 

° C en 60 ° C. 

- Om de levensduur van de accu van de loopfiets te behouden, 

respecteer de laadcyclus, overschrijd niet de maximale laadtijd, 

laad de loopfiets regelmatig opnieuw op. 

- Wanneer u hem lange tijd niet gebruikt, moet u de loopfiets 

elke 2 maanden volledig opladen. 
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- De batterij van uw loopfiets is recyclebaar en moet worden 

gerecycled of verwijderd volgens de plaatselijke voorschriften. 

- Daarom moet de batterij van uw loopfiets niet als huishoudelijk 

afval worden weggegooid en mag NOOIT worden verbrand 

omdat er een explosiegevaar bestaat. 

- Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor 

recyclingprocedures in uw rechtsgebied. 

 

2) Productbeschrijving 

a) Beschrijving / Presentatie 

U hebt zojuist een ESLIDE model ES1200 elektrische fiets gekocht. 
Met dit nieuwe type mobiliteit, volledig elektrisch en niet-vervuilend, 
kunt u vrijetijdsactiviteiten zonder vermoeidheid uitvoeren. Zijn 12-
inch wielen met schijfrem zorgen ervoor dat u comfortabel en veilig 
kunt genieten van uw vrije tijd. 
Dit product moet op een privéweg worden gebruikt. Verbod op 
verkeer op wegen die voor het publiek toegankelijk zijn. 
Dankzij de kracht van de motor kunt u moeiteloos hellingen 
beklimmen, dankzij de capaciteit van de accu kunt u de hele dag van 
uw loopfiets genieten. 
Draag bij het gebruik van de loopfiets geschikte kleding, schoenen 
en alle noodzakelijke beschermende uitrusting: helm, 
kniebeschermers, elleboogbeschermers en andere beschermingen. 
Gebruik uw elektrische balansmachine pas als u deze handleiding 
hebt gelezen en vertrouwd raakt met het apparaat. 
Voordat u deze elektrische balansmachine gebruikt, dient u zich 
vertrouwd te maken met de werking ervan, zodat u dit apparaat in de 
best mogelijke omstandigheden kunt houden. 
Deze handleiding kan u helpen om te leren hoe u dit elektrische 
apparaat veilig kunt bedienen. 
Deze handleiding bevat alle instructies en opmerkingen voor gebruik; 
lees aandachtig en volg deze instructies.  
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Liste des éléments du produit 
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 * Reserveonderdelen beschikbaar voor 2 jaar www.dpa-europe.fr  

N° Naam Ref. Reserveonderdelen * 

1 Linker remhendel ES1201 x 

2 Rechter remhendel ES1202 x 

3 Startknop ES1203 x 

4 Opvouwbare gesp ES1204  

5 Voorverlichting ES1205 x 

6 band ES1206 x 

7 Remschijf voor- en achteraan ES1207 x 

8 Voorspatscherm ES1208 x 

9 kader ES1209  

10 Voetbank ES1210 x 

11 Binnenband ES1211 x 

12 kruk ES1212 x 

13 Remklauw ES1213 x 

14 Achterspatbord ES1214 x 

15 Achterverlichting ES1215 x 

16 zadel ES1216 x 

17 Zithoogteverstelling gesp ES1217 x 

18 Locatie van de batterij ES1218  

19 vork ES1219  

20 Lichtknop voor en achter ES1220 x 

21 Remkabel ES1221  

22 Remkabel ES1222  

23 Indicator batterijlading ES1223  

24 Gasgreep ES1224 x 

25 Stuurvouwring ES1225  

26 handvat ES1226 x 

27 zoemer ES1227  

28 batterij ES1228 x 

29 Voorrand ES1229 x 

30 Motor met achterrand ES1230 x 

31 lader ES1231 x 

32 Digitaal display ES1232 x 

33 stuur ES1233  
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Zadel Fenders 

Voetsteunen 

AC-oplader 

Accessoires 

Handboek 

VOOR 

ACHTER 
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 WAARSCHUWING VOETENVOETEN 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de "parkeerstand" 

bevindt (standaard in open positie, op een plat, hellend of 

oneffen oppervlak), dat de oplader is losgekoppeld en dat de 

loopfiets uit staat (uit). 
 

b) Montageaccessoires 
 

 

 

 

 

i) Montage van de voetsteunen  

 

  

 

 

 

 

 

Pak de voetsteunen uit. Neem de eerste voetsteun en schroef deze met de 

klok mee op de aangegeven steun. Neem de tweede voetsteun en schroef 

deze met de klok mee op de aangegeven steun :  

    

 WAARSCHUWING MONTAGE / DEMONTAGE 
Bij het monteren van de elementen moet u zich houden 
aan de volgende instructies en de te nemen 
voorzorgsmaatregelen, als u zich niet aan deze 
instructies houdt, kan dit een defect van het apparaat 
veroorzaken en een balansverlies (stabiliteit) 
veroorzaken, een val of een ongeluk. 
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  WAARSCHUWING 

MONTAGE / DEMONTAGE VAN DE ZETEL 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de 

"parkeerstand" bevindt (standaard in open positie, op 

een plat, hellend of oneffen oppervlak), dat de oplader is 

losgekoppeld en dat de loopfiets uit staat (uit). 

ii)  Zitplaats vergadering                   

 

 

 

 

Verwijder de buisframe-bescherming en ontgrendel de gesp, neem 

het zadel en pak het uit, steek het zadeluiteinde in de framebuis en 

vergrendel de gesp opnieuw. 

            

 

 

iii) Montage van de spatborden  

  

Het zadel 

inbrengen 

Het zadel 

aanspannen 
Stoelverstelling 

naar boven 
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 WAARSCHUWING 

MONTAGE / DEMONTAGE VAN SPATTERIJEN 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de 

"parkeerstand" bevindt (standaard in open positie, op 

een plat, hellend of oneffen oppervlak), dat de oplader is 

losgekoppeld en dat de loopfiets uit staat (uit). 

 WAARSCHUWING 

Zorg ervoor dat u de gebruikershandleiding en de 

instellingen die in deze handleiding worden beschreven, 

volgt. Het is belangrijk om montagefouten te voorkomen. 

 

 

 

 

Pak de spatborden uit, de kleinere wordt aan de voorkant bevestigd met 

behulp van de bijgeleverde schroef en moer, de grotere wordt aan de 

achterkant bevestigd met behulp van de schroef en de moer verstrekt. 

Voorspatbordbevestiging : 

             
    

Achterspatbord : 
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c) Technische kenmerken 

Grootte en 
gewicht 

PARAMETERS STANDAARDGEGEVENS 
Materiaal Alliage d’Aluminium/Acier 
Grootte (gevouwen) 1080*430*490mm 
Grootte 
(uitgevouwen) 1080*430*1140mm 
Wedge hoogte 200mm 
Wielmaat 12 inch 
Framekleur Noir 
Verzendgewicht 18.7kg 
Gewicht van het 
product 15.7 kg 

Performances 

Maximale belasting 120kg 
Maximale snelheid 24km/h ≈ 

afstand 15-18km 
helling 7.2° 
Afdichting IP54 

Technische 
normen 

Temperatuur van 
gebruik Tussen -10 en 45 ° C 
batterij 6.0Ah 
Max motorvermogen 0.35kW 
Basis 
motorvermogen 0.25kW 
Voltage van de lader 42V 
Laad tijd 4-5  uur 
Remsysteem Voor en achter 

schijfremmen 

De totale waarde van trillingen, die worden blootgesteld 
de handarmen, niet meer dan 2,5 m / s² (schatting). 
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Het opvouw / uitvouwsysteem kan verschillen, afhankelijk van 

het product. Er zijn 2 vouw / ontvouwsystemen: 

         - Pin-systeem        - Loop-systeem 

Hieronder vindt u de details van de stappen voor elk systeem. 

3) Functies   
 
 
 
 
 
 
a) Pin-systeem: Vouwen / uitvouwen van het stuur 

i) Pin-systeem : Het stuur uitvouwen 

 

- Breng na het uitpakken van het product de stuurkolom 

omhoog (foto's nr. 1 & 2 / p20) 

- Vergrendel de vouwlus (foto nr. 3 / p20), de veiligheidspin 

positioneert zichzelf automatisch in de gesloten positie. 

- Ontgrendel de vergrendelingsgesp van het stuur (foto nr. 4 / 

p20) 

- Plaats het stuur zodanig dat de remhendels horizontaal zijn 

(foto nr. 5 / p20) 

- Vergrendel de vergrendelingsgesp van het stuur opnieuw 

(foto nr. 6 / p20) 
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Pin-systeem: details uitvouwen 

Foto #1 Foto #2 

Foto #3 Foto #4 

Foto #5 Foto #6 
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ii) Pinsysteem: stuurvouwen 

 

 

 

 

- Ontgrendel de gesp van het stuur (foto #4 / p20). 

- Plaats het stuur zo dat de remhendels verticaal zijn.

 
- Vergrendel de vergrendelingsgesp van het stuur opnieuw (foto 

#6p20). 
- Ontgrendel de veiligheidsspeld omhoog in de open positie en 

deblokkeer de vouwlus op hetzelfde moment: 

                  

 

- Buig vervolgens de stuurkolom 
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 WAARSCHUWING HET VOUWEN / UITBOUWEN VAN HET STUUR 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de "parkeerstand" 

bevindt (standaard in open positie, op een plat, hellend of 

oneffen oppervlak), dat de oplader is losgekoppeld en dat 

de loopfiets uit staat (uit). 

b) Buckle-systeem: het stuur opklappen / uitvouwen  

 

 

 

 

 

 

i) Buckle-systeem: het stuur uitvouwen 

 
- Hef de stuurkolom op na het uitpakken van het product 

(foto#1 p23) 

- Breng de vouwlijn omhoog (foto's #2 #3 p23) 

- Draai de veiligheidspin zo dat deze in de inkeping op de 

vouwlus is geplaatst om het systeem te blokkeren en vast te 

zetten. (foto n ° 4 p23) 

- Ontgrendel de vergrendelingsgesp van het stuur (foto #5p23) 

- Plaats het stuur zo dat de remhendels horizontaal zijn (foto 

#6 / p23) 

- Vergrendel de vergrendelingsgesp van het stuur opnieuw 

(foto #7 / p23) 
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Details uitvouwen 

Foto #1 Foto #2 

Foto #3 Foto #5 

Foto #6 Foto #7 

 

Foto #4 
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ii) Buckle-systeem: stuurvouwen   

 

 

 

 

- Ontgrendel de gesp van het stuur (Foto #5/p23). 

- Plaats het stuur zo dat de remhendels verticaal zijn.

 
- Vergrendel de vergrendelingsgesp van het stuur opnieuw 

(Foto #7/p23). 
- Ontgrendel de veiligheidspin door hem naar links te draaien, 

laat de inklapbare gesp zakken: 
-  

                   

 

- Buig vervolgens de stuurkolom.  
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 WAARSCHUWING VOOR HET LADEN 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de "parkeerstand" 

bevindt (standaard in open positie, op een vlak oppervlak, 

noch schuin of ruw), dat de Balance Bike uit staat (uit). 

STEL DE DRAISER NIET ABSOLUUT IN TIJDENS DE 

LAADCYCLUS, dat de Balance Bike zich op een droge 

plaats bevindt, weg van de zon, regen, dat de Balance Bike 

en de oplaadpoort volledig droog zijn, niet doen gebruik 

een standaard 220 Volt stopcontact. 

c) Laad de accu van de loopfiets op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  Beschrijving van het opladen van de batterij 

  

- Sluit de voedingskabel aan op de oplader. 

- Open het klepje van de oplaadpoort en de afsluitplug 

van de laadpoort (foto #1/p26). 

- Verbind de laadkabel met de mannelijke oplaadpoort 

met de laadbus op de balansmachine (foto #2/p26 - 

versie 01 of 02, afhankelijk van het type aansluiting van 

uw product). 

- Sluit het netsnoer aan op de standaard 220Volt-

aansluiting (foto #3/p26).          

220V 
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 BELANGRIJK VOOR COMPLETE LADING 

De VOL-indicator op het digitale display moet op 42 staan 

om de lading van de loopfiets volledig te maken. 

     

 

- Eenmaal aangesloten, controleert u het digitale display van de 

niveaus BATTERIJ & VOLTAGE: 

 
 

 

 

 

- Ontkoppel na het opladen de voedingskabel van de 

220V-aansluiting. 

- Ontkoppel vervolgens de laadkabel (foto #3 / p26). 

- Sluit de waterdichte plug van de oplaadpoort en sluit 

het klepje van de laadpoort (foto #1 / p26). 

  

Foto #1 Foto #2 

Versie 01 

Foto #3 

3 

1 
2 

Foto #2 

Versie 02 

1 - Druk op 2 X op de functieknop van het 
digitale display 
2 - De VOL-aanduiding verschijnt in plaats 

van ODO. De loopfiets moet 42 zijn om 

volledig te worden opgeladen. 
3 - Controleer of de laadbalken compleet 
zijn. 
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 Laden van stappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

- U moet de laadpoort en het netsnoer correct 
ontkoppelen zoals in de vorige stap (zie punt i - 
beschrijving van het laden - foto nr. 3 / blz. 26). 
 
ii) Waarschuwingen voor de belasting 

 Houd de laadomgeving schoon en droog. 

Gebruik een 220Volt standaard stopcontact. 

Zorg ervoor dat de oplaadpoort van de loopfiets en oplader droog zijn. 

Als de oplaadpoort nat is, laad de loopfiets dan niet op. 

De MAXIMALE oplaadtijd mag niet langer zijn dan 6 uur. Als deze 

wordt overschreden, is dit van invloed op de levensduur van de 

batterij, een te lange laadtijd kan oververhitting veroorzaken en dus 

het risico op brand of ontploffing verhogen. 

ROOD 

GROEN 

- Nadat de laadpoort en de 

voedingskabel correct 

zijn aangesloten, wordt 

het indicatielampje van 

de lader rood. 

- Na 4-5 uur is de 

oplaadcyclus voltooid, het 

indicatielampje van de 

oplader verandert van 

rood in groen. 
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 WAARSCHUWING PARKEERPOSITIE 

De loopfiets moet in de "parkeerstand" worden geplaatst 

op een plat oppervlak, niet schuin of oneffen. 

U moet de oplader ALTIJD loskoppelen van de balansmachine en het 

stopcontact na een volledige laadcyclus om oververhitting te 

voorkomen en de levensduur van de batterij niet te veranderen, dus 

verlaat de oplader niet en sluit de balans niet aan. continu (hele dag), 

kan dit het risico op brand of ontploffing verhogen. 

Laat de fietslading absoluut niet 's nachts onbeheerd achter. 

Laat de Balance Bike niet onbeheerd achter. Mensen jonger 

dan 14 jaar of met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 

mentale vermogens kunnen de saldokosten niet beheren. 

DRAAI DE DRAISER NOOIT AAN TIJDENS DE LAADCYCLUS.  

d) Functies  

i)  Parkeerpositie   

 

 

Om de loopfiets in de parkeerstand te zetten, moet u ervoor zorgen dat 

de loopfiets uit staat (geen lichten / laadindicators aan), dan moet u de 

standaard openen om de balansfiets rechtop te kunnen houden zonder 

menselijke assistentie. 

     

ii)  De loopfiets inschakelen / inschakelen 
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 WAARSCHUWING OPSTARTEN 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de "parkeerstand" 

bevindt (standaard in de open positie, op een plat, hellend 

of ongelijk oppervlak), vouwbare ring, veiligheidsspeld, 

stevig aangedraaide spanring, dat de lader losgekoppeld 

en de Balance Bike is uitgeschakeld (uit). 

De loopfiets moet in de "parkeerstand" worden geplaatst 

op een plat oppervlak, niet schuin of oneffen. 

 

 

 

 

 

Om je loopfiets in te schakelen, moet je de AAN-knop aan de 

linkerkant van het stuur met het pictogram activeren     de knop blijft 

in de bovenste positie staan.  

 

Bij het inschakelen van het elektronische startsysteem 

voorkomt u dat u het gaspedaal tijdens het aansteken van de 

loopfiets als volgt gebruikt: 

- Druk op de aan / uit-knop 

*** Opstartbeveiliging *** 

- Het digitale display wordt ingeschakeld. 

*** Einde van de veiligheid van de laars *** 

- Mogelijkheid om de gaspedaal te bedienen 
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- Het is onmogelijk om het gaspedaal te bedienen voordat het 

ontstekingsproces is voltooid, dat wil zeggen vóór het einde 

van de elektronische beveiliging tegen het starten. 

Met deze elektronische startonderbreker start u het gaspedaal 

niet als de kracht van de loopfiets, waardoor het risico op 

vallen aan het begin wordt beperkt. 

iii)  Functies van het digitale display 

 

 

 

 

iv) Verlichting voor / achter 

   

Verlichting voor / achter: druk gedurende 3 seconden op de 

RODE knop aan de linkerkant van het stuur om de koplampen 

CENTER KNOP: schakelt de verschillende 
gegevens van het display om 
ODO: totale afgelegde afstand 
DIS: afgelegde afstand van de huidige reis 
VOL: Accuspanning 

(Voor maximale belasting, moet 42 zijn) 

 

KNOPPEN OMHOOG EN OMLAAG 
NIET FUNCTIONEEL / NIET ACTIEF 
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 WAARSCHUWING BEGINNEN 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de "parkeerstand" 

bevindt (standaard in de open positie, op een plat, hellend 

of ongelijk oppervlak), vouwbare ring, veiligheidsspeld, 

stevig aangedraaide spanring, dat de lader losgekoppeld 

en de Balance Bike is uitgeschakeld (uit). 

in te schakelen. Een tweede keer drukken op 3 seconden op 

deze knop schakelt de voor- en achterlichten uit. 

NB: als u de balans uitschakelt, worden de koplampen 

automatisch uitgeschakeld. 

Rem- / achterverlichting: de actie op een van beide 

remhendels zal het achterlicht laten knipperen. 

v) Zoemer 

 

Met de rode claxonknop aan de linkerkant van het stuur kunt u 

uw aanwezigheid aan anderen kenbaar maken.  

vi) Start / Driving  

 
 
 
 
 
 
 
1 Ga op het zadel van de loopfiets zitten. 
2 Zet uw loopfiets in de stand Aan. 
3 Breng de kickstandaard omhoog en plaats beide voeten op 
de grond om de stabiliteit (stabiliteit) te behouden voordat u 
begint. 
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 WAARSCHUWING RIJDEN 

Draai het stuur niet abrupt, omdat dit het risico op vallen 

kan vergroten en de stuurkolom van de loopfiets kan 

beschadigen. 

Beheers je snelheid! U moet uw snelheid aan uw 

gebruiksgebied aanpassen, NOOIT de loopfiets naar zijn 

maximale snelheid duwen, omdat u de controle over uw 

apparaat kunt verliezen en een ongeluk kunt veroorzaken. 

Versnel niet tijdens afdalingen om altijd de meesters van 

de loopfiets te zijn.  

4 Draai voorzichtig de gasgreep aan de rechterkant van het 
stuur. 
5 De loopfiets beweegt, u kunt versnellen om sneller te gaan. 
6 Na enkele meters kunt u uw voeten op de tenen zetten, de 
loopfiets staat in evenwicht (stabiliteit). 
7 Om naar rechts te gaan, draait u het stuur naar rechts, om 
naar links te draaien, draait u het stuur naar links. 
8 Als u het gaspedaal loslaat, zal de loopfiets langzamer 
stoppen, het zal nodig zijn om uw voeten op de grond te 
plaatsen om de balans (stabiliteit) niet te verliezen. 
9 Het gebruik van rechter en linker remmen wordt in de 
volgende sectie besproken. 
10 Breng de balansmachine terug naar de "parkeerstand" 
wanneer deze volledig is gestopt.  
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vii)  Mode CRUISE CONTROL (Cruise snelheid) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

viii) Remmen 

       Schijfrem vooraan Achter schijfrem 

Met de modus Cruise control kunt u de balansfiets op 

maximale snelheid vergrendelen zonder te hoeven 

versnellen. 

Om het te activeren, houdt u het gaspedaal maximaal 5 sec. 

Om de Cruise control uit te schakelen, drukt u gewoon op de rem of 
gaspedaal. 
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 WAARSCHUWING REMMEN 

Het gebruik van de rem moet soepel verlopen, druk niet te 

hard op de remmen om wegglijden of kantelen te 

voorkomen. 

Het is niet mogelijk om het gaspedaal te bedienen tijdens 

de werking van een van de remhendels, omdat de werking 

van de remhendels de motor afsnijdt, dit is bedoeld om het 

risico van slippen en limiet te voorkomen. kansen om de 

controle over de loopfiets te verliezen. 

De loopfiets is uitgerust met twee schijfremmen voor een 

veilige gebruikservaring. 

 De remhendel op het rechter stuur activeert de voorrem. 

 

 De remhendel aan de linkerkant van het stuur activeert de achterrem. 

 

Tijdens de actie van een van de remhendels wordt hierdoor de 

elektromotor afgesneden, waardoor het effect van slippen 

wordt voorkomen en een sneller en zachter remmen mogelijk 

wordt. 
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 REINIGING WAARSCHUWING 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de "parkeerstand" 

bevindt (standaard in open positie, op een plat, hellend of 

oneffen oppervlak), dat de oplader is losgekoppeld en dat 

de loopfiets uit staat (uit). Zorg ervoor dat de laadpoort 

wordt beschermd door de rubberen plug om te voorkomen 

dat het apparaat wordt beschadigd door het invoeren van 

water. 

 WAARSCHUWING REMMEN 

Zorg ervoor dat de Balance Bike in de "parkeerstand" 

staat (standaard in open positie, op een plat, hellend of 

oneffen oppervlak), dat de oplader is losgekoppeld en dat 

de loopfiets UIT staat (uit). 

Controleer de remmen voor gebruik. Let op de 

remspanning en gebruik de bijgeleverde sleutel als deze te 

los of te vast zit 

4) Cleaning / onderhoud / reparaties 

a) Cleaning  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Reinig met een vochtige doek om stof en vuil te 

verwijderen. 
- Gebruik geen industriële reinigingsmiddelen of 

oplosmiddelen, omdat dit de oppervlakken kan 
beschadigen. 

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van alcohol 
of ammoniak, omdat dit de componenten kan beschadigen. 
b)  Remmen: onderhoud / afstellingen  

 

 

 

 

 

 

i) Aanpassing van de remkabelspanning 
De manipulaties zijn identiek voor de voor- en achterrem. 
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Om de remmen strakker of losser te maken, gebruikt u de 
meegeleverde sleutel, draait u de moeren van de kabels die 
op de remschoenen zijn geplaatst los en trekt u de kabel iets 
aan om deze te verkorten of te verlengen volgens de 
gewenste actie: 

 
 

- Verkort de kabel om de remspanning te ontlasten : 
 

  
 

- Als u de kabel verlengt, wordt de remspanning aangetrokken : 
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- Draai de schroef vast met de sleutel terwijl u de kabel 

op de gewenste lengte houdt : 
 

 
- Test de kabelspanning met de bijbehorende 

remhendel : 
 
  Rechter remhendel => voorrem. 

 

 Linker remhendel => achterrem. 

 

- De spanning in de handgreep mag niet te sterk en niet te los zijn. 
 

 
        WAARSCHUWING DE DRAISSTER MOET 

ALTIJD BLIJVEN UIT TIJDENS HET AFSTELLEN 
VAN DE REM. 
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REMTEST 
 
Breng het handwiel omhoog, draai handmatig aan het wiel dat 
overeenkomt met de rem die u zojuist hebt afgesteld.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Terwijl het wiel draait, bedient u de remhendel, terwijl het 
stoppen van de wielrotatie onmiddellijk moet zijn. 
 
Als de stop niet onmiddellijk is, is remmen niet optimaal. 
Herhaal de procedure. 

 
 
REMGREEP 
MOET NIET AANRAKEN 
DE HANDVAT VAN HET STUUR. 

 
 

ii) Remklauwafstellingen 

Bij het demonteren van de voor- of achterwielen is het 
essentieel om de remklauwen af te stellen. 
Gebruik de meegeleverde sleutel om de schijf en remklauwen af te 
stellen. 
De schijf moet perfect uitgelijnd zijn tussen de pads zoals hieronder. 
U kunt dit controleren door over de beugel te kijken. 
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- Om de instellingen te maken: 
- Draai de schroeven los (afbeeldingen nr. 2 en 3 

p39). De beugel moet in staat zijn om transversaal 
te bewegen wanneer gemanipuleerd. 
 

                   
 

- Lijn de disc en de pads uit zodat de ruimte 
evenwijdig en identiek is van links naar rechts van 
de disc. 
U moet de remklauw van links naar rechts en 
omhoog en omlaag bewegen om de juiste positie te 
vinden. 

Foto #2 Foto #3 

Foto #1 
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- Als de afstelling correct is, draait u de schroeven 

langzaam aan om de positie niet te verliezen. 
- Trek de remhendel aan die overeenkomt met de 

remklauw die u zojuist hebt afgesteld en laat hem 
vervolgens los. 

- Controleer de uitlijning visueel (foto #1 / p39) 
- Herhaal de procedure als dit niet optimaal is. 
- Laat de assistent aan het wiel draaien als de 

uitlijning zichtbaar is. Het wiel moet draaien zonder 
te forceren of geluid te maken tijdens de rotaties. 
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 WAARSCHUWING WIELEN 

Zorg ervoor dat de Balance Bike zich in de "parkeerstand" 

bevindt (standaard in open positie, op een plat, hellend of 

oneffen oppervlak), dat de oplader is losgekoppeld en dat 

de loopfiets uit staat (uit). 

 

DRUK : 2.2 Bars 

 

 
 
Herhaal de procedure als het wiel krachten lijkt te 
forceren of wrijvingsgeluiden maakt. 
 
 

ATTENTION LA DRAISIENNE DOIT TOUJOURS RESTER 
HORS TENSION PENDANT LES REGLAGES DES FREINS. 

 
c) Wielen  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

i) Inflatie 
De manipulaties zijn identiek voor het opblazen van de voor- en 
achterwielen. 

     WAARSCHUWING DE DRAISSTER MOET 
ALTIJD BLIJVEN UIT TIJDENS HET AFSTELLEN 
VAN DE REM. 
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- Zorg ervoor dat de snavel van de binnenband loodrecht 
op de rand staat (zie onderstaande afbeelding) om te 
voorkomen dat de buis klem komt te zitten en / of 
voortijdige slijtage van de buis. 
 

 
 

- - Gebruik een geschikte inflator, type de auto-inflator 
om de bandenspanning te controleren en indien 
nodig de buis op te blazen. 

- - Verwijder de dop van de dop van de buis, plaats 
het mondstuk van de inflator, blaas de band op, 
schroef de dop van de spuitmond van de buis vast. 

 

     
 

De druk moet in elk wiel 2,2 bar zijn.  
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ii) Wieluitlijning 
 

 
 
De twee wielen moeten perfect in lijn zijn met het frame, als dit niet het geval 
is, gebruik dan niet de loopfiets, de wielen mogen worden gesluierd, het 
frame, de vork of de gedraaide richtingas maakt het gebruik van de 
gevaarlijke loopfiets. 
Gebruik in een van deze gevallen een persoon die bevoegd is om de 
noodzakelijke reparaties uit te voeren. 
Als de wielen zijn uitgelijnd, kunt u uw loopfiets normaal gebruiken. 
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iii) Waarschuwingen bij schokken 
 
Als u een schok krijgt op een van de wielen van uw loopfiets, 
kan dit resulteren in: 
 

▪ Schaf de tube af 
▪ Absorberen van de rand van het wiel 
▪ Om het stuur te zeilen 
▪ Draai de vork 
▪ Schaf de stuuras af 
▪ Draai het frame 

 
Een aanzienlijke invloed op een van de wielen kan dus 
gevolgen hebben voor de mogelijkheid om de loopfiets te 
gebruiken, daarom zal het een persoon aanspreken die 
bevoegd is om een diagnose te stellen over de algehele 
conditie van uw loopfiets. 
Als je fiets een grote schok op zijn wielen krijgt, gebruik je de 
loopfiets niet meer en heb je een diagnose van een 
professional. 
 
5) Gebruikte logotype-informatie 

 
Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Lees de gebruikershandleiding 

 

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

 
Productklasse III - Product geleverd met zeer lage 
spanning Veiligheid 

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

 
Geïmporteerd door: DPA EUROPE 
Gildo Pastor Center - 7 Rue Gabian, 98000 MONACO - 
MONACO 
 
Copyright ® 2019 DPA EUROPE, deze handleiding en alle 
informatie in deze handleiding is eigendom van DPA 
EUROPE; elke gedeeltelijke of volledige kopie van dit 
document stelt de overtreder bloot aan vervolging.  

 
inflatie 

 Vermogen / ontsteking 

 Tijd / duur 

 
VOORZICHTIG - GEVAAR elektrische stroom 

 
ATTENTIE / BELANGRIJK 

 VOORZICHTIG-Risico op elektrische schokken / Niet 
openen-GEVAAR 

 
Betekenis Hoog (hoger) 

 
breekbaar 

 
Angstvocht - blijf uit de buurt van vocht. 

 
Productlader alleen voor gebruik binnenshuis 
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 Conformiteitsverklaring 
Wij, DPA EUROPE, Gildo Pastor Center - 7 Rue Gabian, 98000 
MONACO, verklaren dat deze verklaring van overeenstemming is 
opgesteld onder onze eigen verantwoordelijkheid: 
  
Merk: ESLIDE Referentie: ES1200 
Type: DRAISIENNE ELECTRIQUE PLIABLE 
 
Waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet deze aan de 
essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de CE 2014/30 
/CE en de machinerichtlijn MD 2006/42/CE met toepassing van de 
volgende relevante geharmoniseerde normen: 
 
-EN 55014-1: 2017 en EN 55014-2: 2015 
-EN 61000-3-2: 2014 en EN 61000-3-3: 2013 
-EN ISO 12100: 2010 
-EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 + AC: 2010 
 
Evenals de essentiële vereisten van de ROHS-richtlijn 2011/65 / EU 
van de richtlijn LVD 2014/35 / EU en de REACH-verordening. 
 
DPA Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen 
die door de gebruiker worden aangebracht en de gevolgen daarvan, 
die met name de conformiteit van het product met de CE-markering 
kunnen beïnvloeden. Elke ongeautoriseerde wijziging van het 
product annuleert deze verklaring van overeenstemming. 
 
Nice, 10 oktober 2018 
Roger-David Lellouche, General Manager 
 


