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SPYDERWHEELZ.COM

WELKOM BIJ

> SPYDER WHEELZ
Van harte gefeliciteerd met de
aanschaf van je Spyder Wheelz E-Fatbike.
U bent zojuist de trotse bezitter geworden van een E-Fatbike. Je zal
waarschijnlijk zelf al aan het testen zijn geweest. Maar toch willen wij
u het een en ander vertellen over de bike.Graag vragen we je om een
moment te nemen voor het doorlezen van deze handleiding. Daarna
weet u alles dat nodig is om het langst en het best van uw E-Fatbike te
genieten.

FRAMENUMMER
De E-Fatbike zijn voorzien van een Framenummer. (VIN-nummer)
Deze bevindt zich aan voorzijde van het de het frame. Soms wil een
verzekering deze hebben. Ook is het handig om deze te noteren voor het
geval van diefstal.

MIJN FRAMENUMMER:
COLOFON
Handleiding Spyder Wheelz E-Fatbike
Spyder Wheelz behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen
in uitvoering(en) en/ of prijzen aan te brengen. Deze handleiding is met grote
zorgvuldigheid samengesteld. Spyder Wheelz kan echter niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
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> DISPLAY & BEDIENING
INFORMATIE OP HET SCHERM

Schakel het scherm aan
door 1 seconde op de
‘POWERBUTTON’ knop te
drukken.

INSTELLEN VAN DE TRAPONDERSTEUNING
Gebruik de ‘+ ’ knop om te kiezen voor meer ondersteuning
en de ‘ – ‘ knop voor minder ondersteuning tussen de 1, 2, 3, 4 of 5
snelheid standen. De hoogste stand geeft de sterkste ondersteuning.
Houd er rekening mee dat de accu bij gebruik van een hoogste
ondersteuning sneller leeg raakt dan bij een lichtere ondersteunings
stand.

GEBRUIKMAKEN VAN DE “ walk assist ”
Houd de ‘ - ’ ingedrukt om de walk assist te starten.U ziet het wandel
icoon verschijnen op het display en de motor houd een snelheid aan van
6km/u.
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> ACCU INFORMATIE
RIJBEREIK (Actieradius)

Wat is mijn rijbereik van de E-Fatbike? Dit is voor iedere bike verschillend! Dit heeft vooral te
maken met: gewicht op de bike, bandenspanning, hoe zijn de wegen die bereden worden en
zijn er veel hoogte verschillen (zoals dijken, bruggen en bergen)
Accu’s lopen langzaam leeg ook als de E-Fatbike niet gebruikt wordt. Als de accu in de bike
zit loopt deze sneller leeg dan als deze uitgenomen is en binnen staat.

CAPACITEIT ACCU

De E-Fatbike heeft een 36v 17.5AH Samsung accu.

ACTIERADIUS

Een indicatie van de verwachte minimale-maximale actieradius van een 840 Wh accu is 80110 km.
Gemeten op vlak wegdek onder gemiddelde omstandigheden en met een
buitentemperatuur van ca. 20 graden, met een gemiddelde snelheid van ca. 18 km/u en ca.
80kg totaal belading. Aan deze waardes kunnen geen rechten worden ontleend.
Er zijn een aantal beïnvloedingsfactoren die de actieradius aanzienlijk kunnen verkorten.
Veel van deze factoren kunt u ondervangen. Zorg voor goede banden spanning en fiets niet
altijd in de hoogste stand.
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ACCU LOSKOPPELEN & UITNEMEN
Rechts onder de accu bevindt zich het accu laadpunt. Hiermee kunt u de accu in de
E-Fatbike laden. Om bij de accu te komen heeft een de sleutel van de tank nodig. Hiermee
kunt u de tank openen en bij de accu komen.

LET OP!
Verwijder de sleutel na het openen van de Tank, in verband met eventueel verlies
en/of diefstal van de de sleutel en accu.

ACCU OPLADEN
Alleen met de bijgeleverde lader kunt
u de accu opladen. Het laadpunt van
de accu is afgedekt door een rubber
dopje. Tijdens het laden zal er op de
lader een rood lampje zichtbaar zijn.
Wanneer dit lampje groen wordt,
is de accu volledig opgeladen. Wij
adviseren u eerst de lader aan de
accu te plaatsen en daarna in het
stopcontact te steken! Dit om het
laadpunt van de accu en in het frame
niet telkens te laten vonken en dus zo
schade kan maken aan het laadpunt.

Oplaadtijd = 4 tot 6 uur
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> WHO WE ARE?
LET OP!

Voor uw veiligheid kunt u de accu het
beste op opladen in de tank van de bike.
Wanneer de accu lange tijd niet
gebruikt wordt kan deze onherstelbare
schade oplopen. Zorg ervoor dat u de
accu iedere maand volledig oplaadt (24
uur aan de oplader).
Wanneer de accu volledig leeg is, dient
u deze direct op te laden. Wanneer
cellen langere tijd leeg staan, kunnen
deze onherstelbaar beschadigd raken.
En onder niveau komen zodat hij niet
meer gezien word door de lader. Dus
ook niet meer kan laden.
Wanneer u lange tijd niet gebruik maakt
van de E-Fatbike, raden wij u aan de
accu uit de bike te halen.
Maak alleen gebruik van de
meegeleverde oplader. Bestel deze
lader ook alleen via de officiele
E-Fatbike dealers of bij E-Fatbike zelf.
Gebruik uw acculader alleen op droge,
goed geventileerde plekken. U mag de
lader en accu niet bedekken en of in een
gesloten kast laden!
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> WHO WE ARE?

VERDERE INFORMATIE OVER UW ACCU
De tank is spatwaterdicht en dus bestand tegen regen. U kunt uw E-Fatbike dus 		
prima gebruiken bij slecht weer. Probeer de accu echter niet bloot te stellen aan 		
grote hoeveelheden water.
De belasting voor het milieu is niet zwaar, elektriciteit wordt tot schone 				
energievorm gerekend. Uw accu moet wel (net als batterijen) aan het einde van
de levenscyclus worden ingeleverd om gerecycled te kunnen worden (zie 			
rijksoverheid.nl of zoek naar een inleverpunt bij u in de buurt). U kunt de accu aan
het einde van de levensduur ook altijd inleveren bij ons.
Het accupakket kan onder ideale omstandigheden circa 1500 keer volledig op- en
ontladen worden. De prestaties zullen door veel gebruik en gedurende tijd 			
langzaam afnemen en uiteindelijk moet het accupakket vervangen worden.
De prestaties van uw accu zullen bij lage temperaturen afnemen. De actieradius is
optimaal bij een temperatuur van ongeveer +/-20 °C.
Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen (> 50 °C), zoals verwarming
en vuur.
Haal de batterij niet uit elkaar. Raadpleeg uw servicepunt bij problemen.
Bij langdurige opslag, plaats de accu op een schaduwrijke, koele en droge plek.
Wij adviseren u de batterij niet na elke korte rit aan de oplader aan te sluiten.
Probeer hem regelmatig leeg te rijden. Dit houd de cellen actief en maakt ze
niet lui.
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> FIETSEN MET ONDERSTEUNING
De E-Fatbike is voorzien van elektrische trapondersteuning. De motor vult uw eigen
inspanningen aan, waardoor uw prestaties toenemen terwijl u minder kracht levert. De
werking van de trapondersteuning is afhankelijk van of de pedalen rondgedraaid worden
en de snelheid. Wordt er niet getrapt dan doet de motor niets. Wordt er opgestart dan is de
acceleratie die de motor biedt groot zodat u gemakkelijk op gang geholpen wordt.

VERDERE INFORMATIE OVER TRAPONDERSTEUNING
Door de krachtige ondersteuning zult u gemakkelijker hogere snelheden halen dan
u gewend bent. Laat u niet verrassen, probeer de E-Fatbike eerst in een
verkeersluwe omgeving om zo te wennen.
De trapbekrachtiging is wettelijk begrensd op een snelheid van 25 km/u. Dit wil
zeggen dat als u richting een snelheid van 25 km/u gaat de trapbekrachtiging
geleidelijk zal afnemen tot nul.
De snelheid en actieradius van de E-Fatbike is afhankelijk van de omstandigheden.
De opgegeven waarden zijn onder gemiddelde omstandigheden gemeten. De
belangrijkste factoren zijn: gewicht op de bike, snelheid, hellingen in het parcours,
bandenspanning, tegenwind, veel versnellen en afremmen (bijvoorbeeld in de stad) en
de buitentemperatuur. Houd hier rekening mee.
Let op! Houd de handrem (voorzien van rem-onderbreking) ingeknepen wanneer
u stilstaat, met ingeschakelde ondersteuning. Bij beweging van de trappers denkt de
sensor dat hij moet ondersteunen. Dit is met de rem onderbreker niet mogelijk.
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> AFSTELLINGEN VAN
DE E-FATBIKE
REMMEN

Afstellen schijfremmen
De schijfremmen zijn voor levering afgesteld, mocht om welke reden dan ook uw remmen
niet naar behoren werken neem dan hiervoor contact met ons op. Of laat het nakijken bij de
dealer.

BANDEN

Gewenste bandenspanning
De bandenspanning is sterk van invloed op de actieradius en het comfort van uw E-Fatbike.
Het is aan te raden uw banden altijd op te pompen tot 1.9 bar. Op de zijkant van alle banden is
terug te vinden wat de maximale bandenspanning is.
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> ALGEMENE ONDERDELEN
VAN DE E-FATBIKE

VERSNELLINGEN

De E-Fatbike is voorzien van 7
versnellingen (Shimano Derailleur). De
versnellingen kunt u bedienen door
tijdens het fietsen en door met uw
rechterduim de hendel in te drukken.
Schakel alleen tijdens het fietsen en
niet als u stil staat.
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> SERVICE & ONDERHOUD
ONLINE REGISTREREN & SERVICE VERZOEK

Een goed onderhouden E-Fatbike is veilig, betrouwbaar en fietst comfortabeler. Het
onderhoud en service kunt u het beste bij uw dealer laten doen. Die kent uw E-Fatbike van
stuur tot band.

1

Reparatieverzoeken
gaarne indienen bij uw
dealer of per mail:
info@spyderwheelz.com

2

De dealer maakt met
u een afspraak of per
mail zetten wij uw
aanvraag door naar
de dichtsbijzijnde
servicepunt of dealer.
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Let op!
Onze monteurs mogen/
kunnen de reparaties die
niet onder de garantie
vallen afwijzen. Mocht
u dit toch gemaakt
willen hebben, worden
de kosten aan u
doorberekend. U zal
hierover op de hoogte
worden gebracht. Na uw
akkoord zullen zij deze
alsnog uitvoeren.
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ALGEMEEN ONDERHOUD
Bandenspanning en profiel controleren
Remmen slijtage controleren, af en toe de fijnafstelling aanpassen
Trapsensor bij ernstige vuil met spons en lauw water schoonmaken
Ketting smeren
Spaakspanning controleren, als er een slag in een wiel optreed direct 		
laten repareren
Invetten van alle draaiende delen, invetten van de glij rails voor de
accu, contact punten en alle overige verbindingen met zuurvrije
vaseline.

SCHOONMAKEN

U kunt uw E-Fatbike schoonmaken door eerst met een zachte borstel het vuil
te verwijderen en vervolgens met water te wassen. Pas op met te overvloedig
gebruik van water in de buurt van electronica en de accu. Zorg ervoor dat ook
tussen het sensorplaatje in de sensor (bij de trapas) geen vuil komt. Bij het
schoonmaken kunt u het beste de accu uit de bike halen. Gebruik nooit een
hogedruk reiniger! Veel delen van de bike hebben vet/ olie of vaseline nodig. Was
dit niet weg of breng het na het wassen meteen weer aan.

BEHANDELEN

Behalve een regelmatige schoonmaakbeurt is het verstandig om bepaalde
onderdelen na het schoonmaken direct te behandelen. Zo adviseren wij om
verchroomde delen, ongelakt aluminium en roestvrijstalen onderdelen in te
vetten met zuurvrije vaseline om oxidatie (roest) te voorkomen. Draaiende delen
hebben vet/olie nodig. Het is aan te bevelen de ketting, tandwielen en assen
regelmatig te smeren.
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ALGEMENE CONTROLE

Controleer regelmatig het volgende:

Is de accu opgeladen?

Zitten de handvaten
nog goed vast?

Werken de remmen nog zoals
het hoort?

Zit er geen speling
in de wielen?

Werken de lichten?

Hebben de banden
de juiste spanning?

Staat het stuur niet boven de
maximaal toegestane stand?
(U ziet lijnen als hij te hoog
staat)

RIJKLAAR CONTROLE

U kunt de (nieuwe) E-Fatbike op rijklaarheid controleren door de punten van algemene
controle samen met de volgende punten te controleren.

Zijn er zichtbare
schades aanwezig?

Loopt het slot goed
van de accu?

Staat de E-Fatbike goed
stevig op de standaard?

Doet de bel het goed?

Zit er geen speling
op de voorvork bij de
balhoofdlagers?

Werkt de accu?
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SERVICEBEURT

Een eerste servicebeurt wordt geadviseerd na 6 maanden. Aanvullende servicebeurten
worden geadviseerd wanneer u dat nodig vindt, zoals bijvoorbeeld voordat het fietsseizoen
begint of als er een lange fietstocht in de planning staat. Servicebeurt valt niet onder de
garantie, de kosten zijn voor eigen rekening consument.

Wielen en banden controleren.
(Slagen in de wielen, spaken
spanning, bandenspanning,
bandenprofiel.)
Alle bevestigingsdelen / bouten en
moeren nalopen, vastzetten indien
nodig.
Remmen: Remblokken controleren
op slijtage, kabelspanning afstellen,
remmende werking controleren.
Balhoofd controleren op speling, 		
stuurpen bevestiging controleren,
indien nodig verstellen.
Ketting schoonmaken, spannen
en smeren.
Elektrisch systeem: Accu volledig 		
opladen, trapsensor schoonmaken,
contacten behandelen met
contactspray, accupolen en accurails
invetten, nalopen of alles
correct functioneert.
Versnellingen: Controleer of alle
versnellingen soepel gevonden
worden, indien nodig afstellen.
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GROTE ONDERHOUDSBEURT

Er wordt geadviseerd om minimaal 1 keer per jaar uw fiets van een grote onderhoudsbeurt
te laten ondergaan. Onderhoudsbeurt valt niet onder de garantie, de kosten zijn voor eigen
rekening consument.

DE PUNTEN VAN DE GROTE ONDERHOUDSBEURT ZIJN AANVULLEND OP
EEN NORMALE SERVICEBEURT:
Ketting en cassette demonteren, ontvetten, smeren en monteren
Naven demonteren, reinigen, opnieuw van vet voorzien, afstellen en monteren
Spaakspanning controleren (eventueel opspannen) en wielen richten
Banden controleren en op spanning brengen
Bracketas demonteren, reinigen (indien nodig van nieuw vet voorzien) en monteren
Crankstel en pedalen controleren en natrekken * Versnelling controleren en shifters 		
smeren * Remmen controleren en remhevels smeren
Binnenkabels rem en versnelling demonteren, reinigen, van juiste smeermiddelen 		
voorzien, monteren en afstellen.
Slot controleren en smeren
Standaard controleren en smeren
Verlichting op juiste werking controleren en afstellen
Balhoofd demonteren, reinigen, (indien nodig van nieuw vet voorzien), monteren
en afstellen
Stuurpen demonteren, reinigen, opnieuw van vet voorzien, op juiste hoogte
monteren en afstellen
Fiets voorzien van een beschermende (wax)laag en uitwrijven
Testrit om alle werkingen goed te controleren
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> WHO WE ARE?

Monteur

Kilometerst
and

1

km

2

km

3

km

4

km

Opmerkingen
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> SERVICETABEL
Gebruik als u de accu wilt opladen hiervoor alleen de bijgeleverde acculader.
Gebruik de accu alleen voor uw fiets.
Spuit de fiets niet schoon met een harde waterstraal of hogedruk spuit.
Een te krachtige waterstraal kan de elektronica van de fiets beschadigen.
Bij oneigenlijk gebruik kunt u uzelf en anderen in gevaar brengen.
Gebruik geen andere dan de meegeleverde accu voor uw fiets.
Steek geen voorwerpen in de lader en stel zowel de lader als de accu en
elektronica niet bloot aan water of andere vloeistoffen, of teveel warmte.

BEDRIJFSGEGEVENS:
HQ - Tjalk 23
2411 NZ Bodegraven
The Netherlands

+31 (0)85 022 08 50
spyderwheelz.com
info@spyderwheelz.com
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> AFMONTEREN
VAN DE E-FATBIKE
NA HET OPENEN VAN DE DOOS ZIET U EEN FOAM HOUDER MET DAARIN:
• Lader
• Achterlicht
• Snel spanner voorwiel
• Trappers

U haalt alles uit de box en u haalt de bike uit de kartonnen doos. Nadat u de bike heeft
uitgepakt komt u nog 3 onderdelen tegen in de doos. Een voorspatbord, steun voor het
spatbord en de koplamp.

KOPLAMP EN SPATBORD MONTAGE

Aan de voorzijde van de voorvork is een bout en moer geplaatst. U verwijdert de moer en
haalt de bout eruit. De bout gaat door het gat van de koplamp en steekt hem terug door de
voorvork. De moer voor een gedeelte terug draaien niet te strak. Het spatbord haalt u de
plastic afdekkap vanaf en steekt u de moer van de koplamp in de houder. Daarna draait u
hem aan tot de koplamp vast zit.

VOORWIEL MONTAGE

U pakt het voorwiel en plaatst de snel spanner in het woorwiel. Let op! veer punten van
de snel spanner naar de binnenzijde wiel. Draai hem niet te strak terug dit zal tijden het
plaatsen van de wiel voor problemen zorgen. Plaats het wiel onder de voorvork en let wel op
de remschijf dat hij in de remklauw valt.

TRAPPER MONTAGE

Draai de trapper erop in tegengestelde richting en draai hem goed aan!

ACHTERLICHT MONTAGE

Draai de schroef eruit en zet de houder met het inleg rubber om de achterstang links. Draai
de schroef vanuit de binnenzijde (door het wiel) vast en klik het lampje op de houder. Knopje
voor het aanzetten zit aan de onderzijde. Opladen gaat via solar.

STUUR MONTAGE

Draai de 4 imbus boutjes los. Plaats het stuur in de voor u prettige stand en draai de moeren
er terug in. U kan met de imbus aan de linkerzijde en voorzijde uw stuur nog afstellen.

Gebruikershandleiding SPYDER WHEELZ | 2021

19

+31 (0)85 022 08 50
info@spyderwheelz.com
spyderwheelz.com

HQ - Tjalk 23
2411 NZ Bodegraven
The Netherlands

@SpyderWheelz
@spyderwheelz
Spyder Wheelz TV
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