
 

 

INSTALLATIE HANDLEIDING 

Samenstelling e-bike set 

1. 28” voorwiel met motor en velglint 
2. Batterij en oplader 
3. Trapsensor met magneetschijf 
4. Bagagerek met montagemateriaal 
5. 1 remhendel of een kabelswitch 
6. Controler en controlerbox 
7. Kabel montage materiaal 

Hoe monteren ?  

STAP 1 : Trapsensor monteren 

Verwijder de linker crankarm waar de trapper aan vastzit (aan de andere kant dan de 
ketting).  Hiervoor heb je een ‘crancktrekker’ nodig (kan je bestellen bij je set). 
Eerst verwijder je het kunststoffen kapje uit de cranckarm. De brede schroefdraad 
draai je in de cranckarm. Met een kleine sleutel draai je de cranckarm los van de 
trapas. 

Nu moet je de trapsensor bevestigen.  Deze bestaat uit twee delen.  Een metalen ring met een kabeltje en een 
magneetschijf.  De metalen ring moet je achter de lagercup bevestigen.  Daarvoor heb je een trapassleutel nodig 
(kan je ook mee bestellen). Cfr de foto’s : 

 

Als je de lagercup terugplaatst, moet je hem invetten met montagevet.  Dit voorkomt 
vervelend gekraak en zorgt er voor dat je de cup later makkelijk terug kan losschroeven 
(kan je meebestellen). Indien de ring van de trapas over de lagercup gaat, dien je deze 
vast te kleven zonder de lagercup te beschadigen.  Hiervoor gebruik je best sneldrogende 
siliconenpasta. 

Geef de siliconenpasta ruim de tijd om te drogen.  Wacht met het terugplaatsen van de cranckarm tot stap 6. 
Ondertussen kan je de volgende montagestappen doen. 

STAP 2 : Bagagerek monteren 

 Je start met het verwijderen van het oude bagagerek met het losschroeven van 
4 vijzen.  Hou deze vijzen bij want je kan ze hergebruiken.  
Het bagagerek monteer je met behulp van de bijgeleverde hulpstukken op je 
fiets.  Zorg ervoor dat je rek horizontaal op je fiets staat.  Dat doe je met behulp 
van de hulpstukken. 
Je kan het licht van je fiets terug overbouwen of vervangen door een nieuw 
automatisch led achterlicht. (kan je mee bestellen) 

Als je bagagerek goed gemonteerd is, kan je de controlerbox vastschroeven in            
het  rek.   



 

 

Om je batterij in het rek te schuiven, smeer je de glijstroken best in met vaseline of PFTE spray (teflon) (kan 
je mee bestellen) om vlotter te kunnen schuiven. 

Als de batterij tijdens het rijden zou rammelen, kun je een stukje schuimrubber (meegeleverd) onderaan de 
batterij kleven om dit te vermijden. 

STAP 3 : Remonderbreking 

Zolang je trapt, blijft je motor ondersteuning geven.  Stop je met trappen, dan stopt de motor ook.  Dit wordt 
aangestuurd door de trapsensor. 
Een remonderbreker zorgt er voor dat wanneer je remt, de motor onmiddellijk uitgeschakeld wordt. Het is niet 
echt noodzakelijk om een remonderbreker te plaatsen, maar het zorgt voor extra veiligheid. 

Remhendel remonderbreking 
Om een nieuwe remhendel te plaatsen, moet je eerst het handvat verwijderen. Maak de oude remhendel los en 
verwijder die.  Je kan de remkabel gewoon in de nieuwe remhendel plaatsen en het handvat terugplaatsen. 
Om esthetische redenen is het misschien aangewezen om de andere remhendel ook te vervangen, dan moet je 
die wel bijbestellen bij je set. (kan je mee bestellen) 

Kabelswitch remonderbreking 
Soms is het makkelijker om een kabelswitch te plaatsen in de remkabel.  Zo moet je de handvaten en de oude 
remhendel niet verwijderen.  Heb je hiervoor gekozen, dan zal ook de binnenkabel moeten vervangen worden.  
De kabelswitch kan op elke plaats in de kabel geplaatst worden.  Plaats je hem tegen je remhendel, dan is 
hiervoor een hulpstukje meegeleverd.  Plaats je de switch elders, dan is het hulpstukje 
overbodig. 

Controleer je remblokjes en vervang ze als je geen insnijding meer ziet in het remvlak!       
Je remmen moeten sneller vervangen moeten worden bij e-bikes.(kan je mee bestellen) 

STAP 4 : Plaats de display 

Bij het plaatsen van de display zorg je er voor dat deze zo geplaatst is dat er geen water op kan blijven staan, om 
insijpelen van vocht te vermijden. 

STAP 5 : Wiel monteren 

Verwijder het oude wiel en monteer het nieuwe wiel .   
Je brengt eerst de velgriem aan op de nieuwe velg.  Zorg er voor dat het ventielgat van het velglint netjes op het 
ventielgat van de velg past. (tip : steek er een schroevendraaier door om het gat op zijn plaats te houden) 
Indien de buitenband nog van goede kwaliteit is, bouw je deze over op het nieuwe wiel. Anders vervang je die 
door een goede kwaliteitsband, aangepast aan de hogere snelheden van je nieuwe e-bike (bv.:  Schwalbe 
Marathon, Schwalbe Marathon Plus of Schwalbe Energizer). 
Als je één buitenband moet vervangen, dan verander je de andere ook best samen! (kan je mee bestellen) 

Als je nu een fiets met naafdynamo hebt, zal je een nieuw voorlicht moeten plaatsen.  Beste gebruik je hiervoor 
een led licht op batterijen of een automatisch voorlicht, dat spontaan licht geeft zolang je aan het fietsen bent in 
het donker. (kan je mee bestellen) 
 

1. Wiel met Rollerbrakes (naafrem) 
Hiervoor moet je het gepast Rollerbrake wiel gebruiken ! 
Vijs de platte moer los die de Rollerbrake op haar plaats houdt en 
verwijder de Rollerbrake. Maak de Rollerbrakes eerst proper en vet hem 
terug in met remolie. 
Let op de volgorde bij het overbouwen op de nieuwe velgmotor : 
Eerst het kleine ringetje over as plaatsen, daarna de Rollerbrake erover 
schuiven en vervolgens de borgring met lip er over schuiven (de platte 
moer is niet meer nodig). 



 

 

2. Wiel met velgrem (V-brakes) 
Als je de velgriem hebt aangebracht, moet je enkel nog de binnen- en buitenband overbouwen. 

Als je het motorwiel wil monteren, moet je goed opletten dat het juist geplaatst wordt ( het pijltje 
duidt de rijrichting aan)  Het lipje van de borgring moet in de uitsparing van de vork passen. Als dit 
niet het geval is moet je de uitsparing in de vork een beetje bijvijlen.  Dit zorgt er voor dat het wiel 
niet gaat meedraaien bij het remmen. 

Vijs het wiel goed vast en zorg er voor dat het mooi gecenterd in de vork past. 

STAP 6 : Cranckarm met magneetschijf van de trapsensor terugplaatsen 

Ondertussen zal de siliconenpasta waarmee je de ring van de trapsensor hebt 
vastgekleefd al voldoende ingedroogd zijn. 
Nu schuif je de zwarte magneetring over de crankarm langs de binnenkant. Let wel 
op de pijltjes die de rijrichting aangeven! 
De ringen moeten ongeveer 3 mm uit elkaar staan.  Indien dit niet kan door de 
vorm van de arm, dan moet je die bijvijlen of bijslijpen. 
Trek de vijs van de Cranckarm goed aan en breng de kunststoffen dop terug aan. 

STAP 7 : De afwerking van de kabels 

Sluit de motorkabel aan met de dikke zwarte draad en let goed op de pijltjes op de snelkoppeling om ze in elkaar 
te schuiven.  Bind de kabel vast aan de vork met een spanbandje zodat hij zeker niet in het wiel kan komen. 
Breng de kabels van de remhendels en display goed samen en zorg ervoor dat je stuur vrij spel heeft om volledig 
links en rechts te draaien. 

Bundel alle kabels samen  en draai de meegeleverde spiraalslang er omheen en wikkel hem verder samen tot aan 
de trapas.  Voeg het kabeltje van de trapsensor toe en wikkel verder tot aan de controlerbox. 
Nu kan je alle kabels aansluiten op de controlerbox.  Alles wijst zich vanzelf uit, maar controleer of alle 
verbindingen goed vast zitten. 
Nu moet je alles nog netjes in de box doen en het deksel erop vastvijzen met de kleine vijsjes (wellicht heb je hier 
een pincet voor nodig). 

Fixeer de spriraalkabel nu vast aan het frame met de spanriempjes  en je bent klaar. 

 

 

 

 

  

 

 


