
Handleiding elektrische Bakfiets Cargobike classic long steps 
 

1. De bak 

De brede zilveren sleutel is van de bak: verticaal is dicht, 

horizontaal is open. Het maximale laadgewicht is … kg. Bij 

wegrijden is de deksel van de bak dicht en de standaard volledig 

ingeklapt. Standaard klikt met een magneet vast aan de bak – de 

standaard moet met enige fermheid tegen de bak worden 

geduwd. 

 

 
2. Begin rit 

Schuif het bedieningspaneeltje op de houder. Zet daarna de 

accu aan. De aan- en uitknop zit aan de kant waar je de sleutel 

in het slot steekt (rode cirkel in de foto). 1 keer drukken is 

‘aan’ en 2 keer drukken is ‘uit’. Als je de accu aanzet gaan de 

groene lampjes rechts van de knop branden. Het aantal groene 

bolletjes geeft aan hoe vol de accu is.  

 

Het bedieningspaneeltje gaat nu ook aan. Op het 

bedieningspaneel is onder anderen te zien hoeveel km er nog mee kan worden gereden en stel je de 

mate van ondersteuning in(zie punt 3 voor meer info). Ter bescherming van de accu moet de fietstas 

er altijd op blijven zitten. Parkeer de fiets, indien mogelijk, op een beschutte plek.  

 

Links van de aan- en uitknop zie je een slot. De sleutel van dit slot is hetzelfde als die van het vaste 

fietsslot. Je hebt de sleutel nodig om de accu van de fiets te halen, zodat hij kan worden opgeladen. 

De opgeladen accu schuif je zo weer terug in de houder op de fiets – daar is geen sleutel voor nodig.  

 

3. Bedieningspaneel 

Het paneel schuif je op de houder. Wil je het eraf halen, druk dan 

het uitsteeksel van de houder onder de twee knoppen in. Linksonder 

zit de aan- en uitknop. Met het knopje rechts doe je de voor- en 

achterlamp aan en uit. 

 

Links op het stuur zitten twee grijze 

knopjes om door het menu heen te 

gaan van het bedieningspaneel. Als je 

de accu hebt aangezet, staat de 

instelling automatisch zo dat je geen 

ondersteuning krijgt. Druk je 1 keer 

met het pijltje omlaag dan krijg je ECO 

(minimale ondersteuning), 2 keer NORMAL (normale ondersteuning), 3 keer HIGH (maximale 

ondersteuning). Wanneer de bak leeg is, kun je ook zonder ondersteuning fietsen. 

 

 

 

 



4. Fietstas 

De fietstas moet erop blijven zitten in verband met de bescherming van de accu.  

 

5. Verlichting 

Er is vaste verlichting zowel vóór als achter. De lampen gaan aan met het rechter knopje op het 

bedieningspaneel. 

 

6. Versnellingen 

 

De fiets heeft continue versnellingen. Draai het handvat naar 

je toe (plat) voor een hogere versnelling, en van je af (bergje) 

voor een lagere versnelling. 

 

 

 

7. Remmen 

De bakfiets heeft enkel handremmen, geen terugtraprem. 

 

8. Sloten 

Wanneer je de bakfiets op slot zet, gebruik dan beiden sloten, 

zowel voor met de ring (foto rechts) als achter (vast fietsslot). 

Zet hem het liefst in het zicht, of achter een gesloten deur. 

 

 

 

 

9. Einde rit 

Wanneer je de bakfiets weer terugbrengt, zet je hem weer terug onder het afdakje achter het 

kantoor van de Hortus. Haal de accu van de fiets. Steek daarvoor de sleutel in het slotje en draai de 

sleutel om. Je kunt nu de accu eruit halen. Zet de fiets op slot en haal het bedieningspaneel van de 

houder. Sluit de accu aan op de acculader, die ligt… (bij Hanneke’s bureau??), en leg de sleutels… 

 

 

10. Veel voorkomende problemen 

- Mocht de accu geen ondersteuning geven dan zit 

waarschijnlijk het ventiel (rode cirkel op de foto) 

gedraaid. Draai hem dan zo dat het ventiel langs de 

accu loopt als je het wiel draait. 

- … 

 

 


