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Voorwoord

Inhoudsopgave

Gefeliciteerd! Jij hebt de beste keus
gemaakt met de aankoop van jouw Stella
e-bike. Wij wensen je veel fietsplezier toe.

1.0 Gebruik trapondersteuning 4

Om ook in de toekomst een goed gebruik
te kunnen garanderen, verzoeken wij je
met klem eerst deze handleiding goed
door te lezen.

2.0 Veiligheid

5

2.1 Veilig fietsen

Heb je vragen?
Neem dan gerust telefonisch contact op
met de Stella Klantenservice: 0341 – 25 22 66.
Dit kan van maandag t/m vrijdag van 8:30
tot 17:30 uur.
Houd je zes-cijferig ordernummer
gereed voor een snelle afhandeling.
Het ordernummer vind je op de
koopovereenkomst.
Deze handleiding is een aanvulling voor
de handleiding van het specifieke systeem
van de fiets, in deze handleiding staat
algemene informatie die bij de e-bike
van toepassing is.
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1.0 Gebruik trapondersteuning

2.0 Veiligheid

1.1 Gebruiksinstructie

Hoewel het elektrische systeem gemaakt
is met veiligheid in het achterhoofd, is het
beter om voorzichtig te zijn wanneer er
kinderen in de buurt zijn. Er bestaat het
risico op een elektrische schok.

De Stella e-bike wordt afgeleverd met de accu in de fiets. Volg altijd de instructies in deze
handleiding. De garantie vervalt als je afwijkt van de instructies.
Bij de aankoop van de Stella fiets ontvang je:
• De fiets inclusief accu;
• Deze handleiding;
• Garantiecertificaat;
• Een oplader voor de accu.

Wanneer je het idee hebt dat het niet meer
mogelijk is om veilig gebruik te maken van
de fiets, gebruik de fiets dan niet meer.
Zorg ervoor dat de fiets niet per ongeluk
kan worden ingeschakeld. Neem daarna
contact op met Stella. Veilig gebruik is niet
meer mogelijk wanneer stroomvoerende
onderdelen of de accu zichtbare
beschadigingen vertoont.

1.2 Voordat je gaat fietsen

6. Controleer de remblokken op slijtage
en vervang deze indien nodig.
7. Controleer de kettingspanning.
8. Controleer de werking van de 		
versnellingen.
9. Controleer of de pedalen en crank
goed zijn bevestigd.
10. Controleer of het bedieningspaneel
aangaat zodra je de accu en het 		
bedieningspaneel hebt aangezet.
11. Controleer of het zadel goed vastzit.

Bij slechte weersomstandigheden moet je
extra alert zijn op de fiets. De remprestatie
kan bij slechte weersomstandigheden
sterk beïnvloed worden. Houd hier goed
rekening mee!

2.1 Veilig fietsen

Ook is het belangrijk dat je goed contact
houdt met de weg. Controleer het profiel
van de banden: dit moet voldoende
aanwezig zijn. Met gladde banden
kun je sneller slippen en vallen. De
bandenspanning mag in de winter wat
lager zijn dan normaal (3 - 3,5 bar). Daarmee
vergroot je het oppervlak dat in aanraking
komt met de weg en creëer je meer grip.

Als je voor het eerst een elektrische fiets
gebruikt zorg er dan voor dat je bekend
bent met de verschillende ondersteuningen.
Als de fiets plotseling start, kan dit tot
ongevallen leiden.

Het is verboden om mobiel te bellen op de
fiets. Laat je onder het fietsen ook niet te
veel afleiden door de fietscomputer, dit kan
tot ongelukken leiden.

Houd er in het verkeer rekening mee dat je
harder gaat dan de gemiddelde fietser. Ga
er daarom niet per definitie vanuit dat je
voorrang krijgt, ook als je van rechts komt.

Neem contact op met Stella als er storingen
of andere problemen optreden. Probeer zelf
nooit het systeem te veranderen, zo kunnen
er problemen met de bediening ontstaan.

Houd rekening met de volgende punten voordat je gaat fietsen:
1.	
Zorg ervoor dat je geheel bekend bent
met de werking van de fiets.
2. Zorg dat je weet hoe de elektrische
ondersteuning werkt en hoe je deze
aan- en uitzet.
3. Zorg ervoor dat het zadel op de 		
correcte hoogte, passend bij jouw
beenlengte, is afgesteld.
4. Houd kinderen en dieren uit
de buurt van de bewegende 		
onderdelen.
5. Controleer de bandenspanning
	(min. 4 tot 4.5 bar). De gewenste
bandenspanning staat op de
zijkant van de band.

In het donker of met slecht zicht moet de
verlichting altijd ingeschakeld zijn. Zo zie je
zelf beter én word je ook beter gezien door
anderen. Zorg ervoor dat je goed zichtbaar
bent op de fiets. Draag opvallende kleding
waardoor je extra opvalt.

De loopfunctie mag enkel gebruikt worden
wanneer je met de fiets in de hand loopt.
Als de wielen van de grond komen, kan dit
gevaarlijke situaties veroorzaken.
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3.0 Waarschuwing
3.3 Veiligheid en garantie
Gebruik geen producten om het vermogen van het elektrische systeem te
verhogen en breng geen veranderingen aan in het elektrische systeem. De kans
bestaat dat je hierdoor de levensduur van het elektrische systeem negatief
beïnvloedt en schade aanbrengt aan de elektrische componenten van de fiets.
Buiten het overtreden van de wetgeving, gaat de garantie op de door jouw
gekochte elektrische fiets ook verloren.
Door ondeskundige omgang met het systeem breng je jouw eigen veiligheid
en de veiligheid van andere verkeersdeelnemers in gevaar. Ongevallen die door
manipulaties veroorzaakt worden kunnen hoge persoonlijke aansprakelijkheidskosten en eventueel zelfs het gevaar op een strafrechtelijke vervolging hebben.

3.1 Wettelijke bepalingen

3.2 Betekenis voor de gebruiker

De fiets moet, zoals alle fietsen,
voldoen aan de eisen van het nationale
wegenverkeersreglement.
De onderstaande wettelijke bepalingen
zijn van toepassing op de fiets:
• De motor mag alleen als 		
trapondersteuning dienen.
Dat wil zeggen deze mag alleen “helpen”
als de gebruiker van de fiets zelf op de 		
pedalen trapt.
• Het gemiddelde motorvermogen mag 		
niet hoger zijn dan 250W.
• Bij toenemende snelheid moet het 		
motorvermogen steeds verder afnemen.

Er bestaat in Nederland geen helmplicht.
Voor je eigen veiligheid adviseren wij je
niet zonder helm te fietsen.
Voor een elektrische fiets is geen apart
rijbewijs vereist. Voor een elektrische fiets
tot ongeveer 25 km/h is geen verzekering
verplicht. Een elektrische fiets mag zonder
leeftijdsbeperking worden gebruikt. Het
gebruik van fietspaden is net als voor
normale fietsen geregeld.
Deze regelingen gelden voor jouw fiets als
je de fiets binnen de Europese Unie
gebruikt. In andere landen, en in aparte
gevallen ook in Europa, kunnen andere
bepalingen gelden. Informeer vóór gebruik
van de fiets in het buitenland welke wetten
hier van toepassing zijn.

Lees voor gebruik de instructies en de
specifieke producthandleiding. Je krijgt
deze handleiding standaard meegeleverd.

3.4 Afvalverwijdering
Motor, display (incl. bedieningseenheid),
accu, snelheidssensor, toebehoren
en verpakkingen moeten op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled. Gooi een elektrische fiets of
componenten daarvan niet bij het huisvuil!
neem contact op met een Stella filiaal

Alleen voor landen van de EU: Volgens
de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten
niet meer bruikbare elektrische apparaten
worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled. Dit geldt ook voor defecte en
lege accu’s en batterijen. Geef niet meer te
gebruiken accu’s en displays af bij een Stella
filliaal.

Bouten, schroeven en moeren moeten worden vastgedraaid volgens
voorgeschreven aanhaalmomenten. Draai je deze te hard aan dan kan dit
leiden tot product falen! In hoofdstuk 11, blz. 25 vind je een overzicht van alle
voorgeschreven aanhaalmomenten.
Niet elk fietstype is voor elk terrein geschikt. Fietsen zijn niet bedoeld voor
extreme belastingen zoals springen of rijden over trappen. Trekkingfietsen
kunnen op verharde wegen en in het verkeer worden gebruikt. Zij zijn tevens
geschikt voor gebruik op licht terrein, zoals veldwegen. Stads- en toerfietsen
kunnen in het verkeer en op verharde wegen gebruikt worden.
Stella is niet aansprakelijk voor een niet-reglementair gebruik van de fiets, met
name het niet naleven van veiligheidsrichtlijnen en de hieruit ontstane schade.
Pas op dat losse kleding, sjaals, veters etc. niet tussen bewegende delen zoals de
spaken of de pedalen klem komen te zitten.
Zoals alle mechanische systemen is een fiets onderworpen aan slijtage.
De diverse onderdelen kunnen verschillend reageren op slijtage. Intensiever
gebruik zal de levensduur van bepaalde onderdelen verkorten.
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4.0 Actieradius
De actieradius is het maximale aantal kilometers dat je kunt afleggen met een volgeladen
accu. De actieradius van een e-bike is afhankelijk van verschillende factoren.

Wat beïnvloedt de actieradius van jouw e-bike?
4.1 Weersomstandigheden

4.3 Hellingen of vlakke wegen

Wij Nederlanders fietsen meestal niet in
ideaal weer. Óf het regent, óf het waait,
óf het is koud… En dat heeft allemaal
invloed op hoeveel stroom je elektrische
fiets verbruikt. Met wind mee heb je geluk,
dan kom je verder met je accu, maar met
tegenwind kost het natuurlijk meer energie
om vooruit te komen. En als het koud is, is
de accucapaciteit beperkt.

Woon je aan onze mooie Nederlandse
kust en fiets je iedere dag door de duinen?
Dat klinkt heerlijk! Maar vergeet niet dat
dit zorgt voor een lagere actieradius dan
wanneer je veelal op vlakke wegen fietst.
Je zal bij het fietsen in heuvelachtig gebied
vaker je accu moeten opladen.

Buitentemperatuur

Beperking van de
accucapaciteit

+18 graden

De beste temperatuur,
het verlies is nihil

11 tot 15 graden

Verlies van 20%

6 tot 10 graden

Verlies van 30%

0 tot 5 graden

Verlies van 35%

0 graden of vrieskou

Verlies van 40% tot 50%

4.4 De conditie (leeftijd)
van de accu
Een accu slijt door het gebruik. Een accu
levert per jaar ongeveer 8 tot 10 procent aan
capaciteit in. Ook een accu die gedurende
de winterperiode niet of nauwelijks wordt
gebruikt levert sneller aan vermogen in
dan een accu die volop gebruikt wordt.
Veroudering: alle accu’s zijn onderhevig
aan veroudering. Deze veroudering wordt
veroorzaakt door leeftijd en het aantal keer
dat een accu wordt op- en ontladen.

4.2 Accucapaciteit

4.5 Bandenspanning

Een accu met een vermogen van 300Wh
heeft een lagere actieradius dan een accu
met een vermogen van 630Wh. Er zijn
verschillende accu’s met verschillende
capaciteiten. Hoe groter de accucapaciteit,
hoe hoger de actieradius.

Een te lage bandenspanning zorgt voor
extra weerstand en daardoor voor een lagere
actieradius. De minimale bandenspanning
is 4,5 bar, bij verlies van 1 bar luchtdruk zorgt
dit voor een actieradius verlies van 10 tot 12
kilometer. Zorg ervoor dat de banden altijd
conform de juiste druk zijn opgepompt en
pomp iedere maand bij! Je hebt dan ook
nog eens minder kans op een lekke band
én de banden gaan ook langer mee.

4.6 Het gewicht van de
fietser en bagage

4.9 Het gebruik van
de versnellingen

Hoe meer gewicht op de e-bike, hoe
zwaarder het fietst. Het gewicht van de fiets
speelt ook een rol, maar voor het bepalen
van de actieradius is met dit gewicht al
rekening gehouden. Dagelijks je beide
kinderen naar de opvang brengen zorgt er
bijvoorbeeld voor dat je accu sneller leeg
gaat. Hoe minder gewicht op de e-bike,
hoe groter de actieradius.

Net zoals bij autorijden heeft schakelgedrag
met elektrisch fietsen invloed op je
actie-radius. Begin nooit in de zwaarste
versnelling, dit gaat ten koste van de
actieradius. Het optimale schakelgedrag
bereik je door in de laagste versnelling
te beginnen en door te schakelen tot de
gewenste trapfrequentie en snelheid bereikt
zijn. Vind je dit lastig? Dan is een e-bike
met automatisch schakel-systeem wellicht
een optie.

4.7 De weerstand van het wegdek
Woon je in de stad en kun je de hele tijd
fietsen op perfect onderhouden fietspaden?
Dan fietst dat veel gemakkelijker en kom je
een stuk verder met een volle accu. Moet
je daarentegen lange afstanden afleggen
over klinkerwegen, onverharde of slecht
onderhouden wegen? Houd er dan rekening
mee dat je dan meer energie verbruikt en
de accu sneller leeg is.

4.8 De fietssnelheid en het
niveau van de trapondersteuning
Hoe lichter je wil fietsen, hoe meer
energie er van de accu wordt gevraagd.
Bij de hoogste trapondersteuning gaat je
accu sneller leeg. Het frequent wisselen
van de rijsnelheid zorgt voor een hoger
energieverbruik. Om dit te voorkomen
kun je terugschakelen bij tegenwind of bij
het oprijden van helling, zoals je zou doen
bij een analoge fiets zonder elektrische
ondersteuning.

4.10 Sensoren
Het type sensor kan veel invloed hebben op
de actieradius. Over het algemeen is een
trapkrachtsensor energiezuiniger dan een
rotatiesensor. Een e-bike met middenmotor
is uitgerust met een trapkrachtsensor, een
e-bike met voorwielmotor daarentegen met
een rotatiesensor. De sensor beïnvloedt de
vermogensafgifte en daarmee de kracht die
de motor levert. Logischerwijs bepaalt dit
ook het energieverbruik.
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5.0 Accu
Je hebt een product gekocht met een
Lithium Ion accu. Lithium Ion batterijen
zitten bijvoorbeeld ook in je telefoon,
elektrische tandenborstel en boormachine.
Lithium Ion zijn, net zoals in elke andere
energiedragers, veilig in gebruik mits je er op
de juiste manier mee omgaat.
De accu’s worden getest volgens strenge
Europese normen. Daardoor zijn onze accu’s
beschermd tegen overbelasting, kortsluiting,
piekspanning en wisselende temperaturen.
Desondanks bestaat er altijd een kans dat
je accu defect raakt, met in het ergste geval
ontbranding tot gevolg. De oorzaak van
ontbranding ligt meestal in verkeerd gebruik,
beschadigingen of gebruik van de verkeerde
oplader.

Om dit te voorkomen raden we je aan
met het volgende rekening te houden:

5.1 Algemeen: Waarschuwing!
• Houd de accu uit de buurt van kinderen.
•	
Gebruik alleen de originele lader met
bijgeleverde snoeren. Bij gebruik van
niet-originele oplaadapparaten kan
brandgevaar niet worden uitgesloten.
•	
Gebruik alleen originele accu’s die door
de fabrikant voor jouw elektrische fiets zijn
toegestaan. Het gebruik van andere accu’s
kan tot brandgevaar en letsel leiden.
•	
Bij gebruik van andere accu’s wordt door
Stella geen aansprakelijkheid aanvaard en
geen garantie geboden.

•	
Gebruik de accu alleen in combinatie
met een Stella fiets met originele motor.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke
overbelasting beschermd.
•	
Is je accu of je e-bike gevallen? Valschade
kan je accu inwendig beschadigen, ook
zonder zichtbare beschadigingen.
	
Tevens kan dan de waterdichtheid niet
meer gegarandeerd worden. Probeer de
accu na een val niet meer op te laden,
maar laat deze zo snel mogelijk door een
Stella specialist nakijken.
•	
Open de accu niet. Als de accu geopend
wordt, vergroot je de kans op kortsluiting.
Daarnaast vervalt elke aanspraak op
garantie.
•	
Bescherm de accu tegen hitte (bijv. ook
tegen langdurig, fel zonlicht), vuur en
onderdompeling in water. Er bestaat
explosiegevaar.
•	
Voorkom aanraking van de niet-gebruikte
accu met paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven en andere kleine
metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken.
Kortsluiting tussen de accucontacten kan
brandwonden of brand tot gevolg hebben.
Bij in dit verband ontstane schade door
kortsluiting vervalt elke aanspraak op
garantie.
•	
Als er kortsluiting is geweest (hoe kort ook),
laat dan te allen tijde de accu controleren
door een Stella specialist.
•	
Bij beschadiging van de accu cellen kan
vloeistof uit de accu lekken. Voorkom
contact daarmee. Bij onvoorzien contact
met water afspoelen. Als de vloeistof in de
ogen komt, dien je een arts te raadplegen.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties
en brandwonden leiden.

•	
Bij beschadiging en onjuist gebruik van
de accu kunnen er dampen vrijkomen.
Zorg voor frisse lucht en raadpleeg bij
klachten een arts. De dampen kunnen
de luchtwegen irriteren.

5.2 Vervoer
De auto:
•	
Haal de accu uit de fiets voor je hem op de
drager monteert. Dit maakt de fiets lichter
en beschermt de accu tegen stoten en
weeromstandigheden.
•	
Zorg ervoor dat de accu niet in direct
zonlicht ligt.
•	
De accu moet goed en stevig vastliggen,
zodat hij tijdens het rijden niet kan
schuiven of ergens tegen aan kan stoten.
• Ook zijn er accu hoezen aan te schaffen
om je accu te beschermen in de auto.
Het vliegtuig:
•	
Bij veel vliegtuigmaatschappijen is
het meenemen van een elektrische
fiets verboden.
•	
Een elektrische fiets mag vanwege
de batterij niet zomaar mee bij de
andere ingecheckte bagage, maar
moet als cargo vervoerd worden.
•	
De prijzen daarvoor hangen af van
verschillende factoren, zoals de route, het
gebruikte agentschap en de kosten voor
de opmaak van de nodige documenten.
De trein:
•	
In alle binnenlandse treinen mogen fietsen
worden meegenomen, met uitzondering
van de spitstijden.
•	
De plek waar de fietsen gestald mogen
worden, is aangegeven met een sticker
op de buitenkant van de trein.

•	
Zorg ervoor de fiets goed stevig staat,
om deze te beschermen tegen trilling
en stoten.

5.3 Opbergen
•	
Bewaar de accu op kamertemperatuur,
op een veilige vaste plaats waar hij
niet kan vallen.
•	
Uit het zicht van kinderen.
•	
Niet op/naast de verwarming.
•	
Niet in een omgeving waar het kouder is
dan 0 ºC.
•	
Zorg ervoor dat de accu gedeeltelijk
opgeladen is voordat je hem opbergt.

5.4 Langer dan één maand de
elektrische fiets niet gebruiken
Wanneer zo’n periode voorkomt, is het
belangrijk dat de accu tussen de 40% en
de 60% opgeladen weggelegd wordt. Ons
advies is om, in de periode dat de accu
niet gebruikt wordt, 1 keer per maand bij te
laden. Als de accu leeg wordt weggelegd,
is er kans op diepontlading. De accu dient
in dit geval uit de fiets genomen te worden
en in een droge, geventileerde ruimte te
worden opgeborgen. Deze mag hierbij
niet gekoppeld zijn aan de oplader. De
temperatuur in deze ruimte mag niet
beneden de 10°C en niet boven de 30°C zijn.
De relatieve vochtigheid dient tussen de 5%
en 65% Relatieve Luchtvochtigheid te liggen.

13

12

5.5 Rijden met hoge ondersteuning
met een halflege accu

5.8 Gebruik als gewone fiets
(ondersteuning uit)

Wanneer je een steile heuvel op rijdt met een
halflege accu en een hoge ondersteuning,
kan het voorkomen dat de controller (de
elektrische besturing van de fiets) besluit de
ondersteuning even te stoppen in verband
met een te lage stroomwaarde in de accu.
Dit dient ter bescherming van de motor.
Je ervaart dit tijdens het fietsen als een
remmend gevoel. Door te wijzigen naar een
lagere ondersteuning kun je weer doorrijden
met ondersteuning.

Je kunt jouw e-bike ook gebruiken als een
gewone fiets door de ondersteuning uit te
schakelen. Je zet dan de ondersteuning op
de 0-stand.

5.9 Accu-indicator
De accu-indicator is anders per display (zie
hiervoor de specifieke handleiding van jouw
e-bike). Je kunt ervoor kiezen om de accu
helemaal leeg te rijden, maar je mag ook
tussendoor bijladen als er nog enkele blokjes
in de batterij op de display branden.

5.6 Wisselen van versnelling en
wegrijden uit stilstand

5.10 Capaciteit van de accu

De fiets is voorzien van 3, 7 of 8 versnellingen.
Je kunt van versnellingen wisselen met het
shift-gripsysteem bij een dichte kettingkast
(verwerkt in het rechterhandvat van het
stuur). Door het handvat te draaien, wissel je
naar een hogere of lagere versnelling.

Jouw Stella fiets is uitgerust met een accu
met hoge energie-inhoud. De capaciteit of
energie-inhoud van de accu wordt bepaald
door de volgende rekensom:
Ampère-uur x Voltage = Wattuur
Ah x V = Wh

Bij fietsen met een derailleur schakel je
met de versnellingshendels of met het
draaisysteem (afhankelijk van het type
uitvoering). Bij wegrijden uit stilstand
pakt de ondersteuning sneller op in een
lage versnelling, dat is ook beter voor de
actieradius van de accu.

5.11 Accu uit de fiets halen

5.7 Snelheid
Houd er rekening mee dat je gemiddeld wat
sneller rijdt dan normaal als je gebruikmaakt
van de trapondersteuning. Pas je snelheid
aan bij het naderen van kruispunten of het
maken van een korte bocht
(bijvoorbeeld als je draait op de weg).

De accu is voorzien van een eigen antidiefstal slot dat onderdeel uitmaakt van het
contactslot. Alleen als de accu vergrendeld is,
kun je de ondersteuning gebruiken. Dit is een
beveiliging tegen diefstal.
Wanneer je de accu uit de fiets wilt halen,
dien je de volgende handelingen te
verrichten: Draai de vergrendeling van de
accu los door de AXA-sleutel uit het slot van
de fiets te halen en in het contactslot van de
accu te plaatsen. Draai de sleutel naar rechts
om de accu te ontgrendelen. Je kunt de accu
nu aan de handgreep (bevindt zich aan

de achterzijde aan de onderkant van de
accu) rustig uit de geleiders schuiven.
De accu wordt op zijn plek gehouden door
middel van een stevige pin, die geplaatst is
aan de onderkant van de accu. Als je de accu
weer in de houder wilt schuiven, moet je
ervoor zorgen dat de pin is ingetrokken. Dit
doe je door de sleutel in de accu naar ‘unlock’
te draaien. Als de pin in de accu zit, kun je
de accu in de geleiders schuiven. Als de accu
op zijn plek zit, draai je de sleutel om. De pin
schuift in de opening onder de accu. Let er
goed op dat deze op zijn plek zit, anders zit
de accu niet vast.
Haal de accu alleen uit de fiets wanneer
daar een reden voor is bijvoorbeeld:
• Je hebt geen mogelijkheid om de accu in
de stalling / garage op te laden;
• Je fietst in de winter enkele maanden 		
niet;
• Bescherming tegen bevriezing als de fiets
in de wintermaanden in een niet-vriesvrije
ruimte staat.
• Je neemt de fiets mee op de fietsendrager
Laat de accu normaal gesproken altijd op slot
in de fiets zitten. De accu kan gewoon in de
fiets worden opgeladen.
Controleer de accu regelmatig op
beschadigingen. Merk je iets bijzonders
aan je accu, zoals lekkage, een sterke geur,
overmatige hitte, rook of vonken tijdens het
opladen? Haal dan de accu direct van de
stroom af. Leg de accu buiten, uit de buurt
van brandbare materialen. Let hierbij goed

op je eigen veiligheid! Neem bij ontbranding
direct contact op met 112 en zeg hierbij dat
het om een e-bike accu gaat. Informeer ons
zodra de situatie veilig is.
Houd met het omgaan met de accu
rekening met bovenstaande. Niet naleven
van accu veiligheid kan ervoor zorgen dat
je accu defect raakt, met in het ergste geval
ontbranding tot gevolg.
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7.0 Oplaadapparaat

6.0 Opladen
Belangrijk!
Probeer te voorkomen dat een laadcyclus
onderbroken wordt. Dat wil zeggen: je mag
het laden niet onderbreken alvorens het
lampje van de accu-oplader weer groen is
en de accu volledig is opgeladen.
Je kunt de accu maar op 1 manier opladen.
De driehoekige stekker steek je naast het
contactslot in het oplaadpunt van de accu.
Het laden van de accu vindt plaats in de
volgende stappen:
•	
Aan het mondstuk van de lader vind je 		
een zwarte pijl.
•	
Aan de linkerzijde van de
voedingsaansluiting op de accu vind je 		
symbool in de vorm van een pijl.
•	
Bij het juist monteren van de lader in de
accu, dient de pijl aan dezelfde zijde te
zijn gemonteerd als de pijl op de accu.
Het lampje van de accu-oplader zal nu rood
blijven. De accu is vol als het lampje van de
accu-oplader op groen staat. Haal de stekker
eerst uit het stopcontact. Haal vervolgens de
stekker uit de accu.

Let op!
Het opladen van een lege accu duurt
ongeveer 6-8 uur. De eerste paar laadcycli
kan dit enige tijd langer duren.
Gebruik alleen de originele lader voor het
laden van de accu. Het is niet toegestaan
andere opladers te gebruiken, dan vervalt
direct de garantie. De temperatuur waarin
de accu geladen mag worden is tussen 10
en 30 graden Celsius.
Je kunt de accu in de fiets opladen. Beschik
je niet over een oplaadpunt (stopcontact)
in de buurt van jouw fiets, dan kun je de
accu uit de fiets halen en elders opladen.
Deze accu maakt gebruik van een AXA
gelijksluitend slot. Dat houdt in dat dezelfde
sleutel voor het fietsslot en het slot van de
accu wordt gebruikt. Als het slot van de
accu op de verticale stand staat, zit deze op
slot en kan de accu niet uit de fiets worden
gehaald. Wanneer deze op de horizontale
stand staat, is deze van het slot af en kan de
sleutel niet uit het slot worden verwijderd.

Als de accu lange tijd in lege toestand wordt bewaard, kan deze ondanks
de geringe zelfontlading worden beschadigd en kan de opslagcapaciteit
sterk verminderen.
Het is niet aan te raden de accu langdurig aan het oplaadapparaat
aangesloten te laten.

•	
Leg geen zware voorwerpen op de
accu-oplader.
•	
Zorg dat je zicht op de accu hebt en laat
deze bijvoorbeeld niet de hele nacht aan
de lader liggen.
•	
Laad de accu niet op als er niemand thuis is.
Laat de accu eerst acclimatiseren:
•	
Voorbeeld 1: als je in de regen hebt gereden
laat de accu dan eerst goed opdrogen op
kamertemperatuur voordat je hem weer
oplaadt.
•	
Voorbeeld 2: Als de accu in verband met
weersomstandigheden warmer dan 25 ºC of
kouder dan 10 ºC is geworden laat ook dan
de accu weer op kamertemperatuur komen
voordat hij weer kan worden opgeladen.
•	
Laad de accu op in een droge omgeving
waar het tussen de 10-25 ºC is. Het liefst in
een ruimte waar een rookmelder
aanwezig is.
•	
De relatieve vochtigheid dient tussen de 5%
en 65% te liggen.
•	
Als de accu helemaal leeg is, moet je ervoor
zorgen dat je deze binnen afzienbare tijd
(z.s.m.) weer oplaadt om diepontlading
de voorkomen! Dit voorkomt interne
beschadiging aan de accu. Diepontlading
betekent dat de accu voor een te lange tijd
leeg is (minder dan 5%). Bij diepontlading
vervalt de garantie per direct.
•	
Houd het oplaadapparaat uit de buurt van
regen en vocht. Bij het binnendringen van
water in een oplaadapparaat bestaat het
risico van een elektrische schok.

•	
Houd het oplaadapparaat schoon.
Door vervuiling bestaat gevaar voor een
elektrische schok.
•	
Controleer voor elk gebruik het
oplaadapparaat, de kabel en de stekker.
Gebruik het oplaadapparaat niet als je een
beschadiging hebt vastgesteld.
•	Open het oplaadapparaat niet zelf en laat
het alleen door een Stella specialist en
alleen met originele vervangingsonderdelen
repareren. Beschadigde oplaadapparaten,
kabels en stekkers vergroten het risico van
een elektrische schok.
•	
Gebruik het oplaadapparaat niet op een
gemakkelijk brandbare ondergrond (zoals
papier of textiel) of in een brandbare
omgeving. Vanwege de optredende
verwarming bij het opladen, kan
brandgevaar ontstaan.
•	
Bij beschadiging en onjuist gebruik van
de accu kunnen er dampen vrijkomen.
Zorg voor frisse lucht en raadpleeg bij
klachten een arts. De dampen kunnen de
luchtwegen irriteren.
•	
Houd toezicht op kinderen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat kinderen niet met het
oplaadapparaat spelen.
•	
Kinderen en personen die op grond van
hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, hun onervarenheid of hun
gebrek aan kennis niet in staat zijn het
oplaadapparaat veilig te bedienen, mogen
dit oplaadapparaat niet zonder toezicht
of instructie door een verantwoordelijk
persoon gebruiken. Anders bestaat
het gevaar van verkeerde bediening en
lichamelijk letsel.
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8.0 Onderhoud

Let op!
Houd er bij instellings-, onderhouds- of reinigingswerkzaamheden rekening
mee dat er geen kabels geklemd en/of geknikt mogen worden en dat zij
niet door scherpe randen mogen worden beschadigd. Laat alle montage- en
instellingswerkzaamheden door jouw Stella-specialist uitvoeren. Houd rekening
met de bedrijfs- en bewaartemperaturen van de componenten van de elektrische
fiets. Bescherm motor, display en accu tegen extreme temperaturen (bijv. bij fel
zonlicht zonder voldoende ventilatie). De componenten (in het bijzonder de accu)
kunnen door extreme temperaturen beschadigd worden.

8.3 Zadel (hoogte) wijzigen

8.4 Zadel vastzetten

De fiets kan beschikken over een
snelspanner (1) of een klemschroef (2).
Wanneer je een spanner gebruikt dan
klap je de hendel 180° open om het zadel
hoger of lager te stellen. Klap de hendel
nu weer 180° dicht om de snelspanner
te sluiten. Wanneer de fiets beschikt over
een klemschroef zorg er dan voor dat de
inbusbout (Ø5 mm) met 5,5 Nm
vastgedraaid wordt. Kijk voor de juiste
aanhaalmomenten op pagina 25.

Naar lang intensief gebruik kan het zijn dat
het zadel niet meer goed wordt geklemd en
kan het voorkomen dat deze vrij beweegt.
Dit kun je eenvoudig verhelpen door de
hendel te sluiten en aan de andere zijde
de inbusbout met een inbussleutel vast te
draaien.

Let op!
Reinig de fiets nooit met een hogedruk reiniger! Gebruik geen harde waterstraal
of hogedrukreiniger omdat je hiermee vuil en rommel in kwetsbare delen van de
fiets kunt spuiten. Bovendien wordt vet weggespoten dat juist bedoeld was om
water en vuil uit de lagers te houden.

1

8.5 Zadelhoogte
Wat betreft de zadelhoogte is er een
eenvoudige test: terwijl je op het zadel zit,
moet je meest gestrekte been de laagste
pedaalstand met je hak bereiken.
Een andere manier is: als de bal van je
voet op het pedaal in de laagste stand rust,
moet het been ter plaatse van de knie licht
gebogen zijn.
De zadelpen mag niet hoger dan de
aangegeven markering (2).

Let op!
Spray een ontvetter niet op de remklauwen, remblokken of remschijven als je fiets
is uitgerust met schijfremmen. Als een ontvetter op deze onderdelen
terechtkomt, kan dit leiden tot vervuiling en piepende remmen!

8.1 Schoonmaken

8.2 Versnellingen

Schoonmaken begint met het afspuiten
van de fiets. Doe dit met een gieter, een
plantenspuit die je op druk kunt pompen,
een tuinslang of een emmer.

• Laat de versnellingen altijd door Stella 		
aanpassen.
•	
Controleer of er voldoende spanning
op de ketting staat als je in de hoogste
versnelling fietst.
•	
Als er te weinig spanning op de ketting
staat, kan dit ervoor zorgen dat je niet
goed kunt schakelen.
•	
Smeer de ketting en tandwielen
regelmatig met een op teflon gebaseerd
smeermiddel.

•	
Maak de fiets schoon met een schone
doek of een neutraal schoonmaakmiddel.
•	
Smeer de bewegende delen met enige
regelmaat in met smeerolie.
•	
Maak de plastic en geverfde onderdelen
schoon met een schone doek.
•	
Verhoog het gebruik van smeerolie als de
fiets regelmatig vochtig en/of nat wordt.
•	
Laat elk jaar een servicebeurt uitvoeren
door een van onze monteurs.

Zadelklem
Zadelpen

2

Zadelklem
Zadelpenmarkering
Inbusbout

Inbusbout
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8.6 Stand van het stuur aanpassen
De meeste elektrische fietsen van Stella
zijn uitgerust met een stuurpen (1A, 1B) die
je zonder gereedschap kunt verstellen. Zo
kun je gemakkelijk de perfecte stuurpositie
bepalen door het stuur in de juiste positie te
kantelen. Dit doe je als volgt:

1
1a

•	
Druk allereerst de veiligheidsschuif (1A)
aan. Zo haal je de spanning van de
veiligheidsschuif;
•	
Duw de veiligheidsschuif (1A) naar boven
(richting van de pijlen op de schuif) en
houd de veiligheidsschuif vast in de
bovenste positie;

In sommige gevallen is het mogelijk om
de hoogte van het stuur wijzigen. Plaats
dan het stuur (met de hendel nog steeds
geopend) in de meest verre horizontale
positie. Er verschijnt een inbusbout die je
kunt losdraaien met een 6 mm inbussleutel.
Indien helemaal losgedraaid kun je de
stuurpen hoger of lager bewegen. Draai
de inbusbout vast op de gewenste hoogte.
Twijfel je of dit bij jouw fiets mogelijk is?
Neem dan contact op met de technische
helpdesk.

1b

8.8 Standaard bijstellen
Wanneer de fiets te veel rechtop staat of
juist te ver naar beneden helt, kun je de
standaard verstellen. Aan de achterzijde van
de zwarte voet vind je een 4mm inbusbout.
Draai deze los, waardoor je het zwarte
voetstuk desgewenst hoger of lager kunt
stellen. Indien de gewenste stand bereikt is,
draai je de inbusbout weer stevig vast

•	
Haal (met de veiligheidsschuif nog steeds
in de bovenste positie) de hendel (1B)
naar boven.
•	
Bepaal nu de positie door het stuur in de
juiste hoek te verstellen en deze vast te
zetten door hendel weer naar beneden te
zetten.
Het tweede type stuurpen (2) is te verstellen
door middel van een inbussleutel. De hoek
van de stuurpen is te verstellen door de
inbusbout aan de onderkant iets los te
draaien en de stuurpen in de gewenste hoek
te zetten. Het stuur zelf is te verstellen door
de inbusbouten aan de bovenkant (2) van
de stuurpen los te draaien en dan het stuur
naar je toe of van je af te draaien.

8.7 Hoogte stuurpen wijzigen

2

Inbusbout achterkant standaard
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9.0 Remmen
9.3 Rollerbrake
Let op! V-brakes hebben een zeer krachtige werking. Rem daarom nooit alleen
met de voorrem maar gebruik altijd voor- en achterrem samen!

9.1 V-brake
V-brakes zijn beter bekend als velgremmen
en werken door middel van kunststof
remblokken. Deze remblokken hebben een
groot remoppervlak om een e-bike snel
tot stilstand te brengen. Het nadeel van
V-brakes is dat ze sneller slijten en hierdoor
eerder vervangen moeten worden.

Zelfcontrole: zijn de blokjes tot op de
bodem van de groeven afgesleten (tot
ca. een halve millimeter), dan moeten ze
worden vervangen. Om de remblokjes te
vervangen maak je eerst de kabel boven
de rem los (1). Draai vervolgens de bout los
met een 5 mm inbussleutel (2).

Een V-brake werkt als volgt: je remt
door middel van remblokjes die bij het
indrukken van de rem tegen de velg
aandrukken. Als het remvermogen van
jouw V-brake afneemt, kan dit een teken
zijn dat de remblokjes versleten zijn.

Je kunt nu de remblokjes verwijderen en
vervangen voor nieuwe. Onthoud in welke
volgorde de remblokjes zijn gemonteerd.
En zorg ervoor dat je het juiste type
remblok monteert! Koop je de verkeerde
blokken dan kun je de velg beschadigen.
Let erop dat je het linker remblokje aan de
linkerkant monteert en de rechter aan de
rechterkant (2).

5 mm inbus
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V-brakes kunnen zorgen voor slijtage aan
de velgen. Dat effect wordt versneld door
bijvoorbeeld zand of straatvuil. Reinig je
remmen daarom frequent, bijvoorbeeld
door middel van water of een borstel,
en laat een Stella specialist regelmatig
controleren of de velgen nog stabiel zijn of
dat deze vervangen moeten worden.

9.2 Terugtraprem
Door achteruit te trappen, remt een
krachtig remsysteem op het achterwiel. De
remvoeringen worden tegen de binnenkant
van het naafhuis gedrukt. Op elektrische
fietsen komt dit remsysteem weinig voor,
omdat andere remsystemen beter geschikt
zijn.

2

1

Controleer na het vervangen van de
remblokjes de afstand tussen de
remblokjes en de velg. Is deze te groot,
dan heb je onvoldoende remkracht; is
de afstand te klein, dan kan de rem gaan
aanlopen. Ga uit van een ideale afstand
van 2 mm. Als de afstand groter is, dan kan
deze verkleind worden door middel van de
stelschroef op de remhendel. Zorg ervoor
dat de voorkant van de remblokjes iets
dichter bij de velg zit dan de achterkant,
anders gaat de rem piepen.

Richting indicatie

R
FO

5 mm inbus

Als je merkt dat de kracht van de
terugtraprem afneemt, raadpleeg dan
jouw Stella specialist. Het onderhoud en
de eventuele reparatie van dit remsysteem
is specialistisch werk, dat alleen door de
vakman goed kan worden uitgevoerd.

De rollerbrake is een soort trommelrem. De
juiste afstelling bereik je door de stelnippels
bij de naaf en bij de remgreep aan het stuur
te verdraaien. Op de rollerbrake zit ook een
smeernippel voor het toevoegen van vet om
de rem te smeren. Wij raden je aan hiervoor
naar een Stella specialist te gaan. Wanneer
je de rem verkeerd bijvult of het verkeerde
smeermiddel gebruikt, kun je de rem
namelijk ernstig beschadigen!
Rollerbrakes zijn de moderne variant van de
bekende trommelremmen. Rollerbrakes zijn
onderhoudsvrij en slijten veel minder snel
dan bijvoorbeeld V-brakes.
Rollerbrakes remmen door middel van een
in een oliebad liggende ‘uitzettende rollers’,
die evenwijdig om een as liggen.
Tijdens het remmen draait een gekarteld
wiel. Door deze kanteling duwen de
kartels de rollers tegen een remschoen.
De remschoen duwt vervolgens tegen het
remoppervlak. Hierdoor ontstaat remkracht
en komt de fiets tot stilstand. Een koelschijf
met ribben voert de ontstane warmte
vervolgens af. Doordat de rollerbrakes in
een oliebad liggen, zijn ze ook zo goed
als onderhoudsvrij. Dit in tegenstelling tot
traditionele trommelremmen.

9.4 Hydraulische remmen
Heb je hydraulische velgremmen, controleer
dan regelmatig de remblokjes. Wanneer de
remblokjes tot de bodem van de groeven
versleten zijn (tot ca. een halve millimeter)
dan dienen deze vervangen te worden.
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10.0 Motor
9.5 Schijfremmen

9.6 Inremmen

10.1 Voorwielmotor

Een schijfrem is een rem waarbij tijdens
het remmen door remblokjes druk
wordt uitgeoefend op een metalen
schijf naast de naaf van het wiel. Door de
uitgeoefende weerstand remt de fiets af.
Bij hydraulische schijfremmen wordt de
druk in de kabel opgebouwd doordat de
olie wordt samengeperst. Schijfremmen
hebben een korte remweg, onder iedere
weersomstandigheden.

Schijven moeten verhitten en
schijfremblokken moeten inremmen.
Wanneer één van deze is vervangen of je op
een nieuwe fiets stapt, volg dan de volgende
stappen om optimaal werkende remmen
te garanderen dit voorkomt ook piepende
schijfremmen:

De voorwielmotor is bij alle elektrische
fietsen van Stella subtiel weggewerkt in
het design waardoor je bijna niet ziet dat
je op een e-bike fietst. Een voorwielmotor
is dus ideaal voor mensen die graag een
steuntje in de rug hebben, zonder dat het
al te veel opvalt. Een ander groot voordeel
is dat wanneer de accu leeg is, je alsnog
heel gemakkelijk kunt fietsen. Alsof het een
gewone fiets is!

De schijfrem bestaat uit twee beweegbare
remblokjes. Een afnemende remkracht kan
duiden op lucht in de leidingen; hiervoor
kun je terecht bij een Stella specialist.

•	
Je hebt ongeveer 20 stops nodig om
inremprocedure te voltooien. Het is
belangrijk om dit te doen in droge en
schone omstandigheden.

•	Als je de remschijven vervangt, moet je
ook de schijfremblokken vervangen.

•	
Het beste is om flink hard te rijden en dan
rustig, stevig en gelijkmatig te remmen
tot je bijna stilstaat. Herhaal dit 10 tot 20
keer.
•	
Als de fiets hard bereden wordt voordat
de remschijven en schijfremblokken zijn
ingeremd, dan kan dit de remprestaties
ernstig beïnvloeden. Dit kan resulteren in
piepende remmen en/of een gebrek aan
remkracht.
•	
Schrijfremmen presteren minder als ze
vuil en vet worden. Een schijfrem dient
dus niet gesmeerd te worden met vet.
Een piepgeluid tijdens het remmen is
de eerste hint dat je remmen moeten
worden schoongemaakt. Met vetarm
schoonmaakmiddel kun je de schijfrem
schoonmaken.
•	
Het is normaal dat een schijfrem piept
met nat weer en vuil wegdek.

10.2 Middenmotor
Bij een e-bike met middenmotor zit
de motor bevestigd op de trapas, aan
de onderkant van het frame. Hierdoor
bevindt de motor zich lager dan bij
elektrische fietsen met een voorwiel- of
achterwielmotor, waar de motor zich
bevindt in het midden van het wiel.
Doordat de motor qua gewicht een zwaar
onderdeel is van de elektrische fiets,
ligt het zwaartepunt van de fiets bij een
middenmotor lager dan bij een voorwielof achterwielmotor. Hierdoor hebben
deze fietsen een stabielere wegligging.
Een elektrische fiets met middenmotor is
door de optimale gewichtsverdeling ideaal
voor mensen die moeite hebben met hun
evenwicht.
Een ander voordeel is dat het zwaartepunt
meer in het midden van de fiets zit. Daarom
hellen e-bikes met middenmotors bij het
tillen niet naar voren of naar achteren.
Hierdoor kun je makkelijker deze fietsen
optillen en verplaatsen.

Let op! De motor is uitsluitend
bestemd voor de aandrijving
van jouw elektrische fiets
en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.

Open de motor niet zelf. De motor is
onderhoudsvrij en mag alleen met originele
reserveonderdelen gerepareerd worden.
Hiermee wordt gegarandeerd dat de
veiligheid van de motor behouden blijft. Bij
onbevoegd openen van de motor vervalt de
aanspraak op garantie.
Alle componenten van de elektrische fiets
(bijv. kettingblad, opname van kettingblad,
pedalen) mogen alleen worden vervangen
door componenten met een identieke
constructie of door componenten die
door de fietsfabrikant speciaal voor jouw
elektrische fiets zijn toegestaan. Daardoor
wordt de motor beschermd tegen
overbelasting en beschadiging.
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11.0 Aanhaalmomenten
10.4 Verzekering

10.5 Garantie en levensduur

Je hoeft voor deze fiets geen kenteken aan
te vragen. Diefstal en schadeverzekering zijn
mogelijk. Kijk voor de goedkoopste premie
op: www.stella.nl/fietsverzekering
of bel 0341 - 25 22 66.

Voor de accu geldt een garantie van twee
tot drie jaar. Wanneer gedurende deze
periode een defect optreedt, vervangt jouw
Stella specialist de accu. De gebruikelijke
veroudering, slijtage van de accu en
diepontlading vormen geen materieel
gebrek.
Let op dat de accu niet te heet wordt. De
veroudering van de accu neemt sterk toe
vanaf temperaturen boven 40°C. Directe
straling door de zon kan de accu zeer sterk
verhitten. Let er ook op dat je de accu niet
in een hete auto laat liggen en zet je fiets bij
fietstochten in de schaduw.
In sommige gevallen kun je een verwarming
van de accu niet verhinderen. Ga in géén
geval op dat moment de accu opladen!
Een volgeladen accu veroudert nog sterker
bij hoge temperaturen dan een gedeeltelijk
geladen accu. Wanneer je altijd met het
maximale motorvermogen rijdt, heeft jouw
motor een steeds hogere stroom nodig.
Door hogere stromen veroudert de accu
sneller.
Ook door gericht gebruik van de
ondersteuning kun je de levensduur van
jouw accu verlengen. Fiets met een gering
ondersteuningsniveau. Bij geringere
ontladingsstromen spaar je jouw accu.

M5 6 - 8 Nm

M6 17 - 20 Nm
M5 10 Nm

M6 5 - 7 Nm

M6 8 - 10Nm
M5 8 - 10 Nm

M6 Hex Bolt
5 - 7 Nm

M4 4 - 6 Nm
M8 38 - 42 Nm

15 mm 30 - 45 Nm

15 mm 30 - 35 Nm

Onderdeel

Bout type

Aanhaal moment

Remhendels

M5

6 - 8 Nm

Zadelpen klem

M5

10 Nm

Spatbord bout

M4

4 - 6 Nm

Achterdrager

M5, M6

8 - 10 Nm

Stuurpen

M5

13 - 15 Nm

Zadelpen

M6

17 - 20 Nm

Voorwielmotor

15 mm

30 - 35 Nm

Standaard

M10

32 - 34 Nm

Achterwiel (Nexus)

15 mm

30 - 45 Nm

Bandage bout

M6

5 - 7 Nm

Crank

M8

38 - 42 Nm

V-brake

M6

5 - 7 Nm
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12.0 Opbouw van de e-bike

4.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Achterlamp
Accu
Snelbinders
Slot
Zadel
Zadelklem
Zitbuis
Trapas
Onderbuis

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stuurpen
Handvat
Display
Balhoofd
Dagrijverlichting
Koplamp
Voorrem
Band
Velg

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2.
3.

Voornaaf
Voorwielmotor
Middenmotor
Pedaal
Crank
Kettingkast
Achternaaf
Spatbord

1.
2.
3.
4.

12.

Bedieningspaneel
Display
Shifter
Bel

5.
11.
3.
2.

6.

13.
10.

1.

15.

4.

17.

9.
7.

26.

16.

8.

18.

14.
19.

25.

22.
23.
24.

21.

20.
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Notities

10 EURO

KORTING
Op de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Uitgevoerd in de periode november tot en met februari.
Geef telefonisch de volgende code door:

onderhoud13

Jaarlijks onderhoud.
Het is raadzaam om jouw elektrische fiets regelmatig door Stella te laten controleren. Het is gewenst de
fiets één keer per jaar voor een serviceberuut aan te bieden. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of de
spanning van de spaken en ketting nog in orde is en gecontroleerd of er speling zit in de naven, de trapas
of het balhoofd. Door jouw fiets regelmatig te laten controleren voorkom je hoge reperatiekosten.

Bel gelijk één van onze medewerkers om een afspraak in te plannen.
0341 - 25 22 66 of ga naar www.stellafietsen.nl/servicebeurt
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Onderhoudshistorie
Let op! Voor een geldige onderhoudshistorie en aanspraak op de Stella Garantie dien je onderstaand jouw
Stella Fietsgegevens met een * volledig in te vullen.

Framenummer:
Accunummer:

Model:
Kleur:

Servicebeurt 1 (gratis)
Datum

-

Servicebeurt 4
Datum

-

Kilometerstand

KM

-

Kilometerstand

Monteur

Monteur

Aandachtspunten
volgende
servicebeurt

Aandachtspunten
volgende
servicebeurt

Stempel
Stella

Stempel
Stella

KM

Servicebeurt 2
Datum

-

Servicebeurt 5
Datum

-

Kilometerstand

KM

-

Monteur

Aandachtspunten
volgende
servicebeurt

Aandachtspunten
volgende
servicebeurt

Stempel
Stella

Stempel
Stella

KM

Servicebeurt 3

Kilometerstand

-

-

Kilometerstand

Monteur

Datum

-

Servicebeurt 6
Datum

KM

Kilometerstand

Monteur

Monteur

Aandachtspunten
volgende
servicebeurt

Aandachtspunten
volgende
servicebeurt

Stempel
Stella

Stempel
Stella

-

KM

8072 PD Nunspeet

Tel.

0341 - 25 22 66

Ma - Vr:

08:30 - 17:30 uur

Za:

09:00 - 17:00 uur

1906 - Stella Algemene Gebruikershandleiding

Stella Fietsen
Oosteinderweg 90

