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1.  Belangrijke informatie

Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en opmerkingen in deze gebruikershandleiding voordat je de elek-
trische fiets gaat gebruiken. Wij raden je aan de handleiding bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier verschillende typen aanwijzingen - één biedt belangrijke infor-
matie over jouw nieuwe elektrische fiets en het gebruik ervan, één verwijst naar mogelijke schade aan 
jouw eigendom en het milieu, en het derde type waarschuwing tegen mogelijk vallen en ernstige schade, 
waaronder fysiek letsel. De vierde herinnert je eraan dat het nodig is het gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het risico dat het beschreven gevaar voorvalt.
De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld: 

Opmerking: Dit symbool geeft informatie over hoe het product gebruikt moet worden of 
benadrukt specifieke delen van het gebruikershandboek die bijzonder belangrijk zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor verkeerd gebruik dat kan leiden tot beschadiging van het 
product of het milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke gevaren aan, die kunnen ontstaan als bepaalde acties niet 
uitgevoerd worden en de passende voorzichtigheid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle instructiehandboeken die bij de fiets geleverd worden. Als je 
vragen hebt over de onderwerpen die in dit handboek besproken worden, raadpleeg dan Stella 
voor hulp.

2 HANDLEIDING VOOR DE KLANT – M300 AANDRIJFSYSTEEM 

1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.

2 HANDLEIDING VOOR DE KLANT – M300 AANDRIJFSYSTEEM 

1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.

2 HANDLEIDING VOOR DE KLANT – M300 AANDRIJFSYSTEEM 

1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.

2 HANDLEIDING VOOR DE KLANT – M300 AANDRIJFSYSTEEM 

1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.

2



2.  Inleiding

Dit deel van de gebruikershandleiding geeft je gedetailleerde informatie over de elektrische onderdelen 
van de motor. Algemene informatie, betreffende bijv. de technologie van de fiets en hoe te fietsen met de 
e-bike, 

Om de fiets te gebruiken in overeenstemming met de wet, moet een verplichte gebruikshandle-
iding voor de technologie van de fiets (volgens de ISO standaard 4210:2014) bijgevoegd en aan je 
overhandigd worden.

Voordat je begint, lees de originele gebruikershandleiding en de algemene bedieningsinstructies  van 
een e-bike zorgvuldig door. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit 
het niet opvolgen van deze instructies. Je fiets mag alleen gebruikt worden in overeenstemming met het 
bedoelde gebruik.

Enig ander gebruik kan leiden tot technische storingen en ongelukken. Aansprakelijkheid voor 
defecten en garantie zijn niet geldig in geval van verkeerd gebruik.
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3.  Veiligheids instructies

3.1  Algemene informatie

Als je het product gebruikt, let erop dat je 
de instructies in de gebruikershandleiding 
opvolgt.

Let erop dat je de hoofdstukken “Voor de 
eerste fietstocht” en “Voor elke fietstocht” in 
de algemene gebruikershandleiding leest 
voordat je de fiets de eerste keer gebruikt.

 • Als je jouw fiets aan een derde uitleent, geef  
  hen deze gebruikershandleiding mee  
  samen met de e-bike.
 • Nadat je de gebruikershandleiding gelezen  
  hebt, Bewaar deze dan op een veilige plaats  
  om later te raadplegen.

3.2  Voor jouw veiligheid

Gebruik altijd de remmen van de fiets 
voordat je jouw voet op de trapper zet. 
De motor rijdt vooruit zodra je de trapper 
omlaag drukt. Deze kracht kan onbekend 
zijn en kan vallen, gevaarlijke situaties of ver-
keersongelukken veroorzaken, die tot letsel 
kunnen leiden.

 • Besteed niet te veel aandacht aan het bedi 
  eningspaneel tijdens het fietsen, anders kun  
  je een ongeluk veroorzaken.
 • Als je met de e-bike gaat fietsen, zorg je  
  ervoor dat je volledig bekend bent met de  
  start eigenschappen van de fiets voordat je  
  gaat fietsen. Als de e-bike plotseling vooruit  
  rijdt, kunnen ongelukken gebeuren.
 • Er mag niet met de fiets of de motor  
  geknoeid worden om de snelheid of  
  prestatie van de fiets te verhogen. Ook het  
  gebruik van een opvoer set of het 
  aanpassen van de tandwiel overbrenging is  
  niet toegestaan.

3.3  Opvoeren van de e-bike is verboden

Wijzig de technologie van de e-bike op geen 
enkele wijze. Het op enige wijze behandel-
en van de fiets om de prestatie of snelheid 
te verhogen, kan tot wettelijke problemen 
leiden en/of de fiets minder veilig maken 
om op te rijden.

Mogelijke wettelijke implicaties:
 • De fabrikant biedt geen enkele garantie,  
  waarborg of aansprakelijkheid.
 • Strafrechtelijke gevolgen kunnen niet  
  uitgesloten worden. Bijvoorbeeld, on 
  opzettelijk lichamelijk letsel kan resulteren 
   in een strafbaar feit.
 • Beëindiging van een fietsverzekering.

Mogelijke technologische implicaties:
 • Knoeien aan de technologie van de fiets 
  kan de capaciteit ervan beperken, storingen  
  veroorzaken of fietsonderdelen stuk maken.
 • De motor en accu kunnen overbelast  
  worden en extreem oververhit. Gevolgen:  
  Niet te repareren schade en brandgevaar.

De remmen en andere onderdelen kunnen over 
belast worden. Gevolgen: Slecht functioneren, 
oververhitting, toename van slijtage.
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3.4  Installatie en onderhoud

Het elektrisch systeem van de e-bike is zeer 
krachtig. Indien je enige schade aan het 
elektrisch systeem bemerkt, verwijder je de 
accu meteen. Na een val of ongeluk kunnen 
stroom voerende onderdelen blootgelegd 
worden. en aanraken kan tot een gevaarlijke 
schok veroorzaken. Als je een vraag of 
probleem hebt kunt je contact opnemen 
met Stella. Gebrek aan vakkundigheid kan 
tot ernstige ongelukken leiden.

Voordat je enig werk uitvoert aan de 
e-bike schakelt je de elektrische eenheid 
uit en verwijdert je de accu. Als dit wordt 
nagelaten kan ernstig letsel en/of een 
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Vervang onderdelen die defect of versleten zijn, 
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reserve-onderdelen geproduceerd door Stella 
of door onderdelen aanbevolen door de 
Stella. Zo niet dan zullen de garantie en/of de 
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originele of onjuiste reserve-onderdelen gebruikt 
worden, is het mogelijk dat de e-bike niet correct 
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hebben. Dit kan het gevolg zijn als de maximale 
ondersteunde snelheid veranderd is.

3.5  Veiligheidsinstructies

 • Volg de instructies in de    
  gebruikershandleiding op terwijl je op jouw  
  fiets rijdt.
 • Controleer regelmatig de accu-oplader  
  op beschadiging, vooral de kabel, stekker en  
  behuizing. Als de accu-oplader beschadigd  
  is mag hij niet gebruikt worden voordat hij  
  gerepareerd is.
 • Dit product is niet bedoeld voor gebruik  
  door personen (inclusief  kinderen) met  
  verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal  
  vermogen, of die de vereiste ervaring en  
  kennis missen, tenzij onder toezicht of  
  na het krijgen van instructies betreffende  
  het gebruik van het product door een  
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  veiligheid.
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 • Behandel het product met zorg en voorkom  
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2 HANDLEIDING VOOR DE KLANT – M300 AANDRIJFSYSTEEM 

1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.
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 • De belangrijke informatie in de   
  gebruikershandleiding vind je ook op de  
  productlabels.
 • Als je een reservesleutel voor de accu  
  gebruikt of meegeeft, denk er dan aan dat  
  je het nummer op de accusleutel geeft.  
  Bewaar dit nummer goed.
 • Gebruik een uitgewrongen vochtige doek  
  om de behuizing van de accu schoon te  
  maken.
 • Voor vragen betreffende onderhoud en  
  gebruik van het product neem je contact op  
  met Stella.
 • Natuurlijke slijtage als gevolg van normaal  
  gebruik en veroudering valt niet onder de  
  kwaliteitsgarantie.
 • Neem contact op met Stella voor   
  software updates. De nieuwste informatie  
  betreffende software is beschikbaar op de  
  homepage van de BAFANG website: 
  www. bafang-e.com
 • Maak jezelf vertrouwd met de e-bike op  
  een veilig terrein voordat je jouw eerste 
  fietstocht onderneemt!
 • Draag felgekleurde beschermende kleding.

3.6  Bedoeld gebruik

De elektrische onderdelen van het BAFANG 
M300 Aandrijfsysteem zijn ontworpen voor 
gebruik met pedelec motoren en mogen 
niet voor andere doeleinden gebruikt 
worden.

Het BAFANG M300 Aandrijfsysteem met een 
vermogen van 250 Watt mag alleen in combinatie 
met e-bikes gebruikt worden. Ontworpen en 
goedgekeurd voor e-bikes of EPAC elektrische 
fietsen. Het is ontworpen voor gebruik met 
stadsfietsen en trekking. Het kan ook gebruikt 
worden voor mountainbikes. Het moet niet 
gebruikt worden voor wedstrijden of commerciële 
doeleinden.

3.7  Wettelijke voorschriften

Wees bekend met de verkeersregels en volg ze 
ook op.

 • Er bestaat geen helmplicht. Voor jouw  
  eigen veiligheid raden wij je echter aan niet  
  zonder helm te fietsen. 
 • Voor een elektrische fiets is geen apart  
  rijbewijs vereist. 
 • Voor een elektrische fiets 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 de 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.
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3.8  Snelle start

In deze sectie vindt je belangrijke informatie 
en aanwijzingen die het mogelijk maken de 
e-bike zo snel mogelijk veilig te gebruiken.

Lees eerst de veiligheidsinstructies en breng jezelf 
op de hoogte van wettelijke regelgeving die op je 
van toepassing is.

Voer alle veiligheidscontroles uit zoals aangegeven 
in de sectie “Voor elke fietstocht”.

Lees de instructies hoe de accu¬ op te laden in het 
hoofdstuk “Accu opladen”.
 • Laad de accu op totdat hij volledig 
  opgeladen is.
 • Schuif de accu in.
 • Sluit de accu.
 • Om het systeem te starten, drukt u op 
  de 
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• Laad de accu op totdat hij volledig opge-
laden is.

• Schuif de accu in.

• Sluit de accu.

• Om het systeem te starten, drukt u op de 
" " knop op de bedieningseenheid.

• Kies het gewenste ondersteuningsniveau 
via de bedieningseenheid.

à De e-bike is nu klaar voor gebruik. 

Knijp altijd in de remmen van de e-bike 
voordat je een voet op de pedalen zet! De 
motor begint vooruit te gaan zodra u op een 
trapper stapt. Deze bekrachtiging is 
ongebruikelijk en kan leiden tot vallen of 
gevaarlijke verkeer-songelukken of letsel 
veroorzaken.

1 2

3.9  Voor eerste rit
• Voor elke fietstocht controleert je de 

fiets geheel zoals beschreven in de 
gebruikershandleiding onder de sectie 
"Voor elke fietstocht".

• Laad de accu op totdat hij volledig opge-
laden is.

• Zorg ervoor dat de accu veilig op zijn 
plaats zit en vergrendeld is.

• Let erop dat de e-bike klaar voor gebruik 
is en is aangepast aan uw lichaam.

Oefen het bedienen en rijden op de e-bike 
op een rustige en veilige plaats voordat je de 
openbare wegen opgaat.

Raadpleeg ook de aanvullende 
gebruikershandleidingen die zijn 
uitgegeven door de fabrikanten van 
individuele onderdelen, die bij uw pedelec 
zijn meegeleverd of die online beschikbaar 
zijn.

3.10  Voor elke fietstocht

Ga niet op de fiets rijden als je denkt dat de 
e-bike niet in een perfecte staat is. Laat de 
fiets nakijken door een Stella Specialist. Laat 
regelmatig een specialist alle belangrijke 
onderdelen van de fiets nakijken, vooral als je
intensief op de e-bike rijdt. Een onderdeel 
kan plotseling gaan haperen als je het langer 
gebruikt dan de levensduur of aanbevolen 
gebruikersperiode. Dit kan leiden tot 
ongelukken en ernstig letsel.

Voor elke fietstocht controleer je de fiets 
geheel zoals beschreven in de 
gebruikershandleiding onder de sectie "Voor 
elke fietstocht".

Doe deze controles ook voordat je verder 
gaat na een val of als je e-bike omgevallen is. 
Aluminium onderdelen kunnen niet veilig 
terug gebogen worden in hun oude vorm, 
terwijl onderdelen van koolstof schade 
opgelopen kunnen hebben die niet met het 
oog zichtbaar is.
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Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.
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4.  Elektrische onderdelen

De moderne technologie van de e-bike 
is high-tech! Werken aan fietsonderdelen 
vereist daarom gespecialiseerde kennis, 
ervaring en gespecialiseerd gereedschap! 
Werk niet zelf aan de e-bike. Breng de 
e-bike naar een gespecialiseerde werkplaats 
als reparatie, onderhoud of herstel nodig 
zijn.

4.1  Samenvatting van de onderdelen

4.2 Belangrijke aanwijzingen

Het elektrische systeem van de e-bike is erg 
krachtig. Als je merkt dat het elektrische 
systeem beschadigd is, verwijder de accu 
dan onmiddellijk. Na een val of een ongeluk 
kunnen onder stroom staande onderdelen 
bloot komen te liggen. Neem contact op 
met Stella als je vragen of problemen hebt. 
Gebrek aan deskundigheid kan leiden tot 
ernstige ongelukken.

Schakel het elektrische systeem 
uit en verwijder de accu voordat je 
werkzaamheden uitvoert aan de e-bike.

Reinig de e-bike niet met een 
stoomreiniger, hogedrukreiniger of 
waterslang. Water kan binnendringen in de 
elektrische onderdelen of de aandrijving en 
de apparatuur beschadigen.

De bedrijfstemperatuur moet liggen 
tussen -15 en +60 °C. De aanbevolen 
opslagtemperatuur ligt tussen -20 en +35 °C.

Voer alleen de in deze handleiding 
vermelde handelingen uit. Pleeg geen 
ingrepen aan het systeem en wijzig dit niet. 
Modules mogen niet gedemonteerd of 
geopend worden. Bij twijfel raadpleeg een 
Stella Specialist. 

Vervang defecte of versleten onderdelen, 
zoals de accu, lader en kabel, door originele 
reserveonderdelen die gemaakt of aanbevolen 
zĳn door de fabrikant. Doe je dit niet, dan vervalt 
de garantie en/of de fabrieksgarantie. Bĳ gebruik 
van niet-originele of onjuiste reserveonderdelen 
functioneert de e-bike mogelijk niet goed. Neem 
in geval van een gebrek contact op met Stella 
die reparaties alleen uitvoert met originele 
onderdelen.

Onjuiste bediening van het aandrijfsysteem 
en veranderingen aangebracht aan de accu, 
lader of aandrijving kunnen leiden tot letsel of 
kostbare schade. In dit geval wĳst de fabrikant 
aansprakelijkheid voor de opgetreden schade 
af. Veranderingen in het elektrische systeem 
kunnen strafrechtelijke vervolging tot gevolg 
hebben. Dit kan het geval zĳn als de ondersteunde 
maximumsnelheid veranderd is.
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1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.
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bestuderen.
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De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:
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gebruikt moet worden of benadrukt 
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verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.
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4.3  Aandrijfeenheid (middenmotor)

De e-bike is uitgerust met een 
middenmotor (Pedelec: 250 Watt). De 
voedingseenheid bevindt zich boven de 
onderste beugel.

De motor rijdt vooruit zodra je het pedaal omlaag 
drukt. Het niveau van elektrische ondersteuning 
varieert afhankelijk van de instellingen. De 
aandrijfeenheid slaat af zodra je bent gestopt 
met trappen of de maximum snelheid bereikt 
heeft (e-bike: 25 km/uur). De ondersteuning 
wordt automatisch opnieuw geactiveerd zodra 
de snelheid onder de maximum ondersteuning 
snelheid komt en je opnieuw druk op de pedalen 
uitoefent.

Houd er rekening mee dat de motor van 
de e-bike warm kan worden tijdens lange 
hellingen omhoog. Raak de motor niet aan.

Merk op dat als het wegdek glad kan 
zijn (bijvoorbeeld als gevolg van regen, 
sneeuw, zand), er een risico bestaat dat 
het aandrijfwiel van de e-bike kan draaien 
en slippen. pas jouw rijgedrag aan op de 
weersomstandigheden.
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raadpleeg dan Stella voor hulp.

Middenmotor

9



5.  Bedieningspaneel

5.1  Op de display getoonde symbolen

1. Knop “Naar boven”: verhoogt het   
 ondersteunend vermogen en schakelt 
 koplamp in
2. Aan/uit-schakelaar: zet de display  aan/uit
3. Knop “Naar beneden”: vermindert het   
 ondersteunend vermogen en activeert 
 de duwhulp
4. Indicator trapondersteuningsniveau: geeft het  
 geselecteerde ondersteuningsniveau aan.
5. Indicator laadstatus: geeft aan hoeveel lading  
 de accu nog heeft.

5.2 Normale werking

5.2.1 AAN / UIT

Houd 
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ondersteuningsniveau aan.

5. Indicator laadstatus: geeft aan hoeveel 
lading de accu nog heeft.

5.2 Normale werking

5.2.1 AAN/UIT
Houd     2 sec ingedrukt, de display gaat AAN; 
Houd     2 sec ingedrukt en de display gaat 
UIT. Automatische uitschakeling na vĳf 
minuten standby.

5.2.2 Indicatie laadstatus
5 LED’s geven de laadstatus weer. Als de 
onderste LED knippert, moet de accu direct 
opgeladen worden.

Definitie LED-indicatie (van 
beneden naar boven)

Laadstatus

5 > 75%

4 50% – 75%

3 30% – 50%

2 10% – 30%

1 < 10%

1 knipperend ≤ 5%

5.2.3 Verlichting AAN/UIT
Houd     2 sec ingedrukt, de LED-display dimt 
en schakelt tegelĳk de voor- en achterlamp in. 

Houd     nog een keer 2 sec ingedrukt en de 
LED-display wordt feller verlicht, terwĳl de 
voor- en achterlamp worden uitgeschakeld. 
Als het niet lukt om de verlichting met de 
hand te bedienen, herstart dan de display, 
zodat de verlichting automatisch hersteld 
wordt.

5.2.4 Duwhulp

De duwhulp mag alleen gebruikt worden 
tijdens het duwen van de e-bike. Kans op 
letsel als de wielen van de e-bike geen contact 
met de grond hebben terwijl de duwhulp 
ingeschakeld is.

Houd     2 sec ingedrukt. De duwhulp wordt 
AANgezet en de LED voor het niveau 
knippert. Als je jouw vinger van deze knop 
haalt, wordt de duwhulp UITgeschakeld. 

 2 sec ingedrukt, de display gaat AAN; 
Houd 
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Houd     2 sec ingedrukt en de display gaat 
UIT. Automatische uitschakeling na vĳf 
minuten standby.

5.2.2Indicatielaadstatus
5 LED’s geven de laadstatus weer. Als de 
onderste LED knippert, moet de accu direct 
opgeladen worden.

Definitie LED-indicatie (van 
beneden naar boven)

Laadstatus

5> 75%

450% – 75%

330% – 50%

210% – 30%

1< 10%

1 knipperend≤ 5%

5.2.3VerlichtingAAN/UIT
Houd     2 sec ingedrukt, de LED-display dimt 
en schakelt tegelĳk de voor- en achterlamp in. 

Houd     nog een keer 2 sec ingedrukt en de 
LED-display wordt feller verlicht, terwĳl de 
voor- en achterlamp worden uitgeschakeld. 
Als het niet lukt om de verlichting met de 
hand te bedienen, herstart dan de display, 
zodat de verlichting automatisch hersteld 
wordt.

5.2.4Duwhulp

De duwhulp mag alleen gebruikt worden 
tijdens het duwen van de e-bike. Kans op 
letsel als de wielen van de e-bike geen contact 
met de grond hebben terwijl de duwhulp 
ingeschakeld is.

Houd     2 sec ingedrukt. De duwhulp wordt 
AANgezet en de LED voor het niveau 
knippert. Als jejouw vinger van deze knop 
haalt, wordt de duwhulp UITgeschakeld. 

 2 sec ingedrukt. De duwhulp wordt 
AANgezet en de LED voor het niveau knippert. 
Als je jouw vinger van deze knop haalt, wordt de 
duwhulp UITgeschakeld.

In de stand duwhulp lichten de LED’s om de beurt, 
om de 0,5 sec, op van beneden naar boven, zoals 
te zien is in onderstaande illustratie.
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HANDLEIDING VOOR DE KLANT – M300 AANDRIJFSYSTEEM

5 BEDIENINGSPANEEL
5.1 Op de display getoonde

symbolen
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2 4

3

5

1. Knop "Naar boven": verhoogt het 
ondersteunend vermogen en schakelt 
koplamp in

2. Aan/uit-schakelaar: zet de display  aan/uit

3. Knop "Naar beneden": vermindert het 
ondersteunend vermogen en activeert de 
duwhulp
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onderste LED knippert, moet de accu direct 
opgeladen worden.

Definitie LED-indicatie (van 
beneden naar boven)

Laadstatus

5 > 75%

4 50% – 75%

3 30% – 50%

2 10% – 30%

1 < 10%

1 knipperend ≤ 5%
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voor- en achterlamp worden uitgeschakeld. 
Als het niet lukt om de verlichting met de 
hand te bedienen, herstart dan de display, 
zodat de verlichting automatisch hersteld 
wordt.

5.2.4 Duwhulp

De duwhulp mag alleen gebruikt worden 
tijdens het duwen van de e-bike. Kans op 
letsel als de wielen van de e-bike geen contact 
met de grond hebben terwijl de duwhulp 
ingeschakeld is.

Houd     2 sec ingedrukt. De duwhulp wordt 
AANgezet en de LED voor het niveau 
knippert. Als je jouw vinger van deze knop 
haalt, wordt de duwhulp UITgeschakeld. 

2 HANDLEIDING VOOR DE KLANT – M300 AANDRIJFSYSTEEM 

1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.
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Dispaly en instellingen

5.2.5 Selectie TOS (trapondersteuningsniveau)

De indicatie voor het niveau van 
trapondersteuning geeft aan welk 
vermogen de motor levert.

Druk op 
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 om te schakelen tussen de 
verschillende ondersteuningsniveaus (0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5). Het laagste en standaardniveau 1; het hoogste 
niveau is 5. Als er geen LED brandt, is het niveau 
0 (dit is geen ondersteu-ning). 1 – 5 komt overeen 
met het TOS-niveau. 
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In de stand duwhulp lichten de LED’s om de 
beurt, om de 0,5 sec, op van beneden naar 
bo-ven, zoals te zien is in onderstaande 
illustratie.

5.2.5 Selectie TOS 
(trapondersteuningsniveau)

De indicatie voor het niveau van 
traponderste-uning geeft aan welk 
vermogen de motor levert. 

Druk op  of  om te schakelen tussen 
de verschillende ondersteuningsniveaus 
(0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5). Het laagste en 
standaardniveau 1; het hoogste niveau is 5. Als 
er geen LED brandt, is het niveau 0 (dit is 
geen ondersteu-ning).

1 – 5 komt overeen met het TOS-niveau. 

TOS-niveau 5 TOS-niveau 4

TOS-niveau 3 TOS-niveau 2

TOS-niveau 1 TOS-niveau 0
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1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.
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5.3  Foutcode definitie

Dit systeem kan alle storingen op de 
pedelec aangeven. In bepaalde modi 
knipperen de LED’s als er een storing 
optreedt.

Foutcode Omschrijving fout Oplossing

De tweede LED knippert 7 keer 
snel achter elkaar

Beveiliging tegen hoge 
spanning

Controleer de spanning van de 
accu

De tweede LED knippert 8 keer 
snel achter elkaar

Storing met motor sensor
Laat een Stella specialist de 
motorstator controleren

De eerste LED knippert 1 keer
De motortemperatuur reikt 
tot aan de max bescherming 
waarde

Stop met rĳden en wacht tot de 
LED niet meer knippert

De eerste LED knippert 1 keer 
en daarna knippert de tweede 
LED 2 keer

Storing in de elektrische 
stroomsensor in de 
bedieningsunit

Laat een Stella specialist de 
bediening controleren

De eerste LED knippert 1 keer 
en daarna knippert de tweede 
LED 3 keer

Storing in de 
temperatuursensor in de accu

Controleer de accu

De eerste LED knippert 2 keer 
en daarna knippert de tweede 
LED 1 keer

Storing met wielsnelheid 
detectie sensor

Controleer de stand van de 
magneet in het achterwiel

De eerste LED knippert 2 keer 
en daarna knippert de tweede 
LED 2 keer

Communicatiefout in het BMS Plaats de accu opnieuw

De eerste LED knippert 3 keer 
snel achter elkaar

Communicatiefout

1. Controleer de aansluiting 
tussen de EB-BUS en de 
bedieningsunit
2. Plaats de bedieningsunit 
opnieuw
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1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en op-
merkingen in deze gebruikershandleiding 
voordat je de elektrische fiets gaat 
gebruiken. Wij raden je aan de handleiding 
bij de elektrische fiets in de buurt te houden, 
zodat je het altijd bij de hand hebt.

Deze gebruikershandleiding bevat vier 
verschillende typen aanwijzingen - één biedt 
belangrijke informatie over jouw nieuwe 
elektrische fiets en het gebruik ervan, één 
verwijst naar mogelijke schade aan jouw 
eigendom en het milieu, en het derde type 
waarschuwing tegen mogelijk vallen en 
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De 
vierde herinnert je eraan dat het nodig is het 
gebruikershandleiding en de 
assemblageinstructies zorgvuldig te 
bestuderen.

Als je deze symbolen ziet, bestaat altijd het 
risico dat het beschreven gevaar voorvalt.

De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:

Opmerking: Dit symbool geeft 
informatie over hoe het product 
gebruikt moet worden of benadrukt 
specifieke delen van het gebruiker-
shandboek die bijzonder belangrijk 
zijn.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor 
verkeerd gebruik dat kan leiden tot 
beschadiging van het product of het 
milieu.

Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke 
gevaren aan, die kunnen ontstaan als 
bepaalde acties niet uitgevoerd 
worden en de passende voorzichtig-
heid niet in acht wordt genomen.

Gebruikershandleiding: Lees alle 
instructie-handboeken die bij de fiets 
geleverd worden. Als je vragen hebt 
over de onderwerpen die in dit 
handboek besproken worden, 
raadpleeg dan Stella voor hulp.
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6.  Onderhoud

Schakel de elektrische motor uit 
en verwijder de accu voordat je 
werkzaamheden uitvoert aan de e-bike. 
Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden 
tot ernstig letsel en/of een elektrische schok.

Houd alle onderdelen van het elektrisch 
systeem schoon. Maak voorzichtig 
schoon met een vochtige, natte doek. De 
onderdelen mogen niet ondergedompeld 
worden in water of schoongemaakt met 
een waterstraal of stoomstraal. Als de 
onderdelen niet meer functioneren, neem je 
contact op met Stella.

Maak de e-bike niet schoon met een 
stoomstraal, hogedrukreiniger of waterslang. 
Water kan doorsijpelen in de elektrische 
onderdelen of aandrijving en de apparatuur 
stuk maken.

De frequentie van het onderhoud hangt 
af van de rijomstandigheden. Reinig de 
ketting regelmatig met een geschikte 
kettingreiniger. Gebruik nooit alkalische 
of zure reinigingsproducten om roest 
te verwijderen. Gebruik van dergelijke 
reinigingsmiddelen kan de ketting 
beschadigen, met mogelijk ernstig letsel tot 
gevolg.

Laat onderhoud, reparaties en herstelwerk 
uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd 
personeel en alleen met originele 
onderdelen. In geval van een platte band of 
een ander technisch probleem laat Stella de 
reparaties uitvoeren.

7.  Bereik van de e-bike

Het is van belang dat je in de winter de 
accu uit je e-bike haalt en deze bewaart op 
kamertemperatuur wanneer je de e-bike 
niet gebruikt. Als de temperatuur 10° C of 
lager is, neemt de actieradius af. Ook wordt 
de laadtijd van de accu langer.

Gegevens over de actieradius zĳn gebaseerd op 
optimale omstandigheden. De volgende factoren 
kunnen de actieradius beïnvloeden:

 • Mate van ondersteuning: Hoe hoger de  
  gebruikte ondersteuning, hoe meer  
  energieverbruik en hoe  kleiner de  
  actieradius.
	 •	 Rĳstĳl:	Met een optimaal gebruik van de  
  versnellingen kun je energie besparen.
  In de lagere versnellingen heb je minder  
  vermogen nodig, minder ondersteuning en  
  verbruikt je e-bike minder energie.
 • Omgevingstemperatuur: Accu’s ontladen  
  sneller bĳ een lage buitentemperatuur en  
  krĳgen daardoor een kleine actieradius.
 • Terrein: In heuvelachtig terrein is meer  
  energie nodig, waardoor de actieradius  
  afneemt.
 •  Weer en gewicht voertuig: Naast de 

omgevingstemperatuur heeft ook de wind  
invloed op de actieradius. Bĳ harde 
tegenwind is meer vermogen nodig voor het 
rĳden. Bagage enz. verhoogt het gewicht,  
waardoor meer kracht nodig is.

 • Technische toestand van je e-bike: Door  
  te zachte banden stĳgt de rĳweerstand,  
  vooral als je over een glad oppervlak rĳdt, 
  zoals asfalt. De actieradius van uw e-bike  
  kan afnemen door een aanlopende rem of  
  een slecht onderhouden ketting.
 • Laadstatus van de accu: De laadstatus 
  geeft aan hoeveel elektrische is energie  
  opgeslagen in de accu op een bepaald  
  moment. Meer energie betekent een grote  
  actieradius.
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8. Vervoer van de e-bike

Verwijder de accu van de e-bike voor het vervoer, en vervoer deze apart.actieradius afneemt.

De accu wordt niet beschouwd als gevaarlijk materiaal als het wordt vervoerd om de e-bike te kunnen 
laten werken. De accu wordt gevaarlijk materiaal als het op enige andere wijze wordt vervoerd. In dit 
geval moet je  de toepasselijke richtlijnen opvolgen

Verzend de accu nooit zelf. Accu’s worden beschouwd als gevaarlijke materialen. Verzend 
de accu van je e-bike alleen via een transporteur die voldoet aan de bepaling 636 van de ADR. De accu 
kan vlam vatten of exploderen onder bepaalde omstandigheden.

Met de auto 
je kunt de e-bike met de auto vervoeren zoals je normaal een e-bike vervoert. Voordat je de e-bike 
vervoert, verwijdert je de accu en vervoert deze afzonderlijk. Het gewicht van de e-bike vereist een steviger 
rek. Pas altijd uw rijgedrag aan aan de lading die je op de drager hebt.

Per trein 
Dezelfde regelgeving als voor het transport van een fiets is van toepassing. Voordat je gebruik maakt van 
openbaar vervoer dien je op de hoogte te zijn van welke bussen en treinen je kunt nemen. Het is het 
beste om de accu van de fiets te halen voordat je gebruik maakt van openbaar vervoer.
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9.  Onderdelen die mogen vervangen worden

Bij de goedkeuringsprocedure van de fiets is 
bepaald welke onderdelen voor de fiets gebruikt 
mogen worden. In andere woorden, de e-bike is 
alleen toegestaan als uw voertuig deze onderdelen 
gebruikt of vervangende onderdelen die 
goedgekeurd zijn voor gebruik met uw model.

Als vervolgens onderdelen vervangen worden, dien 
je deze te vervangen door originele onderdelen of 
vervangingen die goedgekeurd zijn voor gebruik 
op uw e-bike, zo niet dan moet je afzonderlijk 
toestemming vragen aan de TÜV of uw plaatselijke 
regelgevende instantie.

Gids voor onderdelen die vervangen mogen 
worden op CE-goedgekeurde e-bikes met 
ondersteuning bij het trappen tot 25 km/uur

Categorie 1 
Componenten die alleen vervangen mogen 
worden met toestemming van de fabrikant van de 
fiets/systeem leverancier:

 • Motor
 • Sensoren
 • Elektrische sturing
 • Elektrische kabels
 • Bedieningspaneel op het stuur
 • Display
 • Accuset
 • Oplader

Categorie 2 
Componenten die alleen vervangen mogen 
worden met toestemming van de fabrikant van de 
fiets:

 • Frame
 • Veerpoot
 • Fietsvork en ophangingsvork
 • Wiel voor de naafmotor
 • Remsysteem
 • Remblokken (velgremmen)
 • Bagagerek (bagagerekken bepalen hoeveel  
  gewicht het wiel kan dragen). Zowel  
  positieve als negatieve veranderingen aan  
  de fiets kunnen de berijdbaarheid van de  
  fiets aanzienlijk beïnvloeden ten opzichte  
  van die door de fabrikant is meegegeven.)

Categorie 3 
Componenten die vervangen mogen worden 
volgens de fabrikant van de fiets of de fabrikant van 
fietsonderdelen:

 • Trapper (uitsluitend als de afstand tussen  
  de bevestigingspunten van de trapper en de  
  krukarmen, d.w.z. de q factor, gehandhaafd  
  blijft).

Categorie 4 
Componenten die geen speciale soort 
toestemming nodig hebben om vervangen te 
worden:

 • Tandwiel/remschijf/kettingtandwiel 
  (uitsluitend als het aantal tanden en  
  de diameter hetzelfde zijn als in de originele  
  beschrijving van de fiets)
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10. Tips voor bescherming van het milieu / afval

Algemeen schoonmaken en onderhoud: 
Houd rekening met het milieu als je onderhoud pleegt aan uw e-bike of deze schoonmaakt. Waar 
mogelijk moet je verzorgende en reinigende producten gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn. Let 
erop dat geen schoonmaakmiddelen via de riolering afgevoerd worden.

Accu’s voor de pedelec
Accu’s van e-bike moeten behandeld worden als gevaarlijke producten en moeten daarom voorzien 
zijn van verplichte speciale labels. Ze moeten afgevoerd worden door gespecialiseerde verkopers of 
fabrikanten.
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11. Specificaties

Bedrijfsspanning (DCV) 36 / 43/ 48

Nominaal vermogen (W) 250

Nominale	efficiëntie	(%) ≥80%

Nominale rotatiesnelheid (rpm) 98±6 / 86±6

Maximale torsie ≥80

Kettingwiel 38T/44T/52T

Optionele kettingkast Complete bedekking/p-vormige bedekking

Gewicht (kg) 3.6

Sensoren
Snelheidssensor trapbekrachtiging, torsiesensor 

trapbekrachtiging, snelheidssensor fietswiel, 
temperatuursensor

Geluid (dB)

Temperatuur noodzakelijk voor gebruik - 20°C~55 °C

Beschermingsniveau (bescherming 
tegen stof, bescherming tegen water)

IP 66

Certificaat CE / ROHS / EN14764 / REACH

Optionele functies
Optionele Bluetooth module, sensormodule voor 

versnellingen, voorlicht en achterlicht module met 
500mA/6V gelijkstroom, programmeerfunctie.
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12.  Garantie en waarborg

De voorwaarden voor garantie/aansprakelijkheid bij gebreken zijn (gedeeltelijk) geharmoniseerd 
in landen waar de EU-wet geldt. Lees de relevante nationale bepalingen die op u van toepassing 
zijn.

In het kader van de EU-wetgeving is de verkoper aansprakelijk voor materiële gebreken gedurende 
tenminste de eerste twee jaar vanaf de datum van aankoop. Dit omvat ook defecten die al aanwezig 
waren op het moment van aankoop of overhandiging. Bovendien wordt tijdens de eerste zes maanden 
verondersteld dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Een koper kan aanspraak maken op garantie als de fiets gebruikt en onderhouden is volgens de 
instructies van de fabrikant. Deze zijn uiteengezet in de bladzijden van deze gebruikershandleiding en in 
de meegeleverde instructies door de fabrikanten van onderdelen.

In de meeste gevallen kan de klant eerst reparatie onder garantie vragen. Als reparatie uitgesloten is, wat 
wordt verondersteld na twee pogingen, heeft de klant het recht op korting of annulering van het contract.
Aansprakelijkheid voor materiële gebreken dekt niet normale slijtage binnen het kader van het bedoelde 
gebruik. In de loop der tijd zal het gebruik van een pedelec of e-bike slijtage aan de motor onderdelen 
en de vertragende elementen veroorzaken als ook de banden, de verlichting, de contactpunten van de 
berijder en de accu. Neem contact op met Stella als de fabrikant van jouw fiets of e-bike je het recht geeft 
op aanvullend onderhoud onder garantie. Lees de relevante garantievoorwaarden voor verdere details 
over de dekking van de garantie en hoe u er aanspraak op kunt maken.

In het geval van een defect / een mogelijke claim van aansprakelijkheid, neem je contact op met 
Stella. Wij raden je aan alle aankoopbewijzen en inspectierapporten in te vullen als bewijs.
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10 EURO
KORTING
Op uw jaarlijkse onderhoudsbeurt. Uitgevoerd in de periode november tot en met februari. 

Geef telefonisch of op de website de volgende code door:  onderhoud13

Jaarlijks onderhoud.
Het is raadzaam om uw 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 uw fiets regelmatig te laten controleren voorkomt u hoge reperatiekosten.

Bel gelijk één van onze medewerkers om een afspraak in te plannen. 

0341 - 25 22 66 of surf naar www.stellafietsen.nl/servicebeurt
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Servicebeurt 1 (gratis)

Datum                     -                    - 

Kilometerstand                                            KM

Monteur

Aandachtspunten  
volgende  

servicebeurt

Stempel 
Stella

Servicebeurt 2

Datum                     -                    - 

Kilometerstand                                            KM

Monteur

Aandachtspunten  
volgende  

servicebeurt

Stempel 
Stella

Servicebeurt 3

Datum                     -                    - 

Kilometerstand                                            KM

Monteur

Aandachtspunten  
volgende  

servicebeurt

Stempel 
Stella

Onderhoudshistorie

Let op! Voor een geldige onderhoudshistorie en aanspraak op de Stella Garantie dient u onderstaand uw 
Stella Fietsgegevens met een * volledig in te vullen.
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Servicebeurt 4

Datum                     -                    - 

Kilometerstand                                            KM

Monteur

Aandachtspunten  
volgende  

servicebeurt

Stempel 
Stella

Servicebeurt 5

Datum                     -                    - 

Kilometerstand                                            KM

Monteur

Aandachtspunten  
volgende  

servicebeurt

Stempel 
Stella

Servicebeurt 6

Datum                     -                    - 

Kilometerstand                                            KM

Monteur

Aandachtspunten  
volgende  

servicebeurt

Stempel 
Stella

Model:  
Kleur:   

Framenummer: 
Accunummer: 
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Stella Fietsen
Oosteinderweg 90  
8072 PD Nunspeet

Tel.   0341 - 25 22 66         
Ma - Vr:   08:30-17:30      
Za:  09:00-17:00


