
 
 

  



 
 

Algemeen 
  
Gefeliciteerd met de aankoop van een Superia elektrische fiets. Deze handleiding  

zorgt ervoor dar u plezierig en veilig gebruik kunt maken 

van uw elektrische fiets. 

  

Lees deze handleiding dan ook aandachtig in zijn geheel door, voordat u de fiets 

voor de eerste keer gebruikt. Controleer voor uw eigen veiligheid 

of alle onderdelen in goede staat zijn en stevig gemonteerd zijn. 

  

Ondanks dat deze fiets prima kan functioneren in regen en sneeuw condities, dient 

men ervoor te zorgen dat er geen water in de motor of controller terecht komt. Dit kan 

en zal waarschijnlijk schade 

toebrengen aan het elektronische circuit. Vermijd daarom dan zeker zoveel mogelijk, 

het rijden door plassen. 

  

Vermijd contact met elektrische delen indien uw handen nat zijn. 

  

Indien u onderdelen wilt verwijderen, openen, vervangen of inregelen/afstellen, 

adviseren we u hiervoor contact op te nemen met een specialist die beschikt over de 

juiste kennis, kunde, 

gereedschappen en onderdelen. 

De fiets kent een eenvoudige bediening en we zijn er van overtuigd dat deze fiets u 

veel plezier zal brengen tijdens het fietsen. 

 

 

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik display 

 

De Superia fietsen bevatten een LCD display met 9 ondersteunings-standen + 

Walkassist. 

  

1) Houdt de aan/uitknop 1 seconde ingedrukt om het display in te schakelen. 

2) Door kort op de + of - knop te drukken kunt u switchen tussen de verschillende 

ondersteuningsniveaus 0=neutraal 9=maximaal. 

3) Het in en uitschakelen van de verlichting gebeurt door het indrukken van de + 

knop gedurende 1 seconde. 

4) Voor het inschakelen van de walkassist houdt u de - knop ingedrukt. Wanneer u 

de knop loslaat stopt de walkassist. 

5) Het resetten van de volgende parameters (gemiddelde snelheid / maximum 

snelheid / afstand / tijd) is mogelijk door het gelijktijdig indrukken van de + en - 

knop gedurende 1 seconde. 

  



 
 

Gebruik accu 

 
Inschakelen: 

  

Schakel de stroom in door de sleutelschakelaar rechtsom te draaien. De batterij is 

dan tevens vergrendeld in de slede. 

In- en uitschakelen 

Uitschakelen: 

  

Als u uw fiets parkeert, schakelt u ter bescherming van de batterij de elektriciteit uit. 

Dit doet u wederom met de sleutel op de batterij. 

  

Stallen van de fiets: 

  

Als u uw fiets inschakelt, is de batterij automatisch vastgezet in de slede. Via de 

sleutel kunt u het slot openen om de batterij uit de slede te nemen, bijvoorbeeld voor 

opslag als men langere tijd de fiets niet 

gaat gebruiken, of tijdens koude periodes. 

  

Voorkom dat u uw fiets buiten stalt als het regent of sneeuwt. dit ter voorkoming van 

vocht (condens) op de elektronica. 

  

Indien u uw fiets heeft gebruikt in natte omstandigheden, adviseren we u uw fiets 

binnen te stallen, te reinigen en te drogen. 

  

Uw fiets is uitgerust met een AXA defender ART goedgekeurd slot. Zet uw fiets altijd 

op slot ter voorkoming van diefstal. 
 


