
Bedieningsknoppen  LCD:

Aan/uit knop. Druk 3 seconden in om het elektri-

sche systeem in te schakelen. In veld [A] wordt ODO 

getoond. Opnieuw 3 seconden indrukken om het 

systeem uit te schakelen. Wanneer het systeem aan is 

kunt u de knop kort indrukken. Hierdoor wordt de ritafstand 

(TRIP) getoond. Nog eens kort drukken toont (VOL), nog eens 

drukken toont verstreken tijd (T1) in veld [A]. Veld [B] toont de 

huidige snelheid. 

Wanneer u de C knop kort indrukt zal de fietsverlichting aan-

schakelen. In het display verschijnt het licht aan icoon 

in veld [C]. Lang indrukken van de C knop activeert 

de Walk Assist functie. Trek aan de remhendel om de 

Walk Assist te stoppen. Walk Assist is handig om de bakfiets al 

lopende mee te voeren.

Het kort indrukken van de S+ knop verhoogd de traponder-

steuningsgraad. Er zijn 5 standen. Het aantal streepjes 

in veld [D] zal per knopdruk toenemen.

Met de - knop kiest u minder ondersteuning. Het 

aantal streepjes in veld [D] zal afnemen. 

Het aantal streepjes in vak [E] geeft aan hoeveel de 

accu is opgeladen. LET OP! Wanneer u veel van de 

accu vraagt, zoals bij een klimmetje of zware tegen-

wind, lijkt de accucapaciteit sterk af te nemen. Wanneer de 

motor minder energie vraagt neemt het aantal streepjes weer 

toe. Dit is normaal.

Wanneer de accu-indicatorstreepjes [E] verdwijnen en het 

batterij icoontje knippert in het display dient u de accu zo snel 

mogelijk op te laden. Dan is de capaciteit hooguit 10% en kan 

de ondersteuning elk moment wegvallen!

Storingen: Raadpleeg bij storingen of twijfels daarover een 

erkend reparateur. Losse koppelingen in kabels kunt u zelf aan-
drukken. Anders vakman inroepen.

Wanneer de display niet aanschakelt:

1. Is de batterij opgeladen en goed in de houder geschoven?

2. Is de aan/uitknop op de accu aan?

3. Heeft u lang genoeg op de display aan/uitknop gedrukt?

4. Zijn de stekkers van de display goed aangesloten?

Het display kunt u niet van het stuur afnemen. 

GEBRUIK VAN E-BIKE DISPLAY EN ACCU
Uw Hollandia Infint-E elektrische bakfiets is uitgerust met een 

250 Watt achterwielmotor, een 481 Wh krachtige accu en een 

LCD display. Deze zijn met elkaar verbonden door signaal- en 

stroomkabels. 

U regelt via het display de ondersteuningsgraad van de motor. 

U leest op het LCD display de snelheid, afgelegde afstand, 

ondersteuningsgraad en acculading af.

Accu in gebruik nemen:

Laadt de accu direct na aankoop minimaal 8 uur op met de 
bijgeleverde lader. Waarschuwing! Gebruik uitsluitend de 
acculader die met de E-bike is meegeleverd. Bij gebruik van 

2. Verbind de stekkerkabel aan de acculader en steek de stekker 
in de wandcontactdoos.  Wanneer u gaat rijden eerst de accu 

Opladen:

Schakelen: Houdt even op met trappen en trek aan de 

schakelhendel om op te schakelen, of druk op de grijsblauwe 

knop voor terugschakelen

Kinderzitjes: De twee bankjes zijn ieder voorzien van 2 veilig-

heidsgordels. Zet elk kind vast met een gordel voordat u gaat 

fietsen. Zet de bakfiets eerst veilig neer, liefst op slot, voordat u 

de kinderen uit de gordels haalt.

Remmen: twee schijfremmen op de voorwielen en V-brakes 

op het achterwiel. Remhendel links intrekken activeert de 

achterrem, remhendel rechts de voorremmen. Wanneer u een 

of beide hendels intrekt stopt direct de motorondersteuning.

A

C

S+

S-

C

B

D

E

A

B
C



HOE GEBRUIKT U DEZE E-BAKFIETS OPTIMAAL?
Voor het eerste gebruik

• Zet het zadel op de goede hoogte, maar nooit hoger dan 

de maximale hoogte die is aangegeven op de zadelbuis!

• Met de trapper op laagste stand 

moet uw been licht gebogen zijn,  

zie afbeelding.

• Trap met de bal van uw voet, niet 

met de hak.

• U moet met een voet aan de grond 

kunnen komen zonder af te stappen. 

Hoewel dit met een bakfiets iets 

minder van belang is omdat deze 

niet omvalt.

Wegrijden

• Zorg dat de fiets in de laagste versnelling staat.

• Ga zitten met beide handen aan het stuur.

• Schakel display in met de aan/uit knop.

• Kies met de + of - knop de laagste ondersteuningsstand.

• Begin voorzichtig met trappen.

• PAS OP! De fiets geeft direct trapondersteuning wanneer 

u gaat trappen. Dit kan onwennig voelen als u nog nooit 

op een e-bike heeft gereden.

• Schakel een hogere versnelling in met de schakelaar 

rechts op het stuur.

• Kies meer ondersteuning met + knop op het display. 

Tijdens het fietsen

• Schakel rustig een hogere versnelling in met de schakelaar 

rechts op het stuur.

• Kies meer ondersteuning met + knop op het display.

• Gebruik de versnellingen alsof u een gewone fiets rijdt.

• Schakel op tijd terug voor een helling, verkeerslicht , 

rotonde of kruising.

• Verminder hierbij ook steeds de trapondersteuning.

• Schakel gerust een tandje bij met wind mee of van een 

heuvel af.

• Zorg dat u op tijd kunt remmen! Rij niet te hard in onover-

zichtelijke situaties. 

Remmen en stoppen

• Wanneer u de rem inknijpt stopt de ondersteuning.

• Wanneer u stopt met trappen stopt de ondersteuning.

• U moet altijd een beetje meetrappen om de traponder-

steuning actief te houden.

• 

Maximale ondersteuning en snelheid

• De ondersteuning stopt wanneer de maximale snelheid 

per ondersteuningsstand is bereikt.

• In de hoogste stand is de wettelijk vastgestelde maximale 

snelheid 25 km/uur

• Ondersteuning kan abrupt stoppen! 

• ADVIES: rij niet sneller dan 22 a 23 km/u. Hierdoor zal de 

ondersteuning steeds actief blijven. 

Zo ver mogelijk rijden met een acculading

• Rij in een niet te zware versnelling.

• Kies een zo laag mogelijke ondersteuningsstand

• Trap zo hard mogelijk mee.

• Anticipeer op het andere verkeer: hou op tijd in voor een 

kruising, verkeerslicht of rotonde.

• Rij met hard opgepompte banden.

• Neem zo weinig mogelijk gewicht mee.

• Strakke kleding geeft minder weerstand dan wijde. 

Fietsen in de kou

• PAS OP! Bij temperaturen onder nul neemt de capaci-

teit van de accu met tientallen procenten af. Houdt hier 

rekening mee tijdens uw tochten. Kunt u in de zomer met 

gemak 80 kilometer rijden op een acculading dan kan dat 

in de winter maar zo slechts 60 kilometer zijn. 

Bijna op de bestemming? 

• Schakel de versnelling naar de laagste stand.

• Schakel de trapondersteuning naar de laagste stand.

• Schakel het display uit. Rem tot stilstand en stap af.

• Zet de fiets op slot

Accu opladen.

• U kunt de accu zo vaak opladen als u wilt.

• Laadt de accu in elk geval wanneer het batterij icoon op 

het display knippert.

• Laadt de accu bij voorkeur los van de fiets binnen op.

• U kunt de accu zeker 500x opladen.

• De capaciteit zal slechts langzaam afnemen door  

natuurlijke veroudering.

• Gaat u wekenlang niet fietsen (bijv in de winter)? Haal de 

accu uit de fiets en sla bij kamertemperatuur op.

• Laadt de accu in rust elke 6 weken op.

• PAS OP! Het langdurig NIET opladen van de accu kan  

leiden tot onherstelbare schade die NIET onder de  

garantie valt, wegens gebrek aan onderhoud.

• Gebruik altijd en alleen de bijgeleverde acculader!

• Gebruik van elke andere lader kan leiden tot brand of 

explosie en doet de garantie vervallen!

We wensen u veel veilig fietsplezier.

Kijk voor meer tips voor het verlengen van de accu 

levensduur en veelgestelde vragen op de website van uw 

e-bike merk en lees ook vóór de eerste rit op uw e-bike de 

handleiding aandachtig door.

Zeer belangrijk! Eerste servicebeurt!

• Laat na enkele honderden kilometers rijden, ofwel na circa 

drie maanden, de fiets bij een erkende onderhouds- 

monteur nakijken. 

• De ketting is opgerekt en moet gespannen worden

• De spaken moeten misschien iets aangespannen. 

• Draaiende delen mogen nog een likje vet.

• Deze beurt voorkomt een groot deel van de klachten, 

rammeltjes en ongemakken die u het fietsplezier kunnen 

ontnemen. 

• Geef de fiets geregeld onderhoud: spoel pekel af, vet chro-

men delen in met vaseline, verwijder straatvuil van naven 

en assen en behandel ook de lak op zijn tijd. 

 

REGISTREER DE BAKFIETS ZO SNEL MOGELIJK NA AAN-

KOOP BIJ FIETSSERVICE NEDERLAND op de website

• www.fietsservicenederland.nl 

HIER VINDT U O.A. GARANTIEVOORWAARDEN EN KUNT U 

HET DICHTSBIJZIJNDE SERVICEPUNT OPZOEKEN.



SERVICE EN GARANTIE

Een goed onderhouden fiets is veilig, betrouwbaar en fietst 

comfortabel. De service op deze elektrische bakfiets wordt ver-

leend door Fiets Service Nederland. U dient zich na aankoop 

van de bakfiets online te registreren om aanspraak te kunnen 

maken op de garantie.

Surf naar www.fietsservicenederland.nl/registreren 

Vul hier uw gegevens in. Het artikelnummer vindt u op de 

zilveren sticker op het frame van uw fiets. Het framenummer 

is gegraveerd in het frame onder de trapas. Lees de garantie-

voorwaarden na door te klikken op garantie NL. Kunt u niet 

online aanmelden, belt u dan met 0570 606 939.

Is er een probleem met uw fiets? Dien een reparatieverzoek in 

via www.fietsservicenederland.nl

Onze medewerkers bekijken uw verzoek en plannen een 

reparatie in. Indien uw klacht niet gedekt zou worden door de 

garantie, dan nemen we contact met u op. 

Let op: onze monteurs mogen/kunnen de reparaties die niet 

onder de garantie vallen (bvb roestvorrming) afwijzen. Indien 

u wenst dat de reparatie, die niet onder garantie valt, plaats-

vindt dan rekenen we de kosten door.

Raadpleeg altijd voor de algemene onderhoudstips, handlei-

dingen en tips voor uw fiets onze website: 

www.fietsservicenederland.nl

We geven u via deze weg alvast een belangrijke tip om roest-

vorming te voorkomen mee:

Behandel de stalen en verchroomde onderdelen regelmatig 

met roestwerende middelen, bv. vaseline. Parkeer de fiets bij 

voorkeur in een droge ruimte om roestvorming te voorkomen. 

Droog de fiets eventueel af met een zachte doek. 

Raadpleeg de onderhoudstips en handleidingen op: 

www.fietsservicenederland.nl. Dit is van belang in verband 

met de aanspraak op garantie.

Fiets Service Nederland: 

Telefoon: +31 0570 606 939 

Fax  +31 0570 677 014

E-mail  info@fietsservicenederland.nl

FSN PECHHULP

FSN pechhulp, vakkundig uitgevoerd door de ANWB

Voordelen van uw FSN Pechpas:

• Ter plaatse (nood)reparatie aan uw fiets door de ANWB. 

• Is de pech niet ter plekke op te lossen? Wij brengen u naar 

uw bestemming of naar de FSN fietsenmaker (tot max. 25 

km vanaf de pechlokatie). 

• 7 dagen in de week, 24 uur per dag pechhulp via de ANWB 

Alarmcentrale.

• Bekijk alle voorwaarden van de FSN Pechpas op  

www.fietsservicenederland.nl

Hoe moet ik de FSN pechhulp activeren?

• Registreer uw fiets, uiterlijk 2 weken na aankoop, bij Fiets 

Service Nederland via www.fietsservicenederland.nl

• Klik op de tab registreren. Hierdoor heeft u recht op de 

garantie, zoals bepaald in de Garantievoorwaarden.

• Vink het hokje Pechpas aan en vul het registratienummer 

in dat u hieronder vindt.

• Na uw registratie ontvangt u binnen enkele werkdagen 

uw unieke FSN pechpasnummer en het telefoonnummer 

van de ANWB Alarmcentrale. 

• U ontvangt ook een digitale pas die u kunt opslaan in uw 

telefoon of desgewenst af kunt drukken. 

• U ontvangt geen plastic pasje, omwille van het milieu. 

• In geval van onverhoopte pech belt u de ANWB Alarmcen-

trale op het verstrekte nummer, waarna de wegenwacht 

spoedig ter plekke zal zijn voor een (nood)reparatie.

ACTIVATIECODE: 
553 113 303 363



SERVICE KORTINGBON

E-bike 1e servicebeurt
voor maar € 49.95 

Elke nieuwe e-bike heeft bij normaal gebruik na enkele maan-

den een kleine servicebeurt nodig, omdat diverse onderdelen 

zich dan hebben gezet en aangedraaid of bijgesteld moeten 

worden. Het NIET uitvoeren van deze NOODZAKELIJKE beurt 

kan uw recht op garantie beperken.

Normale 1e servicebeurt prijs € 69,95

UITLEG:

Een goed onderhouden elektrische fiets is betrouwbaar, veilig 

en rijdt comfortabeler. Wij begrijpen dat wanneer u een e-bike 

koopt, u niet altijd zelf de kennis heeft om het onderhoud 

goed uit te voeren. De bij Fiets Service Nederland aangesloten 

fietsenmakers zijn u hierbij graag van dienst. 

Tijdens de servicebeurt wordt uw e-bike gecontroleerd op 

diverse punten, zoals banden, remkabels, remmen, versnellin-

gen, verlichting, slot, ketting en lagers. 

Ook de staat van de accu wordt gecontroleerd. Blijken er 

buiten de servicebeurt gebreken te zijn aan uw fiets, dan zal de 

FSN-fietsenmaker u een indicatie geven van de kosten.

Actievoorwaarden:

•  Alleen in te leveren bij deelnemende servicepunten. 

• Kijk op www.fietsservicenederland.nl voor de deelnemen-

de servicepunten

• Alleen deze, orginele, hangtag is geldig*

• Alleen geldig met kopie aankoopbewijs

• Tot max. 3 maanden geldig na aankoopdatum

Breng uw fiets minstens één keer per jaar voor een onder-

houdsbeurt langs, dan heeft u lang en veilig fietsplezier.

Een servicebeurt is exclusief gebruik van materialen. 

Kijk voor de voorwaarden en deelnemende servicepunten op 

www.fietsservicenederland.nl

Deze bon is geldig tot 3 maanden na leverdatum 

van uw elektrische bakfiets.

* FSN punt: de hangtags zaten niet bij de levering van de 

bakfiets. Wij hebben deze verkorte handleiding en 

vereenvoudigde hangtags nagezonden aan de consument. 

 
UITLEG:

Bij FSN Fietsverzekering heeft u keuze uit:

1. Diefstal

2. Diefstal & BeschadigingPlus

• Beschadigingen

• Verhaalschade

• Ongevallen

Enkele voordelen van de FSN fietsverzekering

• Bij diefstal direct een nieuwe fiets

•  Scherpe premie v.a. € 4,95 per maand

• Geen eigen risico na diefstal

U dient een ART goedgekeurd slot op uw fiets te hebben 

voor het afsluiten van uw verzekering. Uw elektrische 

bakfiets is reeds met een dergelijk slot uitgerust.

Ga voor meer informatie naar www.fietsservicenederland.nl

FIETSVERZEKERING


