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1. E-Bike DOUGLAS 

 

       

Inleiding  

Bedankt voor de aankoop van deze e-bike. De fiets, uitgerust met een 

elektrische motor, kan niet uitsluitend worden voortbewogen door middel van 

deze elektrische hulpmotor. 

U zult heel wat plezier beleven aan het rijden op deze elektrisch ondersteunde 

fiets. Rijden op een e-bike betekent dat u bijdraagt aan het beschermen van het 

milieu. Voor uw veiligheid raden wij u aan om deze handleiding goed door te 

lezen voordat u de fiets voor het eerst gebruikt. 

  



Specificaties

Specificaties e-bike DOUGLAS 

Onderdeel Specificatie Onderdeel Specificatie 

Frame 
20'' Opplooibaar Aluminium 

frame 
Motor 

36V250W BAFANG BBS mid 

motor 

Vork SUNTOUR verende voorvork Controller 36V 250W controller 

Stuur Gelegeerd Batterij 36V13AH lithium batterij  

Stuurpen Opvouwbare stuurpen  Sensor Speed sensor 

Zadel SR zadel Display BAFANG LCD display 

Zadelpen Gelegeerd Voorlicht LED licht 

Klem zadelpen Gelegeerd Achterlicht LED licht op de batterijhouder 

Pedaal Opvouwbare pedalen Voorrem PROMAX V brake 

Banden 
20''x1.75 KENDA banden 

met reflecterende strepen 
Achterrem PROMAX V brake 

Velg 
Aluminium dubbelwandige 

velg 
Remhendel WUXING remhendel 

Spaken SUS spaken Versnelling Shimano Nexus 3speed 

Ketting KMC ketting    Kettingkast P type kettingkast 

Crankstel Gelegeerd, 170mm crank Spatbord Spatbord in kunststof 

Staander Enkele staander Pakdrager Pakdrager met riem 

  



2. Gebruik 
Schakel de display aan. Selecteer het gewenste ondersteuningsniveau en begin 
te trappen. U zal merken dat de motor start van zodra u begint te trappen. 

 

De linker remhendel bedient de voorrem. De recher remhendel bedient de 

achterrem. U kunt de fiets ook gebruiken zonder de elektrische 

ondersteuningsmodus door de batterij uit te schakelen (schakelknop <O> of 

door het ondersteuningsniveau in te stellen op 0). De motor heeft dan geen 

weerstand. Selecteer de juiste versnelling door de binnenste 3 

versnellingshendels te activeren. 

Trapbekrachtiging 

Wat is trapbekrachtiging? 

De fiets is voorzien van elektrische rotatiesensor. De motor vult 

uw eigen inspanningen aan, waardoor uw prestaties toenemen 

terwijl u minder kracht levert. De werking van de 

trapbekrachtiging is afhankelijk van de snelheid waarmee de 

pedalen rondgedraaid worden en de fietssnelheid. Wordt er niet 

getrapt dan doet de motor niets. Wordt er opgestart dan is de 

ondersteuning die de motor biedt groot zodat u gemakkelijk op 

gang geholpen wordt.  

Trapbekrachtiging in- en uitschakelen  

Zodra u het bedieningspaneel aanzet staat de trapbekrachtiging 

ingeschakeld in de ‘1’ stand. Met de + en - knop, kunt u de mate 

van bekrachtiging verhogen of verlagen. U kunt de 

trapbekrachtiging uitschakelen door met de ‘- knop’ op het 

bedieningspaneel de bekrachtiging in de ‘0’ stand te zetten. Houd 

er rekening mee dat de accu bij een zware bekrachtiging sneller 

leeg loopt dan bij een lichte bekrachtiging. 

Ook de bandenspanning, de massa van de gebruiker, de 

omgeving en het fietsgedrag kunnen een grote invloed hebben 

op de actieradius. Wat u verder moet weten over 

trapbekrachtiging: door de krachtige ondersteuning zult u 

makkelijk hogere snelheden halen dan u gewend bent. Probeer 



de fiets eerst in een verkeersluwe omgeving om zo te wennen 

aan uw nieuwe fiets. Het opstappen bij de fiets is, als de 

trapbekrachtiging is ingeschakeld, anders dan bij een normale 

fiets. U zult makkelijker wegrijden. Laat u niet verrassen door de 

ondersteuning en maak u eerst bekend met de ondersteuning 

voordat u zich in druk verkeer gaat begeven. Wij raden u aan om 

bekrachtigingsprogramma 1 te gebruiken voor het wegfietsen uit 

stilstand. Wanneer de trapbekrachtiging uit staat, fietst de fiets 

met extreem weinig weerstand. Daarmee is de fiets ook te 

gebruiken zonder accu, als een gewone fiets. De werking van de 

trapbekrachtiging is afhankelijk van de snelheid waarmee de 

pedalen rondgedraaid worden en de fietssnelheid. De 

trapbekrachtiging is wettelijk begrensd op een snelheid van 25 

km/h. Dit wil zeggen dat als u richting een snelheid van 25 km/h 

gaat de trapbekrachtiging geleidelijk zal afnemen tot nul. De 

actieradius van de fiets is afhankelijk van de omstandigheden. De 

opgegeven waarden zijn onder gemiddelde omstandigheden 

gemeten. De belangrijkste factoren zijn: gewicht berijder, 

rijsnelheid, hellingen in het parcours, bandenspanning, 

tegenwind, veel versnellen en afremmen (stad) en de 

buitentemperatuur. Bij zeer lage temperaturen wordt de 

actieradius sterk negatief beïnvloed. Houdt hier rekening mee. 

LET OP! Denk er bij het wegrijden aan dat de trapbekrachtiging 

uw inspanning zal versterken. Zet niet te enthousiast af. 

LET OP! Schakel de bekrachtiging uit wanneer u van de fiets 

afstapt. Loop nooit met ingeschakelde bekrachtiging. 

Wandelassistentie 

De wandelassistentie kunt u activeren door 3 seconden op de – 

knop te drukken. 

De afgelegde aantal kilometers kunt u resetten door uw trip op 0 

te zetten. U gaat als volgt te werk: 

De – toets en AAN/UIT knop tegelijk ingedrukt houden. 

 

 



Zitting en stuurpen in hoogte verstellen  

Ontgrendel de hendel (OPEN), stel de zithoogte in op de gewenste 

positie zonder de markering op de zitbuis te overschrijden. Vergrendel 

de hendel (LOCK).  

De hoogte van het zadel moet zo worden ingesteld dat uw been 

gestrekt is als het bijbehorende pedaal in de onderste stand staat. 

Het stuur is ook in hoogte verstelbaar (idem zoals de zadelpen). 

Let op ! Bij het opplooien van de elektrische fiets, ook het stuur laten 

zakken. 

 

Staander 

Uw fiets is uitgerust met een staander / pikkel. Zet de fiets altijd op een vlakke en 
stabiele ondergrond. 

 

Lichten 

Het voorlicht heeft een autonome stroomvoorziening. Er is een drukknop (schakelaar) 
aan de bovenkant van het lichtje. De LED-lampen hebben een levensduur van 
meerdere jaren. Raadpleeg uw dealer om vervangende onderdelen te krijgen. 

Voorlicht                 Achterlicht 

 



Druk 3 seconden op de + toets om de verlichting in- en uit te schakelen. 

Vestig uw aandacht op de nationale wettelijke vereisten als u fietst op de openbare 

weg. 

Voorzorgsmaatregelen voor elk gebruik  

Controleer of de remmen en de voor- en achterlichten allemaal goed werken. 

Controleer ook de bandenspanning.  

Bij fietsen met derailleurversnelling spant de achterderailleur automatisch de ketting. 

Zorg ervoor dat de scharnieren van uw fiets goed vergrendeld zijn.  

Inderdaad, bij regelmatig gebruik van de fiets kan de spanning van de afstel- en 

vergrendelingssystemen van de scharnieren enigszins veranderen. Pas de spanning 

indien nodig terug aan. 

Deze fiets is niet ontworpen voor ruw gebruik, zoals springen, het op- of afrijden van 

trottoirs en het rijden op onverharde wegen. Voor uw eigen veiligheid mogen er geen 

wijzigingen aan de fiets worden aangebracht. 

Let op: als u de fiets veel gebruikt, is het raadzaam deze te inspecteren op de staat 

van de voorvork, het frame, de ophanging en de bevestigingen. De materialen en 

componenten kunnen onderhevig zijn aan verschillende reacties door gebruik en 

slijtage. 

  



 

3. De batterij 

De batterij plaatsen en verwijderen 

ACCU LOSKOPPELEN EN UITNEMEN  

Accu loskoppelen en uitnemen Links voorop de pakdrager bevindt zich het 

accuslot. Hiermee kunt u de accu aan de fiets vergrendelen of van de fiets 

loskoppelen. Om het slot te ontgrendelen: Steek de sleutel in het slot en draait 

deze linksom. Gebruik het handvat aan de achterkant om de accu onder de 

bagagedrager uit te trekken.  

LET OP! Verwijder de sleutel na het terugplaatsen van de accu, in verband met 

eventueel verlies en/of diefstal van de de sleutel en accu.  

ACCU OPLADEN EN MEER INFO  

Met de bijgeleverde lader kunt u de accu opladen. U kunt de accu zowel op de 

fiets als los van de fiets opladen. Plaats de lader links achter in de voorziene 

fiche van de batterij. De eerste laadtijd is ongeveer 7 uur. Tijdens het laden zal 

er een rood lampje branden. Wanneer de batterij volledig geladen is zal dit 

lampje groen zijn.  

LET OP! Ontkoppel de lader wanneer de accu is opgeladen. Dit voorkomt dat 

de levensduur van de batterij wordt verkort.  

LET OP! Wanneer de accu lange tijd niet gebruikt wordt kan deze onherstelbare 

schade oplopen. Zorg ervoor dat u de accu iedere 3 weken een half uur 

oplaadt.  

LET OP! Wanneer de fiets lange tijd niet gebruikt wordt, raden wij u aan de 

accu uit de fiets te nemen.  

LET OP! Gebruik uw acculader alleen op droge, goed geventileerde plekken.  

LET OP! De acculader is niet bestand tegen vocht en/of valschokken.  

LET OP! Wanneer de accu volledig leeg is, dient u deze direct op te laden. 

Wanneer cellen langere tijd leeg staan, kunnen deze onherstelbaar beschadigd 

raken. Wat u verder moet weten over uw accu. Probeer zoveel mogelijk met 

uw elektrische fiets te rijden, gebruikt u de fiets te weinig dan kan de accu 

ontladen en kapot gaan. Probeer ook in de wintermaanden 2 maandelijks te 

rijden. De accu is spatwaterdicht en dus bestand tegen regen. U kunt uw fiets 

dus prima gebruiken bij slecht weer. Probeer de accu echter niet bloot te 

stellen aan grote hoeveelheden water. De prestaties van uw accu zullen bij lage 

temperaturen afnemen. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen (> 



50 °C), zoals verwarming, direct zonlicht en vuur. Haal de batterij niet uit elkaar. 

Raadpleeg de dealer bij problemen. Bij langdurige opslag, plaats de accu op 

een schaduwrijke, koele en droge plek. Maak alleen gebruik van de 

meegeleverde oplader. 

 

 

 

Het opladen van de batterij  

Laat een batterij nooit zonder toezicht opladen. De autonomie van de 

batterij wordt aangegeven met de 4 groene LED-lampjes aan de 

zijkant van de batterij, en ook op het display op het stuur. 

Uw batterij moet worden opgeladen bij omgevingstemperatuur, op 

een niet-brandbaar en droog oppervlak, uit de buurt van 

warmtebronnen, vochtigheid of brandbare materialen. De batterij mag 

ook niet worden afgedekt. 

Hierbij de stappen die moeten worden gevolgd bij het opladen van de batterij: 

Stap 1: Steek de oplader (die uit is) in het stopcontact en steek vervolgens de stekker 
van de oplader in de batterij, die ook uit is. 

Stap 2: De LED-indicatoren van de oplader lichtten op de volgende manier op: 

 De rode LED-lampjes branden: de batterij wordt opgeladen (A) 

 Het rode LED-lampje wordt groen: de batterij is opgeladen; u kunt de oplader loskoppelen (B) 

 

 

Het duurt 4 – 7 uur voordat de accu volledig is opgeladen. 

  



Autonomie en levensduur van de batterij  

Autonomie 

De autonomie van de fiets varieert van 40 tot 90 kilometer, 

aangezien het afhangt van veel verschillende factoren (mate van 

gebruikte assistentie, topologie, gewicht van de berijder, 

veelvuldig stoppen / starten, heuvels, bandenspanning, enz …) 

Batterij 

Uw batterij is net als een huishoudbatterij. Het bevat een beperkte 

hoeveelheid energie, die afneemt naarmate het wordt gebruikt. Als 

de beschikbare autonomie niet meer overeenkomt met uw 

behoeften, kunt u een nieuwe krijgen bij uw dealer. 

Onderhoud 

Als je je fiets langer dan 2 maanden niet gebruikt, bewaar hem 

dan in een vochtvrije ruimte om de elektronische componenten te 

beschermen en zorg ervoor dat de accu niet volledig opgeladen 

of ontladen is (2 of 3 groene leds branden omhoog), dus tussen 

de 20 % - 80 % van de capaciteit is ideaal. 

OPGELET: 

Bewaar nooit een volledig lege batterij, aangezien dit kan leiden tot 

permanente schade. Tijdens de winter of langdurige opslag is het aan te raden 

om de accu elke 2 maanden halverwege op te laden. Vergeet de batterij niet 

uit te schakelen. Bewaar uw batterij bij een temperatuur tussen de 15 en 25 

graden. Probeer toch 1 maal per maand te rijden. 

  



4. Veiligheid, onderhoud en aanbevelingen  

Veiligheidsaanbevelingen  

Helm 

Voor het veilig rijden – maak gebruik van een fietshelm 

Banden 

Controleer regelmatig de slijtage van uw banden en 

controleer minstens één keer per maand de bandenspanning.  

De bandenspanning is van invloed op de actieradius en het 

comfort van uw fiets. Het is aan te raden uw banden altijd 

hard op te pompen. Hard wil zeggen dat u met uw duimen de 

band nog net een klein beetje moet kunnen indrukken.(4 tot 

5bar) Op de zijkant van alle banden is terug te vinden hoeveel 

de maximale bandenspanning bedraagt. Deze 

bandenspanning wordt uitgedrukt in Bar. Wij adviseren u om 

bij het oppompen van uw band een fietspomp te gebruiken 

die is uitgerust met een bandenspanningsmeter 

Remmen 

Controleer de remkabels voordat u gaat Fietsen. 

Belangrijk: de remweg neemt toe op een natte of 

gladde ondergrond. 

LET OP! Houd beide remmen ingeknepen wanneer u 

stilstaat met ingestelde bekrachtiging. 

Zadelpen 

Geschikte bekleding 

enspiraalveren onder het zadel 

al ser een kinderzitje is 

gemonteerd om beknelling van 

vingers te voorkomen.  

Reflector  

Let op de plaatsing van reflectoren en verlichting zodanig dat deze niet worden 
verduisterd wanneer baggage aan de bagadrager wordt bevestigd. 

Versnellingen 

Net zoals de ketting moet het freewheel schoon en goed 

gesmeerd worden. Als de ketting versleten is en aan vervanging 



toe is, dan is de kans groot dat ook het freewheel moet vervangen 

worden. De fiets is voorzien van binnen versnelling. 

Pakdrager 

Maximaal 25 kg 

Deze bagagedrager is niet bedoeld om een aanhanger te trekken. Installeer het 
kinderzitje niet op deze bagagedrager. De fiets kan zich anders gedragen (met name 
wat betreft sturen en remmen). Als de bagagedrager beladen is, let dan op. Zorg ervoor 
dat alle bagage die op de bagagedrager is gemonteerd, stevig is bevestigd in 
overeenstemming met de instructies van de fabrikant en dat er geen losse riemen zijn 
die in de wielen kunnen blijven haken. Verdeel de bagage gelijkmatig over de twee 
zijden van de bagagedrager. 

Batterij 

Zoals alle mechanische componenten is de fiets onderhevig aan slijtage en hoge 
belastingen. Verschillende materialen en componenten kunnen op verschillende 
manieren reageren op slijtage of spanningsmoeheid. Als de levensduur van een 
onderdeel is overschreden, kan het plotseling falen en kan de berijder letsel oplopen. 
Elke vorm van scheurvorming, krassen of kleurverandering op sterk belaste 
plaatsen geeft aan dat de levensduur van het onderdeel is bereikt en dat het moet 
worden vervangen. 

  



Onderhoud 

Controle en tips  

Prestige Fietsen raadt u aan uw fiets regelmatig te laten controleren 

bij uw dealer. Verstandig is de eerste beurt al binnen 3 maanden te 

laten plaatsvinden en de tweede na 1 jaar. Onthoud goed dat u door 

regelmatige controle, op lange termijn een hoop onnodige schade 

kan voorkomen en dus ook een hoop onnodige kosten!  

Natuurlijk kunt u er ook zelf aan bijdragen dat uw fiets zo lang 

mogelijk in topconditie blijft. In de volgende paragrafen volgen 

enkele tips.  

Algemeen onderhoud  

1 Bandenspanning en profiel controleren  

2 Remmen slijtage controleren, af en toe de fijnafstelling aanpassen  

2 Trapsensor bij ernstige vuil met spons en lauw water 

schoonmaken  

3 Ketting smeren en af en toe eens ontvetten 

4  Als er een slag in een wiel optreed direct door de dealer laten 

repareren.  

Servicebeurten en controle  

1ste Servicebeurt – 500 km – of na 3 maanden  

Voor het onderhoud aan uw elektrische fiets kunt u ten alle tijden 

bij uw Prestige dealer terecht. 

Schoonmaak 

U kunt uw fiets schoonmaken door eerst met een borstel het vuil te verwijderen en 
vervolgens met warm water te wassen. Zo ziet uw fiets er weer als nieuw uit. Een 
regelmatige schoonmaakbeurt van de fiets bevordert de levensduur. Pas op met 
te overvloedig gebruik van water in de buurt van de accu. Zorg er voor dat ook 
tussen het sensorplaatje in de sensor (bij de trapas) geen vuil komt. Bij het 
schoonmaken van de fiets, kunt u het beste de accu er uithalen. Gebruik nooit een 
hogedruk reiniger! Behalve een regelmatige schoonmaakbeurt is het verstandig 
om bepaalde onderdelen na het schoonmaken direct te behandelen. Zo adviseren 
wij om verchroomde delen, ongelakt aluminium en roestvaststalen onderdelen in 
te vetten met zuurvrije vaseline om oxidatie (roest) te voorkomen. Draaiende 
delen hebben vet/olie nodig. Het is aan te bevelen de ketting, tandwielen en assen 
regelmatig te smeren. Uw dealer kan dit voor u doen.  

 



Motor: 

De motor heeft geen onderhoud nodig. 

Ketting: 

Het wordt aanbevolen om de tandwielen met 6 versnellingen en de 

ketting van uw fiets regelmatig te smeren met de juiste producten. 

(Vraag uw dealer om advies). 

5. Garantie  
U krijgt 2 jaar garantie vanaf de dag dat u de fiets aankoopt. 

 

Geniet van uw nieuwe elektrische fiets! 


