<<HANDLEIDING>>

INTRO
Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Granville e-trend.
De Granville e-trend zal u vele kilometers fietsplezier met een buitengewoon comfortabel rijgedrag bezorgen.
De geavanceerde Granville e-trend technologie is ontwikkeld in Denemarken en
staat voor een hoge betrouwbaarheid.
Geen gedoe meer met complexe bedieningselementen maar een intuïtieve bediening met behulp van 9 ondersteuningsniveau. Dit maakt van de Granville e-trend
de nieuwe standaard op gebied van fietsen met elektrische trapondersteuning.
Let op: slechte afstelling en ingebruikname van de Granville e-trend kan resulteren in een verminderde prestatie en plezier dat u aan dit product kunt beleven.
Dus lees, voordat u van start gaat, deze gebruiksaanwijzing aandachtig om er
voor te zorgen dat uw Granville e-trend op de juiste manier wordt afgesteld en in
gebruik genomen.
Nogmaals hartelijk dank voor de aanschaf van de Granville e-trend
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1. ZIJAANZICHT
DISPLAY
BATTERIJ

MOTOR
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2. DISPLAY & BEDIENINGSTOETSEN
OMHOOG TOETS
POWER TOETS

SNELHEID MODE
SNELHEID

REM
ERROR
AFSTAND MODE
AFSTAND INFO

OMLAAG TOETS

LICHT
BATTERIJNIVEAU

3. (DE)ACTIVEER ASSISTENTIE
A

B
1sec.
E

F

1sec.

Activeer de batterij door de knop
bovenaan lang in te drukken

Men kan nu de display activeren door de
POWER toets 1 seconde in te drukken.

Om het systeem uit te schakelen druk opnieuw de knop bovenaan de batterij lang in.
De display valt uit.
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4. ASSISTENTIE INSTELLEN
Men kan nu het assistentie niveau
instellen van niveau 0 tot 9 met de
omhoog- en omlaag toets.
Bij niveau 9 geeft de motor
assistentie tot maximum 25km/h.

+
-

Men kan al wandelend assitentie krijgen tot 6km/h door de
omlaag toets lang in te houden

TIP!

5.WEERGAVE DISPLAY
SNELHEID MODE / AFSTAND MODE
Druk kort op de POWER toets om de snelheid mode en afstand mode te veranderen.

ACTUELE SNELHEID > GEMIDDELDE SNELHEID > MAXIMALE SNELHEID >
TRIP AFSTAND > TOTALE AFSTAND (ODO) > TRIP TIJD

AVG speed

MAX speed

Speed

Time
ODO
Trip
Indien er geen activiteit is voor 5 seconden, geeft de display automatisch de actuele
snelheid weer.

DATA RESET
Om de Tripafstand / Trip tijd / Gemiddelde snelheid / Maximale snelheid op nul te zetten
druk de omhoog - en omlaag toets tesamen 1 seconde in.

+

&
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6. INSTELLING DISPLAY
Men kan verschillende parameters instellen door het instellings menu te activeren. Door te
dubbelklikken op de power toets opent men het menu, om het menu te verlaten, dubbelklik
opnieuw op de power toets. Om naar een volgende instelling te gaan, bevestig met de
POWER toets.
Indien 10 seconden geen activiteit wordt het menu automatisch afegesloten.

DUBBELKLIK (<0,3sec. interval)

EENHEID KM/H - MPH
Kies de eenheid van het display: KM/H
of MPH met de omlaag- en omhoogtoets.

ACHTERGROND VERLICHTING DISPLAY
Men kan de achtergrondverlichting
instellen van 1 (beperkte verlichting) tot 5
(verhoogde verlichting) met de omhoog en omlaagtoets.

AUTO DEACTIVATIE
Men kan de tijd instellen van 1 tot 9
minuten waarop de display autmatisch
uitvalt na inactiviteit.
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WIELMAAT
Men kan de wielmaat instellen van:
16/18/20/24/26/700C/28/29 (inch)

!

Verkeerde wielmaat instelling veroorzaakt
abnormale snelheid en afstands weergave

SPANNING
Men kan volgende de spanning istellen: 24V/36V/UbE.
UbE is een gebruikers bepaalde spanning die via de
computer kan worden ingesteld.

WACHTWOORD / SNELHEIDS LIMIET
Om de snelheidslimiet in te stellen moet je
een wachtwoord ingeven.
Je kan het wachtwoord aanpassen via de
omhoog - en oplaag toets.
Het standaard wachtwoord is “1919”. Om
het wachtwoord te bevestigen druk kort op
de power toets. Indien incorrect gaat de
display terug naar “SPANNING” , indien
correct gaat het display naar SNELHEIDS
LIMIET.

SNELHEIDS LIMIET

De standaard limiet is 25km/h. Men kan de limiet instellen van 10 tot 45km/h.
De maximale snelheid is echter beperkt door de motor en de controller
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7. VOOR- & ACHTERLICHT ACTIVEREN

+

1sec.

Door de omhoogtoets 1 seconde in
te drukken, kan men het voorlicht en
achterlicht activeren.
Herhaal om de lichten te deactiveren.

8. ERROR CODES
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N° CODE Beschrijving

Handeling

01E

Bekijk de kabel connectie

Communicatie error

02E

Controller bescherming Bekijk de 3 fase power lijn

03E

3 fase power error

Bekijk de 3 fase power lijn connectie

04E

Batterijniveau laag

Laad batterij op

05E

Rem error

Bekijk de rem connectie

06E

Draai error

Bekijk de draai connectie

07E

Hall error

Bekijk de hall connectie

08-99E

Gereserveerd

Contacteer leverancier voor error definitie

9. BATTERIJ
VERWIJDER BATTERIJ
1. Open het slot
2. Haal de batterij uit het frame

1

2

MONTEER BATTERIJ
2

1. Duw de batterij onderaan in
het frame
2. Duw de batterij in het frame tot
het slot klikt

1
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BATTERIJ OPLADEN
Het laden van de batterij kan op twee manieren gebeuren:
1. Batterij blijft op de fiets (verwijder het dekseltje van de stekkerverbinding en
sluit de lader aan)
2. Batterij wordt uit zijn behuizing gehaald en op een andere plaats geladen (zie
hieronder)
LED lampjes op de lader
• Het rode lampje geeft aan dat de lader in werking is .
• Het lampje wordt groen als de batterij is volgeladen.
Lader & batterij bescherming
•
•

De batterij en lader hebben een ingebouwde overhittings-sensor. In geval de
hitte te hoog oploopt, dan wordt het systeem automatisch afgesloten voordat
er schade kan ontstaan
De lader schakelt de toevoer van elektriciteit automatisch uit als de batterij
volgeladen is

OPGELET!
Gebruik uitsluitend de lader die met de Granville E-volve fietsen wordt meegeleverd. Bij gebruik van andere laders vervalt iedere garantie en kan bovendien
ernstige schade aan de batterij en het elektrische systeem worden veroorzaakt.
In het ergste geval kan dit zelfs tot vuurgevaarlijke situaties leiden.
Laad de batterij minimum elke maand op!
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ONDERHOUD BATTERIJ
Het is echter heel belangrijk te weten dat de batterij zijn volledig vermogen maar
heeft na 5 volledige laad-cycli. Eén laad-cyclus wil zeggen: van een volledig lege
naar een volledig geladen batterij. Als u dus telkens maar 50 % van het accu
moet laden wil dit zeggen dat u tweemaal mag laden voordat u één laadcyclus
afgewerkt hebt.
Ook is het belangrijk te weten dat de prestatie van de batterij sterk afhangt van de
temperatuur. Het is niet ondenkbeeldig dat een accu bij negatieve temperaturen
tot 40 % minder goed gaat presteren en daarom is het aangewezen het accu bij
een temperatuur van ca. 10°C te bewaren en te laden
Heb u de batterij recent nog opgeladen? Als u de afgelopen maand de batterij
niet meer heeft opgeladen, dan wordt het tijd om dat weer een keer te doen. Het
opladen van de batterij zorgt voor een langere levensduur van de batterij, voor
betere prestaties en voorkomt beschadigingen.
Batterijen moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen.
•

Probeer de batterijen niet opzettelijk te verhitten of te beschadigen. Ze kunnen dan barsten, waardoor er giftige stoffen vrij kunnen komen.

•

Probeer de batterij niet uit elkaar te halen. Breng de fiets terug naar uw servicepunt, alleen hij/zij kan zorg dragen voor de juiste service en onderhoud.

•

Bewaar de batterij op een koele en droge plaats met voldoende ventilatie.
Vermijd direct contact met zonlicht.

•

Laat de batterij minimaal 1 keer in de 3 – 6 maanden een complete cyclus
van laden en ontladen ondergaan. Daarmee wordt de kwaliteit van de batterij
behouden ook als deze voor een langere periode wordt opgeslagen.
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10. GARANTIEVOORWAARDEN
5 JAAR GARANTIE
Op frame

2 JAAR GARANTIE
Op alle fietsonderdelen, behalve op onderdelen die onderhevig zijn aan normale
slijtage.

1 JAAR GARANTIE
Op alle elektrische componenten, de controller, LCD-display, de throttle, de lader,
batterij en motor. Bij elke poging tot de ontmanteling van die onderdelen vervalt
deze garantie.

UITGESLOTEN VAN GARANTIE
Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals banden, kettingen,
tand- en kettingwielen, remblokken, handvatten etc. Garantie vervalt tevens als
de schade is veroorzaakt door misbruik of ongevallen.
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11. WAARSCHUWINGEN VEILIGHEID
HET DOEL VAN DE STICKERS MET “VEILIGHEIDSICOONTJES” IS OM UW
AANDACHT TE VESTIGEN OP MOGELIJKE GEVAARLIJKE SITUATIES. DE
VEILIGHEIDICOONTJES EN DE BIJBEHORENDE UITLEG VERDIENEN UW
VOLSTE AANDACHT EN BEGRIP. DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
MOETEN ER VOOR ZORGEN DAT U ATTENT BLIJFT EN ZIJN OP ZICHZELF
NATUURLIJK GEEN VERVANGER VOOR PREVENTIEVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN.
Als u de waarschuwing in de wind slaat, kan dat leiden tot serieus lichamelijk letsel. Volg altijd de waarschuwingen en de bijbehorende instructies ter voorkoming
van het gevaar van brand, elektrische schok of lichamelijk letsel op.
Veiligheidswaarschuwing voordat u aan de slag gaat
1. Lees de gebruiksaanwijzing rustig door en overtuig uzelf er van dat u deze
goed begrijpt. Maak uzelf vertrouwd met het gebruik van de Granville e-trend
2. Inspecteer uw Granville e-trend voor ieder gebruik op losse en/of beschadigde onderdelen. Als er losse en/of beschadigde onderdelen zijn, maak
ze dan vast en/of voer de benodigde correcties, reparaties uit voordat u uw
Granville e-trend start. Indien nodig contacteer uw dealer / servicepunt.
3. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidentele of
zwaarwegende schade of verlies door het directe of indirecte gebruik van dit
product.
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NOTITIES

14

15

