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Welkom 
Dank u voor het kopen van de RadRhinoTM van Rad Power BikesTM. U heeft een kwaliteitsproduct gekocht waar u lang plezier aan zult beleven. 

Dank u voor ‘riding RAD!’  

Het gebruik van deze handleiding  
Deze handleiding bevat details van het product, de onderdelen en informatie over het gebruik, onderhoud en andere belangrijke tips. Lees deze 
handleiding aandachtig door en wordt vertrouwd met de RadRhino voordat u de fiets in gebruik neemt zodat u het product veilig kunt gebruiken en 
mogelijke ongelukken voorkomt. Bewaar deze handleiding als handige informatiebron over uw RadRhino.  

Deze handleiding bevat waarschuwingen en aandachtspunten met betrekking tot het veilig gebruik van het product en de 
gevolgen van het niet veilig instellen, gebruiken en onderhouden van het product. Alle informatie in deze handleiding dient 
aandachtig gelezen te worden en indien u vragen heeft moet u onmiddellijk contact opnemen met Rad Power Bikes. De 
opmerkingen, waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding aangeduid door middel van deze 
waarschuwingsdriehoek, vereisen met name uw aandacht. Gebruikers dienen ook speciale aandacht te besteden aan 
informatie in de handleiding welke begint met  BELANGRIJK.   

Omdat het onmogelijk is om te anticiperen op elke situatie of conditie die zich tijdens het fietsen kan voordoen beschrijft deze handleiding niet het veilig 
gebruik in alle situaties of onder alle condities. Aan het gebruik van een fiets zijn altijd risico’s verbonden die niet voorspelt of voorkomen kunnen worden 
en de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn. U dient deze handleiding samen met mogelijke andere documenten die met uw fiets geleverd 
zijn te bewaren. Echter is de inhoud van dit document zonder vooraankondiging aan wijziging of verandering onderhevig. Raadpleeg regelmatig 
www.radpowerbikes.com om de meest recente versie downloaden. Rad Power Bikes doet haar uiterste best om de nauwkeurigheid van dit document te 
waarborgen en is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit document.  Voor de montage en het afstellen van uw Rad Power 
Bike is speciaal gereedschap en vaardigheden nodig. Wij adviseren om dit door een opgeleide fietsmonteur te laten doen indien mogelijk. 

http://www.radpowerbikes.com/
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Algemene Informatie 
Belangrijke onderdelen en afmetingen 

 

RadRhino voertuigklasse 

De RadRhino is een zogenaamd type L1e-A gekeurd gemotoriseerde rijwiel. Controleer, bestudeer en houdt u aan wet- en 
regelgeving die geldt op de locatie waar u het product gaat gebruiken.  
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Onderdelen vervangen en accessoires aanbrengen 

Het gebruik van niet originele (reserve)onderdelen kan de veiligheid van uw RadRhino beïnvloeden, uw garantie doen 
vervallen en in sommige gevallen ervoor zorgen dat uw RadRhino niet meer voldoet aan wet- en regelgeving.  

Het vervangen van originele onderdelen of het aanbrengen van accessoires van derden of van Rad Power Bikes accessoires 
die niet expliciet bedoeld zijn voor uw model fiets, zijn voor uw eigen risico.  

Montage en afstellen 

Correcte montage en afstelling zijn zeer belangrijk om veiligheid, prestatie en comfort te kunnen garanderen. Indien u over 
de vaardigheden, ervaring en het juiste gereedschap beschikt om deze essentiële handelingen voor uw eerste rit uit te 
kunnen voeren, adviseren wij u om een opgeleide fietsmonteur uw werk te laten controleren. Indien u hier niet over beschikt 
adviseren wij u ten zeerste om deze werkzaamheden door een opgeleide fietsmonteur uit te laten inclusief toekomstige 
aanpassingen en het onderhoud.  

Montage instructie 
BELANGRIJK: De nu volgende montage procedure is slechts een algemeen advies om te helpen bij het monteren van uw Rad Power Bike. Het is geen 
volledige en uitgebreide handleiding die alle aspecten van het monteren, het onderhouden en het repareren omvat.  Wij adviseren u om een opgeleide 
fietsmonteur te consulteren om u te ondersteunen bij het monteren, repareren en onderhouden van uw fiets.  

Stap 1: Haal de fiets uit de verpakking en plaats de volledige inhoud van de doos zorgvuldig op de grond. Verwijder 
voorzichtig het verpakkingsmateriaal dat het frame en de onderdelen beschermt. Controleer of de volgende onderdelen in de 
verpakking aanwezig zijn. Neem contact op met Rad Power Bikes indien er onderdelen ontbreken.  

1. RadRhino 

2. Voorwiel en snelspanner 

3. Pedalen (Links en Rechts) 

4. Koplamp 

5. Lader 

6. Sleutels voor batterij 
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7. Gereedschap en handleiding  

8. Voorspatbord 

 

Stap 2: Installeer het stuur op de stuurpen zoals getoond in de montage video voor de RadRhino op de website 
www.radpowerbikes.com 

Zorg ervoor dat het stuur in het midden gemonteerd is en stevig vast zit. 

Stap 3: Installeer het voorwiel. Voor meer gedetailleerde instructies verwijzen we naar video op www.radpowerbikes.com 
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Stap 4: Installeren pedalen. Gebruik het pedaal met de markering “L” aan de linkerzijde en “R”aan de rechterzijde (de kant 
van de fiets waar de ketting en tandwielen zitten). Let erop dat u de pedalen correct vastzet. Het monteren moet recht en 
soepel verlopen anders beschadigt u de schroefdraad. Bevestig de pedalen stevig zoals in de video getoond wordt.  

 

Stap 5: Breng de banden door middel van een fietspomp op de juiste druk. De aanbevolen druk is 20 PSI (1.4 Bar). Zorg dat 
de banden niet te slap of niet te hard zijn opgepompt. 

Stap 6: De juiste zadelhoogte instellen. Stel het zadel op de juiste hoogte door de zadelpen goed vast te zetten met behulp 
van de snelspanner. Zorg ervoor dat de maximum markering op het onderste deel van de zadelpen niet boven het frame 
uitsteekt.  

Stap 7: Controleer of de batterij door middel van het batterijslot is vastgezet op de RadRhino.  

BELANGRIJK: Voordat de fiets voor de eerste keer gebruikt wordt, dient u ervoor te zorgen dat alle onderdelen goed zijn bevestigd en dat alle 
veiligheidsinspecties zoals in het volgende deel zijn beschreven goed zijn uitgevoerd. Indien u vragen heeft over de montage van uw fiets neem dan 
contact op met Rad Power Bikes. Bent u niet in staat om alle stappen in de montage video juist uit te voeren, of kunt u de montage video niet bekijken 
roept dan de hulp in van een fietsenreparateur en neem ook contact op met Rad Power Bikes voor hulp.  
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Stel geen enkel onderdeel af voorbij de minimum markering zoals aangegeven op de volgende onderdelen : de zadelpen, de 
stuurpen en de bagagedrager. Zorg ervoor dat alle onderdelen op de juiste manier zijn vastgezet voordat u verder gaat met de 
volgende stap. Anders is er risico op ernstig letsel of de dood.  

Aanbevolen aandraaimomenten 
Onderdeel Aandraaimoment (Nm)  

Stuur 18-20 

Stuurpen 18-20 

Zadel 18-20 

Voorwiel (voor fietsen die voorzien zijn van een wiel met moeren) 16-25 

Achterwiel 35-40  

Trapas onderdelen 35-55 

Pedalen 35 

Schijfrem bouten 6 

Remklauw bevestiging 10 

Crank bouten 40 

Achterderailleur kabelbevestiging 6 

Voorderailleur klem 7 

Zadelpenklem 7 

 

Zadelhoogte instellen 
1) Open de snelspanner door de hendel 180 graden naar buiten te draaien. 

2) U kunt nu het zadel en de zadelpen naar boven en naar beneden bewegen. Stel de gewenste zadelhoogte in. 

3) Nadat u de stelmoer op de snelspanner hebt aangedraaid sluit u de snelspanner door de hendel weer 180 graden terug te 

draaien zoals u op onderstaande afbeelding kunt zien. Het zadel moet nu niet meer naar boven of naar beneden kunnen 

bewegen.  
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Controleer voordat u gaat rijden of de snelspanner correct is vastgezet en het zadel niet naar boven of beneden kan bewegen. 

Voer deze controle uit elke keer voordat u gaat fietsen of wanneer u uw fiets ergens zonder toezicht heeft gestald. Zo niet dan 

kan de zadelpen losraken met als resultaat het verlies van controle en mogelijk ernstig letsel.  

Voor de meeste gebruikers kunt u de juiste zadelpositie controleren door de bal van uw voet op het pedaal te zetten en de 
crank op het laagste punt te draaien. Uw knie moet nu iets gebogen zijn. Uw been mag niet volledig gestrekt zijn.  

 

De zadelpositie en zadelhoek instellen 

Om de horizontale positie en hoek van het zadel in te stellen: 

1) Draai de inbusbout die direct onder het zadel zit los. Door het losdraaien van de inbusbout zal de zadelklem loskomen.  

2) U kunt nu het zadel voorwaarts en achterwaarts bewegen en u kunt de hoek van het zadel veranderen. De meeste 

gebruikers geven de voorkeur aan een horizontale positie van het zadel. Op de zadelrails bevinden zich witte 

markeringen. Deze geven de maximale positie voorwaarts en achterwaarts aan. Ga niet voorbij deze markeringen.  
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BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de zadelpen en het zadel juist zijn ingesteld voordat u gaat rijden. Stel de zadelpen zo af dat de markering voor de maximale 
hoogte niet zichtbaar is maar zich in het frame bevindt. Is dit wel het geval dan kan de zadelpen en / of het frame breken wat kan leiden tot verlies van 
controle over de fiets. Zorg ervoor dat de zadelklem goed is vastgezet voordat u de fiets voor de eerste keer gebruikt. Een niet vastgezette zadelklem kan 
de fiets beschadigen of leiden tot verlies van controle over de fiets. Controleer regelmatig of de zadelklem nog vastzit. 

Comfort 

Voor de meest comfortabele positie is het noodzakelijk dat de berijder de armen niet overstrekt tijdens het rijden. Het 
meeste comfort en meest efficiënte positie wordt verkregen door het zadel op de juiste manier in te stellen zoals hiervoor 
beschreven Door de juiste zadelhoogte wordt voorkomen dat het been overstrekt wordt. Voor de meeste gebruikers kunt u 
de juiste zadelpositie controleren door de bal van uw voet op het pedaal te zetten en de crank op het laagste punt te draaien. 
Uw knie moet nu iets gebogen zijn. Uw been mag niet volledig gestrekt of zelfs overstrekt zijn.  Als u vragen heeft over de 
meest geschikte rijpositie voor u dient u een specialist te raadplegen voor een persoonlijk advies.  

Batterij opladen 
Oplaadprocedure 

Volg deze stappen bij het opladen van uw Rad Power Bike:  

1. Schakel de batterij uit door middel van de zilveren verlichte aan/uit knop op de zijkant van de batterij. De knop mag niet 

ingedrukt en niet verlicht zijn.  

2. Verwijder de rubberen klep van de oplaad aansluiting op de batterij aan de andere zijde van de aan / uit knop.  
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3. De batterij kan zowel op de fiets als los opgeladen worden. Plaats de oplader op een veilige en vlakke plaats. Steek de 

cilindervormige stekker van de oplader in de oplaad aansluiting van de batterij. 

4. Steek de 230V stekker nu in een wandcontactdoos. De oplader gaat nu automatisch opladen. De LED laadindicator licht 

nu rood op. 

5. Nadat het opladen gereed is zal de LED laadindicator van rood naar groen veranderen. Verwijder nu eerst de stekker uit 

de wandcontactdoos waarna u de stekker uit de oplaad aansluiting van de batterij kunt verwijderen.  
Laadt de batterij altijd op bij een temperatuur tussen de 10 en 26 graden Celsius op. Controleer of de oplader niet beschadigt 
is voordat u de batterij oplaadt. Als u iets ongebruikelijks opmerkt tijdens het opladen stop dan onmiddellijk met opladen en 
neem contact op met Rad Power Bikes.  

Tips voor het opladen van de batterij 
o De batterij moet na elk gebruik opgeladen worden. De batterij heeft geen zogenaamd memory-effect waardoor de 

batterij zonder problemen elke keer kan worden opgeladen. 

o De batterij kan los van de fiets worden opgeladen. 

o Verwijder de batterij door de sleutel om te draaien en vervolgens de batterij gelijktijdig naar u toe en naar boven te 

trekken totdat de batterij los komt van de batterijhouder. 

o De lader stopt automatisch zodra de batterij opgeladen is.. 

o Laadt altijd op een droge plaats en binnen op. Laadt niet op in direct zonlicht en zorg dat de omgeving schoon is.  

o Dek de oplader niet af als de batterijlader is ingeschakeld. De oplader wordt door de lucht gekoeld en mag daarom niet 

afgedekt worden. Gebruik de lader niet omgekeerd. Zorg ervoor dat de bovenzijde naar boven wijst. Een omgedraaide 

lader kan niet voldoende koelen en de levensduur zal daardoor afnemen.  

o Controleer elke keer als u de batterij gaat opladen dat de kabels, de oplader en de batterij nog in goede staat zijn. 

o De LED-indicator op de oplader verandert van rood naar groen als de batterij is opgeladen. De LED indicator is rood als de 

batterij nog niet volledig is opgeladen. 

o Het volledig opladen van de batterij duurt normaal gesproken 3 tot 5 uur. Het opladen kan de eerste keer dat u de 

batterij laadt langer duren. De batterij is dan aan het balanceren. 

o Laadt op in een vrije ruimte zodat u niet struikelt over de kabels of dat uw fiets, batterij of oplader beschadigd raakt.  
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Als de batterij verwijderd is 
o Raak nooit de “+” en “-“ contacten aan de onderzijde van de batterij aan. 

o Let op dat u de batterij niet laat vallen of beschadigt. 

o Zorg ervoor dat de batterij steeds is uitgeschakeld wanneer u de batterij van de fiets verwijderd.  

De batterij op de fiets plaatsen 
o Zorg ervoor dat de batterij is uitgeschakeld voordat u de batterij op de batterijhouder schuift. 

o Forceer de batterij niet op de batterijhouder. Plaats de batterij zorgvuldig in de juiste positie en druk de batterij 

voorzichtig naar beneden. 

o Zorg ervoor dat het slot van de batterij in de gesloten stand staat voordat u gaat rijden. Dit kunt u controleren door de 

batterij naar boven te trekken. Als de batterij niet naar boven beweegt is het slot dicht.  

Oplaadtijd 

Wanneer de oplaad aansluiting op de batterij verbonden is met de stekker van de oplader en de batterij niet volledig is 
opgeladen zal de LED laadindicator rood oplichten. De rode laadindicator geeft aan dat de batterij aan het opladen is. De 
oplaadtijd is afhankelijk van verschillende factoren zoals rijafstand, rijstijl, terrein, lading en de leeftijd van de batterij. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van geschatte oplaadtijd gebaseerd op de meest gebruikelijke afstanden en normaal 
gebruik: 

Rijafstand Oplaadtijd tot volledig opgeladen 

8 km 1 uur 

16 km 1.5 uur 

24 km 2.5 uur 

32 km 3.5 uur 

40 km 4.5 uur 

48 km 5.5 uur 
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BELANGRIJK: Als de batterij nieuw of volledig leeg is kan de oplaadtijd langer zijn. Met toenemende leeftijd van de batterij kan de 
oplaadtijd toenemen. Dat zal naar verwachting pas na 3 tot 5 jaar gebruik plaatsvinden bij normaal gebruik van de batterij. Als de batterij 
niet normaal oplaadt of wanneer het langer duurt dan verwacht, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Rad Power Bikes.  

Veiligheidsinformatie met betrekking tot de oplader 
o Bewaar de oplader op een veilige plek buiten bereik van kinderen. 

o Laad de batterij steeds op voor elk gebruik om de levensduur van de batterij te maximaliseren en om ervoor te zorgen dat 

de batterij niet te diep ontladen wordt.  

o Laad de batterij uitsluitend op met de originele door Rad Power Bikes geleverde oplader of een door Rad Power Bikes 

geleverde oplader die door Rad Power Bikes geschikt bevonden is voor het specifieke chassisnummer van uw fiets. 

o De oplader werkt op standaard 110/220 V 50/60 Hz wandcontactdozen. Open de oplader niet om de spanning te kiezen. 

De oplader detecteert automatisch de gebruikte aansluitspanning. 

o Voorkom dat de oplader in contact komt met vloeistoffen, vuil of metalen objecten  

o Gebruik de oplader op een plek waar deze niet beschadigd kan worden door een val of vallende objecten.  

o De oplader dient binnen in een droge en goed geventileerde omgeving gebruikt te worden. 

o Als u een vreemde geur ruikt of wanneer de batterij of oplader oververhit raken, dient u onmiddellijk te stoppen met 

opladen en contact op te nemen met Rad Power Bikes.  

o Trek niet aan de kabels van de oplader. Als u de 230 V stekker verwijdert uit de wandcontactdoos of de oplaadstekker 

verwijdert uit de oplaad aansluiting op de batterij, doet u dat door aan de stekker te trekken en niet aan de kabel.  
Zorg ervoor dat u de hierboven beschreven procedures en veiligheidsinformatie opvolgt wanneer u de RadRhino oplaadt. Als u 
dit niet doet kunnen uw RadRhino, de oplader en uw persoonlijke bezittingen beschadigd raken, ook kan dit leiden tot ernstig 
letsel of de dood.   

Montage kentekenplaat 

Afhankelijk van de locatie waar u het product gaat gebruiken, dient u te beschikken over een rijbewijs en/of een verzekerings- 
of kentekenplaat om van de RadRhino L1e-A gemotoriseerd rijwiel gebruik te mogen maken.  
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De RadRhino is uitgerust met een bevestigingsplaat om de kentekenplaten die gebruikt worden voor een L1e-A voertuig op te 
kunnen bevestigen.  

Zorg ervoor dat u voor het gebruik van het product op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op 
een gemotoriseerd rijwiel en zorg er tevens voor dat, indien nodig, de kentekenplaat goed vast zit. 

Bediening 
Opstart procedure 

Nadat de fiets op de juiste manier is gemonteerd zoals in de video getoond en alle onderdelen op de juiste manier zijn 
vastgezet, kunt u de fiets gaan gebruiken en de gewenste trapondersteuning instellen.  

1. Zet de batterij vast door de sleutel in de richting van de wijzers van de klok om te draaien. Voordat u verder gaat, 

verwijdert u de sleutel en controleert of de batterij goed vast zit. 

2. Druk nu op de aan / uit knop op de batterij. Er is nu een blauw licht zichtbaar op de knop wat betekent dat de fiets aan 

staat.  

3. Druk nu gedurende twee seconden op de zwarte ‘mode’ knop welke links op het stuur gemonteerd is. Het display moet 

nu aangaan. 

4. Kies het gewenste traponderteuningsniveau van niveau 1 tot en met 5 door herhaaldelijk op de pijltjes knoppen onder en 

boven de ‘mode’ knop te drukken. Het geselecteerde niveau kunt u op het display aflezen. Niveau 1 is het laagste niveau 

van trapondersteuning en niveau 5 is het hoogste niveau. Niveau 0 geeft aan dat er geen trapondersteuning is.  

5. De gashendel aan de rechterzijde van het stuur kan gebruikt worden wanneer de rode knop onder de hendel is ingedrukt. 

U kunt gas geven door de hendel langzaam naar u toe te draaien. Als de rode knop niet is ingedrukt is de gashendel 

buiten werking. 

6. De koplamp is altijd aan als de batterij en/of het display aan is. Om de achterlamp aan te zetten houdt u gedurende 3 

seconden gelijktijdig de knop met het pijltje naar boven en de ‘mode’ knop ingedrukt. 

7. Als de fiets aan staat kunt u de remlichten controleren door een voor een de linker en de rechter rem in te knijpen. Elke 

keer dat u de rem inknijpt dient het remlicht op te lichten.  
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8. Zorg dat u de juiste veiligheidsuitrusting en rijervaring heeft voordat u de fiets gaat gebruiken. Zorg dat de fiets in de door 

u gewenste versnelling staat en dat de juist trapondersteuning is gekozen. U kunt ook de gashendel gebruiken om te 

versnellen of om een constante snelheid te behouden.  
BELANGRIJK: Zelfs al bent u een ervaren fietser dient u ervoor te zorgen dat u voldoende tijd heeft genomen om de inhoud van deze handleiding en 
eventuele additionele handleidingen welke zijn meegeleverd met uw RadRhino te lezen en de adviezen zoals beschreven op te volgen.  

BELANGRIJK: Voer de stappen zoals beschreven in de hoofdstuk over ‘Bediening’ pas uit nadat u de volledige handleiding heeft gelezen. Er wordt nog 
belangrijke informatie gegeven in de hierna volgende hoofdstukken met name ook op het gebied van veiligheid.  

Gebruikers moeten gewend raken aan regelen van de trapondersteuning en de gashendel voordat de fiets gebruikt wordt. De 
gashendel stelt de gebruiker in staat om het volledige vermogen van de motor te gebruiken vanaf stilstand. Onervaren 
gebruikers dienen zeer voorzichtig te zijn wanneer zij voor het eerst gebruik maken van de gashendel. De trapondersteuning 
werkt ook zeer krachtig. Gebruikers moeten goed begrijpen hoe het systeem werkt voordat ze voor het eerst gebruik van de 
fiets maken. Het niet vooraf verdiepen in de werking en bediening van het systeem van uw Rad Power Bike kan leiden tot 

ernstig letsel. Besteed alstublieft aandacht aan deze waarschuwing. 

Gebruikers moeten de instructies en waarschuwingen in deze handleiding voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van 
anderen volgen. Gebruik uw Rad Power Bike niet totdat u voldoende kennis hebt opgedaan over de bediening van de fiets. 
Het niet volgen van de instructies vallen kan leiden tot schade welke buiten de garantie valt en kan ernstig letsel tot gevolg 
hebben voor uzelf maar ook voor anderen alsook schade aan eigendommen en/of uw Rad Power Bike. Neem contact op met 
Rad Power Bikes indien u vragen heeft over montage of bediening. 
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Display kenmerken 

De afbeelding laat de diverse kenmerken en informatie welke 
zichtbaar zijn op het display zien. Het display wordt bediend 
door gebruik te maken van de drie knoppen die gemonteerd 
zijn op de linkerzijde van het stuur. 

Reikwijdte 

De reikwijdte van uw Rad Power Bike is de afstand die de 
fiets kan afleggen op één volle batterijlading. De reikwijdtes 
in deze handleiding zijn schattingen gebaseerd op normaal 
gebruik. Enkele van de factoren die de reikwijdte beïnvloeden 
zijn hoogteverschillen, snelheid, gewicht, versnelling, aantal 
starts en stops en omgevingstemperatuur. Bandenspanning 
en ondergrond zijn ook belangrijke variabelen om rekening 
mee te houden.  

We adviseren om eerst een lage ondersteuning te kiezen wanneer u de Rad Power Bike voor het eerst gebruikt zodat u de 
fiets leert kennen. Zodra u ervaring heeft opgedaan met de reikwijdte op uw routes en de prestaties van uw Rad Power Bike 
kunt u de ondersteuning aanpassen op basis van uw voorkeur en uw rijgedrag.  

De volgende tabel geeft geschatte reikwijdte op basis van verscheidene factoren. Deze tabel is bedoeld om gebruikers een 
idee te geven van de factoren die de reikwijdte vergroten of verkleinen. Rad Power Bikes geeft geen garanties met betrekking 
tot reikwijdte van individuele gebruikers. 

 

 

Verwachte reikwijdte Rijomstandigheden 
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32 km o Heuvelachtig terrein 

o Hoog gewicht 

o Kopwind 

o Hoge snelheid 

o Licht trappen 

48 km o Vlak terrein 

o Normaal gewicht 

o Geen wind 

o Gemiddelde snelheid 

o Licht trappen 

64 km o Vlak terrein 

o Normaal gewicht 

o Geen wind 

o Laag trapondersteuningsniveau 

o Gemiddeld tot zwaar trappen 

 

Indicatie batterijlading 

Op het display van uw Rad Power Bike kunt u de batterijlading aflezen. We raden aan dat gebruikers de batterij zo snel 
mogelijk opladen zodra slechts nog één streepje zichtbaar is op het display. Zodra de batterij volledig leeg is gaat het laatste 
stripje knipperen en dient de fiets niet meer gebruikt te worden.   

 



 
 

18 

Tips om de reikwijdte en levensduur van de batterij te maximaliseren 

BELANGRIJK: Gebruikers dienen de volgende beperkingen te respecteren om te voorkomen dat de motor oververhit raakt of beschadigt 
door overbelasting.  

o Berijdt geen heuvels met meer dan 15% stijgingspercentage. 

o Ondersteun de motor door mee te trappen bij het beklimmen van heuvels en wanneer u vanuit stilstand wegrijdt.  

o Voorkom plotseling starten en stoppen. 

o Beperk de kracht tot 500 Watt wanneer u een heuvel beklimt. Het aantal Watts wordt tijdens het rijden op het display 

aangegeven. Dit kunt u bereiken door trapondersteuningsniveaus 0, 1, 2 of 3 te kiezen.  

o Versnel langzaam. 

Parkeren, opbergen en transport 

Gebruik de volgende basis tips met betrekking tot het parkeren, opslaan en transporteren van uw fiets.   

o Om te voorkomen dat de motor plotseling versnelt dient u de fiets uit te schakelen wanneer u de fiets duwt. Parkeer de 

fiets binnen. 

o Schakel de fiets en verlichting uit. Verwijder de sleutel van de fiets en controleer voor de veiligheid dat de batterij op slot 

zit of verwijderd is. 

o Zorg dat uw fiets op de openbare weg geparkeerd is volgens de lokaal geldende wet- en regelgeving.  

o Indien u de fiets buiten in de regen of onder vochtige condities moet parkeren dient u de fiets naderhand binnen te 

parkeren zodat het systeem kan drogen. Net als bij een gewone fiets betekent gebruik onder natte condities dat u vaker 

dan normaal preventief onderhoud moet plegen om er zeker van te zijn dat uw fiets niet roest en dat alle systemen altijd 

veilig functioneren. 

o Plaats uw Rad Power Bike niet in een rek of op een drager die niet ontworpen is voor de afmetingen en het gewicht van 

uw fiets. 

o Brede banden zoals gebruikt op de RadRhino passen niet op alle fietsendragers. Selecteer een fietsendrager welke 

geschikt is voor de bandenmaat en het gewicht van uw RadRhino.  
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o We raden aan dat u gebruikt maakt van een slot zodra u de fiets parkeert. Rad Power Bikes adviseert geen bepaald type 

of merk slot en ook niet de wijze van beveiligen van uw fiets. Wij adviseren u echter wel maatregelen te treffen om 

diefstal te voorkomen. 

o Als u de fiets opbergt of op een fietsendrager plaatst kunt u de batterij verwijderen om het gewicht te verminderen, wat 

het tillen van de fiets tevens vergemakkelijkt  

Fiets belasten 

MAXIMALE BELASTING RADRHINO 

De maximum totale belasting van de RadRhino (125 kilogram) is inclusief het gewicht van de berijder, kleding, uitrusting, bagage etcetera. 
De standaard is niet ontworpen om de fiets te bepakken. U MOET de fiets vasthouden wanneer u de fiets bepakt. Ga er niet vanuit dat de 
fiets stabiel op de standaard staat. Hou de fiets altijd vast als u de fiets bepakt of als er bagage op de fiets aanwezig is. 

Maximale totale belasting: 125 kilogram 

Maximale belasting bagagedrager: 18 kilogram 

Bagage meenemen 

Aan het meenemen van bagage zijn risico’s verbonden. Gebruikers dienen eerst met lichte bagage te oefenen op een vlak en 
open terrein zonder obstakels voordat men zwaardere bagage meeneemt. U moet wennen aan het remmen, sturen en 
balanceren om veilig bagage op uw RadRhino mee te kunnen nemen. Het remmen en accelereren wordt sterk beïnvloed door 
het aanbrengen van bagage.  

BELANGRIJK: Onderstaande lijst bevat belangrijk tips voor het veilig vervoeren van bagage met uw RadRhino.  

● Plan uw route vooraf. Uw vermogen om heuvels te beklimmen, het sturen en remmen worden beïnvloed wanneer u 

bagage vervoert. Heuvels die normaal makkelijk beklommen of afgedaald kunnen worden kunnen uitdagend of zelfs 

gevaarlijk worden wanneer u bagage vervoerd.  

● De bagage dient zo laag mogelijk aangebracht te worden zodat het zwaartepunt laag is en de stabiliteit verbeterd. Zorg 

ervoor dat de bagage de grond niet kan raken en niet in contact kan komen met bewegende delen. 
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● Zorg ervoor dat de bagage goed vast zit en controleer regelmatig of deze niet is losgeraakt.  

● Probeer eerst met de bagage te rijden open een vlak en open terrein voordat u op de openbare weg gaat rijden. 
Gebruik nooit enkel de voorrem. Gebruik altijd eerst de achterrem voordat u de voorrem gebruikt. Gebruikt altijd de voor- en 
achterrem wanneer u afremt. Als u met zware bagage rijdt en met hoge snelheid zeer sterk remt met alleen de voorrem kan de 
voorvork mogelijk breken of u kunt de controle over de fiets verliezen.  

De standaard is niet ontworpen om de fiets te bepakken. U MOET de fiets vasthouden wanneer u de fiets bepakt. Ga er niet 
vanuit dat de fiets stabiel op de standaard staat. Hou de fiets altijd vast als u de fiets bepakt of als er bagage op de fiets 
aanwezig is. 

Onderhoud 
Fiets verzorgen 

Het is voor uw veiligheid belangrijk de fiets correct te onderhouden. U dient de volgende adviezen op te volgen en met 
regelmaat uw fiets na laten kijken door een opgeleide fietsmonteur.  

1. Als u de batterij niet gebruikt dient u hem volledig opgeladen te bewaren. 

2. Dompel de fiets of de onderdelen van de fiets nooit onder water. Hierdoor kan het elektrische systeem beschadigd raken.  

3. Controleer regelmatig de kabels en connectoren op beschadigingen en of alles nog goed aangesloten is.  

4. Om de fiets te reinigen neemt u het vuil met een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel af. Wrijf de fiets met een 

doek droog. 

5. Parkeer de fiets binnen of onder een afdak. Voorkom dat de fiets in de regen geparkeerd wordt en voorkom contact met 

corrosieve materialen. Indien de fiets nat is geregend dient u de fiets af te drogen en de ketting en alle niet gelakte 

metalen delen in te vetten met een anti-roest vet of olie.  

6. Als u de fiets aan de kust of op het strand gebruikt, wordt de fiets blootgesteld aan zeer corrosief zout. U dient uw fiets 

regelmatig te reinigen en alle niet gelakte metalen delen in te vetten met een anti-roest vet of olie. Schade door corrosie 

valt niet onder de garantie. Om de levensduur van uw fiets niet te verkleinen dient u extra aandacht te besteden aan uw 

fiets indien u deze gebruikt aan de kust of gebieden met zoute lucht of zout water. 
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7. Als de lagers van de naaf en de trap-as onderwater zijn geweest dienen ze opnieuw voorzien te worden van vet. Dit 

voorkomt dat de lagers versneld slijten.  

8. Indien de lak beschadigd is dient u door middel van een lakstift de lak te herstellen om corrosie te voorkomen. Blanke 

nagellak kan ook als preventief middel gebruikt worden. 

9. Maak regelmatig alle bewegende delen schoon en vet deze in. Controleer en zet onderdelen vast en stel af indien nodig.  

10. De RadRhino is uitgerust met spatborden en een bagagedrager. Controleer regelmatig of deze onderdelen goed bevestigd 

en in goede conditie zijn.  
De kabels, spaken en ketting zullen na 80 tot 160 kilometer rek vertonen. De afstand is afhankelijk van het totale gewicht, rijstijl 
en het terrein. In deze periode kunnen ook bouten en moeren los gaan zitten. Laat daarom een opgeleide fietsmonteur na 80 
tot 160 kilometer een servicebeurt uitvoeren. Regelmatige controles zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat uw fiets veilig en 
probleemloos blijft. 

Veiligheid controlelijst 

BELANGRIJK: Voor elke rit dient u de volgende controles uit te voeren: 

Veiligheid controle  Basis stappen 

1. Remmen o Zorg ervoor dat de voorrem en achterrem correct werken.  

o Zorg ervoor dat de remblokken niet versleten zijn en juist zijn 

gepositioneerd in relatie tot de velg. 

o Zorg ervoor dat de remkabels zijn ingevet, juist zijn afgesteld en geen 

overmatige slijtage vertonen. 

o Zorg ervoor dat de scharnierpunten van de remhendels zijn ingevet en 

goed vast zitten aan het stuur.  

2. Wielen en banden o Zorg ervoor dat de bandenspanning binnen de grenzen valt die op de 

band aangegeven staat.  

o Zorg ervoor dat de banden voldoende profiel hebben en geen bulten 

vertonen.  

o Zorg ervoor dat de velgen recht zijn en dat er geen vervormingen of 

beschadigingen zijn. 

o Zorg ervoor dat alle spaken goed vastzitten en niet gebroken zijn. 
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o Controleer dat de asmoeren en de snelspanner vastzitten. Als uw fiets 

voorzien is van snelspanner dient u te controleren of de hendels juist 

vast zitten en in de gesloten positie zijn.  

3. Stuur o Zorg ervoor dat het stuur en de stuurpen goed zijn afgesteld en goed 

vastzitten. 

o Zorg ervoor dat het stuur in de juiste verhouding tot de vork en 

rijrichting is afgesteld.  

4. Ketting o Zorg ervoor dat de ketting schoon en ingevet is en dat deze op de juiste 

spanning staat. 

o Verzorg de ketting extra goed in natte omstandigheden. 

5. Lagers o Zorg ervoor dat alle lagers voorzien zijn van voldoende vet, vrij lopen en 

geen speling vertonen of geluid maken.  

o Controleer de balhoofdlagers, wiellagers, pedaallagers en trapaslagers.  

6. Pedalen en cranks o Zorg ervoor dat de pedalen goed zijn vastgezet op de cranks. 

o Zorg ervoor dat de cranks goed vastzitten op de trapas en dat ze niet 

verbogen zijn. 

7. Derailleurs o Controleer dat de derailleur(s) goed zijn afgesteld en goed functioneren.  

o Zorg ervoor dat de remhendels en versnellingshendel(s) goed vastzitten 

aan het stuur en correct functioneren. 

o Zorg ervoor dat alle rem- en schakelkabels goed ingevet zijn en correct 

kunnen bewegen.   

8. Frame en vork o Controleer dat het frame en de vork niet gebroken of krom zijn of 

scheuren vertonen. 

o Als het frame of de vork gebroken is, een scheur vertonen of krom zijn 

dient het onderdeel vervangen te worden. 

9. Accessoires o Zorg ervoor dat alle reflectoren gemonteerd zijn en niet worden 

afgedekt. 

o Zorg ervoor dat alle andere accessoires en onderdelen juist gemonteerd 

zijn en vastzitten. 

o Zorg ervoor dat de gebruiker een helm en andere fietskleding draagt. 

10. Motor en gashendel o Zorg ervoor dat de motor vrijloopt en de lagers in goede staat zijn. 

o Zorg ervoor dat alle elektrische kabels die naar de motor lopen 

vastzitten en niet beschadigd zijn.  

o Zorg ervoor dat de asmoeren van de motor vastzitten en dat alle 

reactiearmen en ringen op de juist plek zijn gemonteerd. 
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11. Batterij o Zorg ervoor dat de batterij opgeladen is.  

o Zorg ervoor dat de batterij niet beschadigd is. 

o Zet de batterij vast op de batterijhouder en controleer of de batterij vast 

zit. 

12. Spatborden o Zorg ervoor dat de spatbordbevestiging goed vastzit.  

o Zorg ervoor dat er geen scheuren in de spatborden zitten. 

13. Bagagedrager o Zorg dat de bagagedrager goed bevestigd is.  

o Zorg ervoor dat het achterlicht en de kabel goed vastzitten. 

Problemen oplossen 
Basis probleemoplossingen 

 Symptoom Mogelijk oorzaak Meest voorkomende oplossing 

1 De fiets doet het niet 1. Batterij is leeg 

2. Los contact 

3. Batterij zit niet goed in de batterijhouder 

4. Niet de juiste procedure gevolgd 

5. De remmen zijn ingedrukt 

1. Laadt de batterij op 

2. Maak de connectoren en schoon en repareer 

3. Sluit de batterij aan 

4. Volg de juiste procedure 

5. Laat de remhendel los 

2 Onregelmatige versnelling 
en/of verlaagde maximum 
snelheid 

1. Onvoldoende batterijlading 

2. Losse of beschadigde remhendel 

1. Laadt of vervang de batterij 

2. Vervang de gashendel 

3 Als de fiets aanstaat reageert 
de motor het niet 

1. Losse bekabeling 

2. Losse of beschadigde gashendel 

3. Losse of beschadigde motoraansluiting 

4. Kapotte motor 

1. Repareer en sluit opnieuw aan 

2. Zet vast of vervang 

3. Maak vast of vervang 

4. Repareer of vervang 

4 Verminderde reikwijdte 1. Lage bandenspanning 

2. Onvoldoende batterijlading of kapotte batterij 

3. Rijden in heel heuvelachtig gebied, sterke kopwind, 

vaak remmen en/of zware bagage 

4. Batterij is oud, beschadigd of leeg laten lopen 

gedurende een lange tijd zonder regelmatig 

opladen 

5. Remmen lopen aan 

1. Banden op juiste spanning brengen 

2. Verbindingen controleren of batterij opladen 

3. Zelf meer meetrappen of route aanpassen 

4. Batterij vervangen 

5. Remmen lossen 

5 De batterij laadt niet op 1. Oplader niet correct aangesloten 1. Sluit de oplader op Juiste manier aan 
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2. Oplader stuk 

3. Batterij stuk 

4. Bedrading stuk 

2. Vervang de oplader 

3. Vervang de batterij 

4. Repareer of vervang de bedrading 

6 Wiel of motor maakt vreemd 
geluids 

1. Motorlagers stuk 

2. Velg of spaken stuk 

3. Motorbedrading stuk 

1. Vervang de motorlagers 

2. Repareer of vervang de spaken of velg 

3. Repareer of vervang de motor 

Fout opsporing 

Uw RadRhino is uitgerust met een foutdetectiesysteem die is geïntegreerd in het display en de controller. In het geval van 
een foutdetectie door het systeem, wordt er een foutcode op het display getoond. De volgende codes zijn de meest 
voorkomende codes en kunnen helpen bij het vaststellen van een probleem. Indien uw fiets een foutcode toont, is het aan te 
raden om de fiets per direct niet meer te gebruiken en contact op te nemen met Rad Power Bikes.  

Error Code Betekenis 

21 Abnormale stroom 

22 Kapotte gashendel 

23 Motor fase probleem 

24 Motor Hall stuk 

25 Rem functioneert niet of de rem was ingedrukt toe de 
fiets aangezet werd 

30 Abnormale communicatie 
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Bedradingsschema 

Het basis bedradingsschema 
van het complete 
elektronische systeem dient 
gebruikt te worden bij het 
vaststellen van problemen met 
hulp van een Rad Power Bikes 
technisch medewerker. 
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Waarschuwingen en veiligheid 
Algemene waarschuwingen 

Het rijden op een fiets zorgt altijd voor een verhoogd risico op letsel en op schade. Door te fietsen, draagt u zelf deze 
verantwoordelijkheid. Daarom dient u de regels met betrekking tot veilig en verantwoord fietsen toe te passen. Ook dient u 
ervoor te zorgen dat u de fiets op de juiste manier gebruikt en dat de fiets goed is onderhouden. Correct gebruik en onderhoud 
verminderen het risico op letsel.  

Berijders dienen de fysiek conditie, reactietijd en de mentale capaciteit hebben om aan het verkeer deel te kunnen nemen en 
de regels en wetten voor elektrische fietsen op te volgen ongeacht leeftijd. Als u een lichamelijk gebrek of beperking heeft 
zoals een visuele beperking, een gehoorbeperking, fysieke beperking, cognitieve of spraakbeperking, of een andere beperking 
dient u een dokter te raadplegen voordat u op een fiets gaat rijden.  

Algemene gebruiksregels 

BELANGRIJK: We raden aan dat alle gebruiker aandachtig onderstaande algemene gebruiksregels lezen voordat ze de Rad Power Bike 
gebruiken.   

o Volg de geldende lokale wet- en regelgeving wanneer u gaat fietsen.  

o Voor extra informatie dient u contact op te nemen met de lokaal verantwoordelijke wet- en/of regelgever.  

o Fiets voorspelbaar en in een rechte lijn. Rij nooit tegen de verkeersrichting in. 

o Steek uw hand uit wanneer u afslaat. 

o Fiets defensief. Andere weggebruikers kunnen u mogelijk moeilijk zien.  

o Concentreer u op de weg voor u. Mijdt gaten in de weg, grind, natte of gladde wegen, stoepranden, rails, drempels, 

putdeksels en andere obstakels.  

o Fiets haaks over rails of loop er met u fiets overheen. 

o Verwacht het onverwachte zoals plotseling openende portieren of auto’s die achteruit rijden.  

o Pas op bij kruisingen en bij het inhalen van andere fietsen of voertuigen. 

o Raak vertrouwd met de fietsuitrusting. Oefen het schakelen, remmen, de trapondersteuning en de gashendel. 
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o Indien u een loshangende lange broek draag dient u de pijpen af te binden door middel van broekklemmen of elastiek om 

te voorkomen dat de pijpen tussen de tandwielen en de ketting komt. Draag de juiste fietskleding en draag geen open 

schoenen. 

o Volg de lokale regel- en wetgeving voordat u bagage meeneemt. Gebruik geen middelen die uw gehoor verminderen.  

o Blokkeer nooit uw wielen tijdens het remmen. Gebruik altijd eerst de achterrem en dan de voorrem. Als u niet op de 

juiste manier remt kunt u de controle verliezen en vallen.  

o Houdt een ruime afstand van alle objecten, fietsers en voertuigen. Een veilige remafstand wordt beïnvloed door het type 

wegdek, licht omstandigheden en andere variabelen.  

Natte weersomstandigheden 

 

We raden aan om niet in de regen te fietsen indien mogelijk. Rij alleen in de regen als het noodzakelijk is. 

 

Dit gemotoriseerd rijwiel is niet bedoeld om door plassen, zware regen, of stromend water te rijden. Dompel deze fiets nooit 
onder water omdat het elektrische systeem dan beschadigd kan raken.  

o U dient extra behoedzaam te zijn als u deze fiets in  de regen gebruikt. 

o Uw remweg zal langer zijn. Rem daarom eerder af. 

o Verminder uw snelheid. 

o Org ervoor dat u goed zichtbaar bent. 

o Draag reflecterende kleding en gebruik goedgekeurde verlichting. 

o Gevaren op de weg zijn moeilijker om te zien wanneer het nat is. Wees behoedzaam.  

Rijden in het donker 

 

We raden aan om niet in het donker te rijden indien mogelijk. Rijdt alleen in het donker als het noodzakelijk is.  
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o Draag reflecterende en lichte kleding. 

o Verminder uw snelheid en gebruik bekende wegen met straatverlichting indien mogelijk.  

o Zorg ervoor dat zowel de koplamp als het achterlicht goed functioneren.  

Bandendruk en vervangen van band 

De RadRhino gebruikt 26 inch x 4 inch rubberen banden met binnenbanden. Deze banden zijn ontwikkeld voor duurzaamheid 
en veiligheid onder normale gebruiksomstandigheden. De banden dienen voor elk gebruik gecontroleerd te worden op de 
juiste bandendruk en op gebreken. De juiste bandenspanning, onderhoud en tijdige vervanging zullen er mede voor zorgen 
dat het gedrag van de fiets hetzelfde blijft en dat onveilige situaties voorkomen worden.  

Rad Power Bikes adviseert een bandendruk van 1.4 bar voor zowel de voor- als de achterband van de RadRhino. 

Het is voor luchtbanden van het grootste belang dat de juiste bandendruk te allen tijde wordt gehandhaafd. Pomp de banden 
niet te zacht of te hard op. Lage bandenspanning kan er voor zorgen dat u de controle over uw fiets verliest. Te hoge 
bandendruk kan leiden tot een klapband. Wanneer u niet de juiste bandenspanning gebruikt kan dit leiden tot het falen van de 
band of het wiel.  

Pomp uw banden op met een pomp die is uitgerust met een drukmeter. Wanneer u de band oppompt met een pomp zonder 
drukmeter kunt u de band te zacht of te hard oppompen.  

Wanneer u ziet dat de band versleten is of wanneer u een lekke band heeft moet u de band en/of binnenband vervangen 
voordat u de fiets gebruikt. Zo niet dan kan dit leiden tot letsel of schade aan uw fiets.  

Om ernstig letsel te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat de binnenband volledig leeg is voordat u de band van de velg haalt. 

 

Voor meer informatie over het vervangen van band of binnenband of over het oppompen van de banden kunt u de website 
van Rad Power Bikes raadplegen of contact opnemen met de Technische Dienst van Rad Power Bikes. 
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Opmerking voor ouders en begeleiders 

U bent als ouder of begeleider verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. De RadRhino is niet ontworpen voor 
kinderen.  

Veiligheidsbepalingen 

De volgende veiligheidsbepalingen bieden extra informatie met betrekking tot het veilig gebruik van uw Rad Power Bike en dient 
aandachtig gelezen te worden. Wanneer u deze veiligheidsbepalingen niet bestudeerd kan dit leiden tot ernstig letsel of de 
dood. 

o Alle gebruikers dienen deze handleiding aandachtig te lezen en te begrijpen voordat men gebruik maakt van de RadRhino. Eventueel andere 

bijgeleverde handleidingen met betrekking tot onderdelen welke op uw fiets worden gebruikt dienen ook gelezen en begrepen te worden voordat 

men gebruikt maakt van de RadRhino.  

o Zorg ervoor dat u alle instructies, tips en opmerkingen begrijpt.  

o Verzeker u ervan dat de fiets u past voordat u de fiets voor het eerst gebruikt. U kunt de controle verliezen en vallen indien de fiets te groot of te 

klein voor u is. 

o Draag altijd een goedgekeurde helm als u dit product gebruikt. Volg de door de helmfabrikant beschreven instructies met betrekking tot passing, 

afstelling en onderhoud van uw helm. Het niet dragen van een helm tijdens het rijden kan leiden tot ernstig letsel of de dood.  

o Zorg ervoor dat uw fiets juist is ingesteld en de onderdelen correct zijn vastgezet voor het eerste gebruik en controleer dit regelmatig. 

o Het is uw verantwoordelijkheid om de geldende lokale wet- en regelgeving te kennen en te respecteren  wanneer u de RadRhino gebruikt. 

o Zorg ervoor dat de handvatten niet zijn beschadigd en correct bevestigd zijn. Loszittende of kapotte handvatten kan leiden tot verlies van controle 

en vallen.  

o Gebruik deze fiets niet met standaard fietsendragers, rekken of aanhangers. Neem contact op met Rad Power Bikes om te controleren of uw 

apparatuur geschikt is voor de fiets. 

o Het gebruik van de fiets op een niet verharde ondergrond vergt speciale aandacht en specifieke vaardigheden. Draag geschikte veiligheidskleding en 

middelen en rij niet in afgelegen gebieden. Ga lokale wet- en regelgeving na met betrekking tot het rijden op onverharde paden en wegen. 

o Extreem of stuntrijden is zeer gevaarlijk en dient voorkomen te worden. Ondanks dat vele artikelen, advertenties en catalogi extreem of stuntrijden 

laten zien wordt dit afgeraden. U kunt ernstig letsel oplopen of overlijden indien u extreem of stuntrijdt. 

o De fiets en de onderdelen zijn ontworpen met maximale belasting limieten. Extreem of stuntrijden kan leiden tot het overschrijden van deze 

limieten en de onderdelen kunnen beschadigen wat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.  

o Het niet controleren van de juiste bevestiging, geschiktheid, bediening of onderhoud van elk onderdeel of accessoire kan ernstig letsel of de dood 

tot gevolg hebben. 
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o Na elk incident moet u er vanuit gaan dat uw fiets onveilig is om te gebruiken totdat u een opgeleide fietsmonteur een uitvoerige inspectie hebt 

laten uitvoeren. 

o De garantie vervalt indien u nalaat de batterij correct op te laden, op te slaan en te gebruiken , dit kan leiden tot gevaarlijk situaties.  

o U moet zeer voorzichtig zijn bij het gebruik van de trapondersteuning en de gashendel. Zorg ervoor dat u begrijpt dat de trapondersteuning ingrijpt 

op het moment dat u gaat trappen.  

o U dient voor elke rit de werking van de remschakelaar te controleren. Zodra u de rem bedient, zal de motor stoppen met ondersteunen. Controleer 

het juist functioneren van de remschakelaar voor elke rit. 

o Gebruikers dienen de werking van de gashendel en de trapondersteuning te begrijpen voor gebruik. Betracht voorzichtigheid in het gebruik van de 

gashendel en trapondersteuning met betrekking tot snelheid geschikt voor de omstandigheden en de ervaring van de gebruiker. Gebruik altijd het 

laagste ondersteuningsniveau waar u zich comfortabel bij voelt en waarvan u overtuigd bent dat u het vermogen kunt beheersen. 

o Alle wijzigingen aan uw Rad Power Bike die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Rad Power Bikes kunnen de garantie doen vervallen en een 

onveilige situatie creëren. 

o Omdat elektrische fietsen sneller en zwaarder zijn dan normale fietsen vereisen ze extra voorzichtigheid tijdens het rijden. 

o Wees extra voorzichtig bij het rijden in natte condities. Handen en voeten kunnen in natte condities glijden en leiden tot ernstig letsel of de dood 

door vallen.  

o Verwijder de voor- en achterreflector, de wielreflectoren, de pedaalreflectoren en de bel niet. 

Helm 

Wij raden ten zeerste aan om een goed passende en goedgekeurde fietshelm te dragen wanneer u fietst. 

Draag altijd een goed passende helm die het voorhoofd bedekt wanneer u fietst. Afhankelijk van de plaats 
waar u de fiets gebruikt kunnen verschillende veiligheidsmiddelen voorgeschreven zijn. Het is uw 
verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van lokaal geldende wet- en regelgeving rules en deze op te 
respecteren. Inclusief het correct uitrusten van uzelf en uw fiets zoals de regels en wet voorschrijven.  

Link naar montage video en andere online uitleg 
Montage video 

Bezoekt u alstublieft de support sectie van de Rad Power Bikes website om de officiële RadRhino montage video te bekijken. 
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Online uitleg 

Bezoekt u alstublieft de Rad Power Bikes website voor meer uitleg en informatie of neem contact op met onze Technische 
Dienst.  

Garantie  
Informatie over garantie 

In elk land waar de EU garantiewet voor consumenten van toepassing is geeft Rad Power Bikes een garantie van twee jaar 
vanaf de dag van aankoop op fabricagefouten conform de europese wetgeving onder de voorwaarde dat het gebruik van de 
RadRhino en het onderhoud uitgevoerd is zoals beschreven in deze handleiding, de informatie op de 
www.radpowerbikes.com website en alle instructies van de fabrikanten van onderdelen.  

Het volgende is uitgesloten van garantie 
● Normale slijtage als gevolg van het door ons beschreven gebruik van dit product valt niet onder de garantie. Onder 

andere onderdelen zoals de batterij, het motor systeem, het remsysteem, de aandrijving, zadel, handvatten, en pedalen 

zijn onderhevig aan normale slijtage. 

● Schade als het gevolg van het gebruik van het product in wedstrijden of ander gebruik dat buiten het normale gebruik 

valt. 

● Schade door het gebruik van ongeschikt gereedschap of onvoldoende onderhoud van de fiets. 

● Schade als gevolg van het gebruiken van niet standaard onderdelen, accessoires of technische modificaties.  

Extra garantievoorwaarden 

Deze garantie dekt geen schade of defect als het gevolg van het niet opvolgen van de instructies zoals beschreven in deze 
handleiding, natuurramp, ongeluk, misbruik, verwaarlozing, onjuist gebruik, commercieel gebruik, aanpassingen, 
modificaties, onjuiste montage, slijtage, aanbrengen van onderdelen en accessoires welke niet geschikt zijn, gebruikersfout, 
waterschade, extreem of stuntrijden of onjuist onderhoud. Deze garantie omvat geen verbruiksartikelen of normale slijtage 
onderdelen (banden binnenbanden, remblokken, kabels inclusief behuizing, handvatten). In geen enkel geval is Rad Power 
Bikes verantwoordelijk voor directe of indirecte of gevolgschade, inclusief en zonder beperkingen, schade als gevolg van 

http://www.radpowerbikes.com/
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persoonlijk letsel, schade aan roerende of onroerende goederen, economische schade zij het gebaseerd op een contract, 
garantie of nalatigheid of product aansprakelijkheid met betrekking tot diens producten. Alle vordering op deze garantie 
moeten rechtstreeks bij Rad Power Bikes gedaan worden. Het overleggen van het aankoopbewijs kan een vereiste zijn bij 
verzoeken om garantie. 

Extra informatie met betrekking tot slijtage 

Onderdelen van de RadRhino hebben te maken met verhoogde slijtage in vergelijking met normale fietsen zonder 
traponderteuning. Dit komt doordat de RadRhino met een hogere snelheid dan normaal gereden kan worden en door het 
hogere gewicht. Verhoogde slijtage is geen defect aan het product en valt niet onder de garantie. Vooral de banden, 
remblokken, verende voorvork, spaken en wielen en de batterij hebben hier mee te maken.  

 Wanneer een onderdeel de normale levensduur overschrijdt kan het voorkomen dat het onderdeel plotseling niet correct meer 
functioneert. Dit kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Controleer daarom regelmatig en aandachtig op scheuren, 
krassen, kleurverandering of het functioneren van een onderdeel dat kan duiden op het overschrijden van de levensduur van 
het onderdeel.  Versleten onderdelen dienen onmiddellijk vervangen te worden. 

 

 

 

Dank u voor ‘riding RAD!’ 
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