
 

      Gebruikershandleiding 

 

 

  

 



 

 

 

  



 

 



 4 

 Veiligheidsvoorschriften 

 

Lees zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen.  

Het niet of onjuist opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel. 

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor toekomstig gebruik. 

 

 Open de naaf nooit zelf. BIKE all in one is onderhoudsvrij en dient uitsluitend gerepareerd 

te worden door gekwalificeerd personeel met originele gecertificeerde onderdelen. Elke 

ongeoorloofde poging om het apparaat te openen zal de garantie doen vervallen. 

 

 Maak geen wijzigingen aan BIKE all in one en verwijder nooit de anti rotatie platen van uw 

fiets.  Dit veroorzaakt ongewenst gedrag van uw fiets en het kan leiden tot ernstig letsel. 

 

 Gebruik de fiets niet als de sluiting van de oplaad connector afwezig is. 

(Zie figuur 1). De garantie vervalt, als van de fiets gebruik wordt gemaakt zonder de 

sluiting van de connector.  

 

 Raadpleeg altijd eerst de nationale regel en wetgeving omtrent het gebruik en de 

registratie van E bikes. 

 

 De term "batterypack" verwijst naar de accu (batterijen) in de naaf van van het Bike all in 

one systeem. Open nooit de naaf om toegang te krijgen tot de accu. 

 

 BIKE all in one mag niet worden blootgesteld aan mechanische effecten zoals 

bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd aan) stoten en vallen. Het gevaar bestaat dat de 
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batterij en de elektronica zich beschadigen. 

 

 Bescherm het  BIKE all in one systeem tegen hitte, vuur en onderdompelen in water.  In 

deze gevallen is er een verhoogd risico op brand en explosie. 

 

 De dampen die kunnen ontsnappen in geval van schade en onjuist gebruik van de BIKE all 

in one, moet men ten alle tijden vermijden. Deze dampen zouden de luchtwegen kunnen 

irriteren.  

 

 De accu mag enkel worden opgeladen met de officiele Zehus batterijlader. Er kan schade 

ontstaan door het gebruik van niet-originele opladers. 

 

 Wees extra zorgvuldig tijdens het aansluiten van de oplader als uw BIKE all in one over 

een 6-pins connector beschikt (zie figuur 1).  Bij onzorgvuldig gebruik kan kortsluiting 

ontstaan. Garantie vervalt indien de lader niet correct wordt geplaatst.  

 

 Houd de oplader uit de buurt van regen of vocht. Houd de acculader schoon. Gevaar voor 

elektrische schok.  

 

 Controleer voor het opladen de batterijlader (kabel, stekker, connectoren). Als u schade 

aan een van de elementen ontdekt, maakt u geen gebruik van de oplader maar spoedt u 

zich naar een erkende dealer om de oplader te vervangen.  

 

 Dampen kunnen ontsnappen in geval van schade of oneigenlijk gebruik van de lader. 

Vermijd contact met de dampen, omdat ze de luchtwegen zouden kunnen irriteren. 

 

 Houd de oplader buiten bereik van kinderen 
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Figuur 1: 6-pins oplaad connector (1) en de bescherming (2) 

 

1. Aan de slag met BIKE all in one 

 

1.1 Correct gebruik 

BIKE all in one is uitsluitend bestemd voor gebruik met de fiets die u heeft gekocht. Elke poging om 

BIKE all in one op een andere fiets te monteren zal de garantie doen vervallen. BIKE all in one is niet 

geschikt voor competetief gebruik en / of tijdens races. 

 

1.2 Eerste gebruik 

BIKE all in one kan enkel worden geactiveerd wanneer de batterij voldoende is opgeladen . Om de 

actuele status van de accu te controleren verwijzen we u naar paragraaf 4.1.  

 

1.3 Aanzetten van het systeem 

BIKE all in one gaat automatisch aan wanneer het achterwiel een snelheid van meer dan 5 km per uur 

bereikt. Om de fiets aan te zetten hoeft u dus enkel te beginnen met trappen of aan de pedalen te 

draaien. Zie figuur 2.  

Lees de handleiding zorgvuldig! 
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BELANGRIJK: deze manouvre zet slechts de naaf aan en activeert de motor nog niet.  

 

 
Figuur 2: Til de fiets op (1) om BIKE all in one aan te zetten en trap vervolgens op een pedaal  

(2) zodat het achterwiel een snelheid van tenminste 5 km per uur bereikt (3). 

 

1.4 Uitschakelen van het systeem 
BIKE all in one schakelt automatisch uit wanneer er voor meer dan 2minuten geen activiteit wordt 

geregistreerd. 

 Als een smartphone met het systeem verbonden is zal het 10 minuten duren voordat BIKE all in one 

zich uitschakelt.  Wanneer het elektrische slot is ingeschakeld blijft BIKE all in one actief zolang de 

batterij dat toelaat. (Zie paragraaf 4.2 voor details)   
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2. Fietsen met BIKE all in one 

 
We raden aan (als u niet reeds ervaring met BIKE all in one hebt)  om een eerste proefrit met het 

systeem uit te voeren op een rustige plek. BIKE all in one is een geavanceerde aandrijving voor e-bikes 

die u helpt bij het verminderen van de inspanning tijdens het trappen. Het systeem voldoet aan de EU-

wetgeving inzake Elektrische Pedaal fiets met hulpaandrijving (EPAC). 

 

2.1 BIKE all in one activeringsprocedure (zie figuur 3) 
Als BIKE all in one eenmaal is ingeschakeld wordt de assistentie door de motor niet automatisch 

geactiveerd om veiligheidsredenen. Het is niet de bedoeling dat de fiets ongecontroleerd uit uw handen 

glipt. Om de motor te activeren  moet u alle volgende stappen volgen: 

1. Rijd de fiets en bereik een snelheid van minimaal 8 km per uur 

2. Trap 3 keer achteruit in een vloeiende beweging 

De fiets vertraagt tijdens het uitvoeren van stap 2 als gevolg van de regeneratieremfunctie (zie 2.2). 

 

2.2 Elektrische assistentie 
De moter ondersteunt de rijder tot 25 km per uur met een maximaal vermogen van 250W. Zodra u stopt 

met trappen, zal de motor stoppen met duwen. 

 

Figuur 3: BIKE all in one activatie van de motor  
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De opgewekte stroom hangt af van verschillende factoren waaronder de fietssnelheid, de snelheid als 

de motor instellingen. Voor instructies over hoe u de instellingen die de motor assistentie regelen kunt 

wijzigen zie paragraaf 4.5 .  

 

2.3 Regeneratieremfunctie (KERS) 
BIKE all in one is voorzien van een geïntegreerd Kinetic Energy Recuperation System (KERS). Dankzij KERS 

kunt u tijdens het afremmen van de fiets met behulp van de elektromotor als generator de accuvan BIKE 

all in one opladen. Om het regeneratief remmen te activeren moet u achteruit trappen. Zodra u stopt 

met trappen, zal de motor stoppen met remmen.  

LET OP: De regeneratieremfunctie is geen vervanging voor de veiligheid van mechanische remmen. 

Nooit de mechanische remmen van uw fiets verwijderen.  

LET OP: De regeneratieremfunctie is niet beschikbaar wanneer uw BIKE all in one volledig is 

opgeladen. 

 

 

 

Figuur 4: assistentie van de motor en  de regeneratieve rem functie  
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2.4 Opladen van BIKE all in one (zie figuur 5) 

U laadt BIKE all in one op door de de beschermkap te verwijderen van de oplaad connector (I) en door 

de Zehus lader aan te sluiten (2). Steek vervolgens de Zehus lader in een stopcontact (110 ~ 240 V). 

De oplaadtijd is ongeveer 3 uur voor een volledige lading. Terwijl BIKE all in one wordt opgeladen is het 

led lichtje op de lader rood. Als BIKE all in one volledig opgeladen is wordt het led lichtje op de oplader 

groen (3). 
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2.5 Het aanpassen van versnellingen of banden op de BIKE all in one 

Alhoewel het is aangeraden BIKE all in one met een single speed fiets te gebruiken, kunt u besluiten om 

het tandwiel of  crankstel te veranderen. Als u één of meer van deze componenten zelf verandert, 

kunnen de prestaties van BIKE all in one niet optimaal zijn. Neem contact op met de retailer waar u uw 

BIKE all in one heeft aangeschaft om uw fiets en firmware te laten updaten met de nieuwe gear set. 

Wanneer u de bandenmaat (bijvoorbeeld van 700x23c tot 700x35c) wijzigt, neem dan contact op met de 

winkel waar u de BIKE all in one heeft aangeschaft om de firmware van de fiets te updaten.  

 

2.6 Zorgvuldige omgang met de fiets 

Let op de bewaartemperatuur van BIKE all in one. Bescherm de oplaad connector tegen eventuele 

beschadiging. De onderdelen van BIKE all in one kunnen beschadigd raken als ze worden blootgesteld 

aan extreme temperaturen. 

   LET OP: ALTIJD sluit altijd de oplaad connector op de BIKE all in one af met de juiste beschermkap 

(5) voor het rijden. De garantie vervalt als u gebruik maakt van BIKE all in one zonder de beschermkap.  

 

 

3. Smartphone en BIKE all in one  
Om toegang te krijgen tot alle  functies van de BIKE all in one is het aangeraden om de fiets te registreren 

in de Bitride applicatie. Als u wenst de fiets niet in Bitride te registreren kunt u gebruik maken van de 

standaard instellingen. 

 

3.1 Wat is de Bitride? 
Bitride is een applicatie die helpt u om uw dagelijkse gebruik van de fiets te optimaliseren. De Bitride 

applicatie staat u toe verbinding te maken met het gehele gamma Zehus producten inclusief Bike all in 

one. 
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3.2 Compatibileit met de Bitride applicatie 
Apparaten met Android 4.2.3 of hoger worden ondersteund; de iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 

5c, iPhone 6, iPhone 6+ worden ook ondersteund. 

 

3.3 Waar vindt u de Bitride app 
U kunt de Bitride app uit de Google Play Store (voor Android-apparaten) of vanaf de Apple Store te 

downloaden door te zoeken naar "bitride". Het is ook mogelijk om op de onderstaande links te klikken. 
 

 

 
 

3.4 Hoeveel kost de Bitride app? 
Het gebruik van de Bitride app is gratis.  

 

3.5 Hoe kunt u de Bitride app installeren? 
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U kunt de applicatie downloaden uit de Apple store of Google Play store afhankelijk van de mobiele 

telefoon die u wenst te gebruiken om verbinding te maken met het BIKE all in one systeem. 

IPhone: 

 Open de App Store 

 Klik op het zoek icoontje 

 Schrijf “bitride” in het zoekveld o  Selecteer  bitride in de zoekresultaten  

o  Volg de aanwijzigingen op het scherm o  Open de Bitride app en registreer met 

een geldig email adres.  

 

Android: 

 Open de Google Play store 

 Klik op het zoek icoontje 

 Schrijf “bitride” in het zoekveld o  Selecteer  bitride in de zoekresultaten   

 Open de Bitride app en registreer met een geldig email adres.  

 

3.6 Bitride met het BIKE all in one systeem verbinden 
OPGELET: Bitride maakt gebruik van een bluetooth verbinding om met het BIKE all in one systeem te 

kunnen communiceren. Wanneer u voor het eerst de verbinding met de fiets via de bluetooth probeert 

te maken, de naam van het BIKE all in one systeem zal BIKE –XXXX zijn (waar xxxx een nummer is).  

 

Als uw BIKE all in one eenmaal is aangezet (zie 1.3) , kunt u bitride verbinden met de fiets.  

Afhankelijk van uw mobiele telefoon kan de procedure om verbinding te maken wijzigen.  

 

IPHONE:  

- Open de Bluetooth instellingen in het instellingen menu 

-  Klik op de naam van de BIKE all in one waarmee u zich wenst te verbinden.  

- Open de Bitride applicatie 

- Klik op het menu links bovenin het scherm 

-  Klik  vervolgens op  CONNECT  
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OPGELET: Als u een IPhone gebruikt zal de telefoon zichzelf automatisch verbinden nadat u BIKE all in 

one voor het eerst  heeft gekoppeld.  

 

Android: 

* Open de bitride app 

* Selecteer RIDE 

* Klik op CONNECT en selecteer de naam van uw Bike All in one  

* wacht op de verbinding  

 

 

 

bit ride 
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LET OP: het is niet verplicht om deze actie uit te voeren. Uw BIKE All in One is klaar voor gebruik met 

de standaard motor instellingen (zie 4.5) 

 

Het registreren om van de Bike All in One geeft toegangg tot additionele functies en is nodig om gebruik 

te kunnen maken met de BitRide applicatie.  

 

* U kunt de naam van uw fiets veranderen  

* De assistentie modus van de motor wijzigen  

* Het geeft u toegang tot online foutdiagnose en onderhoud op afstand 

* Toegang tot de externe anti diefstal service  

 

 

 

 

 

 

 

bit ride 
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Om uw fiets te registreren kunt u het inschrijfformulier op het welkomstscherm van de app invullen.  

Hier wordt u vervolgens gevraagd om: 

 een naam voor de fiets te kiezen 

 een geldig e-mail adres: een validatie code zal naar u worden verzonden om de registratie 

te voltooien 

 een 4-cijferige PIN-code te kiezen voor uw fiets 

 

 NOTE: De nieuwe naam van de fiets zal zichtbaar zijn na het opnieuw starten 

van de applicatie en telefoon.  INTERNET VERBINDING  NODIG OM DE FIETS TE 

REGISTREREN 

 

4. bitride HMI voor BIKE all in one 

Hoewel het mogelijk is om van de Bike all in one gebruik te maken zonder verbinding 

met de bitride app, u heeft toegang tot meer functies wanneer u zich met een 

Smartphone verbindt.  

Om toegang te krijgen tot het scherm "ride" klik op het menu links boven in het 

scherm en selecteer RIDE. Om toegang te krijgen tot het online dashboard moet u 

uw fiets verbinden volgens de instructies in 3.6. 
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Figuur 6: bitride dashboard voor BIKE all in one 
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4.1 Het gebruik van het dashboard (zie figuur 6) 

de bitride dashboard voor BIKE all in one geeft de volgende informatie: 

 Bike SPEED (Snelheid) [Km / h] of [mi / h], Total ODO [Km] of [mi], Gedeeltelijke ODO [km] 

of [mi] 

 Motor Vermogen [W] 

 Status van de accu [%] o Waarschuwing icoon (zie 4.7) 

 

4.2 Vergrendelen van Bike all in one  
BIKE all in one beschikt over een elektronisch slot dat kan worden ingeschakeld door naar rechts te 

swipen op het slot pictogram. 

Deze functie maakt het achterwiel van uw fiets stijver en maakt het zeer moeilijk te trappen.  

Deze functie is beschikbaar wanneer de meer dan 20% geladen is en de fiets NIET in beweging is.  

Deze functie is niet beschikbaar tijdens het opladen van uw BIKE in één. Wanneer het slot eenmaal 

geactiveerd is dit zal werken, ook als u uw smartphone loskoppelt van de fiets. 

Om de fiets te ontgrendelen, sluit uw smartphone en swipe naar rechts het pictogram unlock. 

 OPMERKING: het geïntegreerde elektronische slot zal diefstal van uw fiets niet voorkomen. Gebruik een 

extra mechanische vergrendeling tijdens langdurige stops. 

 OPMERKING: Het elektronische slot verbruikt een klein beetje energie van de batterij. U kunt de 

resterende energie controleren op het slot scherm van je smartphone. 

 

4.3 Dashboard menu (Figuur 8) 

In dit scherm kunt gewenste assistentie van de Bike All in One kiezen (zie 4.5) Ook kunt hier de KERS (het 

regeneratieve remmen) naar wens instellen en de metrische eenheden selecteren.  

Rechts in het scherm is de mogelijkheid om de fabrieksinstellingen te herstellen door op factory reset te 

klikken.  

De fiets moet stilstaan om de instellingen te kunnen aanpassen in dit menu.  
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4.4 Het uitvoeren van een factory reset op Bike all in one 
Om een factory reset op uw fiets te voeren alles in een, gelieve tikt u op de hyperlink "factory reset" in 

het dashboard menu. De app zal u vragen om de pin van uw fiets in te voeren voordat deze de factory 

reset uitvoert.  

 

Deze procedure zal de fiets naam, de fiets PIN en de e-mail geassocieerd met uw BIKE all in one 

resetten. 

 

 

4.5 BIKE all in one motor instellingen 
U kunt  de motor assistentie aanpassen tijdens het trappen door het selecteren van 2 verschillende 

parameters: Top Boost Speed en Assist Level. 

Door het veranderen van de TOP BOOST SPEED parameter (0 tot 25 km / h), de snelheid van de motor 

helpt u op het maximale niveau ingesteld.  Als u een hogere snelheid dan de limiet 25km/h zal de 

assistentie afnemen naar 0W.  

Door het veranderen van de LEVEL-parameter ASSIST (0% tot 100%), kunt u het maximale niveau van de 

motor in stellen. 100% betekent assistentie van 250W in piek. 

Zie figuur 9 & 10 voor meer informatie.  
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Figuur 9: motor instellingen en kracht beperkingen 

 

 OPGELET: De  assistentie hangt ook af van uw trapkracht.  Figuur 9 en figuur 10 zijn bedoeld om de 

motor instelingen uit te leggen en niet om gedetailleerde informatie over de effectieve motor kracht 

te geven.  

 

De standaard motor instellingen zijn:  

o Top Boost Speed: 10 km/h  

o Assistance: 60%  

o KERS: 100% 

 

Figuur 10: Uitleg van verschillende motor intstellingen 

4.6  Factoren bereik van Bike all in one 
Het bereik van de BIKE all in one hangt af van vele factoren: 

o Motor instellingen  

o Bandenspanning  
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o kwaliteit van de straat en route profiel  

o Wind en omgevingstemperatuur  

o Gewicht van de bestuurder en bagage  

o Leeftijd en het gebruik van conditie van de accu  

o Trapkracht van de fietser  

Het is zeer moeilijk om een exact bereik te voorspellen voor de verschillende operationele modi door 

deze diverse niet controlleerbare factoren.  

4.7 BIKE all in one waarschuwings iconen 
Waarschuwings iconen verschijnen als er iets mis is met uw Bike all in one (zie 4.1). Als u problemen 

ervaart met het correct gebruik van uw Bike all in one kunt u altijd onze klantenservice contacteren via 

de zehus website of info@zehus.it . Symbolen kunnen zowel geel (waarschuwing) als rood (ernstig risico 

op schade) zijn.  

The waarschuwings iconen di in de bitride app kunnen verschijnen zijn:  

Temperatuur WAARSCHUWING  

Dit icoon verschijnt wanneer de temperatuur in de naaf op een kritiek niveau is. Het 

systeem past automatisch de hoeveelheid kracht aan om geen schade te veroorzaken.  

Verbindings WAARSCHUWING 

Dit icoon verschijnt wanneer  er een verbindingsprobleem is met de fiets. Zelfs als de fiets 

met Bluetooth verbonden is kan dit icoon verschijnen.  

Trap  sensor WAARSCHUWING 

Dit icoon verschijnt wanneer er een probleem met de trap sensoren is. Contacteer ons 

direct om dit op te lossen. 

 

Battery WAARSCHUWING 

Dit icoon verschijnt wanneer er een problem is met de accu. Contacteer ons direct om dit op 

te lossen.  

Aandrijflijn  WAARSCHUWING 

mailto:info@zehus.it
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Dit icoon verschijnt wanneer met de elektrische aandrijflijn. Please contact us to get the powertrain 

fixed! 

 

Oplaad  WAARSCHUWING 

Dit icoon verschijnt wanneer  u de fiets aan het opladen bent.  

 

Waarschuwings icoon 

Klik op dit algemene icoon om meer over de aard van het problem te weten te komen.  
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5. Opmerkingen over het gebruik van de accu 
De accu is beschermd tegen diep ontladen, overladen, oververhitting en kortsluiting door een Battery 

Management System (BMS). In geval van een gevaarlijke situatie schakelt de accu uit.  

Hoewel de accu is beschermd tegen diep ontladen, is het raadzaam om de batterij volledig op te laden 

voor het eerste gebruik van de fiets. 

 

5.1 Opladen BIKE allemaal in één accu pack (zie ook 2.3) 

De accu kan elk moment worden opgeladen zonder verkorting van de levensduur. Het onderbreken van 

het laadproces beschadigd de accu niet. 

 LET OP: Een beschadigde BIKE all in one dient NIET te worden opgeladen. Raadpleeg een erkende 

Zehus dealer. 

U laadt uw fiets op door de connector voorzichtig op uw fiets aan te sluiten en vervolgens de stekker van 

de oplader in het stopcontact te steken. (zie 2.3, figuur 5). 

LET OP: controleer de netspanning: deze moet overeenkomen met de een onder de lader aangegeven 

netspanning!  
BIKE all in one begint direct met opladen wanneer de lader is verbonden met het stopcontact en de fiets. 

Gedurende het opladen, het lichtje op de lader is rood.  

OPGELET: Het systeem is gedeactiveerd tijdens het opladen van de accu 

Het LED lichtje op de lader is groen als de accu vol is. 

Verwijder de lader voorzichtig van de BIKE all in one naaf en pas op wanneer u de lader aanraakt (deze 

kan warm zijn!) .   

 Vergeet niet om de connector op de naaf af te sluiten met de protectie cap (zie figuur 1). Gebruik maken van BIKE all in 

one zonder dat de connector beschermd is met de originele cap zorgt ervoor dat de garantie vervalt.  

 

5.2 Accu bewaaromstandigheden 

BIKE all in one dient te worden opgeslagen op de juiste temperatuur. De levensduur van de accu kan 

worden gemaximaliseerd door het volgen van de regels voor een correcte opslag en behandeling. 

In het geval van storingen van uw accupack zal deze moeten worden vervangen. Raadpleeg een Zehus 

retailer om de batterij vervangen. 
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 OPGELET: Als u BIKE all in one niet gebruikt voor een langere periode, raden we aan de accu tot 

60% op te laden en om de status van de accu iedere 6 maanden te controleren. Voordat u BIKE all in 

one gebruikt na een lange periode van inactiviteit is het aangeraden de batterij volledig op te laden.  

 

U bewaart BIKE all in one het beste in een droge, goed geventileerde ruimte.  

Bescherm de naaf tegen humiditeit en water. De beste bewaartemperatuur is +20°C. De naaf moet ten 

allentijde bewaart worden tussen  -40°C en  +60°C. 

Het is afgeraden om de fiets in direct zonlicht te plaatsen gedurende warme zomerdagen.   
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6. Technische data 
Drive unit   

Rated power W 250 

Maximum torque Nm 20 

Battery pack   

Rated Voltage V 29.2 

Rated Capacity mAh 5300 

Energy Wh 154.8 

HUB   

Weight (~) Kg 3.2 

Operating Temperature °C -20°C to +70°C 

Storage Temperature °C -40°C to +60°C 

Charging Temperature °C -20°C to +60°C 

Degree of protection  IP54 

Charger   

Voltage Input V 100~240 V, 50/60 Hz 

Output voltage V 31.2 

Charging current A 1.5 
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Charging time (~) h 3 

 
7. Onderhoud en service 
  LET OP: Elke onderhoud procedure (zelfs het schoonmaken van BIKE all in one) moet gebeuren met de 

"BIKE" modus ingeschakeld.  Anders kan ernstig letsel ontstaan. 
 
7.1 Schoonmaken van BIKE all in one 
Gelieve uw BIKE all in one schoon te houden. Reinig het met een zachte, vochtige doek. BIKE all in one 

mag niet worden ondergedompeld in water of gereinigd met een hogedrukreiniger. 

Gebruik GEEN hoge druk waterstraal om schoon te maken. 

Voor service, firmware-upgrades, batterij vervangingen en reparaties aan de naaf, verwijzen wij u door 

naar een erkende Zehus dealers. 

 

7.2 After-sales Service en Klantenservice 

Als u vragen of problemen heeft met uw BIKE all in one, raadpleeg dan alstublieft de FAQ op de Zehus 

website www.zehus.it . Als u daar het antwoord op uw vraag niet vindt kunt u een email sturen naar 

info@zehus.it .  

Vermeldt in deze email, naast een uitvoerige beschrijving van het probleem altijd het e-mail address dat 

u heeft gebruikt om uw BIKE all in one te registreren, de naam van uw fiets en het MAC address van 

uw fiets (dat kan gevonden worden in de bluetooth instellingen op uw SmartPhone)  

 

7.3 Transport 

Items met interne accu's zijn onderhevig aan de regelgeving omtrent gevaarlijke goederen. Privé-

gebruikers kunnen dergelijke onbeschadigde artikelen over de weg te vervoeren zonder verdere eisen. 

Tijdens het transport door commerciële gebruikers of derden (bijvoorbeeld de luchtvaart of FWD 

agentschappen), speciale eisen aan verpakking en etikettering moeten worden nageleefd (bijv. ADR-

voorschriften). Indien nodig kan een deskundige voor gevaarlijke stoffen worden geraadpleegd bij de 

voorbereiding van het item voor de scheepvaart. 

http://www.zehus.it/
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Reizen is enkel aangeraden als uw naaf onsbeschadigd is.  

 

Bescherm de 6-pins connector zodanig dat de connector zelf niet kan beschadigen of breken tijdens de 

reis. Informeer uw pakketdienst dat het pakket gevaarlijke stoffen bevat. Gelieve ook de meer 

gedetailleerde nationale voorschriften in acht nemen. In het geval van vragen omtrent het vervoer van 

BIKE alles in een, verwijzen wij u naar een erkende Zehus dealer. 

Fiets dealers kunnen u ook helpen met geschikte transportverpakkingen. 

 

7.4  Afval  
BIKE allemaal in één en al zijn onderdelen moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke recycling. 

Alleen voor landen van de EU: 

 

According to European Guideline 2012/19/EU, electrical devices/tools that are no longer usable, and 

according to European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries BIKE all in one 

must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.  

Subject to change without notice 
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“Made for iPhone,” means that an electronic accessory has been designed to 
connect specifi8886cally to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been 

certified by the developer to meet Apple 
performance standards. Apple is not 
responsible for the operation of this 
device or its compliance with safety and 
regulatory standards. Please note that the 
use of this accessory with iPod, iPhone, or 
iPad may affect wireless performance 
rights or other intellectual property 
rights. 


