
makes my day

Connected Bike



Connected Bike
Waarschuwing: zorg ervoor dat je niet je account registreerd voordat je de mail met 

toegangsgegevens hebt.

Gebruik de email die je hebt opgegeven bij aankoop.
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1. Intro 

Open de app

klik op volgende.

Klik op volgende. Klik op volgende.

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Lees en accepteer de algemene 

voorwaarden.

Log in met je ontvangen gegevens                

2. Inloggen   

Stap 1 Stap 2
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Klik op Registreer e-bike. Scan het framenummer op je fiets. Sta de app toe foto’s te maken.

3. Fiets registreren 

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Scan je frame nummer.             Mocht het niet lukken, dan kan je 

op “Open ondersteuningspagina” 

klikken.

 

Stap 4 Stap 5 Stap 6

Als gelukt is zie je het volgende 

scherm. Voer nu de laatste 5 cijfers 

van het IMEI nummer in. 
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Deze is te vinden op de accuslede 

onder de accu.

Maak een foto van je fiets, nadat je klaar bent herstart de app. 

Stap 7 Stap 8 Stap 9

Geef de app toestemming tot je 

locatie:

Locatie geeft je een overzicht 

van huidige fiets status, ritten en 

aangemaakte gebieden.

Klik op de fiets in het kaartje.

Klik op filter. 

4. Locatie

Stap 1

Stap 2
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Klik op de plaatsnaam voor de 

route naar jou dichtstbijzijnde 

testcenter,

Selecteer het dichtstbijzijnde test 

/ service center in het overzicht. 

Dit helpt je bij het maken van een 

service afspraak.

Selecteer testcenters en klik op pas 

toe.

Stap 3

Stap 5

Stap 4

Klik op filter. 

Selecteer bereik 

en klik pas toe.

Het gebied in blauw is het bereik 

van de accu.

De app helpt je bij het plannen van 

een route, waarbij je je niet druk 

hoeft te maken over je bereik ten 

opzichte van de accu capaciteit. 

5. Bereik

Stap 1

Stap 2 Stap 3
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6. Gebieden

Een nieuw gebied maak je aan op 

de volgende wijze:

Klik ‘Nieuw gebied’

Een gebied is niet groter 

dan 10 km, en niet kleiner 

dan 300 meter. 

Geef je gebied een naam.

Bijvoorbeeld: - Werk 

                         - Thuis

Klik op gebieden. 

Stap 1 Stap 2

Als je fiets het gebied verlaat krijg 

je een melding op je telefoon, ook 

als deze het gebied weer in komt.                          

al deze meldingen worden 

bewaard onder de activiteiten tab.      
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klik op gebieden en pas toe Door je aangemaakte gebieden te 

selecteren kan je ze aanpassen.  

Stap 1 Stap 2

Het is mogelijk om 2 filters te 

combineren hieronder is een voor 

beeld te zien van de verschillende 

opties.

7. Filter opties
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8. Ritten
In het tabblad locatie zie je de 

ritten die op je fiets gereden zijn.

Als je op de rit klikt zie je de 

route, afstand, tijd en gemiddelde 

snelheid.

Mocht je nog geen test / service 

center hebben gekoppeld, dan kan 

je onder het tabblad “E-bike” een 

testcenter koppelen.

9. Testcenter koppelen 

Stap 1

klik op kies een testcenter.

Stap 2

10



Je krijgt nu een overzicht van alle 

testcenters.

Stap 3

Zoom in op het testcenter naar 

keuze een selecteer,

Stap 4

Klik op kies.

Klik op koppel.

Je fiets is nu gekoppeld. klik de (x) 

om terug te keren naar beginscherm

Stap 5

Stap 6 Stap 1 Stap 2

10. Naam veranderen

Klik op de rood gekleurde naam 

van de fiets, 

Klik op de rood gekleurde naam van 

de fiets, 
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11. Statistieken 
Onder het tabblad stats vind je 

statistieken van je rit.

Door door te klikken zie je een 

overzicht van alle statistieken.

Klik op ‘Wekelijks rapport‘ om deze 

statistieken in te zien.

Met het digitale slot zet je de fiets 

digitaal op slot. klik op digitaal slot

Klik op activeren.

12. E-bike status

stap 1 Stap 2

Klik op ‘Vergrendel‘ om de fiets 

digitaal op slot te zetten.

Stap 3
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Klik op deactiveren Klik op ontgrendel om je fiets 

weer volledig te gebruiken.

Stap 1 Stap 2

Hier staat een overzicht van 

hoe jouw batterij afgelopen tijd 

gebruikt is.

Om meer informatie te krijgen 

over het gebruik van jouw batterij, 

klik in dit scherm op “Batterij”

Stap 1 Stap 2

ontgrendelen
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3. Verwijder de e-bike en alle 

gegevens.

3

4. Notificatie instellingen geef hier 

aan welke notificaties je wel en 

niet nuttig vind.
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5. Met de crash detectie funtie kan 

je ongevallen deteteren/registreren. 

ook kan je conact persoon een 

melding ontvangen.
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6. Fout opsporing laat je 

controleren of alle systemen van je 

fiets werken naar behoren. 
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13. Overige opties

Deze functies zijn de vinden onder 

‘meer’

1. Hier kan je melden dat je fiets 

gestolen is, als je zeker weet dat 

je fiets gestolen is klik op ‘Ja, mijn 

e-bike is gestolen’ en volg de 

instructies op het scherm.

1

2. Je kan je ritten en huidige 

locatie delen, stuur de link naar 

vrienden. vrienden kunnen 

persoonlijke gebieden aanmaken.

2
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Klik op volgende Klik op volgende Start de controle

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Als 1 of meer van de controlles een fout hebben gevonden staan hieronder een aantal mogelijke oplossingen.

Stap 4
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Als je een fiets die op een ander 

account staat wil toevoegen 

aan je eigen account moet deze 

eerst verwijderd worden van dat 

account.

Klik op ‘Verwijder e-bike‘

Zorg ervoor dat je de juiste fiets 

geselecteerd hebt (zie vorige 

hoofdstuk)

Klik op ‘Verwijder e-bike‘  

Nu kan je deze fiets toevoegen 

aan je eigen account zorg dat je 

ingelogd bent en volg de stappen 

van hoofdstuk 4, en als je nog 

geen account hebt kun je deze 

aanmaken door de stappen van 

hoofdstukken 1 t/m 4 te volgen.

14. Fiets verwijderen

Stap 1

Stap 2 Stap 3

meerdere fietsen op hetzelfde 

account kunnen gewisseld 

worden 

Klik op ‘Wissel e-bike’. Klik de fiets die je wil gebruiken. 

Je word automatisch 

teruggebracht naar het begin 

overzicht.

15. Fiets wisselen

Stap 1 Stap 2

Stap 3

Deze functie is de vinden onder ‘meer’
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FAQ:

a.Ik heb 2 fietsen op een email gekocht, 

i.Nu wil ik een fiets op een andere email-adres zetten ?

ii.Ik zie alleen 1 fiets, waar zie ik de andere (hoofdstuk 15)

iii.(Dezelfde fietsen gekocht) en ik wil de namen van de fietsen veranderen 

(hoofdstuk 10)

b.Ik heb fiets op 1 email gekocht maar wil nu andere gebruiken.
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Notities
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Stella Fietsen
Oosteinderweg 90  

8072 PD Nunspeet

Tel.   0341 - 25 22 66         

Ma - Vr:   08:30  -  17:30 uur

Za:  09:00  -  17:00 uur
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