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6.0 Besturingssysteem

6.1 Welk model heb ik?
Jouw e-bike heeft één van de besturingssystemen zoals je hieronder 

geïllustreerd ziet. De vormgeving en werking van de systemen zijn net 

iets anders. In de tabel hieronder kun je de paginaverwijzing vinden 

voor een uitleg over desbetreffende systeem.
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Eleon MKII
zie bladzijde 24 t/m 25

Eleon MKIII
zie bladzijde 26 t/m 31
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9.0 Handleiding Eleon MKII

1

2

4

3
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1  Omhoog/ Verlichting

2  Weergave ondersteuningsniveau

3  Mode

4  Laadniveau accu

5  Omlaag/ Meeloopfunctie

1  Ondersteuningsniveau

2  Verlichting

3  Laadniveau accu

4  Snelheid

5  Accubereik in km

6  Afgelegde afstand
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Trip

100%1

1

km/h

1 2 3

4

5 6

1 1

9.2 Display
Op het display zie je verschillende types 

informatie, zoals de snelheid en de 

actuele accustatus.

9.1 Bedieningspaneel
Met het bedieningspaneel bedien je 

jouw e-bike.
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OMHOOG OMLAAG

9.3 Power aan / uit
Het display start op door het indrukken van de 

MODE-knop. Om het display uit te schakelen,  

houd je de MODE-knop lang ingedrukt. 

Daarnaast sluit het scherm automatisch af 

wanneer er voor 10 minuten geen knop wordt 

ingedrukt en de snelheid op 0 blijft.

9.4 Weergave op bedieningspaneel
Nadat je de e-bike start, geven de balkjes de 

informatie weer over de  fiets. De bovenste 

balk geeft het ondersteuningsniveau aan. De 

onderste balk geeft aan hoe vol de accu is. 

9.5 Ondersteuningsniveau wijzigen
Het ondersteuningsniveau is hoger en lager te 

zetten met de OMHOOG- en OMLAAG-

knoppen. Het huidige ondersteuningsniveau 

wordt midden onderaan op het display 

weergegeven. Tevens kun je het huidige 

ondersteuningsniveau aflezen via de bovenste 

LED-balk bij de bedieningsknoppen.

9.6 Verlichting aanzetten 
De verlichting wordt aangezet door de 

OMHOOG-knop 2 seconden in te drukken. Op 

de statusbalk licht het koplampicoontje op. Als 

de accu leeg is blijft de verlichting nog een tijd 

branden zodat je veilig thuis kunt komen.

9.7 Meeloopfunctie activeren
De loopfunctie zet u aan door de OMLAAG-

knop iets langer ingedrukt te houden. Tijdens 

het activeren verschijnt de walk-assistmelding 

op het scherm. Laat je de knop los, verdwijnt 

deze melding weer. 

100 km
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74.1 km
Trip

100%4
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km/h

23.4
Walk assist

Hold

100 km
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74.1 km
Trip

100%4

9

km/h

23.4
Walk assist

Hold

10%7

Settings

ConfirmReset trip

SportRiding mode

28”Wheel size

ShowTutorial

AutoBacklight screen
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23.4
Walk assist

Hold
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1

2 4

3

1  Kort indrukken:  Meer ondersteuning

 Lang indrukken:  Verlichting

2  Kort indrukken:  Minder ondersteuning

 Lang indrukken:  Meeloopfunctie

3  Kort indrukken:  Scherm wisselen

 Lang indrukken:  Aan/Uit

4  Weergave van de status op het  

 bedieningspaneel

1  Statusbalk

2  Informatieschermen

3  Gekozen Informatieschermen

10.0 Handleiding Eleon MKIII 

10.2 Display layout
Het display is opgedeeld in drie vlakken 

met elk een eigen functie.

10.1 Bedieningspaneel
Met het bedieningspaneel bedien je jouw 

e-bike.

Als je het systeem opstart zie je automatisch 

het startscherm. Maar er zijn ook andere 

schermen met fietsinformatie. Door de aan-

uitknop (3) kort in te drukken is het mogelijk 

om tussen de verschillende schermen te 

wisselen. Op vlak 3 geeft het witte bolletje aan 

welk scherm is geselecteerd. 
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Werkwijze
1.  Haal de 4 schroeven los

2.  Haal beide brackets van het stuur

3.   Draai de brackets 180 graden 

horizontaal om en schroef 1  weer vast

4.   Plaats het geheel terug op het stuur  

en schroef 2  nu vast

10.4 Power aan / uit
Het display start op door het indrukken van de aan-uitknop (3). Om het 

display uit te schakelen, houd je de aan/uitknop (3) iets langer 

ingedrukt. Het scherm sluit automatisch af als er tien minuten lang 

geen knop wordt ingedrukt en de snelheid op 0 blijft.

10.5 Ondersteuningsniveau wijzigen
Het ondersteuningsniveau is hoger en lager te zetten met de PLUS- en 

MIN-knoppen.

10.6 Weergave op het bedieningspaneel
Bij het opstarten van de e-bike - en als de knoppen niet worden 

gebruikt - geven de LED-balkjes het huidige accuniveau weer. Bij het 

wijzigen van het ondersteuningsniveau geven de LED-balkjes het 

gekozen ondersteuningsniveau weer. Na de bevestiging knipperen de 

LED's 1 keer en verschijnt het batterijniveau weer. 

10.3 Displaypositie wisselen
Het display kan op twee manieren op het stuur worden gemonteerd. 

Om dit te veranderen moeten beide brackets worden losgehaald en 180 

graden horizontaal gemonteerd worden.

1

1

2

2
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1  Ondersteuningsniveau

2  Verlichting

3  Batterijniveau

4  Bereik tot lege accu

5  Afgelegde afstand
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74.1 km
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10.7 Verlichting aanzetten 
De verlichting wordt aangezet 

door de PLUS-knop 2 seconden 

in te drukken. Op de statusbalk 

licht het koplampicoontje op. Als 

de accu leeg is blijft de verlichting 

nog een tijd branden zodat je 

veilig thuis kunt komen.

10.8 Meeloopfunctie 
activeren
De loopfunctie zet je aan door de 

MIN-knop iets langer ingedrukt 

te houden. Tijdens het activeren 

verschijnt de walk-assistmelding 

op het scherm. Laat je de knop 

los, verdwijnt deze melding weer. 

10.9 Schermvarianten
Met de aan-uitknop kan je tussen 

in totaal 5 schermen wisselen. De 

schermen worden hier uitgelegd.

100 km
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74.1 km
Trip

100%4

9

km/h

23.4
Walk assist

Hold
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Range

74.1 km
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9
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23.4
Walk assist

Hold
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Settings

ConfirmReset trip

SportRiding mode

28”Wheel size

ShowTutorial

AutoBacklight screen
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Scherm 1 - 
Hoofdscherm
Dit scherm wordt 

getoond nadat de e-bike 

is opgestart. Hier staat de 

belangrijkste informatie 

op voor tijdens het fietsen. 

Bij het wijzigen van het 

ondersteuningsniveau 

veranderen de balkjes in  

de ronde cirkel rondom  

de snelheid mee.
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100 km
Range

22.1 km
Trip

100%3

km/h
23.4

80%

1

Avg.

23.4 

km/h

Trip 

74.1 

km

Trip

2:15
hour

Range

60
km

Total km

2.685 

80% 10%3

Lights 2s

Walk 
assist Hold

Open 
settings 2s

Decrease 
power Press

Increase 
power Press

Tutorial

100 km
Range

74.1 km

POWER
Trip

100%9

km/h
23.4

Scherm 3 - Power
Identiek aan 1 & 2, met als uitzondering 

de onderbroken cirkel. Die geeft nu het 

actuele motorvermogen weer.

Scherm 2 - Accuscherm
Dit is het scherm met de Accuscherm 

groot weergegeven. De overige informatie 

is identiek aan scherm 1. 

Scherm 4 - Rit info 
Hier vind je het bereik, de afgelegde 

afstand, de gemiddelde snelheid,  

de afgelegde tijd en de totaal  

afgelegde afstand. 

Scherm 5 - Tutorial 
Een snelle tutorial is te vinden op  

scherm 5. Hier staan de belangrijkste 

functies uitgelegd. Dit scherm kan in  

de instellingen uitgezet worden.
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Close Settings

10%9

Settings

SportRiding mode

28”Wheel size

ShowTutorial

AutoBacklight screen

10.10 Instellingen wijzigen
Om in het instellingenscherm te komen 

moet er een speciale handeling worden 

uitgevoerd. Door 3 seconden PLUS en 

MIN tegelijk in te drukken opent het 

instellingenscherm.

Navigeren tussen  
verschillende 
menu-items 
In het instellingenmenu 

kunnen de verschillende 

instellingen worden  

aangepast. Met de  

PLUS- en MIN-knop  

kan je vervolgens een 

menu-item selecteren. 

Instellingen afsluiten
Het afsluiten van het instellingenscherm 

gaat als volgt. Met de MIN-knop ga je naar 

beneden totdat je 'Close Settings' hebt 

geselecteerd. Bevestig dit door op de 

aan/uit-knop te drukken. Daarmee keer je 

terug naar het beginscherm. 

1  PLUS: Navigeer omhoog

2  MIN: Navigeer omlaag

3  Aan/uitknop: selecteren / bevestigen

3

1

1
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1. Navigeer naar de aan 

te passen instelling met 

de + en - knoppen

3. Nu kan je de gekozen 

instelling wijzigen met  

de + en - knoppen

4. Nadat je jouw keuze 

bevestigt met de aan 

-uitknop kan je weer door 

het instellingenmenu 

navigeren

10%6

Settings

SportRiding mode

ResetReset trip

28”Wheel size

ShowTutorial

AutoBacklight screen

10%7

Settings

ConfirmReset trip

SportRiding mode

28”Wheel size

ShowTutorial

AutoBacklight screen

10%8

Settings

OK!Reset trip

SportRiding mode

28”Wheel size

ShowTutorial

AutoBacklight screen

Instelling aanpassen
Het aanpassen van een instelling gaat als 

volgt. Na het selecteren van 'Reset trip' op 

de vorige bladzijde kan het item aangepast 

worden met een enkele klik op de 

aan/uit-knop. Door middel van de PLUS- en 

MIN-knop kan je de instelling wijzigen. Door 

nogmaals op de aan/uit-knop te klikken wordt 

de keuze bevestigd. In het geval van 'reset 

trip' zijn er 2 opties: 'Confirm (bevestigen)' en 

'Cancel (afbreken)'. Door te bevestigen wordt 

de totale afstandsmeter gereset. 

2. Selecteer een instelling 

met de aan-uitknop
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