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De verschillende onderdelen uit de manual kun je ook
terugvinden als filmpje op www.bayck.com/manuals

1. JE BAYCK E-BIKE
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Onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powerknop accu
Accu met kleur cover
USB- ingang
Frontmotor
USB oplaadbare voorlamp*
Versnellingen
Half dichte kettingkast met kleur cover
Kleur cover stuurpen
*de USB oplaadbare lamp wordt meegeleverd vanaf het model met
de optie: spatborden

MY E-BIKE APP

2.

DE MY E-BIKE APP

								De “My e-bike” app is ontwikkeld in
								
Taiwan. In de App- en Play store kunnen
								daardoor Chinese tekens weergegeven
								worden. De app zelf is in het Engels.

							

Let op!
Om je app te connecteren
met je Bayck, moet de
Bluetooth op je smartphone aanstaan.

2.1

Je Bayck connecteren met je telefoon

1

2

3

4

Stap 1

Klik op het icoontje om de app te openen.

Stap 2

Zet de accu/ batterij aan. Druk op de knop bovenop de accu.

Stap 3
		

Klik in de app rechtsboven op het bluetooth icoontje en vervolgens
op de blauwe button “Scan”.

Stap 4
		

Je e-bike nummer verschijnt in beeld. Selecteer dit nummer en
druk op connect.

Stap 5
De app vraagt om een code. De standaard code van de e-bike is
		120117. Vul deze in.
De e-bike is verbonden als het bluetooth icoontje blauw is en je de
ondersteuning in het hoofdmenu met het plusje of minnetje kan bijstellen.
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2.2

Aanpassen benaming van je Bayck

In het hoofdscherm zie je de naam van je Bayck staan. De e-bike geef je een
eigen naam in de app onder het kopje settings.

2.3

1

Stap 1 Klik op het tandwiel icoontje
linksboven in de app.

2

Stap 2 Kies voor de optie settings.

3

Stap 3 Druk op “Name” en pas de
benaming aan.

Beveilig je Bayck met een persoonlijke code

De e-bike heeft standaard de code: 120117. Deze code kun je aanpassen naar
een persoonlijke code in de app onder het kopje settings.
Stap 1

Klik op het tandwiel icoontje linksboven in de app.

Stap 2

Kies voor de optie settings.

Stap 3

Druk op “Set Password” en kies een 6-cijferige code.
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2.4

Welke informatie geeft de app

1.

Instellingen

1
2
3

1

Resterende batterij

2

Gezondheid van de
batterij

3

Tempratuur van de
batterij

4

Aantal keer opladen
batterij

5

Overige levensduur
batterij

4
5

Wanneer je op de knop
instellingen klikt krijg je het
bovenstaand scherm te zien.

Onder het kopje battery vind
je de status van je batterij.

1
2

1

3

2
3
4
5
6

Driver Data

Driver Data

1

Ondersteuning van de motor

1

Keuze KM of Mile

2

Energie

2

Gebruik push modus

3

Cadans van de fiets

3

Diameter van het wiel

4

Max. snelheid

5

Naam van de bluetooth connectie

6

Aanpassen paswoord
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DE ACCU

3. DE ACCU
Je e-bike wordt geleverd met de accu geplaatst in het frame. De oplader
behorende bij de accu wordt los meegeleverd bij de e-bike.
3.1

In- en uithalen accu

Steek het bijhorende sleuteltje links
van de accu in het frame, draai de
sleutel om de accu uit het slot te halen.
3.2

Opladen van de accu

Stap 1

Haal de accu uit het frame

Stap 2
		

Onderaan de accu zit een rubberen beschermklepje.
Doe dit omhoog. Hieronder zit rechts de ingang voor de oplader.

Stap 3
		

Stop de oplader in de accu en de stekker in het stopcontact.
De lampjes branden rood wanneer de accu aan het opladen is.

Stap 4
		

Alle lampjes op de accu en het lampje op de oplader kleuren
groen wanneer de accu volledig is opgeladen.

Een lege accu is gemiddeld binnen 4 uur opgeladen. Voor het opladen hoeft de
accu niet helemaal leeg te zijn. Je kan hem dus ook even “bijladen”.
3.3

Uitzetten batterij

Zet na het fietsen altijd de accu uit. Zo voorkom je dat de accu “leegloopt”.
De accu zet je uit door de knop boven op de accu een aantal tellen ingedrukt
te houden. De lichtjes gaan één voor één uit.
3.4

Levensduur van de accu

Wanneer de e-bike in een niet verwarmde ruimte staat gestald, adviseren wij
de accu uit de fiets te halen en op kamertemperatuur te bewaren.
			3.5
De accu als powerbank
			
De accu is voorzien van een usb aansluiting.
			
Hierop kun je verschillende elektrische
			
apparaten aansluiten. De accu hoeft hiervoor
			
niet in het frame geklikt te zijn.
Onderaan de accu zit een rubberen beschermklepje. Doe dit omhoog.
Hieronder zit links een USB- ingang voor het aansluiten van je apparaat.
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VERWISSELBARE
KLEURCOVER

4. VERWISSELBARE KLEURCOVER
Op de e-bike zitten 3 kleur covers die makkelijk te verwisselen zijn.
-

De kettingkast
De accu
De stuurpen

4.1

De kettingkast

Stap 1

Klik de cover van links naar rechts op de kettingkast.

Stap 2
Zorg dat alle klikpunten goed en op de juiste positie worden
		aangedrukt.

4.2

De accu					

4.3

De stuurpen

Stap 1 		 Zorg dat de accu in het 			 Stap 1 		
frame van je fiets zit.
		
		
Stap 2 		 Klik de cover van onder
		 naar boven op de accu.
Stap 2 		
		
Stap 3		 Zorg dat de klikpunten
		 goed aangedrukt zijn.

Druk de opening van de
cover over de stuurpen
heen.		
Draai de cover recht in de
juiste positie.
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AFSTELLEN ZADEL

5. AFSTELLEN ZADEL
Het is belangrijk dat je stabiel op de fiets zit. Wanneer je tijdens het fietsen
heen en weer beweegt, staat het zadel niet goed afgesteld. De hoogte van het
zadel bepaal je op twee manieren.
Stap 1

Ga rechtop naast de fiets staan. Zorg dat het zitvlak van het zadel
op hoogte van je heup staat afgesteld. Neem plaats op de fiets.

Stap 2
		
		

Zet één voet op de laagste pedaal en de andere voet op de grond.
Je tenen moeten nog de grond raken en het been met de voet op
de pedaal mag een lichte buiging hebben.

6. AFSTELLEN STUUR
Een goed afgesteld stuur is belangrijk voor een goede houding van de rug en
de druk op je handen.
Stap 1

Ga op de fiets zitten, zodat je goed en comfortabel zit. Voor een
fiets zoals Bayck is dit een rechte houding.

Stap 2
		
		

Zwaai je handen ontspannen naar voren. Wanneer je met licht
gebogen armen de handvatten goed kunt vastpakken, staat het 		
stuur voor jou in de juiste positie.

Tip van onze monteur
“Wanneer je een onderdeel
monteert/ afstelt op je fiets
is het handig montagevet
bij de hand te hebben. Geen
montagevet in huis? Geen
paniek, vaseline is een goed
alternatief.
Wat zeker NIET gebruikt mag
worden zijn bijvoorbeeld vetten
of oliën op plantaardige basis!
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VERLICHTING &
BANDENSPANNING

7. VERLICHTING & BANDENSPANNING
7.1

USB oplaadbare voorlamp

Vanaf het accessoires pakket spatborden wordt er een USB oplaadbare voorlamp bij de e-bike geleverd. De bijbehorende oplaadkabel zit in de doos van
de accuoplader. De lamp is ook afneembaar van het stuur: druk het clipje onder
de lamp naar beneden en schuif de lamp naar voren om hem af te nemen.
7.2

Achterlicht spatbord

Wanneer er is gekozen voor een e-bike zonder achterdrager, zit het achterlicht
bevestigd op het spatbord. Trek om de lamp te gebruiken, het plastic lipje uit
de lamp. De aan- en uitknop vind je in het midden van de lamp.
7.3

Achterlicht achterdrager

Wanneer er is gekozen voor een e-bike met achterdrager, zit het achterlicht
hierop gemonteerd. De aan- en uitknop zit aan de onderkant van het licht.

BANDENSPANNING
Bayck is voorzien van extra dikke anti-lekbanden. Voor het oppompen van de
banden is een fietspomp nodig die geschikt is voor banden met een frans ventiel.
7.4

Bandenspanning

De ideale bandenspanning voor een Bayck is 4 bar. Voor extra comfort is 3,5 bar
ideaal.

CONTACT			

www.bayck.com

				service@bayck.com
				bayckebikes
				bayck_ebikes
				YouTube Bayck
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