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2. Voorwoord 
Geachte klant, beste klant, Gefeliciteerd met uw nieuwe Lohner-Stroler®. U hebt gekozen voor 
uitstekende kwaliteit - en u rijdt milieubewust! Op de volgende pagina's presenteren we u 
informatie over uw Lohner-Stroler®, ontvangt u belangrijke informatie over de inbedrijfstelling, 
evenals technische tips en trucs voor onderhoud en verzorging en belangrijke informatie over uw 
persoonlijke veiligheid om ongevallen en schade aan de fiets te voorkomen beschermen. 

 
Wij wensen je veel fietsplezier! 

 
 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, deze bevat belangrijke 
informatie zodat u lang van uw fiets kunt genieten! Lees de paragraaf 
"Inbedrijfstelling" aandachtig voor de eerste reis. Draag altijd een helm 
 

Bij vragen of problemen neem contact op! 

Lohnerwerke GmbH & Co KG 
Porzellangasse 2/24 
1090 Wien 
Österreich 
kontakt@lohner.at 
http://www.lohner.at 
+43 1 319 0223 
UID: ATU73633936 
FN-Nr.: FN498030y Handelsgericht Wien 
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Banden: 

 

 

 

Batterij: 

 
 
 

3. Technische gegevens en varianten 
 

2 Zitplaatsen 
Opbergruimte ca. 8 Liter, afsluitbaar  
Gesloten stalen buisframe breed 
Gespreide LED –koplampen voor LED Licht  
Achterlicht inbegrepen 
Tachofunktie via Lohner App (iOS, Android) 
Elektronische startonderbreker via Lohner App (iOS, Android) 

 

Gewicht klaar om te rijden: 35 kg 
Maximale Laadvermogen: 150 kg 

 

Versterkte verende vork mit 100mm veerweg. 
Vork is afsluitbaar 

 

Maxxis zwart met reflecterende strepen(26‘‘x2.1) 
 

Microchip 8 snelheid 
 

Hydraulische schijfremmen voor en achter (Ø180mm) 
Met automatische recuperatie wanneer de rem wordt ingeschakeld 

 

Motorvermogen nominaal: 250 W of 500 W (afhankelijk van nationale wetgeving) 
Maximale Motorvermogen: 800 W of 1000 W 
Draaimoment Motor nominal: 22,7 Nm 
Draaimoment Motor maximal: 40 Nm 
Type aandrijving: elektrisch door wielnaatmotor in het 
achterwiel. Koppelgestuurde vermogensafgifte  via de 
stappensensor Gasshendel of duwhulp  (jafhankelijk van 
nationale wetgeving) Vermogensniveau: 3-versnellingen 
Recuperatie: 1-traps (bij remmen of permanent instelbaar)Maximale 
snelheid  25 km/h  (afhankelijk van de nationale wetgeving) Bereik: tot 
160 km, Pedelec bediening in  de kleinste etappe, vlak terrein 

 

Op Lohner-Stroler® vergrendelbaar en verwijderbaar 
Batterie: Li-lon 48V, 14 Ah 
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Bedrijfstemperatuur: 

Verkrijgbare kleuren: 

 

Batterijcapaciteit: 672 Wh 
Laadtijd: 6 h mit 3A-
voedingsadapter 

 

Snelheidsmeter werkt met Lohner-App® Smartphone (Android, iOS) via 
Bluetooth Gashendel (of als duwhulp, volgens nationale wetgeving) 

              Rem met automatische recuperatie Vork Barricade USB-oplaadkabel beschikbaar 
 

Elektrische startonderbreker via app instelbaar (iOS, Android) Vergrendeling voor frameslot 
beschikbaar afsluitbaar handschoenenkastje afsluitbare batterij 

 

Minimaal: -10 °C 
Maximaal: 60 °C 

 

Diablo Black 
Hello Yellow 
Racing Green 
French Blue 



6 

 

 

 

 

4. Veiligheidsvoorschriften 
 

 
4.1. Algemene voorschriften 
Een juiste behandeling van uw Lohner-Stroler® kan het risico op persoonlijk letsel en 
materiële schade minimaliseren. Wij wijzen u erop dat wijzigingen in de leveringsstatus 
van de Lohner-Stroler® kunnen leiden tot beperkingen van de functies en dat 
Lohnerwerke GmbH & Co KG hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem de 
voorschriften van de verkeersregels in acht. U bent verantwoordelijk voor het juiste 
onderhoud en het juiste gebruik van uw Lohner-Stroler®. Goed onderhoud en zorg geven 
u de originele gebruikseigenschappen en veiligheidskenmerken. Bied deze 
gebruikershandleiding aan elke gebruiker aan. 

 

 

Ø  Fietsen, in welke vorm dan ook, is niet zonder risico. Draag daarom altijd 
een bijpassende en goed afgestelde helm 

 
Ø  Controleer voor elke rit de effectiviteit van de remmen. Als u vóór de reis storingen 

opmerkt begin dan niet aan de reis. 

Ø Op uw Lohner-Stroler® is de linker remhendel de voorrem en de rechter 
remhendel de achterrem. 

Ø Controleer regelmatig of de pedalen stevig vastzitten. 
Ø Controleer regelmatig de juiste luchtdruk van de banden 
Ø Voer altijd een korte visuele en functionele test uit voor duidelijke gebreken 

voordat u de Lohner-Stroler® gebruikt. Perfecte staat van remmen, banden, 
bandenspanning, verlichting, bevestigingsmiddelen en elektrische 
componenten. Als niet aan de perfecte staat wordt voldaan, mag de Lohner-
Stroler® niet worden gebruikt. 

Ø Breng nooit zelf wijzigingen aan de Lohner-Stroler® aan, met name aan het 
frame, de banden, de remmen, de elektronica of andere 
veiligheidsgerelateerde componenten. 

Ø Gebruik alleen als u fysiek fit bent en, bijv. G. Er is geen relevante beperking van 
het cardiovasculaire systeem of het gevoel van evenwicht 

Ø Gebruik geen alcohol, medicijnen of drugs op de fiets. 
Ø Neem de stuurpositie alleen in zoals bedoeld, dwz. Zit exclusief op het zadel, beide 

handen aan het stuur en beide voeten op de pedalen. 
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4.2. Batterij 
 

➢ Gebruik alleen de meegeleverde lader om de batterijen op te laden. Het gebruik van andere opladers kan in 
het ergste geval leiden tot ernstige storingen of zelfs tot verbranding van de batterij.  
➢ Cellen of batterijen mogen niet worden kortgesloten en mogen niet veilig worden opgeslagen in een doos of 
in een lade waar ze elkaar kortsluiten of andere geleidende materialen kunnen worden kortgesloten. 
Brandgevaar! 
 ➢ Cellen of batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hitte of vuur. Opslag in direct zonlicht moet 
worden vermeden. 
 ➢ Stel de batterij niet bloot aan intense fysieke schokken of permanente trillingen om schade aan de batterij te 
voorkomen. 
 ➢ Een batterij met een beschadigde behuizing mag niet worden gebruikt.  
➢ Gebruik de batterij alleen bij temperaturen tussen -10 ° C en 60 ° C  
➢ Laat kinderen niet met de batterij omgaan. ➢ Gooi de batterij weg na het einde van de levensduur. Volg de 
instructies voor afvalverwerking van het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.  
➢ Het vervoer of dragen van de batterij in handbagage van vliegtuigen is ten strengste verboden. Informeer bij 
uw touroperator naar de toepasselijke veiligheidsvoorschriften en het mogelijke transport van de batterij.  
➢ Als de batterij gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haal hem dan uit de fiets en bewaar hem 
afzonderlijk bij kamertemperatuur als hij volledig is opgeladen.  
➢ De opslag van de batterij voor een langere periode moet worden uitgevoerd in de opgeladen toestand. De 
opslagtemperatuur moet tussen 0 ° C en 40 ° C liggen. Zorg voor een droge opslag. 

Ø ➢ Maak alleen een rit op de beoogde manier, dat wil zeggen. Zit exclusief op het zadel, 
beide handen aan de handgrepen en beide voeten op de Fußrastern. Als dit niet mogelijk 
is vanwege verminderde hoogte, is een rit verboden.  

Ø ➢ Kinderen die vanwege hun lengte niet veilig de voetdragers kunnen bereiken, mogen 
alleen worden vervoerd in kinderzitjes die zijn goedgekeurd door de fabrikant.  

Ø ➢ Nooit meer dan 2 personen op de Lohner-Stroler®.  

Ø ➢ Het maximale laadvermogen (personen + eventueel te vervoeren goederen) van meer 
dan 150 kg mag niet worden overschreden. ➢ Pas de rijstijl altijd aan de lading, het 
verkeersvolume, de weersomstandigheden en het wegdek aan. 

Ø  ➢ Leun in bochten nooit zo hard in de bocht dat het risico bestaat dat de Lohner-Stroler® 
opzij glijdt. 

Ø  
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Ø  De lader is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.  

Ø  Voeding is AC 110-240 V 50 / 60Hz  

Ø Gebruik geen andere laders dan die specifiek zijn ontworpen voor gebruik met het 
fietssysteem.  

Ø  Het openen van de lader is verboden 

Ø   Raak de lader of de stekker nooit met natte handen aan.  

Ø  Lader en batterij zijn geen speelgoed en horen niet in de handen van kinderen.  

Ø  Gebruik de lader niet als er veel stof of een hoge luchtvochtigheid is.  

Ø  Zorg voor voldoende ventilatie wanneer de lader in gebruik is. 

Ø  Koppel de lader los van het lichtnet wanneer deze niet in gebruik is.  

Ø  Neem de informatie op het etiket van de lader in acht.  

Ø  Deze lader is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte 
fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en / of kennis, tenzij 
onder toezicht of verstrekt door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid 
van haar instructies over het gebruik van de lader. 

Ø  Let op het draagvermogen van uw fietsendrager!  

Ø Als u uw Lohner-Stroler® op een fietsendrager wilt vervoeren, moet de batterij vóór 
transport worden verwijderd en in de auto worden vervoerd. 

Ø  

 

4.3. Laderadapter 
 

 

 
4.4. Transport met fietsenrek  auto 

 

 

5. Bedoeld gebruik 
Het beoogde gebruik is alleen of in paren rijden op fietspaden en in het verkeer. Het gebruik 
van accessoires, hulpstukken en reserveonderdelen die niet zijn goedgekeurd door fabrikanten 
of distributeurs, is verboden. Als u zich hier niet aan houdt, vervalt elke aansprakelijkheid en 
garantie van de fabrikant of de distribVerder maakt regelmatig gebruik van veiligheid
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Na het verwijderen van dit afstandsstuk, de rem niet meer bedienen, anders kan de 
remschijf van het voorwiel niet meer vrij worden gemonteerd. 
 

 

Elk ander of verder gebruik wordt als ongepast beschouwd. Alleen de gebruiker draagt het risico voor 
resulterende schade. Nationale voorschriften moeten worden nageleefd, ongeacht de huidige 
documentatie. Deze e-bike is gebouwd volgens de nieuwste stand van de techniek en de erkende 
veiligheidsregels. Desalniettemin kunnen gevaren voor de levensduur en de ledematen van de 
gebruiker of derden of schade aan de e-bike zelf of andere activa optreden. Lees de 
veiligheidsinstructies aandachtig door. De e-bike mag alleen worden gebruikt in technisch perfecte 
staat en in overeenstemming met het beoogde gebruik, wat betreft veiligheid en gevaar. Met name 
defecten die de veiligheid beïnvloeden, moeten onmiddellijk worden verholpen. Een rit met een 
beschadigde fiets wordt niet aanbevolen. 

 

6. Opbouw en montage 
Afhankelijk van de leveringsvariant kan uw fiets in verschillende fasen worden gedemonteerd. 
In ieder geval, alle tools die nodig zijn voor de structuur, onderdeel van de levering. 

6.1. Uitpakken van Lohner-Stroler® 
Open de doos met uiterste voorzichtigheid om schade te voorkomen. Gooi het karton en de verpakking apart 
weg. 

6.2. Montage van het voorwiel 
Verwijder eerst het afstandsstuk van de voorremklauw. 

 

 
 

Afbeelding 1: zicht op steekas 
 
 
Neem het voorwiel en plaats het tussen de vorkpoten. De remschijf moet zich in de rijrichting aan 
de linkerkant bevinden. Zorg ervoor dat de remschijf in de daarvoor bestemde remklauw is 
geschroefd. Steek nu de Ø10 mm steekas van rechts naar links door de eerste vorkpoot, het 
voorwiel en de tweede vorkpoot. Draai de hendel met de klok mee om de quick release as te 
bevestigen. 
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Zorg ervoor dat de hendel van de snelkoppelingsas naar achteren is uitgelijnd (tegen de 
rijrichting in). 
 

Zorg ervoor dat u de lagerbout niet opent (Afbeelding 4). Dit past de 
stuurlagerspeling aan en is voorgemonteerd vanuit de fabriek 
. 

Door op de hendel te drukken, bereikt u de benodigde voorspanning. De spanhendel moet hacheren 
 Trek terug zoals in afbeelding 1 is te zien. 

 

 

6.3. Montage van het stuur 

7. Eerst moet u de 4 schroeven van de stuurstang (afbeelding 2) losdraaien met de bijgeleverde 
inbussleutel en het deksel bij de hand houden. Nu kunt u het stuur met de verdikking, die zich 
in het midden van het stuur bevindt, in de houder van de stuurpen plaatsen. 

 

Afbeelding 2: 4 Schroeven stuur  
 

 Zorg ervoor dat de gashendel zich aan de rechterkant bevindt. Pas de hoek 
van het stuur aan uw behoeften aan. 
 

Zorg ervoor dat het stuur zo is ingesteld dat de remhendels niet botsen met de sierdelen bij 
het insturen. (Figuur 3) Neem nu de afdekking van de stuurpen en bevestig deze 
opnieuw met de 4 eerder losgemaakte schroeven. 

 
 

 
 

                                           Afbeelding 3: Let op de afstand tussen de motorkap en de remhendel 
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Zorg er bij het plaatsen van de batterij voor dat deze is uitgeschakeld. 
 

 

 
 

Afbeelding 4: Schroef voor instellen van de lagers 
 

6.4 Montage van batterij 
 De batterij wordt van achteren in het wiel (Afbeelding 5) op de daarvoor bestemde 
batterijhouder geduwd. De batterij vergrendelt met een duidelijke klik. Daarna is dit 
correct gemonteerd 

 
 
 

Afbeelding 5: Montage accu in pijlrichting 
                     

6.5.                 Instellen van het licht 
Stel de koplamp zo af dat de lichtkegel niet te hoog is zodat andere weggebruikers niet 
worden verblind. De koplamp moet zo worden afgesteld dat het midden van de 
lichtkegel de grond op een afstand van 5 m van de koplamp verlicht 
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7. In gebruik nemen 
Monteren Lohner-Stroler®  zie hoofdstuk 6. 

Batterrij volledig opladen (hoofdstuk 8.8.2) 

  
 

In de tussentijd kunt u de "LOHNER" -app voor uw smartphone downloaden. deze is 
gratis beschikbaar voor Apple- en Android-apparaten in de respectieve winkels. Zorg 
ervoor dat de hoofdschakelaar van de batterij op "1" staat. Schakel anders uit Schakel de 
hoofdschakelaar van de batterij in. U vindt dit aan de achterkant van de batterij 
. 

 

Afbeelding 7: Batterij onderkant Links: Hoofdschakelaar Mid.: Batterij EIN Rechts: Batterie UIT 
 

7.1 Verbinding met Smartphone 
Open de app "LOHNER" op uw smartphone. Schakel nu de batterij in door op de soft-touch-knop 
(Afbeelding 8) aan de bovenkant van de batterij te drukken. 

 

Afbeelding 8: Bovenkant der Batterij: Softtouch Button 
 

Open nu de app-instellingen met een veeg naar rechts. Nu kunt u klikken op "verbind 
selecteren". De app zoekt nu naar beschikbare verbinding in uw regio. 

Laad de batterij vóór het eerste gebruik volledig op. De oplaadtijd voor een 
volledig lege batterij is ongeveer 6 uur. 
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Afbeelding 9: Instelingen 

Opmerking de verbinding via "Bluetooth", wat betekent 
dat u zich in de onmiddellijke nabijheid van de fiets moet 
bevinden. Anders kan de verbinding worden verbroken of 
wordt uw fiets niet gevonden. 

Nu worden alle wielen in de buurt weergegeven. De 
standaardnaam is "Lohner 1". Het volgnummer kan 
verschillen. U kunt de weergegeven naam voor uw eigen 
fiets later ook wijzigen 

Als u op de lijn / naam van uw fiets klikt, wordt deze aan 
uw fietslijst toegewezen. 

Gebruik voor de eerste verbinding de standaard pincode die 
bij deze documentatie is gevoegd. U kunt dit later op elk 
moment wijzigen. 

 Een actieve verbinding wordt aangegeven door het symbool 
 in weergegeven in de fietslijst. Inactieve verbinding 

worden met het Symbool  in de fietslijst aangegeven. 
 

Gebruik uw fiets regelmatig, zodat de hoofdschakelaar van de batterij altijd aan kan blijven. 
Alleen bij langere stilstand, bijvoorbeeld in de winterstop, adviseren wij een volledige 
uitschakeling van de batterij met behulp van de hoofdschakelaar. Zie hoofdstuk 8.8. 

Zorg ervoor dat uw fiets is toegewezen aan een actieve 
verbinding 

Met de knop „Zurück“ (terug) boven links verlaat u de 
fietslijst 

Door nogmaals op de knop "terug" te drukken, verschijnt het 
snelheidsmeterscherm. 

Het symbool  geeft aan dat u een actieve Bluetooth-verbinding 
hebt. 

Het symbool   betekend, dat u momenteel niet bent 
verbonden met de fiets. 

Om een elektrische trapondersteuning te krijgen, moet het 
ondersteuningsniveau tussen 1 en 3 zijn. 

De omschakeling tussen km / u en mijl / vindt plaats via 
Afbeelding10:snelheids-
meter 

eenvoudig het juiste veld aan te tippen. 
 

Het resetten van de tijd of de reisweergave wordt gedaan door lang op het overeenkomstige veld te 
drukken. 
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8. Dagelijks gebruik 
9. Uw Lohner-Stroler® is tijdens de productie en bij een laatste eindinspectie verschillende keren 

zorgvuldig samengesteld en getest. Omdat tijdens transport of opslag kabels kunnen rekken als 
gevolg van materiaal, moeren en bouten of andere dingen die kunnen voorkomen, moet u voor 
uw eigen veiligheid de volgende controles uitvoeren vóór de eerste uitgang: 

 

 

8.1.Overzicht en functies van alle onderdelen 
 

Afbeelding 11: Overzicht Lohner-Stroler® 

Ø ➢ Monteer zijreflectoren als uw band geen reflectorring heeft ¬ Goed geplaatste batterij ¬ 
Integriteit van alle kabels en hun veilige bevestiging aan het frame  

Ø ➢ Controleer of alle onderdelen vastzitten ¬ Veilige werking van de remmen ¬ Voldoende 
bandenspanning (maximale spanning genoteerd op elke band) ➢ Soepele werking van alle 
lagers (trapas, wielen, stuur) en stille wielkast 

Ø  
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1 Gashendel 

 

De gashendel bevindt zich aan de rechterkant van het stuur. Afhankelijk van de juridische situatie is uw 
gasgreep geprogrammeerd als duwhulp tot 6 km / u of als de juiste gasklep tot de eindsnelheid. Zorg ervoor 
dat de gashendel niet onder spanning staat wanneer u deze inschakelt. 

2 Bediening van de geveerde vork 
 

Met deze schakelaar kunt u de geveerde vork uitschakelen. Deactiveer de verende 
vork als u bijvoorbeeld stroom wilt besparen bij het bergop rijden. U kunt de status van 
de geveerde vork direct op de vork zelf zien. In figuur 12 ziet u dat de geveerde vork in 
dit geval niet is vergrendeld. 
 

 

Afbeelding 12: Status veerkabel 
 
Om u meer rijcomfort te geven, is uw Lohner-Stroler® uitgerust met een geveerde vork. U kunt de veerspanning van de 
vork aanpassen door de stelbout van de vorkbrug aan de zijkant (links in de rijrichting) te draaien. (Afbeelding 13) Met 
de klok mee (+) wordt de vering steviger en tegen de klok in (-) comfortabeler. 
 
 

Afbeelding 13: Harde van veeringl– In Pijlrichting word deze straffer 
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3 IAfstelbare boutlager 
Laat deze handeling over aan een professional. Deze schroef past de stuurlagerspeling van de voorvork aan. 
Naar rechts draaien betekent meer voorspanning, naar links draaien betekent minder voorspanning. 

4 Bevestigingsschroeven voor het stuur 

Hoe u deze schroeven instelt, wordt gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 6.3 
 

5 Koplamp 
 

De koplamp is een LED-koplamp, pas deze aan volgens hoofdstuk 6.5. Het licht schakelt zichzelf in 
(dagrijlicht) 

6 USB Verbinding 
Deze USB-verbinding is alleen voor het opladen van uw smartphone. Het voedingsvermogen is 6V / 1.5A. De 
oplaadbus wordt aan de onderzijde van het wiel bevestigd met behulp van een klittenbandsluiting. Zorg ervoor 
dat de stofkap altijd stevig in de kabel zit, als u de kabel niet gebruikt. 

7 Hydraulische Schijfremmen 
Uw fiets is uitgerust met hoogwaardige hydraulische schijfremmen. 

8 Banden 
Uw banden zijn voorzien van een witte reflectorring, dus het is niet nodig om een aparte reflector in de spaken 
te gebruiken (let op: nationale wetgeving kan variëren) 

9 Trapas 
Uw fiets is uitgerust met een pedaalsensor in de trapas, die het aandrijfdeel ondersteunt, afhankelijk van het 
toegepaste koppel. 
 

10 Motor 
Op uw fiets is een 250 W of 500 W wielnaafmotor geïnstalleerd. Wanneer de remmen worden ingeschakeld, 
voert deze motor de remenergie terug in het wiel. 
 

11 Versnellingen 
Uw fiets is uitgerust met een 8-versnellingspook. 
 

12 Voetsteunen 
 

Voor de passagier moeten de voetsteunen (Afbeelding 14) worden gebruikt. Als de beenlengte van de 
passagier niet voldoende is, is het verboden deze persoon te dragen. De voeten moeten op de voetsteunen 
rusten. Alleen een aanraking met de tenen is niet toegestaan. 
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13 Batterij 

 

Hoe u de batterij plaatst, wordt beschreven in hoofdstuk 6.4. Speciale opmerkingen over 
het batterijgebruik zijn te vinden in hoofdstuk 8.8. 

 

14 Achterlicht 
 

Uw achterlicht schakelt zichzelf in (dagrijlicht). Het kan zijn dat uw achterlicht gaat branden na 
een bepaalde tijd uitschakelen, dit is normaal. 
15 Handgrepen voor de passagier 

Voor de passagier moeten de handgrepen (Afbeelding 14) worden gebruikt. 
 

16 Zadel 
 

Het zadel klapt naar achteren en wordt vastgehouden door een magnetische sluiting. 
 

17 Opbergruimte 
 

De opslagruimte (Afbeelding 14) is spatwaterdicht, niet waterdicht. Berg geen belangrijke 
documenten op. 

 

Afbeelding 14: Links: Opbergruimte Midden: Voetensteun Rechts: Handvat 
 

           8.2 Inschakelen 
Zorg ervoor dat uw smartphone is ingeschakeld en dat de LOHNER-app is gestart. Zet nu uw wiel 
AAN door kort op de soft-touch-knop te drukken (Afbeelding 8). Afhankelijk van of u de optie 
Pincode onthouden hebt geactiveerd, wordt een pincodeverzoek verzonden wanneer de verbinding 
tot stand wordt gebracht. De verbinding met uw smartphone verloopt automatisch. Ze herkennen 
de gebruiksklare fiets aan de geactiveerde koplamp. 

      8.3.     Uitschakelen 

Houd de softtouch-knop (Afbeelding 8) minimaal 2 seconden ingedrukt. Het uitschakelproces 
wordt gestart. De SOC-indicator van de batterij ziet er 3 keer uit, dan is de batterij uit. De 
fietsverlichting wordt ook uitgeschakeld. Nu kunt u de app op uw smartphone sluiten. 
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Het afsluitproces is niet mogelijk wanneer het wiel in de afsluitfunctie staat 

8.4. Automatisch uitshakelen 
Om energie te besparen, wordt uw batterij automatisch uitgeschakeld na 30 minuten 
inactiviteit. Deze automatische uitschakeling wordt alleen voorkomen als u de uitschakelfunctie 
hebt geactiveerd (zie hoofdstuk 8.5). 

Uw smartphone verliest de Bluetooth-verbinding en geeft deze weer met het pictogram.  an. 
Als de batterij leeg is, kan een automatische uitschakeling worden gestart voordat de 30 minuten zijn 
verstreken, zelfs als de uitschakelfunctie actief is. 

8.5. Vergrendelfunctie van de fiets 
Om uw fiets tegen onbevoegd rijden te beschermen, kunt u uw fiets elektronisch 
vergrendelen. Dit is een actieve bekrachtiging van de motor tegen de geprobeerde 
rijrichting. Dit resulteert in knetterende geluiden, die volkomen normaal zijn. Deze 
vergrendeling werkt alleen op het achterwiel. 

 

 
 

Als de automatische uitschakeling actief wordt vanwege een zwakke batterij, is de 
uitschakelfunctie niet actief en kan het wiel worden verplaatst! De afsluitfunctie blijft echter 
actief wanneer deze opnieuw wordt ingeschakeld. 

Het is niet mogelijk om de batterij uit te schakelen met een soft-touch (afbeelding 8) of 
hoofdschakelaar (afbeelding 7)! De afsluitfunctie blijft actief. 

 Veeg vanaf de linkerrand van het scherm om deze functie te activeren. Nu kunt u 
klikken op het grote slotpictogram in het optiemenu 

  klik in de onderste helft van het scherm. Het slot wordt nu rood en geeft aan 
dat het slot actief is. Bovendien ziet u het symbool  ook in statusbalk van uw 
App. 

 Veeg over het linker schermwiel om deze functie uit te schakelen. Nu kunt u klikken op 
het grote slotpictogram in het optiemenu klik in de onderste helft van het scherm. Nu zult 
u, afhankelijk van of u de optie "Pincode onthouden" activeert hebben gevraagd om uw 
pincode. Als dit lukt, wordt het slot groen en geeft dit aan dat het slot is uitgeschakeld. 
Bovendien ziet u het symbool  ook in de statusbalk van uw App. 

Wegrijden is moeilijk, maar het is bij deze afsluiting geen diefstalbeveiliging! 
Desondanks raden we aan de fiets te beschermen tegen diefstal door middel 
van een slot.  In deze functie kan de batterij leeglopen, omdat het hele 
systeem actief is. Als de batterij volledig leeg is, wordt de automatische 
uitschakeling gestart om de batterij te beschermen. 
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1.. Tachofuncties 
 
 

1 Batterij-indicator 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
2 Motorvermogen: 

 

 

 
 
De batterijbalk is groen wanneer 
de batterij meer dan 75% energie 
heeft. Tussen 25% en 74% 
energie-inhoud wordt de balk 
oranje weergegeven. Als de 
laadstatus tussen 10% en 24% 
ligt, wordt de batterij-indicator rood 
Als de laadstatus onder 9% daalt, 
wordt de batterij-indicator rood en 
knippert deze bovendien. 
 
Het huidige motorvermogen 
wordt weergegeven. hier   u 
kunt uw rijgedrag beheersen. 
Als de advertentie in het 
groene gebied (aan de 
rechterkant) blijft, verbruikt u 
lage energie en kan een groter 
bereik bereiken. Als u echter 
vaak de maximale uitslag 
(links) ziet, wordt het bereik 
dienovereenkomstig ingekort. 

 
 

3 Snelheid: 
 

De huidige rijsnelheid wordt weergegeven. Door kort op dit segment te tikken, kunt u de 
weergave schakelen tussen km / u en mijl / u. 

 

4 Trip/ ODO Omschakeling: 
 

T Trip is een dagteller. ODO registreert het totaal aantal gereden kilometers. 
Omschakelen tussen ODO en Trip gebeurt door kort op dit segment te tikken. Als u de 
dagteller wilt resetten, moet u dit segment minimaal 2 seconden ingedrukt houden. De 
reset vindt plaats zonder verdere bevestiging. 

 

5 Zeitfunktie: 
 

E De reistijd wordt vastgelegd. De stopwatch start automatisch zodra u rijdt. Bij 0 km / 
u stopt de teller. Daarom worden pauzetijden niet geteld. Om de stopwatch te resetten, 
houdt u het segment minimaal 2 seconden ingedrukt. De reset vindt plaats zonder 
verdere bevestiging. 

 

6 Ondersteuning niveau: 
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Uw Lohner - Stroler® is uitgerust met 5 rijmodi (inclusief 3 ondersteuningsniveaus). U kunt deze 
wijzigen met de pijltjestoetsen. De beschikbaarheid van de gashendel is onderworpen aan 
nationale wetgeving. Als dit in uw regio niet is toegestaan, is de gasgreep geprogrammeerd als 
duwhulp en is deze daarom beperkt tot 6 km / u. Als de gasgreep niet aan wettelijke beperkingen 
onderhevig is, kunt u deze naar de eindsnelheid rijden. De regel is dat de kick-sensor en de 
gasgreep dienen als parallelle signaalbronnen. De motorhulp wordt altijd ingesteld op het hogere 
ingangssignaal. 
 

 

 
 
 
-1 

Permanente Rekuperation: 
De gashendel en pedaalondersteuning zijn gedeactiveerd. De motor wordt permanent in 
de generatormodus gezet en laadt de batterij op. Kies deze modus voor langere 
afdalingen. Als de batterij wordt opgeladen waardoor verder opladen niet mogelijk is, 
kan dit Ondersteuningsniveau kan niet worden geselecteerd en wordt geleverd met een 
waarschuwing "Batterij volledig geladen "geweigerd. In plaats daarvan wordt deze 
overgeschakeld naar ondersteuningsniveau 0 
 

 

0 

Geen pendaal ondersteuning: 
De trapondersteuning is gedeactiveerd. De gashendel is geactiveerd. Er is geen 
ondersteuning tijdens normaal trappen. Gebruik deze modus als u normaal wilt fietsen. 
 

 

1 

Ondersteuningsniveau 1: 
De trapondersteuning en gashendel zijn geactiveerd. De trapondersteuning is beperkt tot 
30% van het totale vermogen. Gebruik deze modus als u met een laag brandstofverbruik 
wilt rijden. - batterijbesparende werking. 
 

 

2 

Ondersteuningsniveau 2: 
De trapondersteuning en gashendel zijn geactiveerd. De trapondersteuning is beperkt tot 
60% van het totale vermogen. Deze modus is een goed compromis tussen prestaties en 
bereik. 
 

 

3 

Ondersteuningsniveau 3: 
De trapondersteuning en gashendel zijn geactiveerd. De trapondersteuning is niet 
beperkt. Gebruik deze modus als u niet om het bereik geeft. Hier kunt u van A naar B 
komen. 
 

De gashendel, indien niet ontworpen als duwhulp, ondersteunt altijd 100% van het 
totale beschikbare vermogen. 

Merk op dat overmatig gebruik van de gasgreep ten koste gaat van het bereik. 
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8.7.  Instellingen  
 

De instellingen kunnen worden geactiveerd met een veeg 
van links 

 

1 Informatie: 
 

Alle softwareversies van de afzonderlijke apparaten en het 
aantal laadcycli worden hier weergegeven. 

 

2 Wiel selectie: 
 

Hier is een lijst met de beschikbare Lohner Stroler®. Hier 
kunt u Lohner-Stroler® toevoegen, verwijderen en 
hernoemen. 

 

3 PIN- Code veranderen: 
 

Hier wijzigt u uw pincode. Hiervoor heeft u altijd de 
originele pincode nodig, die u in de fabriek heeft 
ontvangen. 

 

4 Taal: 
 

 
Afb. 16: Hoofdmenu 

Kies uw voorkeurstaal. Op het moment van afdrukken 
kunt u kiezen tussen Engels, Frans, Duits, Spaans en 
Italiaans. De omschakeling 

de taal verschijnt onmiddellijk. Het is niet nodig om de app opnieuw te starten. 
 

5 Blokeerfuncties van het wiel: 
 

Deze functie is al beschreven in hoofdstuk 8.5. Door op het symbool te drukken, schakelt u 
tussen uitschakeling en rijmodus. 

8.8. Batterij 
De batterij is uitgerust met een technologie die de inschakelstroom vermindert door middel 
van een zachte start. Bovendien is de batterij uitgerust met een detectie van kortsluiting en 
voorkomt het inschakelen onder deze omstandigheden. Bovendien zijn de ingebouwde Li-
Ion-cellen actief in balans tijdens het opladen. De elektronica die wordt gebruikt om deze 
functies te controleren (BMS genoemd), kan de batterij enkele maanden zonder opladen 
voeden. Bij de eerste levering is de laadstatus van de batterij tussen 10% en 30%. Laad de 
batterij volledig op voor het eerste gebruik. 

 

advies is om de batterij binnen 4 weken op te laden, anders kan de batterij beschadigd raken, wat 
niet onder de garantie valt. 

U moet uw batterij echter om de 6 maanden opladen tot ten minste 80%. 
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Bedrijfstemperatuur: 

De bedrijfstemperatuur moet tussen -10 ° C en 60 ° C liggen. 

Bewaar de batterii: 

Als de batterij langere tijd niet wordt gebruikt, haal hem dan uit de fiets en bewaar hem 
afzonderlijk bij kamertemperatuur als hij volledig is opgeladen. De opslag van de batterij 
gedurende een langere periode moet in opgeladen toestand worden uitgevoerd. De 
opslagtemperatuur moet tussen 0 ° C en 40 ° C liggen. Zorg voor een droge opslag. 

8.8.1. Bedieningselementen 
Figuur 7 toont de hoofdschakelaar met zijn schakelaarposities. U vindt de schakelaar aan 
de onderkant van de batterij. Bovendien is er een softtouch-knop (Afbeelding 8) en de 
SOC-indicator naast de softtouch-knop. De oplaadaansluiting bevindt zich aan de 
onderkant van de batterij (Afbeelding 20). 

Hoofdschakelaar 

Om uw voertuig te bedienen, moet deze schakelaar noodzakelijkerwijs op "1" worden 
gezet. plan Als u een lange periode van inactiviteit hebt, zoals in de winter, raden we u 
aan de schakelaar in te schakelen Om "0" te zetten. (Afbeelding 7) We raden aan om de 
hoofdschakelaar op "1" te laten tijdens zomerbedrijf (of regelmatig gebruik). 

Knop (Softtouch Button) 

Een korte druk op de knop activeert de batterij, op voorwaarde dat de hoofdschakelaar op "1" 
staat. Dit wordt visueel weergegeven door een stromend licht van links naar rechts. De LED's 
gaan na korte tijd uit. Gebruik de knop voor dagelijks gebruik. 

 
Lang indrukken (3 seconden) schakelt de batterij uit. Dit wordt gevisualiseerd door alle 
LED's te laten knipperen. 

LED Display / SOC Display 
Bij het inschakelen van de batterij kunt u ook de laadstatus van de batterij aflezen. SOC 
betekent "laadstatus", wat de laadstatus van de batterij betekent. 
 

Laad de batterij na een diepe ontlading binnen 4 weken op! Anders kan er 
onherstelbare schade ontstaan. 
 

Gebruik de batterij niet boven 60 ° C. (Zomer, zonlicht) 
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Afbeelding 17: LED Status 
 

LED 1 – 5 leuchten: über 90% Ladezustand 
LED 1 – 4 leuchten: 70% - 90% 
LED 1 – 3 leuchten: 50% - 70% 
LED 1 – 2 leuchten: 30% - 50% 
LED 1 leuchtet: 10 % - 30 % 
LED 1 blinkt: unter 10% 

 
 

8.8.2. Laden  Batterij 
Beschrijving lader: 

 

 
 

 

Afbeelding 18: Darstellung des Ladegerätes 

HP0180WL4(3A) 48V3A 
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Gebruik alleen de originele oplader, anders riskeert u ernstige schade die tot brand kan 
leiden. De lader heeft verschillende beveiligingsmechanismen. Als een storing wordt 
gedetecteerd, wordt dit aangegeven door de bijbehorende LED-indicator. 

Übersicht der Sicherheitsfunktionen: 
 

 
 

De lader beschikt over een LED Indikator: 
 

 
 

Houd rekening met de volgende voorwaarden voor het opladen van de batterij 
 

 
 

 

 

Afbeelding 19: Oplaadport van de Batterij 

Ø Kortsluitingdetectie bij de batterijuitgang - opladen is gestopt - rode LED knippert 
Overspanningsbeveiliging - Opladen stopt - LED knippert rood 
Onderspanningsbeveiliging - Opladen is gestopt - LED knippert rood 
Overstroombeveiliging - opladen is gestopt - LED knippert rood 
Start niet wanneer de batterijspanning in een ongedefinieerde staat is (over-ontladen batterij) 
Overlooptijd - het opladen wordt gestopt wanneer de time-out optreedt - LED knippert rood 
 

Ø Ingeschakeld: Rood 
Ø Laden: Oranje 
Ø Volledig opgeladen: Groen 
Ø Fout: Rood knippert 

Ø Luchtvochtigheid: 20% - 85% relative Luftfeuchte 
Ø Temperatuur: 0°C – 40°C 
Ø Stroomvoorziening: AC 100 ~ 240 V 50/60Hz 

De lader is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. 
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Opladen: 

Steek de lader in het stopcontact om op te laden. Verwijder de batterij uit het voertuig. 
Open de stofkap (afbeelding 19) op de batterij. Steek de oplaadaansluiting (Afbeelding 20) 
in de batterij. Het opladen begint automatisch (LED licht oranje op) en eindigt automatisch. 
De voltooide lading wordt weergegeven met de groene LED op de lader. Een volledige 
lading duurt ongeveer 6 uur. Als u een batterij wilt opladen, moet u de lader van het 
stroomnet loskoppelen totdat de LED uitgaat. Start het proces vervolgens vanaf het begin. 

 
 

 
Indien nodig kunt u het opladen op elk gewenst moment onderbreken. Het enige wat u 
hoeft te doen is de laadstekkers uit de batterij te verwijderen. 

 

 
Afbeelding 20: Ladebuchse 

 
Let op het aantal laadcycil: 

Het aantal laadcycli kan worden gelezen via de app in het menu "Informatie". 
Afbeelding 21 

 

Afbeelding 21: Informatie van de App 

U moet de batterij uit het voertuig verwijderen om op te laden. 
 



26 

 

 

 

Bereik: 

Het bereik van een volledig opgeladen batterijsysteem kan sterk worden beïnvloed door 
verschillende factoren zoals. b. de wijze van ondersteuning die u kiest, uw fysieke 
prestaties, uw schakelgewoonten, uw lichaamsgewicht en bagagebelasting, 
bandenspanning, wegdek, topografie, temperatuur, of of u op stadswegen reist met 
frequente langeafstandstoegangen of kruispunten. 

9.  Onderhoud en service 
Zorg vóór onderhoudswerkzaamheden dat de fiets uitstaat en de batterij is verwijderd! 
Ondeskundig onderhoud van de Lohner-Stroler® kan leiden tot schade aan componenten. Het 
resultaat kan een storing zijn! Voer geen onderhoud uit aan het elektrische aandrijfsysteem, 
hierdoor vervalt de garantie. 

 

 
 

 
 

 

9.1. Voor iedere fietstocht 
 Voer altijd een korte visuele en functionele test uit voordat u de Lohner-Stroler® gebruikt. Controleren: 

• De bandenspanning 
• Funktioneren van het licht 
• Zijn alle benodigde reflectoren beschikbaar 
• Kontroleer de remmen 
• Probeer de bel 
• Er mogen geen losse onderdelen zijn 
• Kijk voor andere duidelijke gebreken 

De motor kan onverwacht beginnen te bewegen als het aandrijfsysteem ingeschakeld 
blijft tijdens het reinigen of soortgelijke manipulaties op de Lohner-Stroler®. 
 

Onthoud u van alle werkzaamheden aan de elektrische componenten (batterij, motor, 
sensor, ...) van uw Lohner-Stroler® en de meegeleverde lader. Anders kan dit gevaar 
opleveren (brandgevaar, het opheffen van veiligheidsuitrusting, ...) van je eigen persoon, 
medemensen of de omgeving! 

Gebruik alleen originele reserveonderdelen om de functie te garanderen. De 
elektrische aandrijving is onderhoudsvrij bij juist en zorgvuldig gebruik! 
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 Als u twijfelt over de staat van uw fiets, laat hem dan niet in gebruik nemen. Neem contact 
op met uw servicepartner. 

9.2. Terugkerende inspectie 
Elke 1000 km of ten minste na een jaar moet een veiligheidsinspectie worden uitgevoerd door een 
gespecialiseerd bedrijf. Slijtende onderdelen kunnen mogelijk eerder worden gewijzigd! De volgende 
componenten moeten worden gecontroleerd: Remhendels, remklauwen, remblokken, verlichting (bij 
functie), reflectoren (bij aanwezigheid), stuurlagers (speling), kettingrek, olie en smering van 
componenten. 

Alle 500 km De remblokken moeten op slijtage worden gecontroleerd (visuele inspectie) en 
indien nodig worden vervangen. De slijtage van de remblokken is afhankelijk van de 
bedrijfsomstandigheden. 

Na een tijdje zetten schroeven (inclusief, maar niet beperkt tot, de bouten van de spaken), 
moeren en bevestigingsmiddelen uit, en schakelen kabels en remkabels uit als gevolg van 
belastingen en trillingen. Daarom raden we aan om deze onderdelen regelmatig op 
dichtheid te controleren en indien nodig vast te draaien. 

                9.3.   Remmen 

Op uw Lohner-Stroler® is de linker remhendel de voorrem en de rechter remhendel de achterrem. 
De remblokken moeten om de 500 km op slijtage worden gecontroleerd. Voordat u aan een rit 
begint, moet de effectiviteit van de remmen worden gecontroleerd. Natte, vuile, gesmeerde 
remblokken of remschijven doordrongen van reinigingsmiddelen hebben een slecht remmend 
effect! 

 

 

              9.4   Ketting 
 
Zorg ervoor dat de ketting goed geolied is. Gebruik kettingspray van gespecialiseerde 
dealers en gebruik deze volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. De ketting 
moet minstens om de 1000 km op uw slijtagelimiet (verlenging van de ketting) worden 
gecontroleerd en indien nodig worden vervangen. 

9.5   Banden 
Es Het is belangrijk dat je met optimale bandenspanning rijdt, want dit ben jij. A. Een goede 
wegaansprakelijkheid hangt ervan af. Bovendien is deze slijtage minder. 

 

 

Controleer vóór elke rit de effectiviteit van de remmen. Als u vóór of tijdens 
de reis storingen opmerkt, begin dan niet of onderbreek de reis. Laat de 
reparatie van het remsysteem over aan een specialist. 
 

Controleer voordat u aan de reis begint of er voldoende lucht in de band 
zit. De op de band aangegeven maximale druk mag niet worden 
overschreden! 
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Aanbeveling voor de bandenspanning: 
 

Zuladung [kg] 40 – 70 71 – 110 111 – 150 
Druck [bar] 3,0 – 3,5 3,5 – 4,0 4,0 – 4,5 
Druck [PSI] 43,5 – 50,8 50,8 – 58 58 – 65,2 
Druck [kPa] 300 – 350 350 – 400 400 – 450 

 

9.6.  Instellen schakeling 
Zelfs als het circuit perfect werkt, moeten alle bewegende delen van de derailleur en 
de lagers van de looprollen van tijd tot tijd worden geolied. Als het circuit op uw fiets 
niet goed werkt, moet dit mogelijk worden aangepast. Een noodzakelijke aanpassing 
valt dus niet binnen het garantiebereik van de fabrikant! 

 

Afbeelding 22: keuzehendel versnelling 
 

Afbeelding 22 toont de tuimelschakelaar op het stuur. 1 betekent de laagste versnelling, 8 
de hoogste. Gebruik de eerste versnelling voor stijgen en dalen. Als de versnellingspook 
niet precies verschuift, kunt u de situatie verhelpen (allemaal Afbeelding 23):    De rollen 
4   der Schaltwerks moet precies onder het betreffende rondsel 2 
liggen   elk   geselecteerde passage. Dit gebeurt met behulp van de zwenkbare 
begrenzingsschroeven 1 (afbeelding 23) verstelbaar aan de achterderailleur. Als de 
ketting over het grotere tandwiel springt, dan de Stel de scharnierende 
begrenzingsschroef L 5 zo af dat de ketting nog steeds het grootste tandwiel heeft kan 
klimmen maar er niet overheen. In het tegenovergestelde geval, als de ketting het kleinst 
is   Het rondsel valt, mocht de scharnierbout H 3 Kettinggeleiderol staat loodrecht onder 
het kleinste rondsel.   zodanig worden ingesteld dat de    De stroomkabels moeten 
regelmatig worden onderhouden. Na verloop van tijd worden de kabels langer, dit kan 
worden verholpen met de juiste stelschroeven zoals weergegeven in afbeelding 24   zijn. 
Voor dit doel, de stelschroef na 6   of 7   teruggetrokken en gedraaid. een   Door tegen de 
klok in te draaien, wordt het touw losser en met de klok mee wordt het touw strakker. 
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Afbeelding 23: instelschroeven voor derailleur ketting 
 

 

9.7. Trapas 

Afbeelding 24: instelschroeven voor touwlengte 
 

Omdat uw fiets is uitgerust met een sensorische trapas (afbeelding 25), moet deze worden 
vervangen door een gespecialiseerde werkplaats die is geautoriseerd door de fabrikant of 
distributeur. Anders bestaat het risico dat u de kabel beschadigt bij het openen van de 
binnenste lager. 

 

Afbeelding25: Sensorisches binnenlager 
 

9.8. Verwijderen of aanbrengen van het achterwiel 
Bij een lekke band moet u het achterwiel verwijderen. Ga te werk zoals in Afbeelding 26: 
Zorg eerst dat de batterij uit het voertuig is verwijderd. open 
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Nu de verbindingskabel naar de motor  1 eerste Nu de moeder 4   links en rechts verwijderd   zijn. Let op het 
anti-twist-apparaat 3   waarbij de motor op het frame 2   ondersteund. 

 
 

Afbeelding26: Vewijderen van achterwiel 

Keer de procedure om bij het installeren van het wiel. Schuif de waaier in de uitval   van het frame   tweede 
Monteer het anti-twist-apparaat 3   precies zoals weergegeven in figuur 26 

 

  
 

Zorg ervoor dat het achterwiel vrij en mooi parallel in het frame kan draaien is gemonteerd. Nu kunt u de 
moer 4 weer monteren. Beide wielmoeren moeten bij tot een aanhaalmoment van 45 Nm +/- 5 Nm. Monteer 
de motorkabel op het frame zodat er op geen enkel moment een botsing tussen de kabel en de remschijf 
ontstaat. Gebruik in de handel verkrijgbare kabelbinders. Verwijder de overhang van de kabelbinders na 
installatie. 

 
 

9.9. Verwijderen of aanbrengen van het voorwiel 
Ga door naar hoofdstuk 6.2. 

9.10. Slijtdelen 
 

Verlichtingssystemen en verlichting 
 
Defecte lampen moeten worden vervangen. LED-koplampen en LED-achterlichten zijn zo 
ontworpen dat de lampeenheid niet kan worden gewijzigd. Het is dus noodzakelijk om de 
complete lamp te vervangen. 

 

Bewegende delen 
Framelager, ophangvork, etc. kunnen door gebruik verslijten. 

Installeer met name de anti-rotatievergrendeling 3 precies zoals aangegeven, 
anders kan er ernstige schade aan uw fiets ontstaan. 
 

Raadpleeg bij twijfel een gespecialiseerde werkplaats en vervang het 
achterwiel niet zelf. 
 

Slijtonderdelen zijn de onderdelen op de fiets die door hun functie aan 
slijtage onderhevig zijn en dus niet door de garantie worden gedekt. 
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Remblokken 

Afhankelijk van het gebruik zijn de remblokken in schijfremmen onderhevig aan 
functionele slijtage. Regelmatige controles zijn verplicht en als ze niet goed werken, 
moeten ze worden vervangen. 

Ketting 

Omdat de ketting met de tijd langer wordt, moet deze worden vervangen wanneer de 
slijtagelimiet wordt bereikt. Laat de ketting regelmatig door een specialist controleren. 

Banden en binnenbanden 

Om functionele redenen zijn de fietsbanden en banden onderhevig aan slijtage die sterk 
wordt beïnvloed door de respectieve gebruiker. De levensduur van een band wordt 
aanzienlijk verkort door scherp remmen, wat leidt tot blokkering van het wiel. Zorg voor 
voldoende profieldiepte. 
Rondsels, kettingbladen, schakelrollen 

Net als fietskettingen zijn kettingwielen, kettingbladen en schakelrollen onderhevig aan 
functionele slijtage. Hier kan de levensduur worden verlengd door de juiste zorg, maar in geval 
van slijtage is een vervanging noodzakelijk. 

Spaken 
Een strakke pasvorm en een strakke spanning van de spaken zijn cruciaal voor de 
concentriciteit en stabiliteit van de waaier. Losse spaken moeten worden vastgedraaid, 
gebarsten spaken moeten onmiddellijk worden vervangen. Gebruikgerelateerd 
loskomen van de spaken is normaal. 

10. Reinigen van fiets 
De Lohner-Stroler® en de componenten van het aandrijfsysteem moeten worden 
bevochtigd met een zachte doek en in de handel verkrijgbare neutrale reinigingsmiddelen 
of zeepwater. Reiniging met oplosmiddelen zoals benzine, trichloorethyleen, enz., Evenals 
overmatig alkalische reinigingsmiddelen wordt sterk afgeraden, omdat deze de glans van 
de verf verminderen. Over het algemeen moet u na het wassen van het wiel alle 
aandrijfelementen zoals ketting, versnellingspook en hun opslag oliën. Gebruik geschikte 
oliën van gespecialiseerde winkels. 

 

 

10.1. Zadel 
Kunstleer zadels moeten regelmatig worden onderhouden met speciale 
verzorgingsproducten. Wanneer de lederen zadels nat zijn geworden, mag het 
droogproces niet worden versneld door warmte toe te passen. 

 

Gebruik nooit een hogedrukreiniger. Dit kan de lagers en elektronica 
vernietigen. 
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11. Verwijdering en Recycling 
Elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's mogen niet als huishoudelijk 
afval worden afgevoerd. De eindgebruiker is wettelijk verplicht om elektrische en 
elektronische apparatuur aan het einde van zijn levensduur op de daarvoor bestemde 
openbare inzamelpunten af te voeren of terug te brengen naar de gespecialiseerde handel. 
Door recycling, recycling of andere vormen van recycling van oude apparatuur levert u een 
belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. De verwijdering van de 
componenten moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke 
milieuwetgeving. Voor advies over recycling kunt u contact opnemen met de relevante 
lokale overheid of de detailhandelaar. 
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12. Problemen oplossen 
F Als er tijdens het gebruik storingen optreden, wordt dit aangegeven door de app via 
een roepnaam in de taakbalk. Raak de roepnaam aan en verwijder het foutbericht: 

Foutmeldingen van de Motorcontroller: 
 

Foutmelding Maßnahme meten 
Hardwarefout Schakel uw fiets uit en verwijder de batterij. Raadpleeg uw 

servicepartner. 
Batterij Überstrom  
overstroom 

De motorcontroller detecteert een stroomverbruik dat 
groter is dan toegestaan door de batterij. Schakel uw fiets 
uit en verwijder de batterij. Raadpleeg uw servicepartner. 
Zet je fiets uit en verwijder hem Batterij. Raadpleeg uw 
servicepartner. 

Phasenstrom zu hoch 
Fasestroom te hoog 

De motor verbruikt meer vermogen dan zou moeten 
Trek je fiets uit en verwijder de batterij. Raadpleeg uw 
servicepartner. 

Batterij Überspannung 
overspanning 

De motorcontroller detecteert een te hoge 
batterijspanning. Schakel uw fiets uit en verwijder de 
batterij. Raadpleeg uw servicepartner. 

Fehler am Hall Sensor 
Fout bij de Hall sensor 

Controleer de motorkabel, de schroefdop is mogelijk niet 
volledig gesloten. Draai de kabelconnector met de hand 
vast en start het systeem opnieuw. 

 
Umdrehungsfehler Motor 
Rotatiefout 

Deze fout kan optreden wanneer u gas geeft, maar de 
motor kan niet draaien. Bijvoorbeeld, Ze repareren het wiel 
en geven gas. Laat de fixatie los en start het systeem 
nieuw. 

Drehmomentsensor  
Koppel sensor boven/onder 
limiet 
über/unter Limit 

Controleer de kabelverbinding met de koppelsensor. Als 
dit is uitgezet, zet je het weer in elkaar en herstart het 
systeem. 

Gasgriff über/unter Limit 
Gas boven/oder limiet 

Controleer de kabelverbinding met de gasgreep. Is 
dit losgekoppeld, opnieuw verbinden en het systeem 
opnieuw opstarten. 

 
Motor zu heiß Te heet Laat de motor afkoelen 
Unterspannung 
Onderspanning 

Batterij is leeg. U moet de batterij opladen. 
 

Fehler bei Rekuperation 
Fout in herstel 

De recuperatie werkte niet. Raadpleeg uw servicepartner. 
Zet je fiets uit en verwijder hem Batterij. Raadpleeg uw 
servicepartner. 

 
Überdrehzahl Tretkurbel 
Te hoge snelheid cranck 

De koppelsensor levert onjuiste waarden. Start uw systeem 
opnieuw op en probeer het opnieuw. Als de foutmelding 
opnieuw verschijnt, controleer dan de kabelverbinding. Neem 
contact op met uw servicepartner als dit in orde is. 
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Keine Kommunikation zur 
Batterij geen kontakt 

Er is geen communicatie met de batterij. Zorg voor 
originele reserveonderdelen gebruiken. Neem contact op 
met uw servicepartner. 

 
BMS Fehler Fout Algemene batterijfout. Zet je fiets uit en verwijder de 

batterij. Raadpleeg uw servicepartner. 
                  Foutmelding van Batterij: 
 

Fehlermeldung/Fout Maßnahme/Meten 
Stromentnahme ist zu 
hoch/ Stroomafname 
is te hoog 

De batterij detecteert een te hoge stroomafname. 
Controleer of er kortsluiting is. Controleer alle 
kabelverbindingen op integriteit. Als het foutbericht blijft 
verschijnen, zet u uw fiets uit en verwijdert u de batterij. 
Raadpleeg de uwe Service Partner. 

Kurzschluss an 
Batterie/Kortsluiting 
batterij 

 

Schakel uw fiets uit en verwijder de batterij. Raadpleeg uw 
servicepartner. 

BMS 
Überspannung/Overspan
ning 

Controleer de motorkabel, de schroefdop is mogelijk niet 
volledig gesloten. Draai de kabelconnector met de hand 
vast en start het systeem nieuw. 

BMS Onderspanningg Batterij is diep ontladen 
Batterie 
Untertemperatur/Onderte
mperatur 

Het is te koud voor de batterij. Batterijwerking is -10 ° C tot 
60 ° C mogelijk. 

               Problemen oplossen zonder foutmelding 
 

Fehlerbild/Foutmelding Maßnahme/Meten 
Fiets "rammelt" wanneer 
uprobeert te trappen. Het 
is geen ondersteuning 
beschikbaar. 
 

De afsluitfunctie is geactiveerd. Schakel de 
afsluitfunctie uit volgens hoofdstuk 8.5 

U voelt grote weerstand 
bij het trappen. 

De rijmodus "-1" is vooraf geselecteerd. Schakel over naar 
een andere rijmodus. Zie hoofdstuk 8.6 

U heeft geen 
ondersteuning bij het 
trappen. 

De rijmodus "0" is vooraf geselecteerd. Schakel over naar 
een andere rijmodus. Zie hoofdstuk 8.6 

Die Tretunterstützung 
startet verzögert. 

Der Drehmomentsensor im Tretlager detektiert das linke Pedal 
zuerst. Starten Sie mit dem linken Fuß, um dieses Problem zu 
beheben. 

Het gaspedaal heeft 
geen funktie. 

Schakel over naar een andere rijmodus. Niet in iedereen 
Driving mode, de gashendel wordt ondersteund. Zie 
hoofdstuk 8.6 

Das Fahrrad zeigt keine 
Funktion./De fiets geeft 
aan geen funktie. 

Draai de batterij over de soft-touch-knop (afbeelding 8) 
(hoofdstuk 8.3). Door het opnieuw inschakelen (hoofdstuk 
8.2) met de softtouch-knop is het probleem opgelost. 
maken 
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 zorg ervoor dat dit bij het plaatsen van de batterij in de fiets ook 

is uitgeschakeld. 
 
 

13. Service 
De Service is 

1. Zelf Service: Voor bandenwissels en slijtageonderdelen helpt deze handleiding u om zelf reparaties 
uit te voeren en slijtageonderdelen te vervangen. De onderdelen zijn handelswaar en kunnen 
commercieel worden gekocht. Neem contact op met de Lohnerwerke als u niet zeker bent van de 
definitie van het onderdeel. 

2. Fietsreparatieservice: als u niet zeker weet hoe u het moet repareren (of repareren) 
of als de handleiding opzettelijk vermeldt dat het door een fietsspant wordt 
uitgevoerd, vragen wij u vriendelijk om een nabijgelegen en vertrouwde winkel te 
bezoeken gerepareerd worden. Als het servicecentrum technische vragen heeft, 
kunt u altijd contact opnemen met de Lohnerwerke voor assistentie. 

3. Carry-in service. Neem contact op met de Lohnerwerke als de verkoper de 
service niet kan uitvoeren. We zullen vooraf een diagnose op afstand stellen. In 
het ergste geval zullen we uw Lohner-Stroler® tegen betaling ophalen, 
repareren en retourneren. 

In geval van garantie verantwoordelijk: 
 

 
Servicepartner (Alleen binnenbrengen, of tegen betaling worden opgehaald): 

 

Porzellangasse 2/24 

kontakt@lohner.at 
http://www.lohner.at 
+43 1 319 0223 

 
 

4050 Traun 
Österreich 

 
+43 720 3494691 
Öffnungszeiten: MO-DO 8-16 Uhr, FR 8-12 Uhr 
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14. Garantie 
Het bedrijf Lohnerwerke GmbH & Co. KG biedt in het kader van de wettelijke 
garantieverplichting in het geval van een defect in ons product de volgende diensten 
aan de directe koper van ons product: Elimineer defecten als gevolg van materiaal- of 
fabricagefouten door het getroffen onderdeel te repareren of te vervangen in 
overeenstemming met de wettelijke garantiebepalingen gedurende een periode van 24 
maanden vanaf de productiedatum aan de directe koper. Behalve slijtageonderdelen. 
Dit is van toepassing op de batterij als deze bij normaal gebruik niet 60% van de 
uitvoercapaciteit bereikt binnen de tijdslimiet of alternatief na 500 laadcycli, of niet 
meer dan 40% van de initiële capaciteit bereikt na 700 laadcycli. In ieder geval moeten 
de bedieningsinstructies worden opgevolgd. 
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15. Verklaring van overeenstemming 
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16. Notizen 
 

Kaufbeleg / Kaufdatum hier einkleben: Plak hier het aankoopbewijs/ aankoopdatum 
 

Sleutelnummer hier noteren: 
 

Rasternummer hier noteren: 
 

Noteer de sleutelnummers en het serienummer van het frame. Het zijn unieke, individuele 
nummers waarmee de uitvoering op unieke wijze kan worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld in 
geval van verlies van de sleutel of vragen van de dealer of iets dergelijks). 

Het framenummer staat op de sticker op de onderbuis en als kopie in het deksel. De 
sleutelnummers zijn bevestigd als een hanger aan de sleutelhanger. 

 

 


