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NB: De Brompton Electric-fiets ('Pedelec' of elektrische fiets) wordt in deze handleiding 'fiets' of 'Brompton'
genoemd tenzij anderszins wordt vermeld

INLEIDING
Lees deze handleiding door voordat u uw Brompton Electric gebruikt.
Let daarbij vooral op de hoofdstukken over veiligheid en over het opvouwen
van de fiets. Deze handleiding is bedoeld als gids, maar bevat geen
uitgebreide richtlijnen voor het gebruik of onderhoud van de fiets.
Het is aan te raden dat u uw Brompton Electric-fiets en accu na aankoop registreert in de sectie 'Mijn Brompton' op onze
website, zodat we over informatie over uw fiets beschikken als deze wordt gestolen of als we contact met u willen opnemen.
We vragen u om uw serienummer en framenummer in te voeren. Het serienummer staat op het plaatje aan de onderzijde
van het hoofdframe. Het framenummer is in de buurt van de onderste beugel van het hoofdframe aangebracht. De informatie
blijft in de database van Brompton staan en zal niet worden gedeeld met externe partijen https://www.brompton.com
Lees de relevante hoofdstukken in deze handleiding voordat u zelf aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
Een fout is snel gemaakt en kan het opvouwen van uw fiets belemmeren, uw fiets beschadigen of er mogelijk toe leiden dat
deze onveilig is in gebruik. Deze handleiding bevat een aantal tips en adviezen voor het gebruik van uw Brompton Electric.
Raadpleeg een erkende dealer van Brompton Electric voor deskundig advies als u niet goed weet hoe u uw fiets moet
onderhouden. Raadpleeg onze website voor een overzicht van onze dealers: https://www.brompton.com/Find-a-Store
We adviseren u om uw fiets regelmatig te laten inspecteren en onderhouden door een Brompton Electric Dealer.
Deze handleiding voldoet aan EN15194:2017

DE OPGEVOUWEN FIETS DRAGEN EN VERVOEREN
• Eigenaars zijn altijd verantwoordelijk voor het beoordelen van de manier waarop ze de fiets gebruiken. Ze dienen te
zorgen dat ze tijdens het gebruiken, verplaatsen of vervoeren van hun fiets voldoende aandacht besteden aan hun
veiligheid en welzijn;
• Brompton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel als gevolg van het gebruik of tillen van een opgevouwen fiets;
• Een Brompton Electric-fiets weegt, afhankelijk van de gemonteerde uitrusting, 13.7 tot 14.4 kg;
• Bagage die aan de voorkant van de fiets is aangebracht kan, inclusief de accu, ook maximaal 10 kg wegen;
• Bagage die op fietsen met een achterrek wordt geplaatst, kan maximaal 10 kg wegen;
• Eigenaars moeten rekening houden met het gewicht van hun fiets, de accu en eventuele bagage die ze willen
meenemen of dragen en deze afstemmen op hun eigen fysieke mogelijkheden. Ook moet er rekening worden gehouden
met de omstandigheden, zoals de route en staat van de weg, voordat de fiets en bagage worden getild en/of vervoerd;
• Eigenaars moeten altijd de accu en bagage van de fiets verwijderen voordat ze deze opvouwen;
• Vouw de fiets helemaal open voordat u de accu en bagage weer plaatst. Probeer het gewicht van de fiets plus bagage
niet op te tillen of te vervoeren;
• Als u niet langer op uw Brompton Electric kunt rijden, zoals in een treinstation, moet u de fiets eerst zo ver mogelijk
duwen. Daarna moet u de bagage en accu verwijderen, de fiets opvouwen en deze op de achterrollers vervoeren,
voordat deze over de kortst mogelijke afstand wordt gedragen;
• Het is aan te bevelen om de opgevouwen fiets met één hand te dragen. Dit gaat het meest comfortabel als u uw arm
recht houdt en de fiets naast u draagt. De fiets moet worden vastgehouden aan het zadel of aan het hoofdframe onder
het zadel. Kies de positie die het meest geschikt voor u is;
• Draag de bagage en accu met de andere arm en gebruik het handvat op de tas of de schouderriem;
• Als u de fiets over een bepaalde afstand moet dragen, kan het handig zijn om de fiets en bagage op geschikte
momenten van hand te verwisselen. Dit is afhankelijk van uw vermogen;
• Het met twee handen dragen van de opgevouwen fiets wordt alleen voor zeer korte afstanden aangeraden, want de
fiets kan alleen op borst-/buikhoogte worden gedragen om te voorkomen dat u met uw benen of knieën tegen de
fiets stoot. Houd beide armen onder een hoek van ongeveer 90 graden en houd er rekening mee dat hierdoor extra
spanning op uw armen komt te staan.
De kleine rollers die standaard op de Brompton Electric-fietsen zijn aangebracht, zijn handig om de opgevouwen fiets in
kleine ruimtes te duwen. U kunt de opgevouwen fiets ook op deze rollers verplaatsen met het opgeklapte stuur als handvat.
Dit werkt echter enkel voor kleine afstanden op een vlakke ondergrond. Het bagagerek voor de voorzijde mag niet aan de
fiets zijn bevestigd als u dit doet. Vergeet niet om de zadelpen iets vanuit de onderste positie omhoog te trekken, zodat
deze niet hindert tijdens het voortrollen van de fiets. Trek de pen echter niet zo hoog dat de fiets wordt opengevouwen.
De opgevouwen fiets is niet ontworpen om als krukje te worden gebruikt. Ga niet op de fiets zitten wanneer deze is
opgevouwen.
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BEOOGD GEBRUIK
De Brompton Electric is ontworpen voor gebruik op goed onderhouden wegen en (fiets)paden en voor een maximale
belasting van 110 kg (inclusief gewicht van fietser, bagage en accu). Een Brompton Electric is niet bedoeld voor
stunts, veldrijden of extreme sporten. Uw Brompton Electric mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
Onjuist gebruik kan ertoe leiden dat bepaalde onderdelen kapot gaan en uw garantie van Brompton Electric doen
vervallen. We raden het monteren van een kinderzitje of fietskar op de Brompton Electric af. Wanneer u dit wel doet,
wvervalt de garantie. De Brompton Electric is niet compatibel met trainingssystemen of rollen in huis. Probeer de
Brompton Electric niet in combinatie met deze systemen te gebruiken.

SPECIFICATIE
Deze Brompton Electric-fiets voldoet aan EN15194 De motorondersteuning is beperkt tot een maximaal
continu nominaal vermogen van 0.25 kW (250 W) en een maximumsnelheid van 25 km/u (15.5 mph). Het
A-gewogen geluidsdrukniveau in de oren van de gebruiker is minder dan 70 dB(A).

GEWICHT VAN BAGAGE
Brompton biedt diverse tassen voor de voorzijde die compatibel zijn met de Brompton Electric. Het standaard
bagagerek voor de voorzijde is niet compatibel met de Brompton Electric.
De capaciteit van het bagagerek voor de voorzijde van de Brompton Electric bedraagt 6.2 kg. De tas en de
accu wegen maximaal 3.8 kg.
Dit levert een maximale totale belasting van 10 kg op voor het bagagerek voor de voorzijde.
De capaciteit van het achterrek is 10 kg (alleen R-versie).
Zorg dat de maximale belasting van 110 kg voor de fiets (inclusief bagage, accu en fietser) niet wordt
overschreden als u bagage vervoert.
Het gebruik van onjuiste bagage kan het sturen belemmeren en gevaarlijk zijn.

ONDERHOUD EN SOFTWARE-UPDATES
Uw Brompton Electric moet regelmatig worden onderhouden door een bevoegde dealer.
We raden aan uw Brompton na de eerste 160 km of 1 maand (wat eerder komt) door een gekwalificeerde
monteur te laten controleren, omdat sommige onderdelen moeten inwerken en mogelijk moeten worden
afgesteld om schade te voorkomen.
Af en toe moet de software op uw Brompton Electric worden bijgewerkt. Uw Brompton Electric-dealer zal
tijdens regulier onderhoud controleren of er software-updates zijn en een diagnose van de fiets uitvoeren om
te controleren of het elektrische ondersteuningssysteem goed werkt. We kunnen ook van tijd tot tijd contact
met u opnemen om u te informeren over belangrijke updates.
U dient te zorgen dat uw fiets minimaal een keer per jaar één grondige beurt van een bevoegde Brompton
Electric-dealer ontvangt. U moet het onderhoud, afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden,
mogelijk vaker laten uitvoeren. Reguliere controles en regulier onderhoud zorgen dat de fiets goed blijft
functioneren en dat de componenten langer kunnen worden gebruikt.
Als u de Brompton Electric niet goed onderhoudt, vervalt uw garantie.
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VEILIGHEID
De behuizing van de elektromotor wordt tijdens het gebruik warm. Raak de motorbehuizing niet
aan als de fiets wordt gebruikt. Houd het wiel vast aan de band en velg als u het moet verwijderen
om bijvoorbeeld de band te plakken. Een waarschuwingssticker (zie hiernaast) is op de naafmotor
bevestigd om te waarschuwen dat de motorbehuizing zo heet kan worden, dat deze niet meer kan
worden aangeraakt.
Let tijdens de eerste ingebruikname van uw Brompton Electric en op geregelde tijdstippen daarna op het volgende:
• We raden het gebruik van een goedgekeurde fietshelm aan – ook in landen waar het gebruik ervan niet verplicht is;
• Neem de tijd om te zorgen dat u weet hoe de fiets en het elektrische ondersteuningssysteem werken voordat u met uw
Brompton Electric op de openbare weg rijdt. Oefen op een rustige plek, uit de buurt van verkeer of gevaren;
• Zorg dat u de accu niet laat vallen: hierdoor kan letsel of schade aan de accu ontstaan;
• Laad de accu helemaal op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt;
• Controleer of de accu, de tas aan de voorkant en het riempje van de tas goed zijn vastgemaakt voordat u de fiets
gebruikt;
• Probeer de gebruikersinterface op de accu niet te bedienen terwijl u fietst;
• Houd u aan de nationale regels voor fietsen en fietsen met elektrische ondersteuning in het land waarin u fietst en volg
alle toepasselijke verkeersregels op;
• Ga na of de velgen langs het remoppervlak schoon en onbeschadigd zijn en
controleer de velgen op overmatige slijtage. Laat uw velgen inspecteren door een
bevoegde Brompton Electric-dealer als u aan de veiligheid ervan twijfelt;
• Controleer remmen, banden (inclusief de bandenspanning) en stuur regelmatig;
• Zorg dat remmen en versnellingen correct zijn afgesteld en dat kabels in goede staat verkeren;
• De remmen kunnen bij regenachtige omstandigheden minder efficiënt werken. Ook kunnen wegen gladder zijn. Rem
daarom eerder;
• Het wegoppervlak biedt minder grip als het regent. Wees daarom voorzichtig, matig uw snelheid en stop met trappen
als u over putdeksels fietst, een bocht maakt, enzovoorts;
• Controleer of alle wielmoeren goed zijn aangedraaid (raadpleeg de tabel met aanhaalmomenten op pagina 13);
• In het Verenigd Koninkrijk wordt de achterrem met de linker remhendel bediend en de voorrem met de rechter, voor
andere landen wordt de indeling hieronder getoond. Zorg dat u voordat u gaat rijden weet welke remhendels welke rem
bedienen.
VERENIGD KONINKRIJK

LINKS - ACHTER / RECHTS - VOOR

FRANKRIJK, ITALIË, SPANJE, PORTUGAL,
DUITSLAND, NEDERLAND, BELGIË

RECHTS - ACHTER / LINKS - VOOR

• Draag tijdens gebruik in het donker reflecterende kleding en gebruik voor- en achterlichten. Controleer of uw verlichting
aan de lokale wetgeving voldoet.
• Raadpleeg uw Brompton Electric-dealer nadat u de handleiding hebt gelezen. De dealer kan u helpen als u nog vragen
hebt;
• Gebruik de Brompton Electric niet als er een probleem is met het ondersteuningssysteem, maar breng de fiets bij een
bevoegde Brompton Electric-dealer voor inspectie;
• Oefen geen druk uit op de pedalen als u bent gestopt; hierdoor kan de ondersteuningsfunctie worden geactiveerd;
• Het is ook aan te raden om de remmen te activeren en het ondersteuningssysteem uit te schakelen als u stilstaat.
Controleer de volgende zaken aandachtig voor of na elke rit:
• Controleer of de zadelpenklem met snelsluiting vastzit en of het zadel op de juiste hoogte staat;
• De scharnierklemmen moeten op hun plaats zitten en de hendels moeten stevig zijn aangedraaid;
• Voorkom tijdens het opvouwen en openvouwen en tijdens het gebruik en onderhoud dat u uw handen of vingers ergens
plaatst waar ze bekneld kunnen raken;
• Verwijder de accu en tas van de fiets als u onderhoud aan de fiets uitvoert;
• Controleer of de fiets goed is opgevouwen of opengevouwen om mogelijk letsel te voorkomen;
• Controleer of de accu en bagage goed zijn vastgemaakt aan de voorkant van de fiets en of het stekkerblok goed aan de
fiets is bevestigd voordat u de fiets gebruikt;
• Controleer of het riempje van het bagagerek aan de voorzijde goed is vastgemaakt, zodat dit niet kan losraken. Een los
riempje kan het verlichtingssysteem blokkeren of in het wiel vastraken;
• Zorg dat de accu en bagage van de fiets zijn verwijderd voordat u deze opvouwt;
• Probeer de hoogte van de stuurstang niet aan te passen op het punt waar deze in de voorvork steekt.
• Wijzig de hoek en positie van het stuur niet waar deze aan de stuurstang bevestigd zijn, dan zou de fiets niet meer
goed kunnen worden opgevouwen en vervoerd.
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WAARSCHUWING
Veel onderdelen van een fiets staan onder hoge spanning en zullen bij een hoge kilometerstand, zware ladingen of moeilijke
ritten uiteindelijk het einde van hun levensduur bereiken. Met name aluminiumlegeringen hebben een beperkte weerstand
tegen vermoeiing. Defecten tijdens het gebruik kunnen letsel veroorzaken. Controleer alle belaste onderdelen op sporen van
beschadigingen, corrosie of barsten en vervang ze zo nodig. Breng bij twijfel een bezoek aan een bevoegde Brompton Electricdealer voor advies van experts. Regelmatig onderhoud en regelmatige inspectie van de fiets door een Brompton Electric-dealer
wordt aanbevolen.
Net als mechanische componenten staat het elektrische ondersteuningssysteem (inclusief de accu en motor) bloot
aan spanning en slijtage. Elk materiaal reageert anders op spanningsmoeheid en slijtage. Als de gebruiksduur van een
component is verstreken, kan dit mogelijk niet goed functioneren of treedt er plotseling een defect op. Elke verandering in
de uiterlijke kleur van een onderdeel, alsook sporen van scheuren, enzovoorts, kunnen aangeven dat de gebruiksduur van het
onderdeel is verstreken en dat het moet worden geïnspecteerd of vervangen door een bevoegde Brompton Electric-dealer.
De fiets mag niet op een andere wijze worden aangepast, gerepareerd of gereviseerd dan zoals door Brompton Bicycle Ltd
is toegestaan. Dit geldt ook, maar niet alleen, voor de componenten die hierna in het hoofdstuk 'Vervangende onderdelen'
worden genoemd. Het elektrische systeem, met inbegrip van de software, mag niet worden gewijzigd of gesaboteerd. De
naafmotor, bedieningsmodule en accu dienen niet te worden geopend, te worden gesaboteerd of op enige wijze te worden
aangepast.
De fiets moet regelmatig worden onderhouden door een bevoegde Brompton Electric-dealer. Gebruik de fiets niet meer
als deze betrokken raakte bij een valpartij of botsing. Laat de fiets dan inspecteren door een Brompton Electric-dealer.
Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen en de fiets moet grondig worden gecontroleerd voordat deze opnieuw
wordt gebruikt. Inkervingen in de aluminium onderdelen kunnen deze aanzienlijk verzwakken en vroegtijdige defecten eraan
veroorzaken.
We adviseren u om originele onderdelen van Brompton te gebruiken voor onderdelen die belangrijk zijn
voor de veiligheid.

Vervangende onderdelen
De volgende onderdelen van uw Brompton Electric fiets mogen alleen worden vervangen door originele Brompton Electric
onderdelen en door een bevoegde Brompton Electric dealer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorwiel/motor
Trapas
Stekker/beugel van accu aan voorkant
Oplader
Bedrading van elektrisch systeem
Accu
Remblokjes
Componenten van het remsysteem
Bagageframe
Veerblok
Vork
Hoofdframe
Stuurstang
Achterkant
Crankset
Kettingblad
Pedalen
Scharnierklemplaten

Voor componenten die belangrijk zijn voor de veiligheid mogen alleen originele Brompton Electric-onderdelen worden gebruikt.
Wanneer op de fiets andere vervangende onderdelen worden gebruikt dan die onderdelen die als origineel zijn bestempeld,
kan dit problemen veroorzaken met de werking van de fiets of ertoe leiden dat de fiets niet langer veilig kan worden gebruikt.
Het wijzigen van de componenten van de aandrijflijn, inclusief de krukarmen, het kettingblad en de pedalen, heeft gevolgen
voor de prestaties van het elektrische ondersteuningssysteem. Dergelijke wijzigingen mogen alleen worden uitgevoerd door
een bevoegde Brompton Electric-dealer.
Als de Brompton Electric op enige wijze wordt aangepast, kan dit ertoe leiden dat deze niet meer aan de relevante
veiligheidsnormen voldoet. Het gebruik van een aangepaste fiets kan gevaarlijk zijn en letsel en schade aan eigendommen
veroorzaken.
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EU-CONFORMITEITSVERKLARING
De fabrikant:
Brompton Bicycle Ltd.
Unit 1, Greenford Park,
Ockham Drive, Greenford, Verenigd Koninkrijk
Middlesex, UB6 0FD
Verklaart hierbij dat het volgende product:
Productbeschrijving:
Elektrische vouwfiets
Modelaanduiding:
Brompton Electric Mk.1
Jaar van fabricage:
2018
Aan de volgende richtlijnen voldoet:
Machinerichtlijn 2006/42/EG
EMC-richtlijn 2014/30/EU
De volgende harmoniseringsnormen zijn op het product toegepast
Fietsen - Fietsen met elektrische ondersteuning - EPAC-fietsen - EN15194:2017
De technische documentatie is op bovenstaand adres opgeslagen.

Will Butler-Adams OBE
Chief Executive Officer
Brompton Bicycle Ltd.
26 april 2018
OPMERKING: Deze Conformiteitsverklaring is alleen van toepassing voor landen die de
CE-merkrichtlijnen ondersteunen.

MET UW BROMPTON ELECTRIC MEEGELEVERDE ITEMS
Naast de fiets en deze handleiding ontvangt u de volgende items. Als een of meer hiervan ontbreken, kunt u
contact opnemen met uw Brompton dealer.
ACCU: deze is bij aflevering gedeeltelijk opgeladen en u doet er verstandig aan deze geheel op te laden
voordat u de fiets gebruikt.
TAS: deze tas is ontworpen voor de accu en past op het bevestigingsblok voorop de fiets.
OPLADER EN NET-ADAPTER: de standaard 2 A oplader wordt met elke Brompton Electric meegeleverd,
plus de juiste net-adapter voor de regio waar de fiets wordt verkocht.

ACCU
TAS

OPLADER

NET-ADAPTER
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HET ELEKTRISCHE ONDERSTEUNINGSSYSTEEM
De Brompton Electric biedt motorondersteuning om de fietser te ondersteunen tijdens het trappen.
Een sensor in de trapas meet de cadans* en het vermogen van de fietser, terwijl een sensor in de naafmotor de
snelheid van de fiets meet. Het systeem analyseert deze gegevens om vast te stellen hoeveel ondersteuning
de naafmotor biedt. Het systeem controleert continu de inbreng van de gebruiker en past de ondersteuning
daar op aan. Het maximale continue vermogen van de motor is 250 W. De motor is beperkt, zodat deze geen
ondersteuning biedt boven de 25 km/h.
VERLICH- ACCUNIVEAU
TINGSKNOP

afb. 1
AAN-UITKNOP

VERLICHTING AAN
VERLICHTING
AUTOMATISCH AAN

ONDERSTEUNINGSMODI

HET SYSTEEM INSCHAKELEN EN EEN
ONDERSTEUNINGSMODUS SELECTEREN
Het elektrische ondersteuningssysteem wordt bediend via het paneel aan de bovenkant van de accu (afb. 1). Dit kan
worden gebruikt om de ondersteunings- en verlichtingsmodi in te stellen en de accucapaciteit weer te geven. U dient
het systeem alleen te bedienen als u stilstaat. Probeer niet de bedieningselementen te gebruiken wanneer u fietst.
• Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het display voor het accuvermogen gaat branden om het systeem
in te schakelen;
• Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het display voor het accuvermogen niet meer brandt om het
systeem uit te schakelen;
• Het systeem zal automatisch inschakelen als de accu/tas op het stekkerblok aan de voorkant van de
fiets wordt bevestigd;
• Als u het systeem inschakelt of als het wordt ingeschakeld bij bevestiging op de fiets, zal standaard de
laatst gebruikte ondersteuningsmodus worden ingeschakeld;
• Het systeem zal zichzelf uitschakelen nadat de fiets 5 minuten heeft stilgestaan (zonder dat de wielen of
pedalen bewogen).
De ondersteuning kan worden ingesteld door een van de vier beschikbare modi (van nul tot drie) te selecteren. U kunt
de ondersteuningsmodi wijzigen door herhaaldelijk op de aan-uitknop te drukken als het systeem is ingeschakeld.
Hoe hoger de ondersteuningsmodus is, hoe sneller de accu leeg is.
0: Geen ondersteuning
1: Lage ondersteuning, hoge actieradius
2: Gemiddelde ondersteuning, gemiddeld actieradius
3: Hoge ondersteuning, lage actieradius

* 'Cadans' is het aantal omwentelingen van het pedaal per minuut
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ACCUNIVEAU
Het controlelampje voor het accuniveau heeft 5 lampjes, die het oplaadniveau aangeven (afb. 2). Als de
accu is ingeschakeld en op de fiets is aangesloten, gaat het controlelampje voor de accu branden.
1 Knipperen

10% of minder

afb. 2
1

10-27%

2

28-47%

3

48-66%

4

67-85%

5

86-100%

Probeer de gebruikersinterface voor de accu niet te bedienen terwijl u fietst

ACTIERADIUS
De actieradius van de accu bedraagt doorgaans 30 tot 70 km, maar dit kan door een aantal factoren worden
beïnvloed. Houd hier rekening mee om de actieradius te maximaliseren. Informatie over verzorging van de
accu is te vinden op pagina 12.
ONDERSTEUNINGSMODUS
Hoe hoger de ondersteuningsmodus is, hoe meer vermogen van de accu wordt gebruikt. Zet de
ondersteuningsmodus zo mogelijk lager om de actieradius te verbeteren.
BANDENSPANNING
Door uw banden goed op spanning te houden, vermindert u de rolweerstand van de fiets. Daardoor hoeven de
fietser en elektrische ondersteuning minder energie te gebruiken en wordt de actieradius verbeterd in vergelijking
met banden met een te lage spanning. Raadpleeg pagina 21 voor meer informatie over de bandenspanning.
STARTEN EN STOPPEN
Op routes waarop u vaak moet starten en stoppen (zoals fietsen in een stad met veel kruispunten) wordt
meer vermogen van de accu gebruikt dan op routes waar u continu kunt fietsen.
WINDERIGE OMSTANDIGHEDEN
Als u tegen de wind in rijdt, is er meer vermogen nodig om dezelfde snelheid te handhaven. Met de wind in
de rug wordt er minder vermogen gebruikt.
CADANS
Het systeem werkt met een breed cadansbereik. Bij zeer lage cadans moet de motor harder werken en meer
energie gebruiken. Probeer andere versnellingen om uw cadans aan te passen en zoek de meest geschikte optie.
TEMPERATUUR
De efficiëntie van de accu zal bij lage temperaturen afnemen, waardoor u mogelijk een grotere actieradius
ervaart in de zomer dan in de winter. De optimale bedrijfstemperatuur is ongeveer 20 graden Celsius.
HEUVELS
Als u tegen heuvels oprijdt, is er meer vermogen nodig en neemt het bereik af. Als u afdaalt, kost dit minder vermogen.
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GEWICHT
Het gewicht van de fietser en bagage heeft invloed op de actieradius. U kunt de actieradius verbeteren door
de belasting te verminderen en minder onnodige bagage mee te nemen.

DE BATTERIJ OPLADEN
afb. 3

GELEIDER

DISPLAY VAN OPLADER
OPLADER

AANSLUITKABEL VAN ACCU

NETSTROOMADAPTER

AANSLUITING VOOR NETSTROOMADAPTER

Het is mogelijk om de accu op te laden wanneer deze op de fiets is bevestigd of als de tas van de fiets is
verwijderd. De accu kan ook zelfstandig worden opgeladen, d.w.z. zonder de tas. Als de fiets in een koude
omgeving wordt opgeslagen, kunt u de accu het beste opladen in een warmte ruimte.
Plaats de accu en oplader op een gelijkmatige en onbrandbare ondergrond, waar hij niet kan afvallen en
waar deze niet kan worden beschadigd. Sluit de netstroomadapter aan op de opening van de oplader (afb.
3). Gebruik een geschikte netstroomadapter voor het land waarin u zich bevindt.
De oplaadaansluiting op de accu (afb. 5 en 6) bevindt zich bij de linkerbenedenhoek van de accu, achter
de beschermende rubberen afdekking. Til de afdekking vanaf de onderkant op om bij de aansluiting van de
accu te komen. Verwijder de oplader en controleer of de afdekking goed is gesloten nadat u klaar bent met
opladen.
De aansluitkabel voor de accu heeft een geleider (afb. 3). Deze moet worden uitgelijnd met de
bijbehorende uitsparing aan de onderkant van de aansluitopening op de accu. Draai de stekker voorzichtig
totdat de geleider is uitgelijnd en druk de stekker vervolgens stevig maar voorzichtig in de accu.
afb. 4

CONTROLELAMPJE VOOR OPLADEN

WAARSCHUWINGSLAMPJE

DE OPLADER GEBRUIKEN
Het is belangrijk dat u de oplader en accu in de juiste volgorde gebruikt.
1. Steek de netstroomadapter in de oplader (afb. 3);
2. Steek de netstroomadapter in het stopcontact (afb. 3);
3. Steek de oplader in de oplaadaansluiting van de accu (afb. 5).

STATUS VAN OPLADER
• Als de oplader wordt aangesloten/ingeschakeld, zullen zowel de rode als groene lampjes op het display (afb. 4) korte tijd
branden;
• Het groene statuslampje voor het opladen zal vervolgens langzaam knipperen;
• Het lampje zal na aansluiting op de accu en het netsnoer snel knipperen om aan te geven dat de accu wordt opgeladen;
• De accu is helemaal opgeladen als het lampje permanent brandt;
• Als het rode waarschuwingslampje knippert is er mogelijk een probleem met de oplader. Probeer de voeding uit te schakelen,
verwijder de oplader uit het stopcontact, sluit de oplader vervolgens opnieuw aan en schakel de voeding weer in;
• Verwijder de oplader en stop het gebruik ervan als het rode waarschuwingslampje blijft knipperen. Neem dan contact op met uw
Brompton Electric-dealer voor verdere ondersteuning.
• De oplader heeft beveiligingen voor overbelasting, kortsluiting, te hoge spanning en verkeerde polariteit. Dit wordt aangegeven
door afwisselend rood en groen knipperen.

afb. 6

afb. 5

OPLADER

OPLADER

STEKKER
VAN ACCU
STEKKER VAN ACCU
AFDEKKING VAN
OPLAADAANSLUITING

AFDEKKING VAN
OPLAADAANSLUITING

ACCUNIVEAU
Het controlelampje voor het accuniveau (afb. 7) heeft 5 lampjes. Deze geven het accuniveau aan tijdens het opladen (zie
hieronder).

0-1

10% of minder

1-2

10-27%

2-3

28-47%

3-4

48-66%

4-5

67-85%

afb. 7

5

86-100%
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Als de accu helemaal is opgeladen, zal het display vijf brandende lampjes voor het accuniveau weergeven.
Het display van de batterij zal na korte tijd worden uitgeschakeld. Verwijder de oplader uit het stopcontact
en de accu als de accu helemaal is opgeladen of als u klaar bent met het opladen van de accu. Controleer
of de rubberen afdekking op de accuaansluiting weer op zijn plaats is geduwd.
De accu en oplader kunnen tijdens het opladen mogelijk heet worden. Wees daarom voorzichtig. Gebruik
de oplader niet als de oplader of oplaadkabels beschadigd zijn, maar laat ze inspecteren door een
bevoegde Brompton Electric-dealer.
OPLAADDUUR
Het duurt ongeveer 3.5 uur om de accu 80% op te laden als deze helemaal leeg is. Het duurt ongeveer 5 uur
om de accu 100% op te laden als deze helemaal leeg is.
Verplaats de fiets niet als de accu op de oplader is aangesloten en op de fiets is bevestigd. Hierdoor kan de
oplader, kabel of stekker in de fiets verstrengeld, bekneld of beschadigd raken. Oefen geen druk uit op de
pedalen als u bent gestopt; hierdoor kan de ondersteuningsfunctie worden geactiveerd. Het is ook aan te
raden om de remmen te activeren en het ondersteuningssysteem uit te schakelen als u stilstaat.
FOUTCODES
In sommige gevallen zal er een foutcode op het controlelampje voor de accustatus worden weergegeven
(afb. 8) als er een probleem is met het elektrische ondersteuningssysteem. Als het display een foutcode
weergeeft, betekent dit dat het systeem de motor niet zal inschakelen en geen ondersteuning zal bieden.
Afhankelijk van de foutcode kunt u mogelijk stappen nemen om het probleem op te lossen; anders moet de
fiets naar uw Brompton Electric-dealer worden gebracht voor diagnose.
Als de accu onvoldoende lading heeft om de motor aan te drijven, moet u de accu opladen. Dit wordt
aangegeven doordat het linker lampje knippert.
Als het lampje rechts knippert, moet u het systeem opnieuw instellen door het uit en weer in te schakelen met behulp
van de aan-uitknop. Neem contact op met uw Brompton Electric-dealer als de fout hierdoor niet wordt gewist.
Fout A duidt op een probleem met de motor en wordt aangegeven doordat de twee lampjes rechts knipperen.
De motor kan niet door de gebruiker zelf worden onderhouden. Neem daarom contact op met uw Brompton
Electric-dealer. Deze kan het probleem diagnosticeren en corrigeren.
Fout B duidt op een probleem met de accu en wordt aangegeven doordat de lampjes in het midden en
rechts knipperen. De accu kan niet door de gebruiker zelf worden onderhouden. Ga daarom met de fiets naar
uw Brompton Electric-dealer voor diagnose.
Fout C geeft een probleem met de controller aan. Ook deze kan niet door de gebruiker zelf worden
onderhouden. Ga daarom met de fiets naar uw Brompton Electric-dealer voor diagnose.
afb. 8

ACCU LEEG

OPNIEUW INSTELLEN

FOUT A (MOTOR)

FOUT B (ACCU)
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FOUT C
(CONTROLLER)

DE VERLICHTING GEBRUIKEN
VERLICHTINGSKNOP
afb. 9

VERLICHTING AUTOMATISCH AAN
VERLICHTING
• Wanneer op de verlichtingsknop (afb. 9) wordt gedrukt, zal het verlichtingssysteem automatisch worden
ingeschakeld in de modus die voor het laatst werd geselecteerd. Deze is te zien aan het blauwe lampje
boven de positie 'AAN' of 'Automatic' op het display;
• Druk op de verlichtingsknop om tussen de verlichtingsmodi ‘AAN’, ‘Automatisch’ en ‘UIT’ te schakelen;
• Wanneer het systeem met behulp van de aan-uitknop wordt ingeschakeld, zal de verlichting standaard
inschakelen op de laatste instelling die werd gebruikt voordat het systeem werd uitgeschakeld;
• De automatische verlichtingsmodus gebruikt een sensor aan de bovenkant van de accu; als het riempje
van de tas niet goed is bevestigd, kan deze de sensor belemmeren en er toe leiden dat de verlichting
overdag automatisch uitschakelt;
• Controleer voordat u 's avonds fietst of de accu genoeg vermogen heeft, zodat het verlichtingssysteem
tijdens uw rit kan blijven werken. Rijd niet 's avonds zonder verlichting.
Probeer de gebruikersinterface voor de accu niet te bedienen terwijl u fietst
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ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ
Zorg dat u de accu goed gebruikt, bewaart en oplaadt, zodat u deze zo lang mogelijk kunt gebruiken. We raden
u af om de accu regelmatig helemaal leeg te maken; hierdoor nemen de capaciteit en gebruiksduur van de accu
af. Laad de accu zo snel mogelijk op als deze helemaal leeg is. We adviseren u om de accu minimaal een keer per
maand op te laden.
De capaciteit van de accu zal na verloop van tijd afnemen en de accu moet
uiteindelijk mogelijk worden vervangen. De gebruiksduur van de accu verschilt per
gebruik. De oude accu moet op een verantwoorde manier worden verwijderd
overeenkomstig lokale regelgeving. Neem de oude accu mee naar een bevoegde
Brompton Electric-dealer. Deze kan u helpen bij het verwijderen en verkrijgen van een vervangend exemplaar.
De accu moet altijd worden gebruikt in combinatie met een compatibele tas van Brompton Electric.
Probeer de accu van de Brompton Electric niet te gebruiken zonder het bagagerek aan de voorzijde.
OPLADEN
De accu moet binnen, in een droge omgeving en op kamertemperatuur, worden opgeladen. Dit kan gebeuren
zonder dat de accu en tas aan de fiets zijn bevestigd, terwijl de tas van de fiets is gescheiden of met alleen de accu.
Volg de instructies op de sticker die aan de accu en oplader zijn bevestigd. Zorg dat de rubberen afdekking van de
oplaadaansluiting goed is gesloten nadat de accu is opgeladen en de kabel van de oplader is verwijderd. Verwijder
de oplader van de netstroom. Houd de accu en de oplader tijdens het opladen weg van direct zonlicht
OPSLAG
Als u van plan bent om de accu lange tijd op te bergen zonder deze te gebruiken, adviseren we u om deze eerst
tot 28-47% op te laden. Dit niveau is af te lezen via de 2 controlelampjes. Hierdoor wordt de mate waarin de accu
door de loop van de tijd leegloopt verminderd. Berg de accu niet langdurig op als deze helemaal is opgeladen of
juist helemaal leeg is. De accu moet op een droge locatie worden opgeborgen bij een temperatuurbereik van 0 °C
tot 20 °C. De optimale opslagtemperatuur is 10 °C. Het is aan te bevelen om de accu helemaal op te laden en
vervolgens helemaal leeg te maken wanneer u deze na langdurige opslag gebruikt.
REINIGING EN VERZORGING
Verwijder de accu voordat u de fiets schoonmaakt en onderhoudt. Maak de fiets niet schoon met een hogedrukspuit
of slang. Hierdoor kan water in de motor, accu en elektrische componenten komen, waardoor ze beschadigd kunnen
raken en niet meer goed functioneren. Maak de fiets niet schoon met oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen op basis
van drijfgas of ontvettingsmiddelen. U bereikt het beste resultaat door de fiets schoon te maken met een warm sopje
en een spons. Houd de accu droog en veeg deze schoon met een vochtige doek.
Dompel de fiets, naafmotor of accu niet onder in water; hierdoor kan water in de motor, accu en elektrische systemen
komen. Dit kan oververhitting, barsten of brand veroorzaken. Zet de accu of tas niet op een natte ondergrond:
hierdoor kan water in de stekker van de accu komen.
Blootstelling aan luchtvochtigheid, maritieme omgevingen of zoutconcentraties van welke soort dan ook kan
corrosie veroorzaken aan fietscomponenten, frameonderdelen en bevestigingsonderdelen. Dit kan cosmetische
schade veroorzaken en ook de levensduur van de onderdelen verkorten. Maak het product regelmatig schoon en
bewaar het in een droge omgeving om corrosie van de onderdelen te vermijden.
TEMPERATUUR
We adviseren om de accu tijdens koude weersomstandigheden binnen op kamertemperatuur op te laden/te
bewaren voordat u de accu aan de fiets bevestigt en gaat fietsen. Laad de accu niet op bij een temperatuur onder
0 °C of boven 45 °C. Als de fiets in koude weersomstandigheden is gebruikt, dient u te zorgen dat de accu minimaal
een uur in een binnenomgeving is geweest voordat deze wordt opgeladen, zodat deze eerst op kamertemperatuur
kan komen. Laad de accu niet op als deze koud is. De accu moet altijd worden gebruikt in combinatie met een
compatibele tas van Brompton Electric. Probeer de Brompton Electric niet te gebruiken zonder het bagagerek aan
de voorzijde. De fiets is ontworpen om te worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van 0-40 °C; mogelijk
functioneert het product niet goed buiten dit temperatuurbereik.
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VERVOER
Verwijder de accu/tas van de fiets als u de fiets in een auto of via het openbaar vervoer vervoert. De accu
moet uit de buurt van vocht en direct zonlicht worden gehouden. Als u uw Brompton Electric in een trein of
andere vorm van vervoer moet meenemen, dient u voordat u reist de dienstverlener om advies te vragen over
eventuele beperkingen t.a.v. het vervoer van lithiumaccu's. Het is niet toegestaan om de accu mee te nemen
in een lijnvliegtuig. Maak de accu en tas altijd los van de fiets als u uw Brompton Electric vervoert. Accu's
mogen niet zonder speciale verpakking en etikettering door een koerier of pakketdienst worden vervoerd.
DE ACCU GEBRUIKEN
Open, wijzig of vervorm de behuizing van de accu niet. Probeer de stekker van de accu op geen enkele wijze
aan te passen. Hierdoor kan lekkage, oververhitting, brand of een gescheurde accu worden veroorzaakt, wat
tot ernstig letsel of schade aan eigendommen kan leiden.
Probeer de accu niet te gebruiken of op te laden als deze op enige wijze is beschadigd. Neem direct contact
op met uw Brompton Electric-dealer.
Laat de accu niet achter in de buurt van warmtebronnen of vuur en stel de accu niet bloot aan hitte of vuur.
Hierdoor kan de accu barsten of ontbranden, wat tot ernstig letsel of schade aan eigendommen kan leiden.
Laat de accu niet achter in direct zonlicht of in een omgeving die waarschijnlijk warm wordt bij blootstelling
aan direct zonlicht, zoals in een geparkeerde auto.
Stoot en gooi niet met de accu en stel deze niet bloot aan schokken. Dit kan oververhitting, barsten of brand
in de accu veroorzaken, wat tot ernstig letsel of schade aan eigendommen kan leiden.
Dompel de accu niet onder in water en zorg dat de accuconnectors niet nat worden. Dit kan oververhitting,
barsten of brand in de accu veroorzaken, wat tot ernstig letsel of schade aan eigendommen kan leiden.
Gebruik alleen de meegeleverde oplader of opladers die door Brompton Bicycle Ltd. zijn goedgekeurd om
de accu op te laden. Als een oplader wordt gebruikt die niet is goedgekeurd, kan dit oververhitting, barsten
of brand in de accu veroorzaken, wat tot ernstig letsel of schade aan eigendommen kan leiden. Volg de
instructies voor het opladen op en neem er kennis van.
Gebruik de oplader niet als de oplader of oplaadkabels beschadigd zijn, maar laat ze inspecteren door een
bevoegde Brompton Electric-dealer.
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DE FIETS OPENVOUWEN
Neem even de tijd om naar de opgevouwen fiets te kijken. Dit helpt wanneer u de fiets opnieuw
moet opvouwen.
Ga links van de fiets staan; dit is de zijde waar geen ketting loopt. Vouw het linkerpedaal open
door de getande metalen kast naar u toe te trekken. Kijk terwijl u dit doet naar de werking van
de zwarte vergrendeling. Dit helpt u bij het opvouwen van de fiets.

• Maak het stuur los door het uiteinde van het handvat dat het dichtst bij u in de buurt is met
uw platte linkerhand stevig omlaag te duwen;

• Trek het stuur op totdat het scharnier blokkeert, lijn de klemplaat uit met het scharnier en
draai de zwarte klemhendel stevig vast;
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• Maak de zadelpenklem los, trek de zadelpen omhoog en maak de klem weer vast;

• Plaats uw rechterhand op het zadel en houd met uw linkerhand de stuurstang vast
ter hoogte van het scharnier;
• Kijk omlaag naar het punt waar de ketting tussen de twee wielen loopt. U ziet dan
de zwarte haak waarmee het voorwiel aan de rest van de fiets is vastgemaakt;
• Til het stuur op met uw linkerhand, zodat de haak vrijkomt van de buis waarop deze
rust;
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• Draai uw linkerhand in een boog bij u
vandaan om de vork en het voorwiel bij u
vandaan te duwen. Druk totdat het scharnier
op het hoofdframe is gesloten;
• Voorkom dat u ondertussen uw pols draait.
Zorg dat het voorwiel in dezelfde richting
blijft wijzen. De haak moet aan uw kant van
de fiets blijven, terwijl het voorwiel onder een
kleine hoek (niet parallel aan het achterwiel)
staat;

• Het scharnier op het hoofdframe moet nu gesloten
zijn;
• Lijn de klemplaat van het scharnier uit en draai de
zwarte klemhendel stevig vast.
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De fiets staat nu in de 'parkeerstand' en blijft zelfstandig staan;

• Vouw de fiets verder open door het stuur met uw linkerhand
vast te houden. Til de fiets ondertussen met uw rechterhand
snel op aan het zadel. Zwenk het achterwiel naar achteren,
zodat het op zijn plaats zit;
• Duw op het zadel om te zorgen dat
het veerblok tegen het hoofdframe
duwt. Er moet een luide klik hoorbaar
zijn wanneer het blok op zijn plaats
klikt.

De fiets is nu opengevouwen
en u kunt de accu en het
bagagerek voor de voorzijde
aan de fiets bevestigen.
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DE FIETS OPVOUWEN
• Verwijder het bagagerek aan de voorzijde en de accu van de fiets;
• Draai het stuur iets naar links, zodat het niet parallel is aan het achterwiel. Draai de
trappers, zodat het rechterpedaal naar achteren wijst;

• Achter en onder de zadelklem zit een kleine zwarte hendel; Duw deze naar voren en
til de achterzijde van de fiets vervolgens snel op, zodat het achterwiel onder het frame
draait. Laat de fiets vervolgens zakken, zodat deze in 'geparkeerde' positie rust;

• Maak de scharnierklemhendel op
het hoofdframe met 4-6 slagen
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los;

• Houd de stuurstang met uw linkerhand vast boven de kunststof nippel
en draai het voorwiel naar rechts;

• Draai de stang naar rechts en voorkom dat u uw pols draait. Zorg dat de haak naar
u is gericht en ga door totdat het voorwiel naast het achterwiel staat. U moet de
voorzijde van de fiets mogelijk iets optillen;
• Laat de zwarte haak over het achterframe tot onder het bovenste deel van de
ketting zakken;

• Maak de scharnierklemhendel op het stuur in 4 tot 6 slagen los en laat de
stuurstang zakken. De nippel op de stuurstang past in de klem op de bovenkant
van de vork, zodat hij stevig op de fiets wordt vergrendeld;
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• Maak de zadelpenklem los en laat het zadel
helemaal zakken. Hierdoor wordt de fiets
vergrendeld, zodat deze niet wordt geopend tijdens
het vervoer. Maak de zadelklemhendel weer vast;

• Trek het linkerpedaal omhoog. Het rechterpedaal moet nu onder het voorwiel
klemmen;
• Vouw het linkerpedaal op door de zwarte middenplaat zo ver omhoog te duwen dat
deze over het uiteinde van de krukarm valt en in verticale stand blijft staan;
• Draai de trapper en probeer het opnieuw als de plaat niet omhoog kan worden
getild.

De fiets is nu opgevouwen en kan
worden opgetild en vervoerd. Zadels van
Brompton hebben een op maat gemaakte
gripplaat onder de 'neus' van het zadel.
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De linkertrapper mag niet opgevouwen
zijn als u de trappers draait: hierdoor
kan de trapper vasthaken aan
onderdelen of uw fiets beschadigen.

DE BROMPTON ELECTRIC GEBRUIKEN
BANDENSPANNING
De bandenspanning is belangrijk voor het comfort en de veiligheid. Neem de volgende tips in acht voor een
veilige en comfortabele rit.
De banden moeten correct worden opgepompt. Te zachte banden verhogen de rolweerstand (en maken
het rijden minder aangenaam), zorgen dat de banden sneller verslijten en hebben een negatieve invloed op
de besturing. Zorg er dus voor dat uw banden altijd goed zijn opgepompt.
De optimale spanning hangt af van uw gewicht en voorkeur. Vergeet niet dat u met een erg harde band niet
altijd sneller rijdt. Een harde band kan op de wielerbaan sneller zijn, maar op een onverharde weg zal een
lagere spanning sneller voor afbuiging van de band zorgen, waardoor deze sneller rolt en de rit comfortabeler
wordt. Over het algemeen wordt een iets lagere druk in het voorwiel en een iets hogere druk in het achterwiel
aangeraden: dit is goed voor de gewichtsverdeling tussen de twee banden.
Brompton-fietsen worden uitgerust met Schraderventielen, waardoor ze op verschillende manieren kunnen
worden opgepompt. De Brompton-pomp is geïnstalleerd op het achterframe van volledig stalen Brompton
Electric-fietsen met spatborden. Controleer tijdens het terugplaatsen van de pomp of deze goed vastzit in
de houders op het achterframe. U kunt ook een standaard voet- of handpomp of een persluchtleiding bij een
benzinestation gebruiken. Alle Brompton Electric-fietsen hebben een band van 37 x 349 mm (16 x 1-3/8”)
en een bijbehorende binnenband.
MARATHON RACER
MIN (psi)

MAX (psi)

MARATHON
MIN (psi)

MAX (psi)

VOORZIJDE

65

110

65

110

ACHTERZIJDE

65

110

65

110

AANHAALMOMENTEN

Hieronder volgt een overzicht van aanhaalmomenten voor de belangrijkste componenten. Deze onderdelen
dienen periodiek en tijdens routinematige onderhoud en reparatie van de fiets te worden gecontroleerd.

Naam van het onderdeel

Aanhaalmoment (Nm)

Wielmoeren voor fietsen met 1-2 versnellingen

15

Wielmoeren voor fietsen met 3-6 versnellingen

18

Bouten van remhendel

2

Moer van kettingspanner

5

Bouten van kettingblad

10

Bouten van krukarm

30

Asmoeren van voorwielnaaf met naafmotor

18

Voormodule

4.5

Voorwielhaak en spatborddrager

2

Keilbout van stuursteun

16

Clipbout van stuurhouder

9

Klembout van stuur

18

Moer van remklauw

8

Klembout van rem(klauw)kabel

8

Pedalen

30

Pentaclip

15

Stiftbout van achterrek

3
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VERSNELLINGEN
Brompton gebruikt twee versnellingssystemen: een derailleursysteem (linkshandig schakelen) en een
naafversnellingssysteem (rechtshandig schakelen). Deze systemen worden onafhankelijk gebruikt op
Bromptons met 2 en 3 versnellingen. De derailleur en het naafversnellingssysteem vormen, als ze worden
gecombineerd, een systeem met 6 versnellingen. Haal, ongeacht uw Brompton, druk van de pedalen
wanneer u schakelt tijdens het fietsen: hierdoor wordt efficiënt schakelen gegarandeerd.
KENMERKEN










Intuïtieve bediening, gebruiksvriendelijk;
Hendel in twee richtingen; keert automatisch terug naar beginstand;
Hetzelfde gevoel en dezelfde werking bij alle versnellingen;
Venster helpt u om te zien welke versnelling u moet selecteren;
De schakelaar is direct op de remhendel gemonteerd, waardoor minder ruimte
op het stuur wordt ingenomen;
Dankzij de positie onder het stuur ziet de fiets er gestroomlijnder uit;
De schakelaar met twee versnellingen heeft nu een afstelsysteem
waarmee hij kan worden afgesteld zonder gereedschap;
Ontworpen, getest, geproduceerd en gemonteerd in het VK;
Gewichtsbesparing ten opzichte van vorig ontwerp.

afb. 10

DE SCHAKELAARS GEBRUIKEN
Een Brompton kan zijn uitgerust met 1, 2, 3 of 6 versnellingen. Fietsen met 2 versnellingen hebben de
schakelaar links, fietsen met 3 versnellingen hebben de schakelaar rechts en fietsen met 6 versnellingen
gebruiken een schakelaar aan de linker- én rechterkant.
Op een fiets met 3 versnellingen kiest u versnelling 1, 2 of 3 voor een lage, gemiddelde of hoge versnelling.
Op een fiets met 2 versnellingen kiest u simpelweg '+' of '-' op de schakelaar om naar de hoge of lage
versnelling te gaan.
Op een fiets met 6 versnellingen moeten de hendels in de juiste volgorde worden bediend om stapsgewijs
van versnelling te veranderen. Zie de versnellingen als een hoge en lage optie (schakelaar links) voor de drie
verschillende naafversnellingen (schakelaar rechts). De schakelaar links zorgt voor een kleine verandering
tussen de versnellingen, terwijl de schakelaar rechts voor een grote verandering zorgt.

SCHAKELAAR VOOR DRIE VERSNELLINGEN
 Op fietsen met 3 en 6 versnellingen worden drievoudige schakelaars voor versnellingen gebruikt;
 Neem contact op met een Brompton-dealer als u twijfelt over bevestigings- of bedieningsinstructies.
DE SCHAKELAAR GEBRUIKEN
De schakelaar voor drie versnellingen heeft een hendel waarmee tussen de drie versnellingen kan worden
geschakeld. De hendel keert automatisch terug naar de beginstand. Wanneer u de schakelaar met uw duim
omlaag drukt, wordt naar een lagere versnelling geschakeld. Wanneer u de schakelaar met de achterkant van
uw duim omhoog drukt, wordt naar een hogere versnelling geschakeld (afb. 11). Het is belangrijk dat u stopt
met trappen of dat u het pedaal iets terug trapt tijdens het schakelen. Als u dit niet doet, kan het inwendige van
de naaf mogelijk worden beschadigd. Het venster (afb. 11, 12) geeft aan welke versnelling is geselecteerd.
VENSTER VAN SCHAKELAAR
HOGERE
VERSNELLING

LAGERE VERSNELLING

afb. 11

afb. 12

VERSNELLINGSHENDEL

afb. 13

DE SCHAKELAAR MONTEREN

AANHAALMOMENT:
0.35 Nm
SCHAKELAAR

AFSTANDHOUDER

REMHENDEL

De schakelaar moet op de rechter remhendel worden
gemonteerd en wordt op zijn plaats gehouden door
twee M3-schroeven die moeten worden aangedraaid
met 0.35 Nm. Draai de schroeven niet te strak aan:
hierdoor kunnen de prestaties van de schakelaar worden
verminderd. Ook kunnen de onderdelen beschadigd
raken.
Er is standaard een afstandhouder (afb. 13) tussen
de schakelaar en remhendel gemonteerd. Deze
afstandhouder is onmisbaar om voor afstand tussen de
versnellingshendel en het handvat te zorgen.
Op fietsen van het P-type en van de types M, H en S,
die geen standaard handvatten gebruiken, kunnen de
sluitkraag of het materiaal van het handvat de werking
van de hendel hinderen als de afstandhouder niet wordt
aangebracht.
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DE VERSNELLINGSKABEL VERWIJDEREN
• Selecteer versnelling 3 op de schakelaar en trap het
BUITENKABEL
pedaal terug om de naaf te activeren;
• Draai de borgmoer van de indicatorketting los (afb. 14);
KABELSCHIJF
• Maak de indicatorketting los van de kabelverankering van
BINNENKABEL
de versnelling;
• Draai de klemmoer van de kabelverankering los en maak
KLEMMOER
de binnenste versnellingskabel los;
KABELVERANKERING
• Als er sprake is van een kabelverstelling aan het uiteinde
van de kabel, moet u deze verwijderen en de kabel daarna
BORGMOER
uit de klem trekken;
• Trek de buitenkabel bij de schakelaar vandaan;
• Verwijder de binnenkabel uit de buitenkabel;
• Selecteer versnelling 1 en druk de versnellingshendel omlaag,
zodat deze de invoeropening voor de kabel niet blokkeert;
• Voer de versnellingskabel door de schakelaar, zodat de nippel
van de kabel uit de invoeropening voor de kabel steekt;
INDICATORKETTING
• Trek de kabel iets terug en probeer het opnieuw als u
weerstand ervaart tijdens het duwen van de kabel;
• Blijf de kabel doorvoeren totdat de kabel helemaal uit de
schakelaar kan worden verwijderd.
afb. 14
EEN NIEUWE KABEL BEVESTIGEN
• Selecteer versnelling 1 en druk de versnellingshendel omlaag, zodat deze de invoeropening voor de
kabel niet blokkeert (afb. 15);
• Voer de versnellingskabel door de schakelaar en kabelbus;
• Trek de kabel iets terug en probeer het opnieuw als u weerstand ervaart tijdens het duwen van de kabel;
• Blijf de kabel door de bus voeren totdat u lichte weerstand voelt;
• Blijf doorgaan, zodat hij de geleider in de schakelaar volgt en door de loop naar buiten komt.
FORCEER DE KABEL NIET: HIERDOOR KAN DE SCHAKELAAR BESCHADIGD WORDEN
afb. 15
KABELBUS

GELEIDER

KABELLOOP

132

INVOEROPENING
VOOR KABEL

VERSNELLINGSHENDEL

DE VERSNELLINGSKABEL TERUGPLAATSEN
• Voer de binnenkabel door de behuizing, rond de kabelschijf
(afb. 14);
• Voer de kabel door de klem op de kabelverankering en trek
hem door voordat u de klemmoer aandraait;
• Maak de indicatorketting vast aan de kabelverankering van
de versnelling.

afb. 16
S

CTN

IR

NAAFVERSNELLINGEN AANPASSEN
Aanpassingen moeten worden uitgevoerd wanneer de fiets helemaal
is opengevouwen en de indicator niet in de naaf is geschroefd
(maximaal een halve slag losgedraaid om met de kabel uit te lijnen).
Het is de bedoeling om te controleren of de indicatorstang en -ketting
ASUITEINDE
in de juiste positie bewegen wanneer er wordt geschakeld. De kabel
moet daarom geen knikken of scherpe bochten bevatten en de kabelschijf moet vrij draaien.
Zorg tijdens het instellen van de versnellingen dat het wiel naar voren draait. Beweeg het pedaal achteruit en
vooruit om te controleren of de versnelling wordt geactiveerd. De instellingen kunnen het gemakkelijks worden
aangepast als de kabel slap hangt. Selecteer de hoogste versnelling en beweeg het pedaal achteruit en vooruit.
Aanpassingen kunnen worden doorgevoerd door de borgmoer los te draaien, de loop van de kabelverankering
(afb. 14) te draaien om de juiste instelling te bereiken en de moer weer vast te draaien.
De indicatorketting is goed afgesteld (afb. 16) als de schouder S op de indicatorstang IR maximaal 1 mm uit
het asuiteinde steekt (dit kan worden gezien door door de opening in moer CTN van de kettingspanner te
kijken) wanneer de middelste versnelling is geselecteerd.
SCHAKELAAR VOOR TWEE VERSNELLINGEN
 Op fietsen met 2 en 6 versnellingen worden tweevoudige schakelaars voor versnellingen gebruikt;
 Neem contact op met een Brompton-dealer als u twijfelt over bevestigings- of bedieningsinstructies.
DE SCHAKELAAR GEBRUIKEN
De schakelaar voor twee versnellingen heeft een hendel waarmee tussen de twee versnellingen kan worden
geschakeld. De hendel keert automatisch terug naar de beginstand. Wanneer u de schakelaar met uw duim
omlaag drukt, wordt naar een lagere versnelling geschakeld. Wanneer u de schakelaar met de achterkant
van uw duim omhoog drukt, wordt naar een hogere versnelling geschakeld (afb. 17). Het is mogelijk om te
schakelen terwijl u trapt of wanneer u de trappers stil houdt. De versnelling wordt echter niet geactiveerd
voordat de pedalen naar voren worden bewogen. Het venster (afb. 17, 18) geeft aan welke versnelling is
geselecteerd.
VENSTER VAN
SCHAKELAAR
HOGERE
VERSNELLING

afb. 17
LAGERE
VERSNELLING
afb. 18

VERSNELLINGSHENDEL
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afb. 19

DE SCHAKELAAR MONTEREN

AANHAALMOMENT:
0.35 Nm
SCHAKELAAR

De schakelaar moet op de rechter remhendel
worden gemonteerd en wordt op zijn plaats
gehouden door twee M3-schroeven die moeten
worden aangedraaid met 0.35 Nm. Draai de
schroeven niet te strak aan: hierdoor kunnen de
prestaties van de schakelaar worden verminderd.
Ook kunnen de onderdelen beschadigd raken.

AFSTANDHOUDER

REMHENDEL

Er is standaard een afstandhouder (afb. 19) tussen
de schakelaar en remhendel gemonteerd. Deze
afstandhouder is onmisbaar om voor afstand tussen
de versnellingshendel en het handvat te zorgen.
Op fietsen van het P-type en van de types M, H
en S, die geen standaard handvatten gebruiken,
kunnen de sluitkraag of het materiaal van het
handvat de werking van de hendel hinderen als de
afstandhouder niet wordt aangebracht.

DE VERSNELLINGSKABEL VERWIJDEREN
• Selecteer de hoogste versnelling (+);
• Maak de kabel los van de kabelconnector (afb. 20) door de stelschroef los te draaien;
• Selecteer de laagste versnelling (-) en druk de versnellingshendel omlaag, zodat deze de invoeropening
voor de kabel niet blokkeert;
• Maak de binnenkabel los van de behuizing;
• Duw de binnenkabel door het stelmechanisme voor de loop totdat het uiteinde van de kabel door de
invoeropening steekt (afb. 5);
• Trek de kabel door de invoeropening totdat hij uit de schakelaar is verwijderd.
afb. 20

BUITENKABEL
BINNENKABEL

STELSCHROEF
KABELCONNECTOR
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EEN NIEUWE KABEL BEVESTIGEN
• Draai het stelmechanisme voor de loop (afb. 21) helemaal naar rechts, zodat het in de kortste stand
staat. Draai het vervolgens in twee slagen los;
• Selecteer de laagste versnelling (-) en druk de versnellingshendel omlaag, zodat deze de invoeropening
voor de kabel niet blokkeert;
• Voer de versnellingskabel licht omlaag door de schakelaar en kabelbus;
• Trek de kabel iets terug en probeer het opnieuw als u weerstand ervaart tijdens het duwen van de kabel;
• Blijf de kabel door de bus voeren totdat u lichte weerstand voelt;
• Blijf doorgaan, zodat hij de geleider in de schakelaar volgt en door het stelmechanisme voor de loop
naar buiten komt.
FORCEER DE KABEL NIET: HIERDOOR KAN DE SCHAKELAAR BESCHADIGD WORDEN
DE VERSNELLINGEN INSTELLEN
• Steek de versnellingskabel in de behuizing;
• Voer hem helemaal naar binnen, zodat hij door het uiteinde van de behuizing naar buiten steekt;
• Trek de kabel met een naaldtang of soortgelijk gereedschap door de behuizing en steek de kabel
helemaal in de connector;
• Draai de stelschroef vast om de kabel in de connector vast te maken;
• Gebruik eventueel het stelmechanisme op de schakelaar om de kabelspanning aan te passen (afb. 21);
• Wanneer het stelmechanisme wordt losgedraaid, komt er meer spanning op de kabel te staan en wordt
het schakelen naar de lagere versnelling verbeterd;
• Wanneer het stelmechanisme naar binnen wordt gedraaid, neemt de spanning af en wordt het schakelen
naar de hogere versnelling verbeterd.

afb. 21

INVOEROPENING VOOR
KABEL

KABELBUS
GELEIDER

AFSTELMECHANISME
VERSNELLINGSHENDEL
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REMMEN
De remmen zijn onmisbaar voor uw veiligheid. Stel ze daarom regelmatig af. De frequentie van de afstelling
hangt af van hoe vaak u uw Brompton gebruikt. U moet de remmen dringend afstellen als de remhendel het
stuur raakt wanneer u remt. De remmen moeten zo worden afgesteld dat de remblokjes zo dicht mogelijk
bij de velgen zitten zonder dat ze de draaiing van de wielen belemmeren. Het afstellen moet gebeuren
met de bedrade kabelstop op de rem. Laat uw remmen afstellen door een Brompton-dealer of bevoegde
fietsenmaker als u niet weet hoe u dat moet doen.
• Voor de instelling van de achterrem moet de fiets worden opengevouwen;
• Stel de blokjes van de voorrem niet zo strak af dat ze de velg raken als het wiel naar links of naar rechts
wordt gedraaid;
• Vervang uw remblokjes als de groeven van het remblokje minder dan 1 mm diep zijn.
Het schoonhouden van de velgen en remblokken zal de remprestaties verbeteren en de technische levensduur
van blokken en velgen verlengen. De zwarte resten die op de velgen blijven zitten, zijn een mengsel van vuil,
remblokmateriaal en versleten aluminiumpoeder van het remoppervlak. Deze resten schuren en zullen de
slijtage van velgen en remblokken versnellen. Controleer tijdens het reinigen of de remblokken en velgen niet
zijn versleten. Versleten velgen en remblokken moeten onmiddellijk worden vervangen.
DE REMHENDEL AFSTELLEN
Het is voor een comfortabele en veilige positie van de remhendel belangrijk om wat tijd te besteden aan de juiste
aanpassing van de hendel. U kunt, afhankelijk van de grootte van uw hand, de afstand van de hendel ten opzichte
van het stuur aanpassen. De hendel kan zo worden ingesteld dat deze met een, twee of drie vingers wordt bediend.
De linker- en rechterhendels zijn specifiek ontworpen voor hun respectievelijke positie. De hendel is voorzien
van een klembout die omhoog is gericht (afb. 22).
Klembout van stuur, 2 Nm

afb. 22

Stuurbeweging

Reikwijdteversteller

Instelbereik

IN
OUT

Hendel
Borgring
Hendelblad
1. HENDELHOEK

Afstelmechanisme
Buitenkabel

Het aanpassingsbereik van de hendelhoek wordt beperkt door het uitgangspad van de kabel. Een te grote hoek van
de hendel zal de juiste werking van de remmen negatief beïnvloeden en het opvouwen van de fiets bemoeilijken.
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Bij het opvouwen van de fiets zal de remkabel van de rechterhendel contact maken met de vork. De hendelhoek moet
zo worden ingesteld dat het kabelblok lichtjes contact maakt met de vork. Te veel contact zal het blok verbuigen en
beschadigen. Daarom heeft het hendelblad een knik zodat het hendelblad hoger kan zitten dan de romp van de hendel. Dit
biedt een comfortabelere positie zonder dat dit gevolgen heeft voor het pad van de buitenkabel.
2. HENDELPOSITIE
De positie van de hendel op het stuur kan worden aangepast door de hendel verder of dichter naar de stuurhandgreep te verplaatsen.
Met de aanpassing van de hendelpositie kan met één, twee, of drie vingers worden geremd.
De hendelpositie voor bediening met één vinger geeft een betere grip op het stuur, maar biedt minder remkracht. De hendelpositie
voor bediening met drie vingers biedt maximale remkracht, maar minder stuurgrip.
3. REIKWIJDTEVERSTELLER
De aanpassing van de hendel vindt plaats via de stelschroef aan de zijkant van de hendel.
Door de reikwijdteversteller in het hendelblok te schroeven (2.5 mm-inbussleutel) wordt de hendel dichter naar het stuur
gebracht.
Wanneer de reikwijdte tussen de hendel en het stuur wordt verkleind, worden de remblokken dichter bij de velgen gebracht. Het
kan nodig zijn om het klempunt (de contactpositie) van de hendel aan te passen, zodat er voldoende speling is op het blok. Dit kan
worden gedaan door de stelschroef in de hendel aan te draaien.
Als het instelbereik van de kabelversteller ontoereikend is voor een adequate speling van het blok en om het werkpunt van
de hendel te garanderen, dan moet u de kabelklembout bij de remklauw losdraaien (10 mm-sleutel) zodat een deel van de
kabel erdoor kan worden getrokken. Draai deze bout aan tot 8 Nm en controleer of de kabel stevig vastzit voordat u de fiets
gebruikt.
4. HET KLEMPUNT (WERKPUNT) AANPASSEN
Het klempunt van de hendel (werkpunt) wordt ingesteld door de kabelversteller. Door de kabelversteller in het hendelblok te
schroeven wordt het klempunt van de hendel dichter naar het stuur gebracht. Door de kabelversteller uit het hendelblok te
schroeven wordt het werkpunt verder van het stuur gezet.
De kabelversteller wordt met een borgring bevestigd. Voor het aanpassen moet u hem eerst losmaken en na instelling van
de correcte stand van de kabelversteller opnieuw vastdraaien.
5. DE HENDEL VASTMAKEN
Nadat de hendel correct op het stuur is geplaatst moet u de klembout vastdraaien met een aandraaimoment van 2 Nm
(4 mm-inbussleutel).
Het is heel belangrijk dat de kabels goed worden geleid en de buitenkabel lang genoeg is. Kabels moeten voor het stuur
langs naar de linkerkant van de stuurstang en naar de rechterkant van de buis van het hoofdframe lopen.
ALS U NIET GOED WEET HOE U DEZE AANPASSINGEN MOET UITVOEREN, LAAT U ZE BEST BIJREGELEN
DOOR EEN BROMPTONDEALER. GEBRUIK DE FIETS NIET MET SLECHT AFGESTELDE REMMEN

afb. 23

Als u versleten remblokjes moet vervangen,
let dan op dat u originele Brompton
vervangingsonderdelen gebruikt, die voor de
Brompton Electric ontworpen zijn.
afb. 24

'TOE-IN'-FUNCTIE
REMBLOKJE AFSTELLEN
De remblokjes hebben een 'toe-in'-functie (afb. 23). Deze
bestaat uit drie hogere punten aan de achterzijde van
het remoppervlak. Ze helpen om het blokje tijdens de
configuratie onder een lichte hoek te plaatsen (afb. 24) om
het blokje te 'begeleiden' en trillingen en lawaai tijdens het
remmen te verminderen.
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Als de remklauw is bevestigd en vastgedraaid, kunt u de positie
van de remblokjes afstellen. Controleer of het oppervlak van het
remblokje is uitgelijnd met de kromming van de velg (afb. 25) en
zich net boven de onderste rand van het remoppervlak op de velg
bevindt. Nadat de blokjes goed zijn gepositioneerd, moeten ze
worden vastgedraaid tot 5 Nm.

afb. 25

VERLICHTING
Er is een verlichtingssysteem beschikbaar voor de Brompton Electric. Dit bestaat uit een koplamp en achterlicht
op de accu. Het kan worden bevestigd op fietsen die oorspronkelijk geen verlichtingssysteem hadden. Dit werk
kan worden uitgevoerd door een bevoegde Brompton Electric-dealer. Gebruik deze verlichting conform de
plaatselijke wetgeving. Raadpleeg pagina 12 voor informatie over de bediening van het verlichtingssysteem.

DE CLIP VAN HET ACHTERFRAME
De
achterframeclip
heeft
twee
instellingen:
'vergrendelingsmodus' en 'ontgrendelingsmodus'.

de

In de 'vergrendelingsmodus' blijft de clip bij het openvouwen aan
het achterframe vastzitten, zodat het achterframe/wiel niet vouwt
wanneer de fiets wordt opgetild.
Druk de kleine hendel (afb. 26) naar voren en til de fiets op, zodat het
veerblok bij de vergrendeling vandaan beweegt en het achterwiel
onder het frame draait om het achterframe te deblokkeren. Zet de
fiets op de grond zodat hij in parkeerstand staat.
In de "ontgrendelingsmodus" wordt de clip ontgrendeld waardoor
het achterframe loszit, opgevouwen kan worden en snel in de
parkeerstand staat. Om tussen de beide modi te schakelen hoeft
u alleen het ophangblok SB te draaien (met ontkoppelde clip).

Hendel

afb. 26

MOER

M

SB

Om tussen de modi te schakelen, moet de haak ontkoppeld zijn
en het ophangblok SB worden gedraaid: met de markering M
naar boven en in centrale stand (afb. 27) staat de clip in de
"vergrendelingsmodus" (staat de markering M niet precies in
het midden, dan zal de vergrendeling nog steeds geactiveerd
worden).
Als de clip om welke reden dan ook niet of moeilijk van het
achterframe loskomt, probeert u het ophangblok iets te draaien.
Door het ophangblok een kwartslag of meer te draaien (zonder
vergrendelde haak) wordt de inkeping uit de buurt van de haak
verwijderd en kan de haak niet vergrendelen.

afb. 27

HENDEL

AFSTELLING VAN DE SNELKOPPELING VOOR DE
ZADELPENKLEM
De snelkoppelingsklem moet zo worden afgesteld dat de hendel (afb. 27) stevig sluit. Als er sprake is van gemakkelijke
beweging, zonder weerstand, zal de zadelpen niet goed worden vastgemaakt. Als de zadelpenklem is gesloten, moet de
stelmoer (afb. 27) aan de andere kant van de klemband zijn aangehaald tot 4-7 Nm. Het zadel moet, als alles goed is
ingesteld, niet kunnen glijden en niet bewegen wanneer er wordt gefietst of wanneer de fiets wordt opgetild. De klem moet
van tijd tot tijd mogelijk een beetje worden afgesteld.
Draai de moer niet te strak aan: hierdoor kan het frame worden beschadigd.
Als de pen glijdt wanneer deze goed is afgesteld, kan dat mogelijk het gevolg zijn van verontreiniging met olie of vet. Verwijder
de zadelpen uit de fiets en maak de pen en de kunststof hoes in het hoofdframe schoon met een ontvettingsmiddel. De
kunststof hoes in het frame zal na verloop van tijd slijten en moet uiteindelijk mogelijk worden vervangen; dit kan worden
gedaan door uw Brompton Electric-dealer.

BAGAGEREK AAN DE VOORZIJDE EN STEKKER VAN ACCU
Brompton biedt diverse bagagerekken voor de voorzijde die compatibel zijn met de Brompton Electric. Het standaard
bagagerek voor de voorzijde is niet compatibel met de Brompton Electric. Het draagvermogen van het bagagerek
voor de voorzijde van de Brompton Electric bedraagt 6.2 kg en de tas en de accu wegen maximaal 3.8 kg. Dat
levert een maximale totale belasting van 10 kg op. De capaciteit van het achterrek is 10 kg (alleen R-versie). Zorg
dat de maximale belasting van 110 kg voor de fiets (inclusief bagage, accu en fietser) niet wordt overschreden als u
bagage vervoert. Het gebruik van onjuiste bagage kan het sturen belemmeren en gevaarlijk zijn.
• Probeer het blok niet van de fiets te verwijderen of het aan te passen;
• Stop direct met het gebruik van de fiets en neem contact op met uw Brompton Electric-dealer als u problemen
hebt met het voordragerblok of met de accuaansluiting;
• Controleer voorafgaand aan elke rit of er geen speling op het voordragerblok staat ten opzichte van het
fietsframe;
• Als het bagagerek aan de voorzijde bagage bevat, heeft dit misschien invloed op het sturen en remmen;
• Het bagagerek van de Brompton Electric is compatibel met alle stuurconfiguraties;
• Probeer het bagagerek van de Brompton Electric of het bagagerek aan de voorzijde van de Brompton Electric
niet op een andere fiets te gebruiken.

M
SHS
RP

W
C
RS

EFCB
afb. 28

HET BLOK AAN DE FIETS BEVESTIGEN
• Het bevestigingsblok voor de bagage (EFCB, afb. 28) is vooraf op elke Brompton Electric-fiets
gemonteerd en hoeft niet te worden aangepast, verwijderd of gewijzigd;
• Gebruik de fiets niet langer als het blok losraakt, maar laat het inspecteren door een bevoegde
Brompton Electric-dealer;
• Als het blok aan de fiets wordt vastgemaakt, is het erg belangrijk dat u de getande veerringen W niet vergeet
als u de borgplaat RP bevestigt. Gebruik bovendien het juiste aanhaalmoment voor de bouten SHS;
• De blauwe patch op de bout is bedoeld om de bouten te borgen. Wijzig en verwijder de patch niet en
stel deze niet bloot aan vocht: daardoor wordt de vergrendeling ernstig verminderd;
• De bouten moeten na de eerste installatie niet opnieuw worden bevestigd: de blauwe patch zal
daardoor niet goed werken;
• De bouten moeten worden vervangen door Brompton-onderdeel QFCB-BOLTS of twee M5x16inbusbouten van klasse 12.9 DIN 912 met middelsterk compound op het schroefdraad.
Verwijder afdekking C door de 4 borgbouten RS los te maken, zodat u de bevestigingsbouten SHS (afb. 28)
kunt vastdraaien. Monteer de borgplaat RP en een van de nieuwe M5-inbusbouten SHS met sterring W in
de romp van het draagblok FCB. Plaats deze op de hoofstang van de fiets. Zorg dat de juiste zijde omhoog
is geplaatst (zie afbeelding).
•
•
•
•
•

Draai de eerste bout met twee of drie slagen vast, maar zorg dat hij niet helemaal vast zit;
Plaats de tweede bout met de getande veerring W en schuif deze omhoog;
Draai beide bouten ten slotte aan met een aanhaalmoment van 4.5Nm;
Bevestig kap C weer;
Draai de 4 borgbouten RS voorzichtig aan tot 0.5 Nm.
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ACHTERDRAGER
De achterdrager is geschikt voor een maximale belasting van 10 kg. Hij wordt op twee punten op het achterframe vastgemaakt: de
rembuis (afb. 29) en de uitsparingen (afb. 30). Het spatbord aan de achterkant wordt op twee punten aan het rekje vastgemaakt
(afb. 29, 31). Het is handig om het achterwiel van de fiets te verwijderen voordat u begint, zodat u het rekje gemakkelijker kunt
bevestigen of verwijderen. U vindt de informatie hierover op pagina 38.

afb. 29
DRAGERPLATFORM

REM

HOLLE RING
RING
HOLLE RING

LSDA

RING

VEERRING
REMBUIS
SPATBORD

HET ACHTERREK BEVESTIGEN
Bevestig de onderdelen zoals in afb. 26 en zorg dat alle componenten in de juiste volgorde worden
aangedraaid. Draai de LSDA aan tot 10 Nm.
RING

afb. 30

RING
SCHROEF
MOER
UITSPARING

RING
SCHROEF

DE DRAGERS BEVESTIGEN

UITSPARING

MOER
RING

De dragers van de bagagedrager moeten met twee M5x16-bouten (A2-70 rvs, DIN 933) op de uitstekende
platen in het achterframe (afb. 27) worden bevestigd, in combinatie met een paar ringen en één Nylocmoer per kant. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat ze in de juiste richting worden bevestigd (zie
afbeelding). De boutkop aan de rechterkant (aandrijfzijde) moet in de uitsparing steken, terwijl de boutkop
aan de linkerkant aan de buitenkant in de tegenovergestelde richting is geplaatst. De bevestigingsbouten
moeten worden aangedraaid tot 3 Nm.

ACHTERSTE BEVESTIGINGSPUNT VOOR HET
SPATBORD
Het spatbord kan op twee punten aan het rek worden
vastgemaakt. De voorkant wordt vastgemaakt op de
verbinding van de rem en het achterframe, terwijl er een ander
bevestigingspunt aan het einde van het rek zit.
Het spatbord moet op dit punt worden vastgemaakt met een
M5x12-bout, twee M5-ringen en een M5 Nyloc-moer (afb.
31) die zijn aangedraaid tot 3 Nm. Wees voorzichtig tijdens
het vastdraaien van de moer, zodat het spatbord niet draait
maar uitgelijnd blijft met het rekje.

afb. 31
BOUT
RING

MOER
SPATBORD

WAARSCHUWING
De maximale belasting van het voordragerblok is 10 kg. De maximale belasting
van het achterrek is 10 kg. Overschrijd de maximale belasting van de
bagagedrager aan de voor- of achterzijde niet en pas het achterrek, het voordragerblok
of het bagageframe aan de voorzijde niet aan. De bevestigingselementen van het voordragerblok en het achterrek moeten
regelmatig worden gecontroleerd. Het voordragerblok en achterrek zijn niet geschikt voor montage van een kinderzitje. Probeer
geen bagage op andere delen van de fiets te vervoeren. De fiets en het achterrek zijn niet ontworpen om een fietskar te trekken.
Als de bagagedragers zijn aangebracht, kan de fiets zich anders gedragen. Ook kan bevestiging gevolgen hebben voor het
sturen en remmen. De bagage moet gelijkmatig worden verdeeld.
Controleer voor de rit of de tas aan de voorzijde, het voordragerblok, het achterrek en de fietstas veilig zijn en of er geen
losse bandjes of bagagevoorwerpen zijn die in de wielen van de fiets kunnen komen. Controleer of eventuele bagage niet
voor de reflectors of voor eventuele verlichting op de fiets hangt.
Het voordragerblok, de bagagedragerframes, de bagage aan de voorzijde, het achterrek en de bagage aan de achterzijde
zijn alleen compatibel met Brompton-fietsen. Op de Brompton-fiets mogen alleen bagagedragers en bagage worden
gebruikt die door Brompton Bicycle Ltd zijn geproduceerd of gedistribueerd.

SCHOONMAKEN EN SMEREN
Het is belangrijk om onderdelen te smeren, zodat ze veilig en efficiënte blijven werken. We raden u aan om de onderdelen
regelmatig te smeren. Bepaalde onderdelen moeten vaker worden gesmeerd. De ketting moet goed worden gesmeerd om
vlot te kunnen trappen. Breng olie aan terwijl u de trappers naar achteren draait en zorg ervoor dat de olie goed in de rollers
vloeit. Laat de olie goed inwerken door de trappers naar achteren te draaien en veeg overtollige olie weg.
Het is bij het smeren van de ketting belangrijk om erop te letten dat u de kettingrollers en niet de platen smeert. Smeermiddel
op de platen draagt niet bij aan een efficiënte werking van het aandrijvingssysteem, maar zal enkel vuil verzamelen. De beste
methode is om één druppel smeermiddel op elke roller aan te brengen. Dit zal wat langer duren dan gewoon smeermiddel
op de ketting te spuiten terwijl u de trappers naar achteren draait, maar garandeert dat het smeermiddel goed binnendringt
waar het nodig is.
De schroefdraad van de scharnierklembout en sluitring moeten af en toe worden gesmeerd. Een dunne laag vet op de
binnenste vlakken van de klemplaten helpt ook om ze gemakkelijker te lossen. De versnellingen en lagers zijn afgedicht. De
smering van deze onderdelen wordt uitsluitend tijdens groot onderhoud door een fietshersteller uitgevoerd.
Wanneer u uw Brompton-fiets smeert, moet u er op letten dat er geen olie of vet op de zadelpen of de velgen wordt gemorst. Elk type vet van goede kwaliteit voor algemene doeleinden volstaat. Voor de beste resultaten moet de ketting met
een 'droog' kettingsmeermiddel met goede penetratie worden gesmeerd. Houd rekening met de invloed op het milieu van
de smeermiddelen en vetten die u gebruikt.
WAARSCHUWING
Verwijder de accu voordat u de fiets schoonmaakt en onderhoudt. Maak de fiets niet schoon met een hogedrukspuit of
slang. Hierdoor kan water in de motor, accu en elektrische componenten komen, waardoor ze beschadigd kunnen raken en
niet meer goed functioneren. Maak de fiets niet schoon met oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen op basis van drijfgas of
ontvettingsmiddelen. U bereikt het beste resultaat door de fiets schoon te maken met een warm sopje en een spons. Houd
de accu droog en veeg deze schoon met een vochtige doek.
Dompel de fiets, naafmotor of accu niet onder in water; hierdoor kan water in de motor, accu en elektrische systemen komen.
Dit kan oververhitting, barsten of brand veroorzaken. Zet de accu of tas niet op een natte ondergrond: hierdoor kan water in
de stekker van de accu komen. Gebruik de fiets niet als deze is ondergedompeld in water. Maak de fiets alleen schoon als
deze rechtop staat en is opengevouwen. Maak de fiets niet schoon als deze ondersteboven staat.
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DE ACCU-AANSLUITING SCHOONMAKEN
afb. 32

AFDEKKING VAN ACCUSTEKKER
De stekker van de accu op het bevestigingsblok aan de voorkant wordt beschermd door een afdekking
(afb. 32) om verontreiniging van de elementen te voorkomen als de accu/tas niet op de fiets is bevestigd.
Toch kunnen er verontreinigingen onder de afdekking komen, die voorkomen dat de stekker van de accu
goed functioneert.
Het is aan te bevelen om de stekker van de accu regelmatig schoon te maken. Duw de afdekking naar
voren om deze te openen (afb. 32) en gebruik een droge en pluisvrije doek om eventuele verontreinigingen
te verwijderen.
U dient ook de stekker van de accu aan de onderkant van de accu te controleren en schoon te maken met
een schone, droge en pluisvrije doek (afb. 33).
Gebruik geen contactspray, schoonmaakmiddelen of smeermiddelen op de connectoren van de accu.

NOKJE VOOR KABEL

STEKKER VAN ACCU
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USB-POORT

afb. 33

DE USB-OPLADER GEBRUIKEN
De USB-poort op de accu van de Brompton Electric is alleen bedoeld voor het opladen van apparaten. De accu kan
op de fiets blijven of eraf worden gehaald en het opladen kan zelfs onder het rijden gebeuren.
De tas bevat een opening voor het aansluiten van een USB-kabel zodat het apparaat tijdens het laden in de tas kan
worden opgeborgen. De kleine, met de Brompton Electric meegeleverde, accutas heeft een opening bovenaan het
voorvak met de ritssluiting (afb. 34) en de grote accutas heeft een opening aan de kant van de accuhoes (afb. 35)
binnenin het grote vak van de tas. Als een op het stuur bevestigd apparaat wordt opgeladen, dan moet u de kabel
zo houden dat deze uit de accuruimte uitsteekt en dan naar het stuur geleiden.
Het nokje aan de zijkant van de accu van de Brompton Electric is voor trekontlasting (afb. 33) van de USB-kabel.
Zo kunt u de kabels in de accutas geleiden en schade voorkomen als u de accu probeert te verwijderen terwijl de
USB-kabel nog aangesloten is.
De accu levert een gelijkspanning van 5 V en een maximale oplaadstroom van 1.5 A. Dit moet voldoende zijn om
grotere apparaten en tablets op te laden.
Als de accu van de Brompton Electric verlicht is, dan staat de accu aan en wordt het apparaat opgeladen. Als het
apparaat nog maar weinig stroom vraagt (als het bijna is opgeladen of te heet wordt), dan verbreekt de accu de
verbinding en wordt het apparaat niet langer opgeladen.
Als de accu van de Brompton Electric nog maar weinig lading heeft, dan moet u deze eerst opladen voordat u
apparaten oplaadt.
Sluit geen apparaten aan die de USB-kabel van spanning voorzien. Hierdoor zou de accu kunnen beschadigen en
vervalt de garantie.

afb. 34

afb. 35
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DE POSITIE VAN HET ZADEL AFSTELLEN
De hoek en voor- en achterpositie van het zadel kunnen worden aangepast. Voor een comfortabelere
zadelstand is het handig om het zadel in neutrale stand te zetten. Vanuit deze positie kunt u gemakkelijker de
optimale zadelstand vinden. Maak eerst de Pentaclip-bout los met een inbussleutel van 5 mm, zodat het zadel
met weinig kracht kan worden bewogen. Draai deze bout niet te los omdat dit de aanpassing zal bemoeilijken.
Verplaats de zadelstangen in de klem tot ze ongeveer in het midden zitten (halverwege de maximale voor- en
achterpositie). Plaats het zadel horizontaal zodat het bovenvlak van het zadel tussen voor- en achterrand
horizontaal ligt (afb. 36). Draai de bout van de Pentaclip aan tot 15 Nm wanneer het zadel zich in een neutrale
positie bevindt. Test de zadelstand en pas hem aan voor meer comfort.
HOEK
U kunt de hoek van het zadel naar voren kantelen als de punt van het zadel teveel naar boven wijst of
als het achterste deel van het zadel onvoldoende ondersteuning biedt. Het zadel kan ook iets meer naar
achteren worden gekanteld, zodat de punt van het zadel meer ondersteuning biedt of uw gewicht meer op
het achterste deel van het zadel rust. Draai de bout van de Pentaclip vast als u het zadel hebt aangepast en
rijd een stukje. Pas de hoek zo nodig verder aan.
VOOR- EN ACHTERPOSITIE
Het zadel naar achteren of naar voren te kantelen ten
opzichte van de neutrale centrale positie is niet alleen van
invloed op de reikafstand (tot het stuur), maar ook op de
houding ten opzichte van de trappers. Door het zadel naar
achteren te kantelen vergroot u de reikafstand tot het stuur
en maakt u de fiets iets groter. Door het zadel naar voren
te kantelen, voelt de fiets kleiner aan en zit u meer rechtop.
Test de fiets en pas zo nodig nog een en ander aan. Zorg
dat u de Pentaclip stevig vastdraait tot 15 Nm.

afb. 37

afb. 36
Pentaclip

afb. 38

WAARSCHUWING
Bevestig de Pentaclip niet in de 'luie' positie (afb. 38): hij moet alleen worden gebruikt in voorwaartse richting
(zie afb. 37). De Brompton Electric is niet compatibel met de adapterpen voor het zadel (onderdeel QSAPA).
EXTRA ZADELHOOGTE
Er zijn twee Brompton-opties voor extra zadelhoogte als deze ontoereikend is: een telescopische zadelpen
en een pen die 60 mm langer is. De telescopische pen kan dienen voor lange fietsers en wijzigt de afmetingen
van de fiets in gevouwen positie niet.
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INZETSTUK VOOR ZADELHOOGTE BEVESTIGEN
Nadat u de juiste zadelpositie hebt ingesteld, kunt u het inzetstuk voor de zadelhoogte bevestigen. Deze
moet worden gemonteerd als de zadelhoogte bij maximale uitschuiving te hoog is. Met het inzetstuk voor de
zadelhoogte kunt u het zadel steeds op de juiste hoogte zetten als de fiets wordt opengevouwen.
DE ZADELHOOGTE INSTELLEN
 Vergeet niet om bij deze procedure uw normale fietsschoenen te gebruiken;
 Stel de zadelhoogte zo in dat het pedaal zich helemaal onder aan de slag bevindt en de hiel van uw
schoen op het pedaal staat. Uw been moet recht zijn (afb. 39);
 Bij het trappen met de voorkant van uw voet moet uw been bij maximale strekking licht gebogen zijn;
 Markeer de zadelpen met een markeerstift of tape boven op de zadelpenbuis (afb. 40) als u tevreden
bent over de zadelhoogte;
 U hebt de minimale hoogte van de zadelpen bereikt als de zadelpen onder aan het frame uit de
zadelpenbuis steekt. Gebruik de fiets niet terwijl de zadelpen onder uit de zadelpenbuis steekt;
 Uw Brompton-dealer kan u helpen als u aan het bevestigingsproces twijfelt.

afb. 39
afb. 40
Zadelpen

Hier met pen markeren

Zadelpenbuis
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HET INZETSTUK METEN EN SNIJDEN
 Zet de zadelpen op maximale hoogte;
 Plaats het inzetstuk ondersteboven tegen de pen aan de bovenkant van de zadelpenbuis (zie afb. 41).
Markeer de groef in het inzetstuk. Doe dit zo dicht mogelijk bij de markering op de zadelpen;
 Knip met een schaar voorzichtig langs deze groef (afb. 42);

afb. 41

O-ringen

Zadelpen
afb. 42

Spie

Zadelpenbuis
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HET INZETSTUK BEVESTIGEN
 Markeer de Pentaclip met een markeerpen of met tap om de zadelhoek en stand op de Pentaclip aan te
geven;
 Draai de Pentaclip los met een inbussleutel van 5 mm en verwijder het zadel en de O-ringen aan de
bovenzijde van de zadelpen;
 Verwijder de zadelpen door deze aan de onderkant uit het frame te schuiven;
 Knijp het inzetstuk voor de zadelhoogte samen en steek het in de bovenzijde van de zadelpenbuis. Lijn
de spie uit met de inkeping (afb. 43);
Spie

 Duw de spie tot aan de onderkant van de inkeping (afb. 43);
 Bevestig de zadelpen weer in de onderzijde van het frame (afb. 43).
Controleer of de zadelpen schoon is;
 Plaats opnieuw de O-ringen en het zadel, lijn ze uit met de markeringen op de
Pentaclip en draai ze vast (15 Nm);
 Controleer of de zadelhoogte goed is wanneer deze volledig is uitgeschoven.
U kunt kleine aanpassingen doen door de Pentaclip iets omhoog of omlaag
te schuiven op de pen (afb. 44). Kijk voor meer informatie op
afb. 43
https://www.brompton.com.

Spie

Zadelpenbuis

Zadelpen

afb. 44

Pentaclip
O-ringen
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ACHTERWIEL - VERWIJDEREN EN WEER BEVESTIGEN
Het is het gemakkelijkst om het achterwiel te verwijderen wanneer de fiets in een standaard staat, zodat hij
los is van de grond. Het kan ook terwijl de fiets in de 'parkeerstand' staat (zie de opvouwinstructies), zodat de
fiets zichzelf kan ondersteunen. Als u de lucht uit de band laat, kan het wiel gemakkelijker langs de remblokken.
DE KETTINGSPANNER VERWIJDEREN
Zet de versnellingshendel(s) in de hoogste versnelling en draai de trapper naar achteren en vooruit om de
versnelling te activeren. Vouw vervolgens het achterframe omlaag en stal de fiets. Op een fiets met een
Sturmey Archer-naafversnelling (3 of 6 versnellingen), moet u gekartelde borgmoer N iets losdraaien en
kabel B (afb. 45) losschroeven.
De indicatorketting GICH zal loshangen aan het uiteinde van de as. Die moet u losschroeven en verwijderen.
Verplaats de veerarm, CTARM, naar links en verwijder de ketting. Laat de CTARM weer naar rechts (terug)
verplaatsen totdat deze stopt. Draai de bevestigingsmoer CTN los (op een fiets met 3 of 6 versnellingen is dit
een speciale moer, op een fiets met 1of 2 versnellingen is dit een gewone wielmoer) en verwijder deze samen
met de ring. Nu kunt u de kettingspannereenheid verwijderen door deze zijdelings van het asuiteinde te trekken.
HET WIEL VERWIJDEREN
Draai de wielmoeren enkele slagen los zodat alle borgringen loskomen van de asplaat. Als de as of borgring in
de sleuven blijft hangen, dient u op beide zijden van de velg te duwen om de lipjes los te maken van het frame.
Vervolgens kunt u het wiel van de asplaten op het achterframe halen en volledig van de fiets verwijderen.
HET WIEL BEVESTIGEN
Controleer of de ketting om het achtertandwiel past. Plaats de as in de inkepingen en zorg dat de borgplaat
goed is geplaatst (het plaatje met de aanduiding 'TOP' moet in de uitsnede op de asplaat worden geplaatst,
boven de inkeping voor de as). Zorg dat elke kant van de as tegen het uiteinde van de inkeping zit en draai
de wielmoeren aan met een koppel van 18 Nm.
DE KETTINGSPANNER BEVESTIGEN
Plaats de ketting zodat ze over het tandwiel en achtertandwiel loopt (bij een derailleur en indien de grootste
versnelling is ingesteld, moet dit het kleinste achtertandwiel zijn). De kettingspanner heeft twee flenzen aan
het binnenvlak die aan weerszijde van de asplaat passen bij het monteren van de kettingspanner. Zet de
kettingspanner op de asplaat en druk hem op zijn plaats. Vergewis u ervan dat het vaste spanroltandwiel CTIDL
(afb. 46) boven (bij omgekeerd achterframe) de ketting ligt. Op een fiets met 2- of 6-versnellingensysteem
moet de CTIDL tussen de "stijgprofielen" van de kettingduwplaat liggen. Plaats de kettingspannerbasis op
de achterste asplaat tot deze goed vastzit.
afb. 45

N

CTIDL
B

CPULA

ASPLAAT

CTN

CTARM
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afb. 46

STURMEY ARCHER MET 3 VERSNELLINGEN
AFSTELLEN
De aanpassing wordt uitgevoerd door borgmoer N een weinig
los te draaien, kabel B (afb. 45) te draaien zodat de correcte
instelling wordt bereikt en opnieuw borgmoer N vast te
schroeven. Zorg dat de indicatorstang de juiste lengte heeft
voor het type naaf.
De indicatorketting is correct ingesteld (afb. 47) wanneer
schouder S op indicatorstang IR op niet meer dan 1 mm van
het asuiteinde staat (dit is zichtbaar door doorheen het gat in de
kettingspannermoer CTN te kijken) wanneer de middenpositie
op de versnellingsschakelaar wordt geselecteerd.

afb. 47
S

CTN

IR

ASUITEINDE
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VOORWIEL - VERWIJDEREN EN WEER BEVESTIGEN
Het is het gemakkelijkst om het voorwiel te verwijderen wanneer de fiets in een standaard staat, zodat
deze los is van de grond. Het kan ook terwijl de fiets in de 'parkeerstand' staat, zodat de fiets zichzelf kan
ondersteunen. Als u de lucht uit de band laat, kan het wiel gemakkelijker langs de remblokken. Verwijder de
accu en bagage van het rek voordat u werkzaamheden aan de fiets uitvoert.
DE MOTORKABEL ONTKOPPELEN
De kabelconnector bevindt zich naast de linkerzijde
van de vork, boven de naafmotor (afb. 48). Draai
het onderste deel van de metalen connector met
schroefdraad (afb. 49) helemaal los door deze naar
rechts te draaien (vanaf de achterkant van de fiets
bezien als deze rechtop staat). Trek vervolgens de
twee helften van de stekker uit elkaar. De bovenste
helft kan aan de vork blijven zitten. De onderste helft
moet omlaag en naar rechts worden bewogen en
worden losgemaakt van de kunststof haak.

afb. 48

MOTORKABEL
EN
BOVENKANT
VAN
CONNECTOR

VORK

HET WIEL VERWIJDEREN
Draai de wielmoeren met behulp van een
steeksleutel van 15 mm een stukje los, zodat de
lipjes los kunnen raken van de uitsparing in de vork.
Als de as of borgring in de sleuven blijft hangen,
dient u op beide zijden van de velg te duwen om
de lipjes los te maken van het frame. Het wiel
kan vervolgens van de vork worden getrokken.
Trek niet aan de motorkabel om het wiel te
bewegen.

HAAK
UITSPARING

MOTORKABEL EN
ONDERKANT VAN
CONNECTOR

MOER
LIPJE
RING
MOER
LIPJE
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HET WIEL BEVESTIGEN
Zorg dat het wiel zich in de juiste richting bevindt, met de
motorkabel links van de vork (afb. 46), naast de kunststof haak.
afb. 49

Duw de as in de uitstekende delen en zorg dat de ring zich in
de uitsparing bevindt en dat het wiel aan weerszijden helemaal
is bevestigd. Plaats de lipjes in de uitsparingen en draai beide
moeren vast tot 18 Nm. Controleer of de velg geen contact
maakt met de remblokken en of de band niet tegen het
spatbord komt als er aan het wiel wordt gedraaid. Als een van
beide situaties zich voordoet, is het wiel mogelijk niet goed
uitgelijnd in de uitsparingen in de vork.

PIJL

DE KABEL AANSLUITEN

OPEN

Op beide helften van de connector is een witte pijl
aangebracht (afb. 49). Lijn deze uit en duw de twee delen
METALEN
CONNECTOR tegen elkaar. Zorg dat ze soepel in elkaar komen – er mag
niet veel kracht nodig zijn. Duw de zilverkleurige ring op de
onderste connector omhoog en draai deze naar links (vanaf de
DICHT
achterzijde van de fiets bezien wanneer deze rechtop staat).
Draai beide delen helemaal tegen elkaar om de stekker vast te
maken.
PIJL
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ROUTINEMATIGE VERVANGINGEN
Geplande vervangingen worden aanbevolen om de veiligheid en goede prestaties te garanderen. De
voorgestelde intervallen tussen vervangingen gelden voor normaal gebruikte fietsen. De meest geschikte
timing hangt af van gebruiksomstandigheden en rijstijl. We adviseren u om voor componenten die belangrijk
zijn voor de veiligheid alleen originele vervangende onderdelen van Brompton te gebruiken. Zorg dat u de
instructies voor het vervangen naleeft.
ALUMINIUM COMPONENTEN Net als in andere lichte producten werd bij de productie van de Brompton
aluminiumlegering gebruikt. Dit materiaal heeft een eindige levensduur. Bij normaal gebruik is het risico op
aluminiumvermoeidheid zelfs na duizenden kilometers nog beperkt. Het risico op defecten neemt echter
toe met de gebruiksintensiteit, vooral bij hardrijden of zware belasting. Omdat dergelijk defecten tot letsel
kunnen leiden, moeten scharnierklemplaten, stuur, kettingset, zadelpen en pedalen om de 8,000 km worden
vervangen (regelmatiger als ze worden onderworpen aan zware omstandigheden). We raden bovendien aan
om ze regelmatig te controleren.
TRANSMISSIE Alle Brompton-fietsen hebben een veerkettingspanner die zichzelf aanpast om de juiste
spanning op de ketting te handhaven. Na verloop van tijd zullen ketting en kettingwielen verslijten (‘uitrekken’
van de ketting). Dit resulteert in een inefficiënte en stugge transmissie. We raden aan om ketting en
kettingwielen iedere 3,200 - 4,800 km te vervangen. Regelmatig schoonmaken en smeren zal de levensduur
van de ketting echter verlengen. U mag nooit een nieuwe ketting op versleten kettingwielen of omgekeerd
gebruiken. Om de spanning van de ketting te meten, gebruikt u best een kettingspanner.
REMMEN Kabels hebben geen oneindige levensduur. Vervang de kabels om de maximaal 6,400 km om
het risico op defecten te verminderen. Nieuwe externe kabels moeten precies even lang zijn als de originele.
Gebruik voor het beste resultaat Brompton-specifieke kabels. Laat deze monteren door een erkende
Brompton-dealer of een gecertificeerde fietsenmaker. Kabels met een onjuiste lengte kunnen de veiligheid
en prestaties van uw fiets negatief beïnvloeden.
VERSNELLINGSKABELS Deze moeten met dezelfde intervallen worden vervangen als remkabels. De
Brompton-kabels zijn specifiek ontworpen voor Brompton-fietsen. Daarom mogen alleen originele kabels
van Brompton worden gebruikt. Laat ze plaatsen door een erkende Brompton-dealer of gecertificeerde
fietsenmaker. Kabels met een onjuiste lengte kunnen de veiligheid en prestaties van uw fiets negatief
beïnvloeden.
REMBLOKKEN Nieuwe remblokken hebben groeven op het remoppervlak. De blokken moeten worden
vervangen als deze groeven minder dan 1 mm diep zijn of niet langer zichtbaar zijn. Aangezien de remblokken
essentieel zijn voor de veilige werking van uw remmen, raden we u aan ze door een gekwalificeerde
fietshersteller te laten vervangen. Let op dat u originele Brompton vervangingsonderdelen gebruikt, die voor
de Brompton Electric ontworpen zijn.
BANDEN Het risico op een lekke band stijgt met het aantal kilometers en naarmate het loopvlak van de band
begint te slijten. Vervang de band zodra u merkt dat het loopvlak van uw banden slijt. Dit verlaagt het risico
op een lekke band en verhoogt de efficiëntie van het trappen.
VERLICHTING De elektriciteitskabels die voor de verlichting worden gebruikt, slijten tijdens het opvouwen
en openvouwen van de Brompton. Als de kabels slijten, moeten ze worden vervangen door een bevoegde
Brompton Electric-dealer. Laat de verlichting inspecteren door een Brompton Electric-dealer als deze defect
is. Gebruik de fiets niet 's avonds als de verlichting niet werkt.
ACCU De capaciteit van de accu zal na verloop van tijd afnemen en de accu moet uiteindelijk mogelijk
worden vervangen. De gebruiksduur van de accu verschilt per gebruik.
De oude accu moet op een verantwoorde manier worden afgevoerd overeenkomstig
lokale regelgeving. Neem contact op met een bevoegde Brompton Electric-dealer. Deze
kan u helpen bij verwijdering en een vervangend exemplaar bieden.
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OPHANGBLOK EN LAGERBUS Controleer de lagerbus en het ophangblok jaarlijks op slijtage. Als u
barstjes in het ophangblok vindt, moet u het onmiddellijk laten vervangen.
WIELVELGEN De remoppervlakken van de velgen slijten tijdens het gebruik. Naarmate de
velgen slijten, wordt er een holte aan weerszijden van het remoppervlak zichtbaar. De velg
moet in deze fase worden vervangen. Let op dit symbool op de wielvelgen.
SERVICE NA 160 KM We raden aan uw Brompton na de eerste 160 km of 1 maand (wat eerder komt) door
een gekwalificeerde monteur te laten controleren, omdat sommige onderdelen moeten inwerken en mogelijk
moeten worden afgesteld om schade te voorkomen.
SPAKEN De spanning van de spaken moet worden gecontroleerd en er moeten goede aanpassingen
worden gedaan Als een van de spaken om een of andere reden los komt te zitten, zullen aangrenzende
spaken extra worden belast en kunnen ze stuk raken.
KRUKASBOUTEN EN PEDALEN Hiervan moet worden gecontroleerd hoe vast ze zitten. Het juiste
aanhaalmoment is 30 Nm; het schroefdraad voor het linkerpedaal bevindt zich links.
KABELS Hoewel de rem en versnellingskabels vooraf zijn uitgereikt, zal er in eerste instantie onvermijdelijk
meer rek op komen. Aangezien dit de naafversnellingsbesturing beïnvloedt, moeten de versnellingen worden
gecontroleerd op een correcte instelling. Het loont ook om de remmen meteen bij te regelen.
ZADELPENHOES De zadelpen schuift in het frame omhoog en omlaag in een kunststof hoes. Dit is een
slijtend onderdeel dat periodiek moet worden vervangen. Als de zadelpen tijdens het rijden glijdt of als de
klemmoer van de zadelpensnelkoppeling te strak moet worden vastgedraaid om de pen vast te klemmen, kan
dit betekenen dat de hoes te veel is versleten en moet worden vervangen. De versleten hoes kan uiteindelijk
schade aan het frame veroorzaken als hij niet wordt vervangen. Voor het vervangen van de hoes zijn speciale
gereedschappen nodig. Deze taak moet worden uitgevoerd door een bevoegde Brompton-dealer.
SCHARNIER AAN ACHTERZIJDE De bussen in het scharnier aan de achterzijde kunnen na verloop van
tijd slijten, waardoor lichte speling merkbaar is. De bussen moeten worden vervangen om de speling op te
lossen. Dit werk moet worden uitgevoerd door een bevoegde Brompton-dealer omdat er speciale gereedschappen nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren.
SCHARNIERKLEMPLAAT Als de plaat is versleten of beschadigd, kan dat de effectiviteit van de klemming
van het scharnier verminderen. Inspecteer de plaat daarom regelmatig en vervang deze wanneer dat nodig
is. De afstand tussen het gietwerk van de scharnier en de scharnierklemplaat (afb. 50) op het scharnier van
het stuur en het hoofdframe moet, wanneer de hendel is vastgemaakt, 0.90 tot 3.00 mm bedragen. Deze
onderdelen dienen regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig te worden vervangen.
Vervang de scharnierklemplaat als de afstand tussen het scharnier en de scharnierklemplaat kleiner is dan
0.90 mm (afb. 51). De fiets mag niet worden gebruikt als er geen afstand tussen de scharnierklemplaat en
het scharnier aanwezig is. Vervang de plaat dan eerst.

afb. 50
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SCHARNIERPLAAT

0.9 mm - 3.0 mm

afb. 51

0.0mm - 0.9mm

GARANTIE
Als uw geregistreerde fiets een fabricagefout vertoont, zullen we het defecte onderdeel gratis vervangen als
we hiervan binnen zeven jaar (voor het frame, twee jaar indien niet geregistreerd) of twee jaar (voor de andere
onderdelen) na aankoop van de fiets op de hoogte worden gebracht. De Brompton is geschikt voor gebruik op
de weg en op goed aangelegde fietspaden. Brompton-fietsen zijn niet ontworpen voor veldrijden. Deze sport kan
overtollige druk op het frame veroorzaken, en de banden en wielen zijn hier niet voor geschikt.
REGISTRATIE
Om uw verlengde garantie van 7 jaar te activeren, moet u de fiets en accu registreren in My Brompton op
onze website, zodat we over informatie en serienummers beschikken als uw fiets wordt gestolen of als we
contact met u moeten opnemen. Uw Brompton Electric dealer helpt u tijdens de aankoop bij het invullen
van de registratie, waarbij de aankoopdatum en het begin van de garantieperiode worden opgeslagen.
De informatie blijft in de database van Brompton staan en zal niet worden gedeeld met externe partijen
https://www.brompton.com
SERIE- EN FRAMENUMMERS
Het label aan de achterzijde van de zadelpenbuis op het hoofdframe bevat het 10-cijferige serienummer. Het
6-cijferige framenummer is op het hoofdframe afgedrukt, net voor de achterste ophanging. Het serienummer van
de accu staat op een sticker achterop de behuizing. De serienummers moeten tijdens de registratie van de fiets
worden ingevuld. We raden aan beide nummers veilig te bewaren. Noteer uw nummers op de lege pagina's achter
in deze handleiding. Als het serienummerplaatje verwijderd of beschadigd is, vervalt de garantie.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN VAN BROMPTON
ELECTRIC
Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een Brompton Electric fiets. Uw fiets is het resultaat van Bromptons
bewezen techniek, uitgebreide tests en een continu streven naar uitstekende betrouwbaarheid, veiligheid en
prestaties. U kunt maximale bescherming op grond van deze garantievoorwaarden blijven genieten door te zorgen
dat uw Brompton Electric fiets regelmatig door een bevoegde Brompton Electric dealer wordt onderhouden
overeenkomstig de aanbevelingen in het instructieboekje. Noteer alle onderhoudswerkzaamheden die door uw
bevoegde Brompton Electric dealer zijn uitgevoerd. Zorg bovendien dat u deze gegevens deelt wanneer er
service-, reparatie- of garantiewerkzaamheden aan uw fiets worden uitgevoerd.
Alle nieuwe Brompton-fietsen die zijn geregistreerd in het gedeelte Mijn Brompton van onze website, worden
gedekt door een garantie van 7 jaar met onbeperkt aantal kilometers voor de onderdelen van het hoofdframe,
ingaande op de verkoopdatum. Voor andere, niet-slijtende, onderdelen van uw fiets (krukarmen, remklauwen,
spatborden, enz.) geldt een garantie van 2 jaar. Voor de Brompton Electric accu geldt vanaf de verkoopdatum
een garantie van 2 jaar of 500 keer opladen, wat het eerste optreedt. Na 500 keer opladen moet de accu nog
tenminste 65% van de oorspronkelijke capaciteit hebben. Bewaar uw verkoopfactuur op een veilige plaats voor
naslag in de toekomst. Brompton Electric-fietsen die niet zijn geregistreerd in My Brompton op onze website,
hebben 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum op de onderdelen van het hoofdframe, ongeacht het aantal
kilometers
Brompton Bicycle Ltd garandeert gedurende deze garantieperioden dat de nieuwe Brompton Electric fiets vrij is van
defecten in materialen die tijdens de productie werden gebruikt en/of van vakmanschap ten tijde van de productie.
• Elk onderdeel dat in deze periode defect blijft, zal naar goeddunken van Brompton Bicycle Ltd door een
bevoegde Brompton Electric dealer of distributeur of door de fabriek worden gerepareerd of vervangen;
• Op elk onderdeel dat op grond van de garantievoorwaarden wordt vervangen, blijft de resterende
garantieperiode voor de fiets van kracht;
• Alle onderdelen die op grond van de garantie worden vervangen, moeten door de dealer en/of distributeur aan
Brompton Bicycle Ltd worden geretourneerd en worden het eigendom van Brompton Bicycle Ltd;
• Brompton kan naar eigen goeddunken reparaties uitvoeren of vervanging regelen voor defecte onderdelen
die buiten de garantieperiode vallen. Dergelijke werkzaamheden dienen echter niet te worden opgevat als een
betuiging van aansprakelijkheid;
• Brompton neemt de kosten voor arbeid voor werkzaamheden op grond van de garantie voor diens rekening;
• De garantie kan voor de resterende garantieperiode worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar.
wordt vervolgd op de volgende pagina
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Voorwaarden en uitsluitingen
1. We raden aan uw Brompton Electric na de eerste 160 km of 1 maand (wat eerder komt) door een gekwalificeerde monteur te
laten controleren, omdat sommige onderdelen moeten inwerken en mogelijk moeten worden afgesteld om schade te voorkomen.
2. Routinematige vervangingen: dit hoofdstuk in het instructieboekje beschrijft de componenten op de fiets die tijdens routinematig
onderhoud en servicebeurten voor de fiets moeten worden vervangen. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd. Daarbij moet
met name rekening worden gehouden met de kilometerstand van de fiets, omdat deze van invloed is op de werking van veel
verschillende componenten, zoals remkabels, ketting en tandwielen. De kilometerstand en het gebruik zijn ook van invloed op
de verwachte levensduur van aluminium componenten. Deze moeten om de 8,000 km worden vervangen (of sneller indien er
sprake is van bijzonder moeilijk/intensief gebruik) en vallen dan ook niet onder de hierboven beschreven garantievoorwaarden
voor de fiets;
3. De hierboven beschreven garantie is alleen geldig in het land waarin de fiets werd gekocht;
4. Fietsen die van het ene naar het andere land worden geëxporteerd, worden waar nodig binnen de garantieperiode ondersteunt
door middel van gratis verstrekking van onderdelen vanuit de fabriek. De Brompton Electric distributeur of dealer in het nieuwe
land zal echter normale kosten in rekening brengen voor de arbeid die nodig is om reparaties op grond van de garantie uit te
voeren, alsook voor eventuele importheffingen die over de gratis verstrekte onderdelen worden geheven;
5. De fiets mag niet zijn gebruikt voor onbevoegde wedstrijden, noch worden misbruikt*, onvoldoende worden onderhouden of
onjuist worden onderhouden;
6. De fiets mag niet op een andere wijze zijn aangepast, gerepareerd of vervangen dan op de manier waarvoor Brompton Bicycle
Ltd toestemming heeft gegeven.
7. De fiets moet door een bevoegde Brompton Electric dealer zijn onderhouden.
8. Defecten die zijn veroorzaakt door verkeerde afstelling en reparaties en aanpassingen die door een onbevoegde Brompton
Electric dealer zijn uitgevoerd, vallen niet onder deze garantie;
9. Defecten die zijn veroorzaakt door het gebruik van onderdelen en accessoires die niet door Brompton Bicycle Ltd zijn
geautoriseerd, vallen niet onder deze garantie;
10. De garantie dekt niet de kosten voor het verwijderen en vervangen van onderdelen en accessoires, tenzij deze als originele
middelen zijn geleverd of door Brompton Bicycle Ltd zijn aanbevolen;
11. Componenten die naar verwachting zullen slijten als gevolg van hun normale werking, zoals banden, lampjes, kettingen,
tandwielen, remblokken en lagers, zijn van deze garantievoorwaarden uitgesloten tenzij er sprake is van een productiefout;
12. Andere voorwerpen die van de garantie zijn uitgesloten, zijn het zadel, de bagage, lak, chroom, voorwerpen van gepolijst
aluminium of stickers die door normaal gebruik, blootstelling of gebrek aan goed onderhoud zijn gesleten;
13. De garantie dekt geen onderdelen van het frame of fietsen die zijn overgeschilderd en/of waarbij de originele lak is verwijderd.
14. Elke extra accu, behalve de Brompton Electric accu, die bij de fiets wordt geleverd is uitgesloten van de garantie behalve
wanneer er sprake is van lekkage die vastgesteld werd bij de levering;
15. De garantie op de accu dekt geen problemen die het resultaat zijn van: schade aan de behuizing en de connectoren als gevolg
van verkeerd gebruik, onjuist gebruik, aansluiting of onderhoud, schade door het gebruik van niet-goedgekeurde opladers,
geheel ontladen accu’s door verkeerde omstandigheden tijdens opslag.
16. De garantie geldt niet voor fietsen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zoals door koeriers, postbezorgers, enz.;
17. De garantie geldt niet voor defecten die niet binnen tien dagen na het ontdekken ervan aan een bevoegde dealer zijn gemeld;
18. Uw fiets vereist vaker onderhoud wanneer deze in extreme klimaten of omstandigheden wordt gebruikt, zoals in maritieme
omgevingen of op wegen waar flink is gestrooid, bij zware sneeuwval (tot boven de halve ashoogte), in erg stoffig/zanderig
terrein of sterk zonlicht/sterke uv-straling. Dergelijke omgevingen kunnen vroegtijdige defecten aan de afwerking van het frame
en van componenten veroorzaken. Dergelijke slijtage is van deze garantievoorwaarden uitgesloten. Brompton Bicycle Ltd
heeft veel zorg besteed aan de selectie van materialen en aan platerings- en laktechnieken teneinde klanten een kwalitatieve,
prachtige uitstraling in combinatie met duurzaamheid te bieden. Als uw fiets echter onder negatieve omgevingsomstandigheden,
zoals voornoemde omstandigheden, wordt gebruikt, is het van groot belang dat uw fiets wordt gewassen en afgedroogd en dat
verdwenen vet wordt vervangen zodat uw fiets in optimale staat blijft. Uw dealer kan desgewenst meer informatie verstrekken en
advies geven. Uiteindelijk is het uiterlijk van uw fiets sterk afhankelijk van de verzorging die u geeft;
19. Wanneer een garantieclaim noodzakelijk blijkt, zijn Brompton Bicycle Ltd en diens distributeurs of dealers niet aansprakelijk
voor de kosten voor het vervoer van de fiets naar of vanaf de bevoegde Brompton Electric dealer, noch voor kosten die worden
gemaakt wanneer de fiets niet kan worden gebruikt, met inbegrip van kosten voor het verlies van gebruik, ongemak, verloren tijd,
omzetderving of andere incidentele schades of gevolgschades.
Deze garantie zal worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Engelse recht. Eventuele vragen die naar aanleiding van deze
garantie ontstaan, zullen worden onderworpen aan de rechtsbevoegdheid van Engelse rechtbanken. Elke andere uitspraak,
voorwaarde, voorstelling van zaken, beschrijving of garantie die in enige catalogus, advertentie of andere publicatie is opgenomen,
dient niet te worden opgevat als een uitbreiding van, variatie op of vervanging van de inhoud van deze voorwaarden.
Brompton Bicycle Ltd behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving aanpassingen of verbeteringen aan modellen of
apparaten door te voeren zonder verplicht te zijn om deze ook toe te passen op reeds verkochte fietsen. Deze garantie is niet van
invloed op uw wettelijke rechten.
* Onder misbruik valt elk gebruik dat niet voldoet aan de aanbevelingen in het instructieboekje, evenals gebruik dat haaks staat op
de waarschuwingen die in hetzelfde instructieboekje zijn opgenomen. Daarnaast omvat misbruik, hoewel niet uitsluitend, elk ander
gebruik van de fiets dan normaal weggebruik. Uw Brompton Electric is bedoeld voor gebruik op wegen en goed onderhouden
paden. Hij is niet ontworpen voor gebruik buiten begaanbare wegen. Dit gebruik kan overtollige druk op het frame veroorzaken, en
de banden en wielen zijn hier niet voor geschikt.
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Register your bike online at https://www.brompton.com
Registrieren Sie Ihr Fahrrad unter https://www.brompton.com
Registreer uw fiets online op https://www.brompton.com
Enregistrez votre vélo en ligne sur https://www.brompton.com
Registre su bicicleta en línea en https://www.brompton.com
Registe a sua bicicleta online em https://www.brompton.com
Registrare la bicicletta online presso https://www.brompton.com
Du kan registrere din cykel online på https://www.brompton.com
Registrer sykkelen din på Internett på https://www.brompton.com
Registrera din cykeln online på https://www.brompton.com
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