
LOW IMPACT MAN ENERGIEFIETS – HANDLEIDING 

type hometrainer 

-------------------------------------------------------------------- 

1. Opbouw 

Plaats de batterij achteraan op het metalen 

draagplaatje. 

Schakel beide kabels aan op de batterij: ROOD = +  

en BLAUW = - 

Zet de schakelaar op I 

  

BLAUW = -  ROOD = +  

2. Gebruik 

Als de knop op I staat kan je fietsen en energie opwekken die naar de batterij 

gaat.  Wil je de energie gebruiken stop een stekker in 

het stopcontact van de omvormer en zet het knopje 

aan. Er gaat een groen lichtje branden. Je kan nu stroom 

gebruiken. Toestellen tot 100 watt kan je probleemloos 

aansluiten (laptop, radio, verlichting…) 

Als er onvoldoende stroom is gaat het RODE  lichtje branden en hoor je een 

continu pieptoon. Dan moet je ofwel iets harder fietsen, even het toestel 

uitschakelen en de batterij opladen, ofwel een lichter toestel 

aansluiten. 

OPMERKING: een batterij kan ook een teveel aan energie 

krijgen, daarom is het best om de aanduiding op het scherm 

niet boven 14 te laten stijgen. 
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3. Transport. 

Maak de batterij los. De batterij steeds RECHTOP vervoeren (er zit bijtende 

vloeistoffen in de batterij). 

Zorg dat beide knoppen (op de fiets en aan het stopcontact) beiden op 0 staan. 

Om plaats te winnen bij het vervoer kan je eventueel het bovenblad van de fiets 

losvijzen (vijsjes bijhouden aub). 

 

       Gelieve de fiets bij het transport voorzichtig te behandelen. 

       Fiets niet in de regen gebruiken 

       Fiets niet onbemand achterlaten a.u.b. 

 

 

Bij problemen: bel 0486 07 26 06 (steven vromman) 

www.energiefiets.be 

www.lowimpactman.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOW IMPACT MAN ENERGIEFIETS – HANDLEIDING 

type met Staander 

-------------------------------------------------------------------- 
1. Opbouw 

De installatie bestaat uit volgende onderdelen: 

- een zwarte bak met daarin de elektronica 

- een kabel 

- een staander waarin je een fiets kan zetten. 

(al of niet een fiets, naargelang de gemaakte afspraken. 

Indien je een eigen fiets gebruikt, let erop dat het achterwiel groot genoeg is om de 

generator te raken) 

Plaats de fiets met het achterwiel in de 

staander. Maak de fiets vast met de twee 

draaivijzen links en rechts van de as. 

(eenmaal de fiets vastzit niet meer verder 

draaien om de constructie niet te 

belasten) 

 

Plaats de generator tegen het achterwiel. Je kan 

de hoogte van de generator verstellen via de veer 

met vijsje. 

Je ook de generator naar rechts of links 

aanpassen. 

 

Plaats nu de klemmen van de kabel op de 

generator. 

OPGELET     BLAUW = -  ROOD = +  

vastdraaien 



Open de zwarte bak, en sluit de kabel aan (draai en 

klik systeem) 

 

          Zet de rode schakelaar op I 

2. Gebruik 

Nu kan je fietsen en daarmee energie opwekken die naar de batterij gaat. 

Wil je de energie gebruiken stop de stekker in het 

stopcontact van de omvormer en zet het knopje aan. Er gaat 

een groen lichtje branden. Je kan nu stroom gebruiken. 

Toestellen tot 100 watt kan je probleemloos aansluiten 

(laptop, radio, verlichting…) Als er onvoldoende stroom is 

gaat het RODE  lichtje branden en hoor je een continu pieptoon. Dan moet je 

ofwel iets harder fietsen, even het toestel uitschakelen en de batterij opladen, 

ofwel een lichter toestel aansluiten. 

OPMERKING: een batterij kan ook een teveel aan energie 

krijgen, daarom is het best om de aanduiding op het 

scherm niet boven 14 te laten stijgen. 

3. Transport 

Maak de kabel los en haal de fiets uit de staander. Let erop dat er geen moeren 

verloren gaan. Zet de rode knop en de knop naast het stopcontact allebei op 0. 

Sluit de bak. De bak met batterij steeds RECHTOP vervoeren (er zit bijtende 

vloeistoffen in de batterij) 

       Gelieve de fiets bij het transport voorzichtig te behandelen. 

       Fiets niet in de regen gebruiken 

       Fiets niet onbemand achterlaten a.u.b. 

Bij problemen: bel 0486 07 26 06 (steven vromman) 

www.energiefiets.be   www.lowimpactman.be 


