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Beste klant.

Hartelijk dank voor u aankoop van de ROCKRIDER elektrische fiets.
We nodigen u uit de handleiding te lezen om volop van uw e-ST500 fiets te kunnen genieten.
Vergeet nooit dat een elektrische fiets geen bromfiets is. U moet ook uw bijdrage leveren om 
verder, sneller en langer te fietsen.
Wij raden u aan uw elektrische fiets in een vrije ruimte te starten zodat u het starten van de 
motor goed voelt en u uw fiets goed onder controle kunt houden.
een elektrische fiets is zwaarder dan een gewone fiets. Zonder de assistentie kan het trappen 
zwaarder zijn
Bij pech dient u te allen tijde zelf in staat te zijn om te trappen.
Hieronder alle tips om volop van uw elektrische fiets met trapondersteuning ROCKRIDER te 
profiteren.

Opgelet, deze handleiding is enkel voor de elektrische eigenschappen van uw fiets.

Naast dit document dient u de algemene B’TWIN-handleiding voor onze fietsen te 
raadplegen. Al deze documenten zijn beschikbaar op onze website www.decathlon.
com of in onze DECATHLON-winkels.
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Tips om volop van uw e-bike te profiteren

1,5 - 3 bar

1. Een bandendruk tussen de 1.5 en 3 bar draagt bij aan 
een beter rendement en gebruik

< 3 bar
pfff

2. Het risico op een lekke band is groot wanneer de 
banden onvoldoende opgepompt zijn 

< 6 maanden

3. De accu dient ten minste om de 6 maanden volledig 
opgeladen te worden

20° 5°

4. de autonomie zal verminderen bij koud weer

5. De autonomie zal verkleinen wanneer de fiets te 
zwaar geladen is 6. De autonomie zal verkleinen bij het klimmen

7. De batterij dient verwijderd te worden voor elke onde-
rhoudsinterventie

> modus 1 < modus 1

8. We raden aan de ondersteuningsmodus te beperken 
wanneer de batterij bijna leeg is 
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SCHERM EN BEDIENINGSONDERDELEN

Uitleg scherm en werking

1

Assistentiemodus (0-1-2-3) :
»0» geen assistentie. »1» is standaard de assistentiemodus. Schakel van de ene modus 
over naar de andere door kort te drukken op  of 
Elke stand draagt een andere ondersteuningsfactor bij, afhankelijk van de geleverde inspan-
ning (hieronder aangegeven)

Modus 0 1 2 3

Maximale hulpsnelheid*** + 0% + 50% 100% + 150%

Bijvoorbeeld, voor een inspan-
ning van 100 W, is het uiteinde-
lijke vermogen:

100W 150W 200W 250W

2
Lang indrukken: De elektrische fiets aan- en uitzetten
Kort indrukken Naar de volgende informatie gaan

3
Niveau van de batterij*: Zes oplaadniveaus.
Als het niveau van de batterij laag is, begint de indicator te knipperen.

4 Chronometer

5 Snelheid

6 Afgelegde afstand

7 Oplaadniveau van de accu in procenten**

8 Accucapaciteit: Aantal kilometers die nog afgelegd kunnen worden in de actieve stand en 
het resterende oplaadniveau.
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9 Actieve ondersteuningsstand uitvergroot: 

10 Reset: De snelheidsinformatie en de informatie op de chronometer op nul zetten door 
lang op de knop te drukken

11

Ondersteuningsstand voetganger: Als u uw fiets op helling omhoog moet duwen, is 
deze stand ideaal om het gewicht van de fiets te vergeten! Let op, deze stand mag niet 
gebruikt worden als u op de fiets zit. Deze stand gaat aan en blijft geactiveerd door op 
de  knop te drukken. De stand stopt als de knop losgelaten wordt.

12
Aansluiting op een USB-stekker (0.5 A). U kunt een elektronisch apparaat opladen 
(zoals een lamp of een telefoon) via de USB-stekker die zich onder het bedie-
ningsscherm bevindt.

13

Waarschuwingslampje onderhoud: Uw elektrische fiets vergt regelmatige inspectie en 
onderhoud. Als het lampje “Onderhoud” gaat branden, is het net als bij een auto raad-
zaam de fiets na zoveel afgelegde kilometers een servicebeurt te geven (tijd tussen 
twee beurten kan door de technici in de Décathlon-werkplaatsen aangepast worden, 
afhankelijk van de toestand van de fiets).

Instellingen: 
Lang en tegelijkertijd op de knoppen  en  drukken om de instellingen te wijzigen.
Kort op de knop drukken om te bevestigen en de verschillende instellingen te zien.
Kort op de knop  en  drukken om de verschillende instellingsmogelijkheden te 
zien.
INSTELLING 1: Omtrek van de wielen
INSTELLING 2: Breedte van de banden
INSTELLING 3: Eenheidskeuze (Km= kilometers/ Mi= miles)

* de snelheidsweergave kan +/-2% variëren.
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BEWAAR UW KASSABON ZORGVULDIG, HET IS TEVENS UW AAN-
KOOPBEWIJS.

De fiets heeft levenslange garantie voor het kader en 2 jaar voor de onderdelen aan normale slijtage.
De fiets heeft een levenslange garantie op de structurele onderdelen (frame, stuurstang, stuur en zadelstang), 2 jaar op de onderde-
len als gevolg van normale slijtage.
Deze fiets mag enkel voor privédoeleinden en niet voor professionele gebruikt worden.
De garantie dekt geen schade die ontstaan is in verband met reparaties die zijn verricht door niet door Decathlon erkende repara-
teurs.
Ieder elektronisch onderdeel is definitief afgesloten. Het openen van een van de onderdelen (batterij,
batterijcompartiment, regelaar, scherm, motor) kan fysieke schade aan personen of aan het systeem aanbrengen. Het openen of 
wijzigen van een onderdeel van het systeem kan de garantie van de fiets annuleren. De garantie dekt geen gebroken of beschadigde 
schermen die sporen van zichtbare schokken vertonen.
MEER WETEN OVER DE LEVENSGARANTIE VAN DE B’twin FIETSEN, gekocht vanaf 1 juni 2013.
De fietsen van het merk B’twin zijn producten die de gebruikers volledig tevreden moeten stellen. 
Om deze reden wenst B’twin zich in te spannen voor de kwaliteit en weerstand van haar fietsen.
In dit kader biedt B’twin haar klanten een levenslange garantie, die exclusief op de volgende onderdelen van toepassing is, met 
uitzondering van een carbonframe: het frame, vaste vorken (vorken die niet opgehangen zijn), riemen en steunen die zich op een 
B’twin fiets bevinden. Deze garantie start vanaf de aankoopdatum van een van de fiets(en) van het merk B’twin.
Het is vastgesteld dat, opdat de levenslange garantie geldig is, de koper moet:
beschikken over een DECATHLON getrouwheidskaart en zijn aankoop registreren wanneer hij aan de kassa komt,
of het garantiedocument invullen dat online beschikbaar is op de website www.btwin.com, binnen de maand na de aankoop. Tijdens 
deze inschrijving moet de koper de volgende informatie geven: naam, voornaam, aankoopdatum, e-mailadres en het traceernummer 
van de fiets.
Op grond van deze garantie stelt B’twin ofwel het vervangen door een gelijkaardig frame, de vaste vork, de riem of de steun voor, 
ofwel het herstel binnen een redelijke termijn nadat de fiets naar het atelier van een DECATHLON-winkel gebracht werd. De trans-
port- en verplaatsingskosten blijven ten laste van de klant.
Deze contractuele verbinding is echter niet van toepassing bij slecht onderhoud of slecht gebruik van de B’twin fietsen zoals bepaald 
in de gebruikershandleiding van het betrokken product.
Om te genieten van de garantie op een van de hierboven vermelde onderdelen, volstaat het zich te wenden tot het atelier van een 
DECATHLON-winkel met uw DECATHLON getrouwheidskaart of uw garantiecertificaat.
B’twin behoudt zich de mogelijkheid te controleren of alle toepassingsvoorwaarden van de levenslange garantie verzameld zijn en alle 
nuttige en noodzakelijke maatregelen toe te passen om dit na te gaan.
De levenslange garantie sluit niet de toepassing van de wettelijke garantie(s) uit die vermeld staan in de Code de la consommation 
(Frankrijk) en het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald:
artikel L. 211-4 van de Code de la consommation: « De verkoper is verplicht een goed te verkopen conform het contract en 
beantwoordt aan de conformiteitsstandaarden die van kracht zijn tijdens de levering. Hij beantwoordt ook aan de conformiteitsstan-
daarden met betrekking tot de verpakking, de montage- of installatie-instructies wanneer dit onder zijn verplichting valt volgens het 
contract of onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd werd ».
artikel L. 211-5 van de Code de la consommation: « Om conform te zijn met het contract, moet het goed:
Eigen zijn aan het gewoonlijk gebruik dat van een gelijkaardig goed verwacht wordt en, indien van toepassing:
overeenkomen met de beschrijving die door de verkoper gegeven werd en beschikken over de kwaliteiten die hij aan de koper voor-
gesteld heeft onder de vorm van een staal of een model;
de kwaliteiten voorstellen die een koper legitiem mag verwachten wat betreft de publieke verklaringen van de verkoper, de producent 
of zijn vertegenwoordiger, meer bepaald in reclame of labeling;
Of de eigenschappen vertonen die in een gemeenschappelijke overeenkomst tussen de partijen bepaald werden of die eigen zijn aan 
ieder speciaal gebruik dat door de koper gevraagd werd, die ter kennis van de verkoper zijn en die deze laatste aanvaard heeft ».
artikel L. 211-12 van de Code de la consommation: « De actie die voortvloeit uit de conformiteitsstaandaard is twee jaar geldig vanaf 
de leverdatum van het goed »
artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: « De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, 
die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de 
gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht ».
artikel 1648 1ste alinea van het Burgerlijk Wetboek: « De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de 
koper worden ingesteld binnen twee jaar vanaf het ontdekken van het gebrek ».


