
Instructiekaart Puch Imagine e-bike 

 

 LED Display Puch Imagine e-bike 

E-bike aan/uit zetten 

Druk op het LED-display drie seconden op de “aan/uit”toets 
 

Accu capaciteitsindicatie 

De 4 Indicatie-LEDjes naast de aan/uit toets geven de actuele capaciteit van de 
accu aan. Bij 4 brandende LEDjes is de accu vol, bij 1 brandend LEDje is de accu 
bijna leeg. 

Ondersteuningsindicatie 

De LEDjes genummerd 1 (Eco), 2 (Tour) en 3 (Boost) geven het ondersteuningsniveau aan. Waarbij 1 de laagste mate 
van ondersteuning is en 3 de hoogste mate van ondersteuning. In de Eco-stand heeft de e-bike een theoretische actie-
radius van 80 kilometer. In de Boost-stand is de actieradius ongeveer 45 kilometer.  

Met de “+“ en “-” -knop schakelt u tussen de verschillende ondersteuningsniveaus. 
 

Verlichting bedienen 

Het achterlicht is op de accu bevestigd. Door de “+”-knop op het LED-display 3 seconden ingedrukt te houden schakelt 
het achterlicht aan/uit. De koplamp is voorzien van een losse batterij en kan door een druk op de knop op de koplamp 
aan/uit worden geschakeld. 
 

“Meeloop-stand” bedienen 

Door de “-”-knop op het LED-display ingedrukt te houden activeert u de “meeloop-stand”. De e-bike zal nu zelfstandig 
een snelheid van maximaal 6 km/uur halen indien u bijvoorbeeld een parkeergarage uit moet lopen. 
 

USB-poort gebruiken 

Het LED-display is uitgerust met een USB-poort om uw smartphone of navigatie tijdens het gebruik op te laden. Voor-
dat u de USB stekker in het LED-display steekt of weer verwijderd, moet het LED-display uitgeschakeld zijn. 
 

Opladen van de e-bike 

De oplader is aan het frame van de e-bike bevestigd. Voor het gebruik verwijdert u de 
stekker uit het stopcontact en stopt deze in de aan de e-bike bevestigde fietstas. Na ge-
bruik steekt u de stekker weer in het stopcontact zodat de e-bike weer wordt opgeladen. 
 

Op slot zetten 

De e-bike is voorzien van een AXA ringslot. Gedurende uw rit is het voldoende om bij af-
wezigheid alleen dit ringslot te gebruiken.  

Zet de e-bike na gebruik altijd terug in de ‘Mijn Reisportaal’ fietsenstalling waar u de e-
bike ook hebt opgehaald. Schakel de e-bike uit en sluit het laadsnoer aan op het stopcon-
tact op het fietsenrek. Zet de e-bike met het ringslot en de bijbehorende kabel vast aan 
het fietsenrek.  

Het kabelslot steekt u eenvoudig in de opening aan de zijkant van het ringslot en lever de 
sleutel terug in bij de receptie. Meld eventuele schade of gebreken aan de fiets bij het in-
leveren van de sleutel. Dit heeft voor u geen consequenties maar dan kan de fiets hersteld 
worden. 


