
Montage E-Drive bagagedrager

Het monteren van de bagagedrager is niet moeilijk. De meegeleverde drager is universeel en afgestemd voor uw fiets en is geschikt 
voor 24 inch tot en met 29 inch.

1. Zorg voordat u begint met installeren dat u de accu uit de bagagedrager haalt. De sleutels van het slot zien aan de bagagedrager 
vast met een e-wrap.
2. Demonteer uw bestaande bagagedrager en bewaar de orginele boutjes en moertjes. 
3. Plaats de nieuwe bagagedrager en zet deze eerst aan de onderkant van uw fiets vast met behulp van de stelpoten. Gebruik 
hiervoor uw oude boutjes. 
4. Zet vervolgens de drager aan de voorkant vast met behulp van de stelpootjes. De stelpoten zijn in hoogte en breedte verstelbaar 
voor een perfecte passing. Zorg ervoor dat de drager recht op de fiets gemonteerd word en niet naar voren of naar achteren hangt.
5. Hee u een Gazelle fiets of een afwijkende bevesging (zoals een lip welke onder uw slot doorloopt, zie onderstaande a eelding) 5. Hee u een Gazelle fiets of een afwijkende bevesging (zoals een lip welke onder uw slot doorloopt, zie onderstaande a eelding) 
vaak is met wat improvosae door de drager direct aan de niet vertelbare lip vast te zeen, of door de stelpoten te draaien of in te 
korten, het toch mogelijk om de bagagedrager goed te monteren. 
6. Op de bagagedrager bevindt zicht de controllerbox. Deze ruimte is bedoeld om de regelaar van het systeem in op te bergen. Hee 
u een middenmotor systeem? Dan blij deze ruimte leeg en hoe u alleen de + en - aan de sluiten.

1. Bij de meeste fietsen zien aan de zijkant van het frame 
(net onder het zadel) twee gaten om de beugels te beves-
gen. De is de standaard manier, u hoe geen extra aan-
passingen te verrichten.

De accu is voorzien van een schakelaar aan de onderzijde. Deze schakelaar is bedoeld om het systeem aan en uit te zeen. Met deze 
schakelaar voorkomt dat uw accu langzaam leeg zal lopen. Het achterlicht kunt u aan en uit zeen doormiddel van de drukschake-
laar op het achterlicht. De verlichng werkt op twee AA batajen en werkt niet op de accu. De batarijen zijn simpel zelf te vervan-
gen als deze leeg zijn. Aan de onderkant van het achterlicht zit een lipje. Middels dit lipje kunt u het achterlicht los klikken en de bat-
arijen vervangen.

2. Bij sommige fietsen zit de oude drager bevesgd aan 
de achterkant van het frame (o.a. bij enkele typen van 
Gazelle) Of op een aluminium strip onder of op het spat-
bord. De beugels kunnen daardoor niet aan het frame 
worden bevesgd. Een bagagedradermontuur is dan de 
oplossing. Deze kunt  u verkrijgen bij uw fietsenmaker of 
direct mee bestelling. 
LET OP! Bij sommige Gazelle fietsen zal er een gaatje ge-LET OP! Bij sommige Gazelle fietsen zal er een gaatje ge-
boord moeten worden voor de montage.

3. De Batavus Mambo hee een dubbele bagadrager. U 
kunt de bovenste drager vervangen voor de drager uit de 
ombouwset. De drager kunt u vast magen aan de onder-
ste drager en hoe de beugels niet te gebruiken. 


