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Bedankt en welkom in de wereld van Geero.

Lees deze handleiding goed door voordat je begint met het opbouwen van je Geero. 
Mocht je technische vragen hebben over je Geero e-bike, neem dan contact op met 

onze klantenservice.

Bewaar deze handleiding goed en deel de informatie met iedereen die de Geero gaat 
gebruiken, zodat een ieder bekend is met het juiste gebruik van de e-bike.

Door de hoogwaardige onderdelen biedt Geero altijd een aangename fietservaring, 
zelfs wanneer de motor niet gebruikt wordt. De motor en batterij zijn beide van hoge 

kwaliteit en zorgen ook op langere termijn voor uitstekende prestaties.

Veel plezier met je nieuwe Geero!

Met vriendelijke groet,

Jouw 
 -Team

niceshops GmbH 
Saaz 99

8341 Saaz
OOSTENRIJK

 Mail: office@geero.bike

Mijn Geero: 

Framegrootte: 

Kleur: 

Framenummer: 

Factuurnummer: 

Bestelnummer: 
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BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINFORMATIE

  De Geero is voorzien van een elektro-
nisch ondersteuningssysteem met de 
naam “Pedelec“ (Pedal Electric Cycle) en 
een PAS Sensor (Pedal Assistance Sen-
sor). De motor biedt ondersteuning tot 
25 km/u.

  Wetgeving
In de meeste Europese landen staan 
verkeerswetten een snelheid van maxi-
maal 25km/u toe. Voertuigen die snel-
ler kunnen hebben in de meeste landen 
verzekeringsplicht, registratieplicht en 
helmplicht.

  De trappers activeren de elektrische 
motor, zodat je snel kunt fietsen met 
weinig moeite. De elektrisch aangedre-
ven fiets biedt dezelfde prestaties als 
een sportfiets van hoge kwaliteit.

De ondersteuning vermindert naarma-
te de gebruiker sneller fietst, en stopt 
volledig wanneer de gebruiker ophoudt 
met trappen. 

Dit gebeurt ook als de remmen gebruikt 
worden of de topsnelheid van 25 km/u 
wordt overschreden. 

  Controleer voor gebruik of alle 
schroeven, bouten en andere verbin-
dingen vast zitten. Herhaal dit regelma-
tig.

  De veiligheid van de Geero kan alleen 
worden gegarandeerd wanneer de fiets 
regelmatig gecontroleerd wordt. Let 
daarbij speciaal op de banden, ketting, 
stuur, beweegbare onderdelen, rem-
men, kabels en andere verbindingen 
voor elk gebruik. Het correcte functio-
neren van deze onderdelen is van vitaal 
belang voor de veiligheid van de fiets.

  Zorg dat alle verstelbare delen op de 
juiste hoogte zijn ingesteld, voordat je 
op stapt.

 Neem bij het eerste gebruik de tijd om 
te wennen aan het weggedrag van je 
Geero, let ook op de remmen, versnel-
lingen en andere features, voordat je de 
motorondersteuning inschakelt.

  Als de Geero gebruikt wordt door ie-
mand anders, zorg er dan voor dat die 
persoon bekend is met de inhoud van 
deze handleiding.

  Gebruik de Geero alleen als alles nor-
maal functioneert.

  Na het aanschaffen van een origineel 
verpakte Geero: Bouw de fiets volgens 
de instructies op (Kijk op pagina 9 voor 
de details); gebruik alleen de bijgelever-
de delen voor de opbouw. Inspecteer 
alsjeblieft de inhoud van het pakket met 
de bijgeleverde inhoudslijst.

  Blijf op veilige afstand van bewegende 
delen.
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  Stel de beweegbare onderdelen op 
de juiste manier in. Houd bijvoorbeeld 
rekening met het maximale bereik (zo-
als bijvoorbeeld bij de zadelpen).

  Controleer de e-bike voor gebruik op 
eventuele los zittende delen.

  De e-bike heeft een maximale bela-
ding van 110 kg; dit is inclusief de ge-
bruiker en eventuele bagage, maar ook 
bijvoorbeeld een rugzak.

  Houd de oplader ten alle tijden droog. 
Plaats de batterij of de oplader niet in 
een brandgevaarlijke omgeving. Dek de 
batterij niet af tijdens het opladen, en 
zorg altijd dat er genoeg koelingsmoge-
lijkheden zijn.

  Gebruik alleen de bijgeleverde opla-
der voor het opladen van de batterijen! 
Het juiste spanningsniveau en de au-
tomatische uitschakelfunctie zijn van 
groot belang voor de veiligheid en de le-
vensduur van de batterij. (Kijk op pagina 
19 voor meer informatie).

  Alle onderdelen van het elektrische 
systeem voldoen aan de CE-regulering.

JUIST GEBRUIK 
De Geero is standaard niet uitgerust 
met verlichting. Het is de verantwoor-
delijkheid van de gebruiker om ten alle 
tijden te voldoen aan de juiste wette-
lijke veiligheidseisen en om op elk mo-
ment goede verlichting voorhanden te 
hebben (Indien nodig wordt verlichting 
apart verkocht in onze webshop).

Veiligheidsmateriaal zoals externe ver-
lichting en reflectoren dienen regelma-
tig te worden geïnspecteerd, en indien 
nodig, gerepareerd door de gebruiker 
of een gespecialiseerde fietsenmaker. 
De fabrikant of verkoper van de Geero 
accepteert geen verantwoordelijkheid 
voor eventuele schade wanneer de 
Geero e-bike niet op de juiste manier is 
gebruikt of wanneer niet is voldaan aan 
de veiligheidsinstructies.

Het juiste gebruik omvat ook het vol-
doen aan de veiligheidsinstructies, 
gebruiksinstructies en onderhoudsin-
structies van de fabrikant.



7

VERPAKKING 
1.  Jouw Geero in het geselecteerde model
2.  1 x gebruikershandleiding
3.  Noodzakelijk opbouwgereedschap
 a. 4 x Inbussleutels (formaten 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm)
 b. 1 x Sleutel 13 – 15 mm
 c. 1 x Sleutel 17 – 19 mm
 d. 1 x Cranktrekker
4.  1 x Oplader
5.  1 x Wettelijke veiligheidskit (Bestaande uit spaakreflectoren, voorreflector 
en achterreflector)

Optioneel (Afhankelijk van de bestelde accessoires): 
6. 1 x Onderhoudsset voor houten handvaten 
7.  1 x Onderhoudsset voor een leren zadel van Brooks B67
8.  2 x Transportverzegeling voor e-bikes met schijfremmen

3a

4 5

3b
3c

3d
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ONDERDELEN
Classic Model

Lage instapmodel

1  Motor

2    LED Display

3    PAS Pedal Assist Sensor

4    Geïntegreerde batterij

5    Stroomschakelaar

6    Centrale AAN/UIT-schakelaar

7    Achterrem hendel

8  Voorrem hendel

9  Versnellings- en remkabels

10  Velgrem voor

11  Velgrem achter

12  Versnellingen

13  Derailleur voor

14  Quick release zadelpen

15  Quick release voorwiel

16  Geïntegreerde controller

17  Onderste bracket

18  Bagagedrager locatie

19  Bidonhouder locatie

20   Framenummer

1

2

3

4

6

5

8

7

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

20

19

1

2

3

4

6

5

8

7

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

20

20

19
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UITPAKKEN 
EN OPBOUWEN

LET OP!
Wees voorzichtig bij het gebruiken van 
de Geero-onderdelen. Onjuist gebruik 
of onjuiste opbouw kan tot letsel leiden.

Lees de handleiding en opbouwinstruc-
ties zorgvuldig door voordat je begint 
met opbouwen!

Zorg dat alle onderdelen goed vastzit-
ten. Je e-bike is al voor ongeveer 85% 
opgebouwd. De volgende onderdelen 
moeten nog worden bevestigd:
Voorwiel, stuur, zadel en pedalen.

LET OP:
Lees de instructies zorgvuldig door 
voordat je begint met opbouwen. 

  Open de doos zorgvuldig 
  Pak je Geero uit
  Neem alle onderdelen uit de verpak-

king en controleer de inhoudslijst op 
volledigheid.

VOORWIEL
1.  Plaats het as van het voorwiel in de 
wielnaaf. 

2.  Plaats het voorwiel in de voorvork. 
Let daarbij op de juiste richting, die 
aangegeven staat op het profiel van de 
band. (Een pijl met de rotatierichting is 
aanwezig op de band).

3.  Gebruik de quick release hendel om 
het voorwiel in plaats vast te zetten. Let 
op dat de quick release hendel stevig 
vastzit, en het voorwiel recht zit.
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Als het wiel vast zit, druk de kleine hen-
del op de velgrem (indien aanwezig) 
naar beneden. Deze hendel is bedoeld 
om het aanbrengen van het voorwiel 
gemakkelijker te maken.

LET OP!
Bij het transporteren of uit elkaar ha-
len van een Geero met schijfrem, breng 
eerst de schijfremverzegeling aan!

4.   De quick release-hendel zit aan de 
rechterkant (de kant van de versnelling-
shendel).

STUUR
1.   Verwijder de vier schroeven en de 
klemplaat van de pen. 
2.   Maak het stuur los.
3.   Plaats het stuur in het midden van 
de pen en maak de schroeven stevig vast. 
Let daarbij op dat alle vier schroeven 
even stevig vastzitten. Let op dat de ver-
snellingshendel aan de rechterkant zit!
4.   Plaats de klempaat met de vier 
schroeven op de pen en draai de 
schroeven stevig vast. Wanneer je de 
schroeven vastmaakt, let er dan op dat 
alle schroeven precies even vast zitten 
(4 Newtonmeter). Gebruik de 4mm in-
bussleutel.
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ZADEL
1.   Maak de quick release hendel los 
en plaats de zadelpen in het frame. Stel 
de juiste hoogte in en maak de hendel 
vast. Controleer of de hoogte van het 
zadel juist is. 
2.   Stel de hoogte van het zadel bij tot 
je tevreden bent, en maak de quick re-
lease hendel weer vast.

3.   Je kunt het zadel verticaal, en ook 
horizontaal naar wens instellen. Hier-
door heb je altijd een ergonomische 
zithouding die goed is voor je rug.

PEDALEN
1.   Schroef beide pedalen in de juiste 
openingen. Let op dat je het linker pe-
daal in de linker opening monteert (Ge-
markeerd met een L). Hetzelfde geldt 
voor het rechter pedaal (Gemarkeerd 
met een R). Let op dat de schroefdraad 
aan de ene kant linksom, en aan de an-
dere kant rechtsom draait. Gebruik de 
6mm inbussleutel. 
2.   Smeer de pedalen van te voren, in-
dien mogelijk. Je zou de pedalen in één 
keer weer moeten kunnen demonteren.

LUCHTDRUK BANDEN
Inspecteer de banden door de buiten-
zijde van de band in te drukken, om de 
hardheid te controleren. De optima-
le luchtdruk ligt tussen 4.0 en 5.0 bar. 
Controleer de luchtdruk maandelijks.

REMMEN AFSTELLEN
Stel de remmen voorzichtig af, of zoek 
de hulp van een expert wanneer dit niet 
zelf lukt. Test de remmen zodra ze vast 
zitten.

VELGREMMEN
Met behulp van de hendel en de rem-
klauw kan de spanning worden ver-
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groot of verkleind door de respectieve 
schroeven vaster of losser te draaien.

Het bereik van de hendel kan worden 
ingesteld met de fixeerschroef.

Schijfremmen
De Shimano schijfremmen zijn gevuld 
met Shimano hydraulische olie. Voor 
het aanvullen is een Shimano aanvulkit 
nodig.
        
KETTINGSPANNING AFSTELLEN
Wanneer de fiets in de eerste versnel-
ling staat, zou je de ketting ongeveer 
2cm in moeten kunnen drukken, zonder 
te veel spanning uit te oefenen.

DE BATTERIJ OPLADEN
Wees ten alle tijden voorzichtig met de 
batterij. Laad de batterij voor de eerste 
keer volledig op. Wanneer de batterij 
volledig opgeladen is, schakelt het over 
naar stroombehoudmodus.

Laat de oplader nooit langer dan 24 uur 
achter elkaar aangesloten zitten.

LET OP: 
De LED indicator op de oplader knip-
pert rood tijdens het laden. Het duurt 
ongeveer 3 tot 3.5 uur (10.5 Ah) om de 
batterij volledig op te laden, afhankelijk 
van hoe leeg de batterij is. (De eerste 
drie keer kan het iets langer duren om 
de batterij op te laden).

De LED indicator licht groen op wan-
neer de batterij volledig geladen is. De 
oplader detecteert wanneer de batterij 
volledig opgeladen is en schakelt het 
laadproces automatisch uit. Dat wil zeg-
gen hij schakelt naar stand by-modus, 
zodra het lampje groen brandt.

   ROOD = actief opladen
   GROEN = compleet opgeladen

Het is niet mogelijk om de batterij te 
veel op te laden! De batterij heeft een 
modern BMS (Battery Management 
System) die voorkomt dat de batterij te 
veel opgeladen wordt, zodat de cellen 
beschermd zijn en zo lang mogelijk mee 
gaan.
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ALGEMEEN GEBRUIK
DE GEERO AAN EN UIT ZETTEN
De aan/uit schakelaar die de batterij 
van het aandrijfsysteem scheidt is goed 
beschermd en zit aan de onderzijde 
van de fiets. De normale aan/uit scha-
kelaar op het display (op het stuur) is 
voldoende voor dagelijks gebruik. Ech-
ter, als de Geero langer dan een week 
niet gebruikt wordt, dient de batterij te 
worden gescheiden van de aandrijving 
met de schakelaar aan de onderzijde 
van de fiets. Dit dient ook te gebeuren 
wanneer de fiets in de winterstalling 
geplaatst wordt of wanneer de fiets ver-
voerd wordt. (Wanneer je de fiets voor 
het eerst gebruikt, dien je de schakelaar 
in te schakelen.)

LOCATIE VAN DE STEKKER
De oplaadstekker kan worden aange-
sloten naast de aan/uit schakelaar aan 
de onderzijde van de fiets. Let op dat 
de rubberen afdekking ten alle tijden is 
gesloten! Deze afdekking beschermt de 
elektronische componenten tegen vuil 
en vocht. Beschadigingen kunnen op-
treden als deze niet juist afgesloten is.

ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ TIJ-
DENS WINTER, OF BIJ OPSLAG VAN 
TWEE MAAND OF LANGER.
Als de batterij langere tijd niet gebruikt 
wordt, dient het niet leeg te worden 
bewaard. Een lage batterijspanning tij-
dens het opslaan is niet optimaal voor 
de batterij. Om een lange levensduur 
van de batterij te garanderen, is het 
aangeraden om de batterij af en toe 
tot 50% op te laden. De batterij eens 
per maand gedeeltelijk opladen is sterk 
aanbevolen. 30 minuten laden per keer 
is voldoende. De ideale omstandighe-
den om je Geero op te bergen zijn bij 
kamertemperatuur, en in een vochtvrije 
omgeving.
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Je kunt je Geero natuurlijk ook tijdens 
de winter gebruiken, maar koude tem-
peraturen hebben invloed op de pres-
taties van de batterij!

EEN NIEUWE OF ZELDEN GEBRUIKTE 
BATTERIJ OPLADEN
Met nieuwe batterijen, of batterijen die 
lang opgeslagen waren, is de weerstand 
groter, zodat de oplader na  15 - 30 mi-
nuten op groen kan springen.

Hierna laadt de batterij in het algemeen 
normaal op.

HET ALGEME OPLAADPROCES
   Gebruik alleen de bijgeleverde op-

lader. Gebruik nooit een snellader zon-
der eerst met Geero te overleggen.

   Bewaar de batterij buiten bereik 
van kinderen, en open hem nooit.

   Zorg ervoor dat tijdens het opladen 
de temperatuur nooit tot onder de 5°C 
zakt, of boven de 35°C uitkomt.

   Laat de batterij afkoelen voordat je 
hem opnieuw oplaadt!

   Uit de buurt van open vuur, warm-
tebronnen of alkaline houden.

   Sluit altijd eerst de Geero aan de la-
der aan, en steek vervolgens de stekker 
in het stopcontact.

   Steek de stekker in een 100 – 240 

Volt wisselstroom stopcontact. Het 
laadproces begint automatisch.

   Lege batterijen doen er ongeveer 
drie uur over om volledig op te laden 
(De eerste keer kan dit proces een beet-
je langer duren).

   Laat de oplader nooit langer dan 24 
uur achter elkaar aangesloten zitten.

   Laad de batterij nooit op zonder er 
zelf bij aanwezig te zijn!

   Haal de stekker uit het stopcontact 
wanneer je de oplader niet gebruikt. 
Eens per maand gedurende 30 minuten 
de batterij opladen voorkomt eventuele 
schade aan de batterij.
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FUNCTIES
DE GEERO AANZETTEN
Druk op de knop en wacht ongeveer 
twee seconden, de Geero is nu klaar 
voor gebruik.

LET OP:  
Zorg ervoor dat de aan/uit-knop aan de 
onderzijde van de fiets is ingeschakeld!

DE MOTORISCHE 
ONDERSTEUNING ACTIVEREN
De ondersteuning heeft drie stappen 
waartussen gewisseld kan worden met 
de + en - toetsen.

“EINS” (Duits voor “één“) is de laagste 
stap en  “DREI” (Duits voor “drie“) de 
hoogste. Het indicatielicht toont het 
huidige geselecteerde niveau.

Je kunt de ondersteuning ook volledig 
uitschakelen. Druk daarvoor simpelweg 
op de - toets na het inschakelen - geen 
van de drie indicatielichtjes zal nu op-
lichten, alleen de statusdisplay. 

BATTERIJSTATUS
Het batterijsymbool op het controlepa-
neel toont de batterijstatus. Wanneer 
alle vijf lichtjes branden, betekent dat 
dat de batterij volledig opgeladen is. 
Wanneer de motor erg belast raakt, 
bijvoorbeeld bij steile hellingen, kan de 
indicatie twee streepjes omlaag gaan. 

De reden hiervoor is dat de meting ge-
baseerd is op voltage, en daarom kan 
het fluctueren.
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VOOR HET EERSTE GEBRUIK
INSPECTEREN
  Zit het stuur stevig, en remt de e-bike 

goed?

  Controleer de luchtdruk in de ban-
den. Ideaal is tussen 4.0 en 5.0 bar.

  Zorg dat de batterij volledig is opgela-
den.

Voor veiligheidsredenen adviseren wij 
om de Geero uit te schakelen bij stil-
stand of tijdens duwen met de hand.

FIETSEN
Laat de motor uitgeschakeld wanneer je 
de Geero voor het eerst gebruikt om te 
wennen aan de wegligging, de versnel-
lingen, remmen en andere features.

Tussen versnellingen schakelen gaat al-
leen tijdens het trappen.

LET OP:
Trap niet wanneer je remt! De motor 
kan hierdoor beschadigen.

TECHNISCHE INFORMATIE (Standaardmodel)
Speciale varianten of Geeros met extra onderdelen kunnen afwijken.

Gewicht:   15,6kg (Framehoogte: 54cm)
Kleuren:      (VVB) Vintage Vinyl Black, (CSB) Cream Soda Beige
Frame:      7020 Aluminium
Vork:      7020 Aluminium
Stuur:     Aluminium, Oversize 31.8mm clamp, breedte: 620 mm
Versnellingen:     9-Speed Shimano Sora
Cassette:      Shimano Sora 11-32T (32, 28, 24, 21, 18, 16, 14, 12, 11)
Kruk:      Lightweight Aluminium 5-Arm, rechthoekig, 170mm krukarmlengte
Kettingring:      38 tanden, aluminium met chain guard
Versnellingen:     9-speed Shimano Rapidfire (duim- en wijsvingerschakelen)
Ketting:      KMC 9-speed
Remmen:      Promax 
Banden:      Hutchinson mit Geero Logo, ETRTO 32-622, 28 inch  x 1.25
Versnelling/Remkabels:     Jagwire
Velgen:   Aluminium velgen, 32 spaken, geoptimaliseerd gewicht, ETRTO 662x 19c
Max. belasting (gebruiker + bagage):  110kg
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Oplader
Gewicht:   640 g
Afmetingen:   9 cm x 5.5 cm x 18 cm (W x H x L)
Kabellengte (incl. oplader):  290 cm

PRESTATIEGEGEVENS
Accu:    Li-Ion Panasonic high capacity, smart BMS technology
Bereik:       85 km, bij optimaal gebruik tot 125km
Motorcapaciteit (in watt):     250
Max. motorcapaciteit (in watt):     600
Max. koppel (in Nm):     40
Capaciteit batterij (in Wh):     420
Capaciteit (in Ah):     10,5
Voltage (in V):      40
Oplaadtijd van 0% tot 100%:      ~ 3  uur
Stroombron:      Standaard stopcontact, 220 V
Motor type:       Borstelloze achterwielnaafmotor
Motor fabrikant:  BOS - Bikee Open Speed (Eigen merk)
Versnellingen:      Planetaire versnellingen met koppeling
Max. snelheid (aangedreven): 25 km/u
Oplaadvoltage van de lader:  AC 100V - 240V
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ONDERHOUD
Het is aangeraden om je Geero regelma-
tig te controleren en onderhouden. Dit 
is inclusief alle beweegbare onderdelen 
zoals schroeven, bouten, etc. die los kun-
nen raken. Afhankelijk van hoe vaak je je 
Geero gebruikt, dienen inspecties elke 
twee maand door te worden gevoerd, 
om de veiligheid en het rijplezier te ga-
randeren.

Gebruik geen aggressieve schoonmaak-
middelen. Gebruik een vochtige doek om 
vuil en stof te verwijderen.

Het openen van de behuizing of de bat-
terij resulteert in het vervallen van de 
garantie.

De spanning van de spaken dient regel-
matig gecontroleerd te worden. De bou-
ten die het stuur, de stuurpen, zadelpen 
en voorwiel vasthouden dienen vastge-
draaid te worden tot 18 Nm. De maxima-
le koppel voor de bouten van de pedalen 
en het achterste wielas bedraagt 30 Nm.

Jouw e-bike is bestand tegen regen, is 
spatwaterdicht en kan het hele jaar door 
gebruikt worden. De elektronische com-
ponenten van de fiets, zoals de motor, de 
batterij en het controlepaneel, kunnen 
niet onder water worden gehouden of 
blootgesteld worden aan spatwater on-
der hoge druk. (bijvoorbeeld door op een 
fietsenrek te worden vervoerd zonder 
adequate bescherming tegen de regen).

Als je je Geero reinigt met een stoomrei-
niger of hogedrukreiniger, richt de straal 
dan nooit direct op de motor of de on-
derkant van de fiets waar de oplader en 
aan/uit-schakelaar zitten. Door de hoge 
druk kan water in de elektronica komen, 
en de electronische delen of de motor 
beschadigen. Zorg er voor het reinigen 
voor dat de afdekking van de oplaadstek-
ker dicht zit, en goed is afgesloten.

Gebruik commerciële smeermiddelen 
om bewegende delen af en toe te sme-
ren.

HET ACHTERWIEL VERWIJDEREN 
Het is heel eenvoudig om het achterwiel 
te verwijderen. Elke Geero heeft een 
speciale connector waardoor de motor 
eenvoudig afgekoppeld kan worden. 
Bijvoorbeeld om de band te vervangen. 
Deze connector is geïntegreerd in de 
kettingsteun.

De connector is waterdicht, waardoor je 
soms een beetje kracht nodig hebt om 
hem opnieuw aan te sluiten. 

Let op dat deze connector uitgenomen 
moet worden voordat het wiel verwij-
derd kan worden. Vervolgens is het pro-
ces gelijk aan elke andere fiets, je kunt 
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eenvoudig de quick release hendel los-
maken en het wiel verwijderen.

INFORMATIE OVER DE BATTERIJ
Vanwege de batterijen of e-bikes die 
geleverd worden met batterijen zijn we 
verplicht de volgende informatie te ver-
melden: batterijen mogen nooit bij het 
normale huishoudelijke afval gegooid 
worden. Als consument ben je wettelijk 
verplicht om gebruikte batterijen op de 
juiste manier in te leveren.

Gebruikte batterijen kunnen worden te-
ruggestuurd naar de fabrikant, of wor-
den ingeleverd bij officiële inleverpun-
ten in jouw buurt.

VRAAG EN ANTWOORD
WAAR VIND IK DE STATUS VAN MIJN 
BATTERIJ?
Het batterijsymbool op het controlepa-
neel op het stuur toont het oplaadni-
veau van de batterij met vijf streepjes.

HOE WORDT DE BATTERIJSTATUS 
AANGEGEVEN TIJDENS HET LAAD-
PROCES?
Op de oplader vind je een Led-lichtje.  
Een rood licht geeft aan dat de batterij 
aan het opladen is, en een groen licht 
geeft aan dat het oplaadproces is vol-
tooid en de batterij volledig geladen is.

HEEFT DE BATTERIJ EEN 
GEHEUGENEFFECT?
Nee. Lithiumbatterijen hebben geen ge-
heugeneffect. Het batterij management 
systeem kan zonder problemen com-
pleet leeg zijn, maar hij dient nooit leeg 
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te worden bewaard.

Laad de batterij niet op bij temperatu-
ren onder 5°C of boven 35°C, en houd 
de oplader verwijderd van vocht tijdens 
het opladen, of bewaren.

HOE LANG GAAT DE BATTERIJ MEE?
De levensduur van een batterij wordt 
bepaald door het maximale aantal laad-
cyclussen.

Normaal gesproken verslechtert een 
batterij naar hoe vaak hij gebruikt wordt 
(Opgeladen en gebruikt tot hij leeg is). 
De high capacity batterij van Geero 
heeft een positieve invloed op de le-
vensduur (500 cyclussen).

HOE LAAD JE DE BATTERIJ HET 
BESTE OP?
Het opladen dient te gebeuren in een 
koele omgeving. Bijvoorbeeld niet in 
een kachelruimte in de kelder, of een 
schuur die in de volle zon staat.

HOE BEÏNVLOEDT HET GEBRUIK VAN 
DE GEERO DE LEVENSDUUR VAN DE 
BATTERIJ?
Zet de Geero in de schaduw wanneer hij 
niet gebruikt wordt.

Controleer de status van de batterij re-
gelmatig, en na elke rit.

PROBLEEMOPLOSSING
WEINIG BEREIK
De maximale afstand hangt af van veel 
factoren, waaronder het hoogteverschil 
van de route, de bandenspanning, het 
gewicht van de gebruiker, hoe vaak de 
motoraandrijving gebruikt wordt, en 
hoe vaak er getrapt wordt.

HOE KRIJG JE EEN HOGER BEREIK
   Laad de batterij na elk gebruik 3 tot 

3.5 uur op.

   De maximale capaciteit is pas be-
reikt na 3–5 oplaadcyclussen.

   Fiets niet enkel met motorische on-
dersteuning.

   Controleer de bandenspanning 
maandelijks en stel het indien nodig bij.

   Smeer de ketting na iedere 500km. 
Wij raden een siliconenspray aan om 
er voor te zorgen dat de ketting schoon 
blijft en langer meegaat.

DE MOTOR HAPERT, OF SCHAKELT 
UIT TIJDENS GEBRUIK
Als de motor na een steile heuvel te 
heet geworden is, schakelt het om vei-
ligheidsredenen automatisch uit. Laat 
de motor afkoelen en probeer het ver-
volgens weer.
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LOSSE VERBINDING MET DE SENSOR, 
OF DE KABEL VAN DE AANDRIJVING
Hiervoor moet de onderste afdekking ge-
demonteerd worden. Neem voor instruc-
ties contact op met de klantenservice.

CONTROLLER OF BMS DEFECT 
(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)
Neem contact op met onze klantenser-
vice voor instructies.

GARANTIEPERIODE 
EN VOORWAARDEN
LET OP!
Als je het product niet direct bij Geero 
hebt gekocht, neem dan eerst contact 
op met de verkoper.

Als de goederen direct bij ons zijn ge-
kocht, verwijzen wij door naar onze 
algemene voorwaarden, die voor of 
na het aankoopproces zijn ontvangen. 
Deze zijn ook beschikbaar op aanvraag.

Laat ons alsjeblieft precies weten met 
welk(e) onderde(e)l(en) het gaat, en 
welke onderdelen meegestuurd zijn in 
het pakket. Dan kunnen wij je het snelst 
helpen.

Stel ons (of de desbetreffende verkoper) 
alsjeblieft van te voren schriftelijk op de 
hoogte van een retourzending. Vermeld 
hierbij je bestelnummer en eventuele 
serienummers of framenummers van 
de geretourneerde onderdelen.

GARANTIECLAIMS
Volgens de Europese garantiewet (1 ja-
nuari 2002), heb je recht op een garan-
tieperiode van 2 jaar. De garantieperio-
de begint bij de levering van de e-bike. 
Bewaar alsjeblieft de pakbon als bewijs.

Naast de garantieperiode van twee jaar 
ligt de bewijslast gedurende de eerste 
6 maand na ontvangst van het product 
bij de fabrikant. In het geval van een 
defect moet de verkoper aantonen dat 
het defect op het moment van levering 
nog niet bestond, en ook niet afkomstig 
is van onzorgvuldig gebruik of slijtage.

De garantie is niet van toepassing op:

   Alle componenten van de Geero 
e-bike die onderhevig zijn aan functione-
le slijtage waar productie of materiaal-
storing niet van toepassing zijn.

   Schade opgelopen als gevolg van 
onjuiste of ontoereikende verzorging en 
reparaties, wijzigingen of vervanging van 
onderdelen uitgevoerd door niet-gecer-
tificeerde personen.

   Schade opgelopen als gevolg van 
onjuist gebruik en / of gevallen van over-
macht.

Garantieclaims zijn van toepassing als:

   De geclaimde schade of defect aan-
wezig was op het moment van aankoop.
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   Natuurlijke oorzaken of functionele 
slijtage de schade niet veroorzaakt heb-
ben.

   De schade of het defect niet veroor-
zaakt was door onjuist gebruik van de 
e-bike.

Onze klantenservice helpt je graag met alle eventuele vragen die je hebt met betrek-
king tot je Geero.

Wij wensen je veel veilig rijplezier met je nieuwe Geero!

Jouw
 -Team
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