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Inleiding

Introductie
Gefeliciteerd met uw nieuwe Clike iRider

De Clike is een e-bike met een uniek en innovatief 
ontwerp dat het de eerste van zijn soort maakt. De 
Clike is ontworpen met de grootste aandacht voor 
details, zodat wij u een veilige en comfortabele rit 
kunnen garanderen. Bovendien is de Clike uitgerust 
met de allerbeste componenten om u een unieke 
ervaring te geven tijdens het fietsen.

Zorg ervoor dat u deze handleiding goed doorleest 
voordat u aan uw reis begint!
Hoewel de Clike is samengesteld uit hoogstaande 
componenten, is periodiek onderhoud door 
Clikebikes essentieel om slijtage te beperken 
en om uw Clike in topconditie te houden. Het 
wordt aanbevolen om deze handleiding en alle 
veiligheidsinstructies te lezen om vertrouwd te 
raken met uw nieuwe Clike.

Waar wacht u op? Laat uw avontuur met de Clike 
beginnen!



5

fig. I.2 de garantie papieren

fig. I.1 de acculader

Uitleg van symbolen die gebruikt 
worden in de handleiding

 
 Waarschuwing

 Info

 Herinnering

 Tips

Belangrijke informatie
De Clike wordt volledig geassembleerd geleverd. 
Controleer echter ook of alle hiernaast afgebeelde 
items mee zijn geleverd. In het onwaarschijnlijke 
geval dat er iets ontbreekt, neem dan onmiddellijk 
contact op Clikebikes BV.

Afgezien van het controleren van de losse items, 
is het ook belangrijk om te controleren of alle 
onderdelen van de Clike iRider aanwezig zijn.

- Neem zo snel mogelijk contact op met Clikebikes 
BV in het geval dat er iets mis is met het frame of de 
onderdelen van de Clike.

- Controleer of alle bouten en schroeven vastzitten.
- Raadpleeg deze handleiding als u uw Clike 
iRider wilt afstellen. Als dit buiten uw kennis en/
of mogelijkheden ligt, neem dan contact op met 
Clikebikes BV.
- Raadpleeg de veiligheidsinstructies zodat u veilig 
met uw Clike de weg op kunt.
- Plan een periodiek Clike onderhoud in met uw 
lokale fietsenmaker.
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fig. 1.5

fig. 1.4

fig. 1.3

fig. 1.2

fig. 1.1

1. Stuur

Hoogte
Het stuur is bevestigd met een Quick-Release hendel 
waarmee u de hoogte van het stuur gemakkelijk 
kunt aanpassen.

1. Open de hendel. fig 1.1

2. Het stuur zit nu los, u kunt het stuur nu hoger of   
lager zetten. fig 1.2

3. Duw de hendel weer terug en uw stuur zit weer 
stevig vast. fig 1.3

Het stuur mag niet te hoog worden vast gezet, let bij 
het instellen van het stuur op de markeringen op de 
stuurpen.

Opklappen
Het stuur van uw Clike kan ook opgeklapt worden 
als u de Clike wilt opbergen of als u uw Clike 
wilt meenemen. 

1. Schuif de metalen borgschuif naar boven om de 
grote hendel volledig te ontgrendelen. fig 1.4

2. Duw de grote hendel naar beneden om het klap 
mechanisme te ontgrendelen. fig 1.5

3. U kunt uw stuur nu helemaal opklappen. fig 1.6
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fig. 2.3

fig. 2.2

fig. 2.1

fig. 1.6

Onderhoud
Het is belangrijk om de stuurstang zo nu en dan te 
smeren met PTFE vet, omdat deze anders vast kan 
komen te zitten waardoor u uw Clike niet meer kunt 
besturen. Als het smeermiddel niet helpt, neem dan 
contact op met Clikebikes B.V.

2. Zadel

Hoogte
Ook het zadel is bevestigd met een Quick-Release 
hendel om de hoogte te verstellen.

1. Open de hendel. fig 2.1

2. De zadelpen zit nu los, u kunt het zadel nu hoger 
of lager zetten. fig 2.2

3. Duw de hendel weer terug en uw zadel zit weer 
stevig vast. fig 2.3

De beste manier om de hoogte van uw zadel aan 
te passen, is door op de fiets te gaan zitten. Het 
wordt aanbevolen dat u om veiligheidsredenen de 
grond met uw tenen kunt aanraken. Raadpleeg het 
minimum teken op de zadelpen en zorg dat u dit 
teken niet overschrijdt.

- Stel uw zadelpen NIET te hoog af. Raadpleeg het 
“minimum teken” op de zadelpen. 
Zorg ervoor dat deze niet uit de buis komt. Wanneer 
u met uw Clike verder rijdt terwijl de zadel pen 
hoger zit dan het minimum merkteken, kan dit 
ernstige verwondingen veroorzaken.
- Stel uw zadelpen NIET af terwijl u aan het fietsen 
bent.
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fig. 3.2

fig. 3.1

3. Pedalen

Opklappen
Uw Clike is uitgerust met opklapbare pedalen, zodat 
de Clike minder plek inneemt als u deze opbergt.

1. Druk het pedaal naar binnen toe. fig 3.1

2. Klap het pedaal op. fig 3.2
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4. App

Verbinding maken met de app
1. Download de app Bitride Connect uit de Apple 
App store  of the Google Play store.

2. Maak een account aan of log in.

3. Druk op de knop “scan voor apparaten”.

4. Doorloop de stappen in de app en breng uw 
telefoon dicht bij de motor van uw fiets.

5. Uw fiets word nu herkent, voer een naam in voor 
uw fiets en druk op OK.

6. Het koppelen met de app is nu gelukt.

Als de software op de motor een update nodig 
heeft, zal deze update eerst moeten plaats vinden 
voordat u uw fiets kunt verbinden met de app.
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De interface van de app
Als de app verbonden is met uw fiets, zal een 
geavanceerd “dashboard” getoond worden.

Als u gaat fietsen, verdwijnt de slotknop en 
verschijnt er een snelheidsmeter.

De motor status zal worden weergegeven met een 
gekleurde cirkel, een groene cirkel betekend dat de 
motor assisteert en een blauwe cirkel betekend dat 
het KERS systeem is geactiveerd om de batterijen op 
te laden.

Het wissellen van power modus
Om te wisselen naar een andere powermodus, veegt  
u over de verschillende powermodussen die onderin 
uw scherm staan.

Turbo: De motor assisteert u tot 25km/h met een 
maximaal vermogen van 250W; een bereik van 35km 
is mogelijk. KERS is ingeschakelt.
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Eco: De motor assisteert tot 25km/h met een 
maximaal vermogen van 250W, doordat de 
assistentie lichter is als bij de Turbo modus is een 
bereik van 55km mogelijk. KERS is ingeschakelt.

Turbo Custom: Het is in deze modus mogelijk om 
uw eigen power modus in te stellen op basis van drie 
parameters: Boost, Assistance en KERS.

Boost: Met deze parameter verandert u de 
hoeveelheid koppel van de motor op lage snelheden. 
In de turbo modus staat deze parameter op 100%.
Assistance: Met deze parameter varanderd u het 
snelheidsbereik van de maximale hoeveelheid 
koppel.
KERS: Met deze parameter kunt u de hoeveelheid 
KERS tijdens het remmen instellen.

Standaard staat de motor in de Turbo modus.

Het elektronische slot
De Clike is voorzien van een elektronisch slot, als dit 
slot geactiveerd is, zal de motor in de remstand gaan.

U kunt het elektronische slot activeren, als uw Clike 
stil staat en minimaal 20% stroom heeft. Om het slot 
te activeren, houdt u de slot knop op het dashboard 
van de app 3 seconden ingedrukt.

Het slot blijft actief totdat deze met de app weer 
uitgezet wordt, dit doet u door het slot weer 3 
seconden ingedrukt te houden.

Als de motor uitschakelt, zal het elektronische slot 
ook uitgaan, deze gaat automatisch weer aan als de 
motor weer aangaat (als de fiets 5km/h rijdt).

Het elektronische slot beschermt uw Clike NIET 
tegen diefstal, gebruik ook nog het mechanische slot 
van uw Clike.



12

5. Verlichting
De verlichting van de Clike werkt op batterijen en 
deze  zal u dus aan en uit moeten zetten.

Koplamp aan/uit zetten
Om de koplamp aan of uit te zetten, drukt op de 
knop bovenop de koplamp. fig 5.1

Achterlicht aan/uit zetten.
1. Om het achterlicht aan te zetten houd u het rode 
kapje 2 seconden ingedrukt. fig 5.2

2. Het achterlicht gaat nu knipperen. Door kort te 
klikken kunt u door de verschillende standen heen 
gaan (normaal knipperen, snel knipperen, heel snel 
knipperen, pulse en volledig branden).

3. Om het achterlicht weer uit te zetten houdt u het 
rode kapje weer 2 seconden ingedrukt.

Batterijen koplamp vervangen
Om de 4 AAA batterijen van de koplamp te 
vervangen, volgt u de volgende stappen:

1. Draai het schroefje onderop de lamp los. fig 5.3

2. Draai de voorkant van de lamp 15 graden naar 
links. fig 5.4

3. Haal de lamp eruit, en verwissel de 4 AAA 
batterijen. fig 5.5

4. Plaats de lamp weer terug en draai de schroef 
weer vast.

fig. 5.2

fig. 5.1

fig. 5.5

fig. 5.4

fig. 5.3
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Batterijen achterlicht vervangen
Om de 2 CR2032 batterijen van het achterlicht te 
vervangen, volgt u de volgende stappen:

1. Duw met behulp van een grote schroevendraaier 
het achterlicht uit de staart door het gaatje aan de 
bovenkant. fig 5.6

2. Schroef de dop aan de achterkant eraf en 
verwissel de 2 CR2032 batterijen. fig 5.7

3. Schroef de dop weer terug en duw het lampje in 
de staart. fig 5.8

Onderhoud
Reinig de lampen regelmatig met een zachte 
doek om het vuil van de lichten te verwijderen. 
Het is belangrijk om ze schoon te houden, zodat u 
zichtbaar bent tijdens het fietsen in het donker.

- Gebruik GEEN agressieve reiniger om de verlichting 
te reinigen.
- Dompel de lichten NIET onder in water of een 
andere vloeistof.

Controleer regelmatig of uw verlichting nog goed 
werkt. Mochten één of beide lichten niet werken, 
neem dan onmiddellijk contact op met Clike Bikes.

fig. 5.8

fig. 5.7

fig. 5.6
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6. Accu/motor

De accu en de motor van uw Clike iRider zitten 
allebij in het achterwiel verwerkt.

De accu opladen
Om de accu op te laden, dient u UITSLUITEND de 
originele oplader te gebruiken die bij aankoop is 
inbegrepen. De originele oplader is de enige oplader 
die compatibel is met de gebruikte accu. Als u de 
oplader niet ontvangen heeft, neem onmiddellijk 
contact met op uw leverancier. 

1. Verwijder het schroefdopje van het oplaadpunt. 
Het oplaadpunt bevindt zich aan de rechterkant van 
de fiets in de as van het achterwiel. fig 6.1

2. Sluit de lader aan op het achterwiel en steek de 
stekker van de lader in het stopcontact. fig 6.2

3. Het duurt ongeveer 3 uur om de accu volledig op 
te laden, tijdens het opladen brand de LED op de 
lader rood. Als de accu volledig opgeladen is wordt 
de LED groen. fig 6.3

- Stel de oplader NIET bloot aan overmatig vocht.
- Gebruik de lader NIET als u schade constateert aan 
de oplader.
- Laat uw Clike NOOIT onbeheerd achter tijdens het 
opladen.

- De accu raakt niet beschadigd als er tijdens het 
opladen een onderbreking optreedt. Probeer dit 
echter te vermijden.
- De accu bereikt zijn maximale levensduur 
wanneer deze wordt opgeladen bij een 
omgevingstemperatuur tussen 10 en 30ºC.

fig. 6.3

fig. 6.2

fig. 6.1
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fig. 6.4

De motor aanzetten
De motor gaat automatisch aan als er een snelheid 
van 5km/h wordt bereikt. U kunt hiervoor gaan 
fietsen of wandelen, of kunt uw fiets optillen en een 
slinger aan het wiel geven.

De motor uitzetten
Het systeem schakelt automatisch uit als er 2 
minuten geen activiteit is gedetecteerd. Als de app 
is verbonden schakelt de motor uit na 10 minuten 
geen activiteit gedetecteerd te hebben.

Ondersteuning activeren
Als de motor is ingeschakeld, is de ondersteuning 
voor de veiligheid niet direct geactiveerd. Om de 
ondersteuning te activeren voert u de volgende 
stappen uit.

1. Fiets ongeveer 8km/h

2. Trap 3 slagen achteruit om de ondersteuning te 
activeren. fig 6.4

Het is ook mogelijk om de ondersteuning te 
activeren via de Bitride Connect app. Meer 
informatie hierover is de vinden in hoofdstuk 4.

KERS
De motor van uw Clike is voorzien van een KERS-
systeem (Kinetic Energy Recovery System). Met het 
KERS systeem wordt de accu van uw Clike opgeladen 
tijdens het remmen, om het systeem te activeren 
trapt u achteruit tijdens het remmen.

Veiligheidsinstructies
- Gebruik uw Clike niet als er geen beschermdopje 
op het oplaadpunt zit.
- Zorg ervoor dat de motor niet ondergedompeld 
wordt in water.
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7. Remmen
De Clike is uitgerust met twee mechanische 
schijfremmen die u een efficiënt remvermogen 
en maximale veiligheid bieden. Om de remmen 
te bedienen, trekt u aan de rechter hendel om de 
achterrem te bedienen en aan de linker hendel  om 
de voorrem te bedienen.

Onderhoud
Één keer in de twee maanden:
1. Controleer de remblokken op slijtage of 
verontreiniging.
2. Controleer of het remsysteem correct werkt.
3. Verwijder alle modder of verontreiniging van de 
remklauw.
4. Reinig de remklauw met een doek.
5. Smeer het scharnier van de hendel.
6. Controlleer de spanning van de remmen.

Als dit buiten uw kunnen ligt, plan dan regelmatig 
een onderhoudsbeurt in.

- Wees voorzichtig met de remklauwen, remschijven 
en remblokken, deze kunnen tijdens het gebruik 
extreem heet worden.
- Als de remmen niet goed werken, neem dan 
onmiddellijk contact op met de Clikebikes B.V.

- Zorg ervoor dat de dikte van de remblokken meer 
dan 0,8 mm is. 
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8. Banden
Het is belangrijk om zo nu en dan de 
bandenspanning te controleren.
De banden moeten worden opgepompt tot tussen 
2,5 en 5,0 bar (35-70 psi). Goed opgepompte 
banden dragen bij aan een soepele en comfortabele 
rit en verhogen de veiligheid. Afgezien van de 
bandenspanning, is het belangrijk om de staat van 
het loopvlak te controleren.

Richtlijn banden vervangen

fig 8.1
Profiel   : Versleten
Anti-lek laag                 : Niet zichtbaar 
Band vervangen? : Niet direct nodig

fig 8.2
Profiel   : Versleten 
Anti-lek laag                  : Zichtbaar
Band vervangen? : Ja 

fig. 8.2

fig. 8.1
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Garantie
Clike biedt een garantie tegen defecten in 
materialen en constructie onder de volgende 
omstandigheden.

1. Toepassing

1.1 De garantie gaat automatisch in op de 
aankoopdatum van uw fiets.

1.2 Deze garantie is van toepassing op de 
GLOEDNIEUWE Clike (s) die door ons worden 
verkocht. De garantie is daarom ALLEEN van 
toepassing op de oorspronkelijke koper en is NIET 
overdraagbaar.

1.3 Clike biedt 5 jaar garantie op materiaal en 
constructiefouten aan het frame, voorvork en de 
motor.

1.4 Clike biedt 2 jaar garantie op de accu. Mocht er 
onverhoopt een defect zijn aan de accu, neem dan 
direct contact met ons op. Houd er rekening mee 
dat door het aantal keren opladen de levensduur 
van de batterij afneemt. Deze garantie is niet van 
toepassing op de verkorting van de levensduur van 
de batterij.

1.5 De gebreken dienen te worden gemeld binnen 
een periode van 2 maanden vanaf de datum waarop 
de gebreken zijn geconstateerd, ondanks de duur 
van de garantie.
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2. Beperkingen en uitsluitingen

Deze garantie is niet van toepassing onder de 
volgende omstandigheden:

2.1 De gebreken worden gemeld 2 maanden nadat 
u een dergelijk gebrek aan overeenstemming heeft 
ontdekt.

2.2 De gebreken zijn ontstaan door normale slijtage 
van onderdelen. Bijvoorbeeld: lekke band, een 
kapotte kettingkast en een gescheurd zadel.

2.3 De defecten zijn veroorzaakt door het 
niet opvolgen van de Clike handleiding en 
veiligheidsinstructies.

2.4 Er zijn technische wijzigingen aangebracht 
zonder toestemming van Clikebikes.

2.5 Incompatibele of niet-originele onderdelen zijn 
op de Clike vastgemaakt.

2.6 Schade aan het product:

2.6.1 Erkend door Clike als veroorzaakt door crash, 
impact of misbruik van het product.
2.6.2 Erkend door Clike als veroorzaakt door 
overmacht (Force majeur).
2.6.3 Als gevolg van het gebruik van een product 
met een totaalgewicht (fiets + bestuurder + 
accessoires) van meer dan 140 kg of 308 pond.
2.6.4 De Clike is niet goed onderhouden.

2.7 De Clike wordt gebruikt voor commerciële 
doeleinden zoals verhuur, koeriersdiensten, 
maaltijdbezorgdiensten, etc.

2.8 De Clike wordt ondanks het defect nog steeds 
gebruikt.
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3. Garantie claim

3.1 Clike neemt alle garantieclaims zeer serieus, 
aangezien we kwaliteitsproducten willen leveren 
aan onze klanten. We zullen elk detail van de claims 
en verzoeken onderzoeken om de problemen goed 
te verhelderen.

3.2 Op basis van een nauwkeurig onderzoek van het 
defect, zal Clike terechte kosten van de defecte Clike 
repareren, vervangen of vergoeden.

4. Hoe dien ik een garantie claim 
in?

4.1 Stuur het garantieclaimformulier (bijgevoegd in 
de doos en te downloaden op www.clikebikes.com) 
naar info@clikebikes.com of naar ons postadres op:

Clike Customer Support
Taanderijstraat 19,
3133 ET, Vlaardingen
Nederland

4.2 Stuur het volgende mee:

- Een kopie van de garantiekaart.
- Een kopie van het aankoopbewijs.
- Twee (2) duidelijke afbeeldingen van het probleem.

4.3 U ontvangt binnen vijf (5) werkdagen een nadere 
kennisgeving over uw garantieaanvraag.

4.4 Houd er rekening mee dat de garantieclaim(en) 
kunnen worden afgewezen als een van de 
beperkingen en uitsluitingen het defect heeft 
veroorzaakt.
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5. Uw consumentenrechten

5.1 Deze garantie wordt verleend in 
overeenstemming met Richtlijn 1999/44 / EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 en 
Burgerlijk Wetboek Boek 7.

5.2 Deze garantie heeft geen invloed op de 
wettelijke rechten van de consument.
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Copyright
© Copyright 2021
Reproductie, verwerking en gebruik van teksten en 
afbeeldingen uit deze handleiding, zowel in print 
als digitaal, vallen onder het auteursrecht en zijn 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 
Clikebikes B.V. niet toegestaan.

Veiligheidsinstructies
Het is onze plicht om u veilig te houden tijdens het 
rijden met uw Clike. We hebben een elektrische fiets 
gemaakt met eersteklas materialen en onderdelen 
en hebben deze met veel zorg in elkaar gezet. Het 
is belangrijk dat u deze veiligheidswaarschuwingen 
leest voordat u uw Clike gebruikt.

Algemene veiligheidsinstructies
1. Let op de plaatselijke en nationale verkeersregels 
van het land waar u de Clike gebruikt.
2. Het is goed om tijdens het fietsen een helm te 
dragen die voldoet aan de NEN-EN 1078-norm.
3. Gebruik de Clike niet in het geval dat er iets defect 
aan is.
4. Verstel uw zadelpen of stuur niet tijdens het 
fietsen.
5. Laat uw Clike en de oplader nooit onbeheerd 
achter tijdens het opladen.
6. Pas uw snelheid aan op de verkeers- en 
weersomstandigheden.
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Voor het fietsen
1. Zorg ervoor dat u uw Clike eerst test op een vlakke 
ondergrond. Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt 
met het aandrijfsysteem en de hoge remkracht.
2. Het wordt aanbevolen om uw zadelpen tijdens 
het zitten op de Clike af te stellen. Raadpleeg het 
minimum teken op de zadelpen.
3. Controleer of alle bouten en schroeven vastzitten.
4. Controleer of de verlichting goed werkt als u gaat 
fietsen in het donker.
5. Controleer of de accu voldoende is opgeladen.
6. Zorg ervoor dat de verlichting en reflectoren 
schoon zijn.
7. Controleer of er genoeg lucht in de banden zit.
8. Controleer of het stuur en de zadelpen goed vast 
zitten.
9. Vergeet niet om de standaard op te klappen voor 
u gaat fietsen.

Tijdens het fietsen
1. Houd uw ogen open en let op de verkeerssituatie 
en de verkeersborden.
2. Rijd in dezelfde richting als de rest van het verkeer. 
Rijd niet tegen het verkeer in.
3. Zet uw verlichting aan als u in de nacht of onder 
omstandigheden met weinig licht fietst.
4. Er wordt geadviseerd om uw mobiele telefoon 
niet te bedienen tijdens het fietsen.
5. Houd ten alle tijden tenminste 1 hand aan uw 
stuur.
6. Gebruik handgebaren om aan te geven dat u 
de bocht om gaat, langzamer gaat rijden of gaat 
stoppen. Let goed op uw omgeving terwijl u dit 
doet.
7. Gebruik altijd beide remmen tijdens het remmen.
8. Zorg dat u bij afdalingen bij remt om de snelheid 
te controleren.
9. Ga niet fietsen als u onder invloed bent van drugs, 
medicijnen, alcohol of andere stoffen.
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10. Neem geen spullen mee op de bagagedrager als 
deze zwaarder zijn dan het maximum gewicht van 
de bagagedrager.
11. Raak de schijfremmen niet aan na het fietsen, 
deze kunnen erg heet worden tijdens het gebruik.

Weersomstandigheden
1. Houd er rekening mee dat de remafstand op 
bevroren of natte wegen beduidend langer is.
2. Bij vorst: blijf op de wegen waar gestrooid is.
3. Vermijd bevroren plekken op de weg.
4. Mocht u op een gladde ondergrond fietsen, 
probeer dan in een rechte lijn te blijven fietsen.
5. Gebruik de rem op het voorwiel niet als u op een 
gladde ondergrond fietst.
6. Als het erg glad is kunt u beter even afstappen.
7. Als u door de regen fietst en u wilt afremmen, 
gebruik dan allebei de remmen tegelijkertijd en met 
evenveel kracht.
8. De accu en de motor van de Clike mogen NOOIT 
onder water komen te staan.

Onderhoud
1. De Clike is aan slijtage onderhevig. Plan dus 
regelmatig een onderhoudsbeurt in.
2. Breng geen technische wijzigingen aan de Clike 
aan.
3. Gebruik geen nagemaakte onderdelen bij het 
vervangen van bepaalde onderdelen van de Clike.
4. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Clike 
als u de Clike zelf wilt onderhouden. Als u dit niet 
wilt neem dan contact op met Clikebikes via 
info@clikebikes.com 
5. Het is belangrijk om een periodiek onderhoud in 
te plannen.
6. Ga niet fietsen met uw Clike als er olie lekt, neem 
contact op met de Clikebikes.
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Diefstal preventie
Uw Clike heeft een eigen uniek framenummer dat 
ook wordt weergegeven op de inkoopfactuur die u 
ontvangen heeft nadat u uw Clike besteld had. In de 
ongelukkige situatie dat uw fiets is gestolen, kunt u 
dit nummer melden aan de politie.

Het is belangrijk om uw fiets altijd op slot te zetten 
en de sleutel en de reservesleutel veilig op te 
bergen.

Verzekering
Uw Clike beschikt over een ART 2* goedgekeurt slot,  
hiermee kunt u een verzekering af sluiten bij elke 
fietsverzekerings maatschappij.
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Gebruik

Bedoeld gebruik
- Gebruik de Clike alleen op de voor fietsen of 
e-bikes bestemde wegen en paden.
- De Clike is niet geschikt voor alle soorten terrein. 
Het is niet bedoeld voor extreem gebruik, zoals 
downhill, freeride, “North Shore” -stijl fietsen en 
BMX. De Clike-specialisten en de fabrikant zijn NIET 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist 
gebruik van de Clike.
- Volg de verkeersregels en -voorschriften die van 
toepassing zijn in het land waar u uw Clike gebruikt.
- VERWIJDER de accu als u uw Clike wilt reinigen.

- Gebruik de Clike NIET in geval van vervorming aan 
het frame en/of onderdelen van de Clike.
- Gebruik GEEN hogedrukreiniger om uw Clike 
schoon te maken.
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Recycling
Alle elektronische onderdelen van uw fiets, 
zoals motor, lader en accu moeten op een 
milieuvriendelijke manier worden gerecycled en 
horen niet bij het huisvuil.

Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG 
moeten defecte en niet bruikbare elektrische 
apparaten gescheiden worden ingezameld en op 
een milieuvriendelijke manier worden verwerkt 
en gerecycled. Dit geldt ook voor accu’s en 
accuen volgens de Europese Richtlijn 2006/66/
EG. Lever defecte en oude accu’s in bij uw Clike-
leverancier.

Accu’s worden als gevaarlijke goederen aangemerkt 
en moeten bij transport door vervoerders of bij 
postbezorging aan de eisen voor transport voor 
gevaarlijke goederen voldoen. Voor het transport 
van de andere onderdelen van uw Clike geldt geen 
beperking.
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EG-conformiteitsverklaring

De fabrikant:
Clikebikes B.V.
Taanderijstraat 19, 
3133 ET, Vlaardingen
Nederland
Tel. +31 (0)10 2619612
info@clikebikes.com 
www.clikebikes.com

Bevestigt bij deze voor het volgende product:
Clike iRider (2021)

Conformiteit betreffende alle relevante voorschriften 
van de Europese Machine Richtlijn: 2006/42/EC 
Evenals conformiteit betreffende alle voorschriften 
van de Europese Richtlijn voor Elektromagnetische 
Compatibiliteit: 2004/108/EC
Bovendien zijn de volgende geharmoniseerde 
Europese Normen van toepassing: de EN 15194 
voor fietsen met elektrische pedaalondersteuning 
(EPAC’s) en de EN 14764 voor stads- en toerfietsen, 
waarin de technische veiligheidseisen en 
testmethoden worden beschreven.

Clikebikes B.V.
Taanderijstraat 19, 
3133 ET, Vlaardingen
Nederland
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Contact- en 
bestelinformatie
Clikebikes B.V.
Taanderijstraat 19, 
3133 ET, Vlaardingen
Nederland
Tel:                 +31 (0)10 2619612
E-mail:           info@clikebikes.com 
Website:       www.clikebikes.com



Clikebikes BV    T: +31 (0)10 2619612
Taanderijstraat 19   E: info@clikebikes.com
3133 ET Vlaardingen   W: www.clikebikes.com


