
HPR Range Extender V01 160 Wh

Gebruiksaanwijzing
NL



NL - 2

1 Veiligheid
Deze instructies bevatten informatie die u in acht moet nemen voor uw 
persoonlijke veiligheid en om persoonlijk letsel en schade aan eigendommen 
te voorkomen. Ze worden gemarkeerd door gevarendriehoeken en hieronder 
weergegeven, afhankelijk van de mate van gevaar.

 ► Lees voor ingebruikname en gebruik de gebruiksaanwijzing volledig door. 
Dit zal u helpen gevaren en fouten te vermijden.

 ► Bewaar de aanwijzingen voor toekomstig gebruik. Deze gebruiksaanwij-
zing maakt integraal deel uit van het product en mag niet aan derden 
worden overhandigd of verkocht.

OPMERKING
Neem ook de aanvullende documentatie voor de andere componenten van 
het aandrijfsysteem in acht, evenals de documentatie die bij uw e-bike is 
gevoegd.

1.1 Gevarenclassificatie

 GEVAAR
Het signaalwoord duidt op een gevaar met een hoge risicograad dat, indien 
het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

 WAARSCHUWING
Het signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risico dat, indien 
het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

 LET OP
Het signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau dat, indien 
het niet wordt vermeden, kan leiden tot een lichte of matige verwonding.

OPMERKING
In deze gebruiksaanwijzing wordt onder een noot verstaan, belangrijke 
informatie over het product of het relevante gedeelte van de gebruiksaan-
wijzing waarop in het bijzonder de aandacht moet worden gevestigd.
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1.2 Beoogd gebruik
De HPR Range Extender is uitsluitend bedoeld voor de stroomvoorziening 
van het HPR50 aandrijfsysteem en mag niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt.
Elk ander gebruik of gebruik dat verder gaat dan dit wordt beschouwd als 
oneigenlijk en zal leiden tot het verlies van de garantie. Bij ondeskundig 
gebruik aanvaardt TQ-Systems GmbH geen aansprakelijkheid voor eventuele 
schade die kan ontstaan en geen garantie voor een perfecte en functionele 
werking van het product.
Tot beoogd gebruik behoort ook het in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing en alle informatie die daarin is opgenomen, alsmede de informatie over 
beoogd gebruik in de aanvullende documenten die bij de e-bike zijn gevoegd.
Een foutloze en veilige werking van het product vereist een correct transport, 
opslag, montage en inbedrijfstelling.

1.3 Veiligheidsvoorschriften voor de HPR Range 
Extender

 — De montage van de HPR Range Extender mag alleen worden uitgevoerd 
door geautoriseerde dealers. Het personeel moet naar behoren gekwali-
ficeerd zijn, bijvoorbeeld door een opleiding tot mechatronicus op twee 
wielen. Zij moeten in staat zijn tijdens de montage mogelijke gevaren 
te onderkennen. Anders bestaat het risico dat de Range Extender of 
andere lithium-ion accu’s op de e-bike beschadigd raken of dat de Range 
Extender tijdens de rit losraakt als gevolg van onvoldoende bevestiging.

 — Explosie- en brandgevaar bij beschadigde behuizing van range extender
• Als de behuizing van de bereikvergroter beschadigd is, moet u deze 

laten vervangen door een TQ erkende rijwielhandelaar, zelfs als de 
bereikvergroter nog functioneert.

• Probeer in geen geval om.
 — Explosie- en brandgevaar bij het kortsluiten van de polen van de range 

extender
• Houd de Range Extender uit de buurt van metalen voorwerpen, aange-

zien er gevaar voor kortsluiting bestaat. Laat geen spijkers, schroeven 
of andere kleine, scherpe en/of metalen voorwerpen in contact komen 
met de Range Extender (laad-/ontlaadcontactdoos).
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 — Explosie- en brandgevaar in geval van brand, grote hitte of contact met 
water

Vermijd blootstelling van de Range Extender aan grote hitte, bijv. 
langdurig direct zonlicht.

• Dompel de Range Extender nooit onder in water.
 — Risico op vergiftiging door gassen van een rokende of brandende Range 

Extender in geval van een beschadigde Range Extender of onjuist gebruik.
• Pas op dat u de zeer giftige dampen van een rokende of brandende 

Range Extender niet inademt.
• Zorg voor goede ventilatie en raadpleeg een arts als u ongewenste 

effecten op de ademhalingsorganen bemerkt. De dampen kunnen de 
ademhalingsorganen irriteren.

 — Onjuist gebruik kan ertoe leiden dat er vloeistof uit de Range Extender 
lekt. Vermijd elk contact met deze vloeistof. Was het af met water als u 
toch in contact komt met de vloeistof. Raadpleeg ook een arts als de 
vloeistof in contact is gekomen met uw ogen. Vloeistof die uit de Range 
Extender lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

 — Stel de Range Extender nooit bloot aan mechanische schokken om schade 
aan de Range Extender te voorkomen.

 — De Range Extender mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Houd 
de Range Extender uit de buurt van kinderen.

 Open nooit de behuizing van de Range Extender en probeer nooit de 
Range Extender te demonteren.

 — Breek of doorboor de Range Extender nooit.
 — Laad de Range Extender alleen op in goed geventileerde ruimten.
 — Gebruik alleen de aangewezen TQ-lader om de Range Extender op te 

laden.
 — Gebruik alleen originele HPR-reeksuitbreiders om het aandrijfsysteem van 

stroom te voorzien.
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2 Technische gegevens
Nominale spanning 50,4 V

Nominale capaciteit 2,8 Ah

Nominale energie 160 Wh

Logica voor lossen Bij het gebruik van de e-bike wordt eerst de 
actieradiusverlenger ontladen en dan de accu.

Afmetingen ∅ 76 mm, Lengte 185 mm

Beschermingsklasse IP66

Bereik oplaadtemperatuur 
Bedrijfstemperatuur 
Temperatuur bij opslag

0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F 
-10 °C bis 60 °C / 14 °F bis 140 °F 
10 °C bis 20 °C / 50 °F bis 68 °F

Gewicht ong. 950 g  
(zonder framebevestiging zoals FIDLOCK®)

Tab. 1: Technische gegevens - HPR Range Extender
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3 Ingebruikneming

3.1 De actieradiusvergroter op de e-bike installeren
Het ontwerp van het montagesysteem voor de Range Extender op de e-bike 
is afhankelijk van de fabrikant. Dit hoofdstuk laat zien hoe de Range Extender 
op de onderbuis van de e-bike wordt gemonteerd met behulp van het 
FIDLOCK®-systeem.
Vooral in het geval van een retrofit moet 
u ervoor zorgen dat geen onderdelen van 
de e-bike, zoals de accu of de kabelboom, 
beschadigd raken wanneer u de bereikver-
groter installeert.
Besteed bijzondere aandacht aan de 
volgende punten:

 — De montage van de HPR Range Extender mag alleen worden uitgevoerd 
door geautoriseerde dealers. Het personeel moet naar behoren gekwali-
ficeerd zijn, bijvoorbeeld door een opleiding tot mechatronicus op twee 
wielen. Zij moeten in staat zijn tijdens de montage mogelijke gevaren 
te onderkennen. Anders bestaat het risico dat de Range Extender of 
andere lithium-ion accu’s op de e-bike beschadigd raken of dat de Range 
Extender tijdens de rit losraakt als gevolg van onvoldoende bevestiging.

 — Selectie van de juiste schroefkoppen en schroeflengtes.
 — Selectie van de door de fietsfabrikant aanbevolen posities voor de beves-

tiging.

3.1.1 Montage van de FIDLOCK® Bike Base op de e-bike

 WAARSCHUWING
Brandgevaar door beschadiging van de accu in het frame van de e-bike als 
gevolg van het gebruik van te lange schroeven.

 ► Gebruik voor de bevestiging van de FIDLOCK® Bike Base uitsluitend de 
door de fietsfabrikant meegeleverde schroeven of de bij de levering 
inbegrepen ISO 7380-1 M5 x 10 A2 knoopkopschroefen.

Het gebruik van te lange schroeven kan de accu in het frame van de e-bike 
beschadigen.
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 LET OP
Gevaar voor ongevallen als gevolg van het losraken van de Range Extender 
van het vergrendelingsmechanisme

 ► Gebruik voor de bevestiging van de FIDLOCK® Bike Base uitsluitend de 
door de fietsfabrikant meegeleverde schroeven of de bij de levering 
inbegrepen ISO 7380-1 M5 x 10 A2 knoopkopschroefen.

Schroeven met een hogere kop betekenen dat de FIDLOCK® Force 
Connector op de Range Extender niet stevig aan de FIDLOCK® Bike Base is 
bevestigd en tijdens het rijden los zal komen.

 ► Bevestig de FIDLOCK® Bike Base 
(Pos. 1 in Fig. 1) met de twee 
knoopkopschroefen (Pos. 2 in 
Fig. 1) in de daarvoor bestemde 
gaten (Pos. 3 in Fig. 1, volg de 
specificaties van de fietsfabrikant) 
in het frame van de e-bike.

 ► Draai de twee knoopkopschroefen 
aan met een aanhaalmoment van 
2 Nm of tot de maximale aanhaal-
momenten die door de fietsfabri-
kant zijn opgegeven.

OPMERKING
 ► Let bij de montage op het 

opschrift „upside >>“ dat op 
de FIDLOCK® Bike Base is 
gegraveerd (Pos. 1 in Fig. 2). De 
bovenrand van het FIDLOCK® 
logo (Pos. 2 in Fig. 2) op de 
FIDLOCK® Force Connector 
moet in de richting van de 
pijl van „ondersteboven >>“ 
wijzen.

Fig. 1: Bevestig de FIDLOCK® Bike Base 
aan de e-bike

1

2 3

4

Fig. 2: Oriëntatie van FIDLOCK® Bike 
Base en FIDLOCK® Force 
Connector

1

2
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3.1.2 Bevestig FIDLOCK® Force Connector aan Range 
Extender

 WAARSCHUWING
Brandgevaar als gevolg van beschadiging van de Range Extender door het 
gebruik van te lange schroeven

 ► Gebruik voor de bevestiging van de FIDLOCK® Force Connector uitslui-
tend de door de fietsfabrikant meegeleverde schroeven of de bij de 
levering inbegrepen cilinderkopschroeven ISO 4762 M4 x 16 A2.

Het gebruik van te lange schroeven kan de batterij in de Range Extender 
beschadigen.

 ► Bevestig de FIDLOCK® Force 
Connector (Pos. 1 in Fig. 3) in 
de gaten (Pos. 3 in Fig. 3) in de 
Range Extender met de vier 
meegeleverde M4 x 16 cilinderkop-
schroeven (Pos. 2 in Fig. 3).

 ► Draai de vier cilinderkopschroeven 
vast met een koppel van 1,0 Nm.

3.1.3 Plaats en vergrendel de 
bereikvergroter op de 
FIDLOCK® Bike Base

 ► Plaats de Range Extender (Pos. 1 
in Fig. 4) met de bevestigde 
FIDLOCK® Force Connector 
(Pos. 2 in Fig. 4) diagonaal op de 
FIDLOCK® Bike Base (Pos. 3 in 
Fig. 4). De pen (Pos. 4 in Fig. 4) op 
de FIDLOCK® Bike Base moet in 
de overeenkomstige houder van 
de FIDLOCK® Force Connector 
schuiven wanneer deze wordt 
aangebracht. De magneten onder-
steunen u bij het aanbrengen en 
de range extender zou automa-
tisch op zijn plaats moeten klikken 
met een hoorbare klik.

Fig. 3: Bevestig FIDLOCK® Force 
Connector aan Range Extender

1

2

3

Fig. 4: Gebruik range extender

1

23
4
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3.1.4 De Range Extender in de FIDLOCK® Bike Base 
vergrendelen

Fig. 5: FIDLOCK® systeem ontgrendeld

1

Fig. 6: FIDLOCK® systeem vergrendeld

1

Na het plaatsen van de Range Extender is het FIDLOCK®-systeem nog steeds 
niet vergrendeld. Deze toestand wordt aangegeven door het rode veld (Pos. 1 
in Fig. 5) op de vergrendeling.

 ► Duw het vergrendelingslipje zo ver mogelijk naar binnen (zie Pos. 1 in 
Fig. 6) om de Range Extender stevig op zijn plaats vast te zetten.

 LET OP
Unfallgefahr durch nicht verriegelten Range Gevaar voor ongevallen door 
ontgrendelde range extender

 ► Vergrendel de Range Extender altijd met het vergrendelingslipje in het 
FIDLOCK®-systeem voordat u wegrijdt.

Anders bestaat het risico dat de range extender tijdens het rijden losraakt, 
wat tot een val kan leiden.

OPMERKING
 ► Controleer de FIDLOCK® Bike Base en de FIDLOCK® Force Connector 

vóór elke rit op vuil en beschadigingen.

Ga voor meer informatie over het FIDLOCK® TWIST-systeem en compatibele 
accessoires naar http://www.fidlock-bike.com/TQ.

http://www.fidlock-bike.com/TQ
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3.1.5 Sluit de verbindingskabel aan op de Range Extender
 ► Sluit de stekker (Pos. 1 in Fig. 7) 

van de verbindingskabel aan op de 
aansluiting (Pos. 2 in Fig. 7) in de 
Range Extender.

 ► Bevestig de connector aan de 
Range Extender met de M3 x 8 
dopschroef die bij de kabel is 
geleverd (Pos. 3 in Fig. 7) met een 
draaimoment van 1 Nm. 
Gebruik nooit een langere schroef. 
Anders bestaat het risico dat de 
elektronica in de range extender 
wordt beschadigd. 

OPMERKING
De aansluitkabels zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met verschillende 
kabellengten en aansluitingsoriëntaties om te voldoen aan de eisen van de 
respectieve installatiesituatie.

 ► Vraag de fabrikant van de e-bike naar de benodigde aansluitkabel.

3.1.6 Sluit de aansluitkabel aan op de oplaadpoort van de e-bike
 ► Klap de afdekking (Pos. 1 in Fig. 8) 

op de laadpoort (Pos. 2 in Fig. 8) 
in het frame van de e-bike open.

 ► Controleer of de contacten in de 
laadpoort vrij zijn van vuil en reinig 
ze indien nodig.

 ► Lijn de connector (Pos. 3 in Fig. 8) 
van de aansluitkabel zodanig 
uit dat de aansluitcodes van de 
connector en de laadpoort over-
eenkomen.

 ► Steek de stekker in de laadpoort 
en zet de stekker vast met het 
klepje (Pos. 1 in Fig. 8).

Fig. 7: Bevestig de verbindingskabel 
aan de Range Extender

1

2
3

Fig. 8: Sluit de aansluitkabel aan op de 
laadpoort

2

3
1
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 LET OP
Gevaar voor ongevallen door vrij hangende aansluitkabel aan de bereikver-
groter

 ► Sluit de bereikvergroter altijd aan op de laadpoort van de accu in het 
fietsframe wanneer u de bereikvergroter op de fiets hebt geïnstalleerd.

Anders bestaat het gevaar dat de vrij hangende verbindingskabel aan de 
range extender tijdens het rijden in de pedalen blijft haken en zo een val 
veroorzaakt.

3.2 Opladen van de Range Extender

 WAARSCHUWING
Gevaar voor brand en elektrische schokken door beschadiging van batte-
rij, bereikvergroter, lader, kabel en stekker.

 ► Laad de Range Extender nooit op als u schade vaststelt aan de batterij, 
de Range Extender, de lader, de kabels of connectoren.

 ► Voer het laadproces alleen uit op een plaats waar geen brandbare mate-
rialen in de buurt zijn.

 ► Het laadproces mag nooit onbeheerd worden achtergelaten.

OPMERKING
 — Het aandrijfsysteem detecteert of de range extender is aangesloten 

op de laadpoort van de accu in het fietsframe. In dat geval wordt het 
aandrijfsysteem om veiligheidsredenen tijdens het laden uitgeschakeld.

 — Het laadsysteem detecteert of de range extender is aangesloten op de 
laadpoort van de accu in het fietsframe. In dit geval worden beide opge-
laden, eerst de accu en dan de range extender.
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 LET OP
Gevaar voor ongevallen door een geactiveerd aandrijfsysteem tijdens het 
laden

 ► Sluit de bereikvergroter altijd aan op de laadpoort van de accu in het 
fietsframe wanneer u de bereikvergroter op de fiets hebt geïnstalleerd.

Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het aandrijfsysteem tijdens 
het laden wordt uitgeschakeld. Anders bestaat het risico dat u tijdens het 
laden het aandrijfsysteem start en dat de ingestoken laadkabel bij het 
wegrijden schade of een val veroorzaakt.

 ► Sluit de lader aan op de netvoeding.
 ► Klap het deksel (Pos. 1 in Fig. 9)

op de laadpoort van de range 
extender open.

 ► Controleer of de contacten in de 
laadpoort (Pos. 2 in Fig. 9) vrij zijn 
van vuil en reinig ze indien nodig.

 ► Steek de oplaadstekker (Pos. 3 
in Fig. 9) van de oplader in de 
oplaadpoort van de Range 
Extender.

 ► Trek de stekker van de oplader 
uit de oplaadpoort van de Range 
Extender wanneer het opladen is 
voltooid.

 ► Sluit het deksel op de oplaadpoort wanneer het opladen voltooid is.
 ► Koppel de lader los van de stroomvoorziening.

1

2

3

Fig. 9: Opladen van de Range Extender
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3.3 Opmerkingen over het laden

OPMERKING
De temperatuur van de Range Extender moet binnen het toegestane 
oplaadtemperatuurbereik liggen (0 °C tot 40 °C / 32 °F tot 104 °F). Anders 
zal het opladen niet worden gestart.

 — De range extender kan direct op de e-bike of apart worden opgeladen.
 — Het aandrijfsysteem wordt tijdens het laden gedeactiveerd wanneer de 

actieradiusverlenger is aangesloten op de acculaadpoort in het fietsframe.
 — De oplaadstatus van de Range Extender kan worden afgelezen op het 

display en op de 5 LED’s aan de zijkant van de Range Extender. Om deze 
weergave te activeren, moet u de lichtsensor links van de LED’s kort met 
een vinger afdekken.

 — Nieuwe range extenders hebben een oplaadniveau van 20% tot 30% 
als gevolg van vervoersvoorschriften en moeten binnen minder dan 6 
maanden na fabricage worden opgeladen.

 — De Range Extender moet onmiddellijk worden opgeladen nadat hij 
volledig is ontladen (laadtoestand <5 %).

 — 1 laadcyclus kan bestaan uit een volledige lading van de capaciteit van de 
bereikvergroter (0 % tot 100 %) of uit verschillende gedeeltelijke ladingen 
die samen tot 100 % van de laadcapaciteit gaan.

 — De capaciteit van de range extender moet na 500 laadcycli ten minste 
60 % bedragen.
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4 Vervoer
 — Het vervoer van lithiumbatterijen is onderworpen aan landspecifieke 

wetten en voorschriften. Informeer u over de betreffende regionale voor-
schriften en neem deze tijdens het transport in acht.

 — Neem tijdens het vervoer de speciale vereisten voor verpakking en etiket-
tering in acht die in uw land gelden.

 — Voor informatie over het vervoer van de Range Extender en een geschikte 
transportverpakking kunt u contact opnemen met een door TQ erkende 
rijwielhandelaar. Voor vervoer buiten het fietsframe adviseren wij een 
gecertificeerde transportbox.

5 Opslag
 — Bewaar de Range Extender bij kamertemperatuur (ca. 10 °C tot 20 °C) en 

stel hem niet bloot aan direct zonlicht.
 — Bewaar de Range Extender niet in de buurt van warmtebronnen of andere 

licht ontvlambare materialen.
 — Bewaar de Range Extender in een droge ruimte (luchtvochtigheid lager 

dan 70 %) en bescherm hem tegen regen en vocht.
 — Bewaar de Range Extender alleen in kamers die zijn uitgerust met rook-

melders.
 — Laad de Range Extender op tot ca. 30 % tot 60 % voordat u hem opbergt.
 — Controleer de Range Extender om de 6 maanden en laad hem op tot 

ongeveer 30 % tot 60 %.
 — Laad de Range Extender volledig op voor gebruik.
 — Berg de Range Extender niet op met de oplader aangesloten.

6 Reiniging
 — Dompel de Range Extender nooit onder in water om hem schoon te 

maken.
 — Maak de Range Extender nooit schoon met een waterstraal.
 — Maak de Range Extender alleen schoon met een zachte, vochtige doek.
 — Als de bereikvergroter niet meer functioneert, neem dan contact op met 

een door TQ erkende rijwielhandelaar.
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7 Onderhoud en service
Laat alle service-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door 
een door TQ erkende rijwielhandelaar. Uw rijwielhandelaar kan u ook helpen 
met al uw vragen over het gebruik, de service, de herstelling of het onder-
houd van uw voertuig.

8 Milieuvriendelijke verwijdering 
De onderdelen van het aandrijfsysteem en de batterijen mogen 
niet bij het restafval worden gegooid.

 — Gooi metalen en plastic onderdelen weg in overeenstemming 
met de landspecifieke voorschriften.

 — Voer elektrische onderdelen af volgens de landspecifieke voorschriften. 
Let in de EU-landen bijvoorbeeld op de nationale implementaties van de 
richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
2012/19/EU (AEEA).

 — Gooi batterijen en oplaadbare batterijen weg in overeenstemming met de 
landspecifieke voorschriften. Let in de EU-landen bijvoorbeeld op de nati-
onale omzettingen van de Afvalbatterijrichtlijn 2006/66/EG  in samenhang 
met de Richtlijnen 2008/68/EG en (EU) 2020/1833.

 — Neem bovendien de voorschriften en wetten van uw land in acht voor de 
verwijdering.

Bovendien kunt u onderdelen van het aandrijfsysteem die niet meer nodig zijn, 
inleveren bij een door TQ erkende rijwielhandelaar.
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OPMERKING
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