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VERSNELLING 

Met de versteller kunt u de gewenste versnelling traploos regelen. 

 Draai de versteller rechtsom om het verzet te verlagen; u gaat sneller trappen met een 

lagere trapweerstand (berg op). 

 Draai de versteller linksom om het verzet te verhogen; u gaat langzamer trappen met 

een hogere trapweerstand (berg af). 

Het display op de versteller geeft een indicatie van het gekozen verzet aan.  

 BATTERIJ UITNEMEN EN PLAATSEN 

De batterij kan via het display, zonder sleutel, elektronisch uit het frame 

ontgrendeld worden. Als de batterij ontgrendeld is, komt er direct een 

handvat vrij om de batterij eenvoudig te dragen. 

 BATTERIJ LADEN 

Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader RIH-L6. De lader mag alleen 

binnenshuis gebruikt worden. 

De batterij kan zowel in de fiets als uit de fiets geladen worden. 

 BEDIENINGSPANEEL TIJDENS FIETSEN 

[omhoog]: - ondersteuningsniveau 1 stap verhogen 

[omlaag]: - ondersteuningsniveau 1 stap verlagen 

[center]: - bij wandelen: wandel functie 

  -bij fietsen: Turbo-functie 

 

 

BATTERIJ INDICATOR 

Druk op knop  om de batterij indicator in te schakelen zodat direct een indicatie van de 

vullingsgraad afgelezen kan worden. Na 10 seconden schakelt de batterij indicator automatisch uit. 

 

Deze ‘snelle start’ handleiding is een beknopte weergave van de meest 

belangrijke functies van de RIH Movenda. 

Deze snelle start handleiding vervangt niet de volledige handleiding. 

De volledige handleiding kunt u raadplegen en/of downloaden op: 

 

www.rih.nl/documentatie 
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DISPLAY MENUWEERGAVE ‘GEAVANCEERD’ 

  Verlichting 

- Aan              (verlichting permanent inschakelen) 

- Automatisch       (verlichting wordt automatisch ingeschakeld)   

  Home 

- Verlaat menuweergave en ga terug naar fietsweergave  

  Motorprogramma 

- Selecteer gewenst ondersteuningsprogramma: 

a. Eco - comfort (max. ca. 20 km/u) 

b. Sport - krachtig, max. 25 km/h   

c. Sport-Plus - maximaal motorvermogen, , max. 25 km/h 

d. Cruise - doelsnelheid handhaven 

 Batterij ontgrendelen 

- Ontgrendelt het elektronisch slot om de batterij uit te kunnen nemen 

  Fiets Data (Afstand/Duur/Service gepland [ja/nee]/Verbruik) 

a. Trip informatie 

b. Wis trip informatie 

c. Totaal informatie 

 Instellingen 

a. USB activeren  

b. Klok instellen - tijd aanpassen 

c. Trip automatisch wissen – aan/uit 

d. Turbo doelsnelheid - maximale doelsnelheid instellen tussen 10–25 km/h 

e. Taal – Nederlands/Duits/Engels 

  Weergave display 

- Indicator links selecteren      (Cadans/Snelheid/Uit) 

- Indicator rechts selecteren    (Vermogen/Uit) 

- Tellers       (Trip/Totaal/Bereik/Batterijlading [%]) 

- Contrast instellen      (tussen -10 en +10) 

- Menu weergave      (Basis/Geavanceerd) 

  Rit info laatste 20 dagen  

- Grafiekweergave met data 

- Dag met datum, afstand, tijd, gemiddeld, maximaal behaalde snelheid. 

 

DISPLAY MENUWEERGAVE ‘BASIS’ 

  Verlichting 

- Aan              (verlichting permanent inschakelen) 

- Automatisch       (verlichting wordt automatisch ingeschakeld)   

  Home 

- Verlaat menuweergave en ga terug naar fietsweergave  

  Motorprogramma 

- Selecteer gewenst ondersteuningsprogramma: 

a. Eco - comfort (max. ca. 20 km/u) 

b. Sport - krachtig, max. 25 km/h   

c. Sport-Plus - maximaal motorvermogen, , max. 25 km/h 

d. Cruise - doelsnelheid handhaven 

 Batterij ontgrendelen 

- Ontgrendelt het elektronisch slot om de batterij uit te kunnen nemen 

 Instellingen 

a. Trip informatie - uitlezen of wissen van trip informatie (afstand, duur, snelheid, 

cadans) 

b. Totaal informatie - uitlezen van totaal tellers (afstand, duur, snelheid, cadans) 

c. Klok - tijd instellen 

d. Menu - menuweergave selecteren (Basis of Geavanceerd) 

 DISPLAY FIETSWEERGAVE 

Fietsweergave is de weergave van het display 

tijdens het fietsen.  

Alle gegevens zijn direct af te lezen zoals: 

 

 BEDIENINGSPANEEL 

Met het bedieningspaneel kan eenvoudig door het menu genavigeerd worden 

om alle instellingen aan te passen. 

 

 

SNELLE START HANDLEIDING RIH MOVENDA 

 

  www.rih.nl         2023-01-25 


