
Inbouw handleiding Bad Ass Box 4.0 Shimano 2020 met geïntegreerde snelheidssensor.

Montage dient door een ervaren e-bike monteur uitgevoerd te worden. Verwijder de accu
voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de e-bike.

Stap 1: De geïntegreerde snelheidssensor bevindt
zich in de buurt van het achterpad. Om bij de
sensor te komen dient het achterwiel te worden
verwijderd. Vind de sensor op het achterpad en
schroef deze los van het frame.

Stap 2: Plaats de sensor in de uitsparing van de
Bad Ass Box. Maak de sensor vast aan de box
met de meegeleverde schroef (inbus 2mm).
Plaats ook de batterij (let op +/- positie). De box
kan nu, samen met de box worden vastgemaakt
aan het frame met behulp van de trekbandjes.
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Stap 3: Plaats de meegeleverde magneet
aan een spaak, zoals in de bovenstaande
positie. Dit is de begin positie. Nu kunnen we
testen. Tilt de e-bike een beetje op en draai
het achterwiel (niet de pedalen). Let hierbij op
de snelheid in het display van de e-bike. De
snelheid weergave moet stabiel zijn en
langzaam terug lopen naarmate het wiel
langzamer rond gaat. Als de magneet de box
raakt moet de magneet zo dicht mogelijk op
de box gezet worden en 90 graden worden
gedraaid. Klaar!

WAARSCHUWING: Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de verkochte
tuning module alleen mogen worden gebruikt op voor openbaar
verkeer afgesloten of privé terrein. Het gebruik van de verkochte
producten leidt tot de manipulatie van de maximale snelheid van uw
e-bike en dat is niet toegestaan op de openbare weg. Er wordt door
ons dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor
toekomstige schade aan voorwerpen en/of personen voortvloeiend

uit de montage van de door ons verkochte producten. Gebruik is geheel voor eigen
risico! De garantie van uw e-bike kan worden beperkt door het ondeugdelijk gebruik of
toepassing van onze producten aangezien de montage een modificatie of manipulatie
van uw e-bike is.

GARANTIE BEPALING: In geval van een defect product of claim kunt u zich tot ons
richten. Stuur daartoe het product en een kopie van de aankoopnota, veilig verpakt en
voldoende gefrankeerd naar:

E-BIKE-TUNING.NL
Nieuwstad 40, 6811BL Arnhem
+31 26 2022676
info@e-bike-tuning.nl

Een aanspraak op garantie bestaat alleen op productiefouten. Aanspraken wegens
beschadiging of slijtage vallen buiten de garantie. Bij een terechte claim ontvangt u een
vervangend product.

2


