
 

 
CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES 
 
Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies van een  
Gazelle Innergy stap voor stap controleren. Deze handleiding beschrijft de 
verschillende controlestappen. 
  
1) Sluit de fiets door middel van de Innergy Connector box aan op de  

dealersoftware en log in met uw dealer code en password (zie afb. 1). 
2) Klik in het Dealer Startmenu op Controle (zie afb. 2). 
  

  1. Inlogscherm 

 

2. Startscherm 
 
Algemene aanwijzingen 
Het Troubleshooter startscherm wordt getoond. 

Opmerking: in een enkel geval zal het Innergy model niet bepaald kunnen worden. Omdat 
de troubleshooter gebruik maakt van verschillende instellingen per model, is het in deze 
gevallen noodzakelijk, dat u een model selecteert uit de getoonde lijst (zie afb. 3): 

 



 

 

  3.  In bovenstaand voorbeeld zult u een  
model moeten selecteren, bijvoorbeeld  
de “Orange Innergy”, “Medeo Innergy” of 
“Orange Innergy F.M.” (Frans Molenaar 
model) 

 

4.  Bovenstaand voorbeeld toont de normale 
situatie, waarin het model van de fiets 
automatisch wordt bepaald 

 

 
In dit programma worden alle functies op afzonderlijke tabbladen gecontroleerd. 
Met de knop “Volgende >” worden de volgende controles doorlopen: 
1. Connector box 
2. Controller 
3. Accu 
4. Display 
5. TMM-sensor 
6. Motor 
7. Resultaten 
 
Gedetailleerde informatie 
Op elk tabblad staan de te controleren gegevens weergegeven (zie afb. 5). Voor gedetailleerde 
informatie over deze gegevens vinkt u de checkbox “Details weergeven” aan (zie afb. 6, a en b). 
 
Instructies en controlestatus 
Wanneer van toepassing verschijnen onderaan in het scherm nadere instructies voor het uitvoeren 
van de controle, of de status van de reeds afgeronde controle. Doordat is gekozen voor een groter 
lettertype kunt u deze informatie ook op afstand, bij handmatig testen van sommige 
fietsonderdelen, gemakkelijk uitlezen. 
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5.  Controlegegevens zonder detailweergave en 

de controlestatus 

 

6. Controlegegevens met detailweergave 
 

a 

b 

 
Weergave van de gecontroleerde waarden 
Is een gevonden waarde goed uitgelezen en/of conform de door Gazelle geformuleerde 
specificaties, dan staat er voor het betreffende onderdeel een groen vinkje ( √ ).  
Is er een afwijkende waarde gevonden of werkt een functie niet naar behoren, dan wordt dit 
aangegeven met een rood kruisje (X).  
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Wat te doen bij een foutmelding (X) 
Als de melding “Een of meerdere problemen zijn gevonden” verschijnt: 
1) Klik op het kruisje dat is weergegeven voor de betreffende functie. 
2) Het dialoogvenster Troubleshooter advies verschijnt (zie afb. 7). 
3) Volg het advies op en klik op “OK”.  
4) Klik op “Opnieuw” om de functie nogmaals te controleren. 
 

 

7.  Weergave van een foutmelding 
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1. Controle Connector box 
Deze test behoeft geen nadere toelichting. 
 
2. Controle Controller 
Deze test behoeft geen nadere toelichting. 
 
3. Controle accu 
Op het tabblad “Accu” wordt de status van onderstaande gegevens weergegeven (zie afb. 8). 
Wordt een onderdeel aangeduid met een rood kruisje (X), volg dan de stappen zoals beschreven 
op bladzijde 4. 
 

 

8. Controle accu
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4. Controle display 
Bij het controleren van de display wordt u gevraagd de volgende handelingen uit te voeren: 
 
1) Druk de vier displaytoetsen één voor één in (afb. 9). 
2) Dek de lichtsensor een paar seconden af om de werking te controleren.  

De lichtsensor bevindt zich aan de rechterzijde van het display (zie foto op tabblad, afb. 10). 
3) In het scherm verschijnt de melding “Dit onderdeel functioneert goed”. 
4) Wordt een onderdeel aangeduid met een rood kruisje (X), volg dan de stappen zoals 

beschreven op bladzijde 4. 
 

  
9. Controle van de displaytoetsen 

 

10. Controle van de lichtsensor  
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5. Controle TMM-sensor 
Op dit tabblad wordt de werking van de TMM-sensor gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd. De 
correctiefactor kan in de controller van de fiets worden opgeslagen en zorgt ervoor dat elke fiets bij 
dezelfde trapkracht evenveel ondersteuning biedt.  
Het uitoefenen van een constante kracht van 75 kg op de trapper wordt nauwkeurig nagebootst 
door een voelermaat met bladdikte 0,1 mm (afb. 11) tussen de TMM-sensor en het frame te 
steken. 
  

 

11. Voelermaat 
 
Bij de Medeo Innergy kan de TMM-correctie niet worden ingesteld, omdat de TMM-sensor niet bereikbaar is met een  
voelermaat. Daarom is vooralsnog bij dit model het TMM-sensor tabblad niet actief. 
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1) Voorbereiding: maak de fiets gereed voor de test door de op het tabblad aangegeven stappen 
te doorlopen. De sensor offset dient tussen de in stap 7 aangegeven waarden te liggen (zie 
afb. 12, a). Is deze waarde te laag of te hoog, dan wordt deze in rood weergegeven en kan 
niet worden verdergegaan met de volgende stap (zie afb. 12, b). Als de sensor correct is 
bijgesteld, dan wordt de waarde in zwart weergegeven.  

2) Klik op “OK” (afb. 13, a). 
 

  
12.  Verkeerde sensorwaarde wordt 

weergegeven in rood: de sensor moet 
worden bijgesteld met de TMM-sleutel 

 

13. Klik op “OK” 
 

a a  

b 

b 
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3) Nu wordt gevraagd om de TMM-sensor driemaal te bekrachtigen (afb. 15). Steek de 
voelermaat met bladdikte 0,1 mm telkens twee seconden tussen de TMM-sensor en het 
frame, zoals aangegeven op afbeelding 14: 

 

 

14. TMM-sensor bekrachtigen met voelermaat 
 
 
Het kan zijn dat er bij de eerste paar keer wat zand tussen TMM en frame zit, waar de voelermaat 
tussen gestoken wordt.  
Daardoor kan het zijn, dat de eerste keer de instelling niet lukt, omdat er teveel verschil in uitslag 
tussen de drie pogingen wordt gezien. 
Klik dan op de knop “Opnieuw” (afb. 13, b, deze knop is nu actief) om de test opnieuw uit te 
voeren. 
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4) De Troubleshooter geeft bij elke bekrachtiging aan of deze is geregistreerd (zie afb. 16). 
 

  
15. Bekrachtig de TMM-sensor 

 

16. De bekrachtigingen worden geregistreerd 
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5) De controller corrigeert de uitslag van de TMM-sensor tot een maximum verzwakking of 

versterking van 50%.  
6) Indien de geregistreerde gegevens teveel afwijken, dan verschijnt de volgende foutmelding  

(“Details weergeven” is aangevinkt, afb. 17): 
 

 
a  

17. Weergave foutmelding 



 

7) Klik op het kruisje (zie afb. 17, a) en er opent een dialoogbox met Troubleshooter advies om 
de storing op te heffen (zie afb. 18). 

 

 

18. Troubleshooter advies 
 
8) Als de sensor correctie binnen de 50% versterking of verzwakking valt, dan kunt u de nieuwe 

correctiewaarde opslaan in de fiets door te klikken op “Sensor correctie programmeren” (zie 
afb.19, a). 

9)  Om de sensor correctie te negeren: klik op “Volgende>” om door te gaan met de volgende 
controlestap of op “Afbreken” om de Troubleshooter af te breken. Er is nu geen nieuwe 
correctiewaarde opgeslagen (zie afb.19, c). 

10) Om de ingestelde sensor correctie in de fiets op te heffen, klik op “Sensor correctie ongedaan 
maken”. Er is nu geen sensor correctie van toepassing (zie afb. 19, b). 
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19. De drie keuzemogelijkheden na het controleren van de TMM-sensor 

a 
b 

c 



 

6. Controle motor 
Op dit tabblad wordt de werking van de motor gecontroleerd door middel van twee tests.  
 
De eerste test meet de stroom terwijl de motor tegengewerkt wordt. De tweede test controleert of 
de snelheidsmeter in de motor correct functioneert en of de motor bij verschillende snelheden de 
juiste stroom opneemt. 
 
Houdt er rekening mee dat voor deze test de accu minimaal 2000 mAh capaciteit moet hebben (3 
blokjes) en dat de fietssoftware nieuwer dan 1.51 moet zijn. 
 
Test 1 
1) Neem eerst de instructies op het scherm door (afb. 20, a) voordat u met de eerste test begint.  
2) Klik op “OK” (afb. 20, b). Op de plaats van de OK-knop verschijnt nu een snelheidsmeter (afb. 

21, a). 
 

 

  
20. Klik op “OK” om de test te starten 

 

21. Snelheidsmeter 

a 

a b 

 
 
3) Op het stuurdisplay van de fiets verschijnen de cijfers 777.  

  
 

 
LET OP: Als de eco/boost-knop wordt ingedrukt terwijl het display 777 toont, 
dan gaat de motor draaien. Zorg er daarom voor dat bij aanzetten van de 
motor het voorwiel van de grond is. 
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4) U dient de snelheid zoals aangegeven op het scherm gedurende 5 seconden (zie afb. 22, 
a) aan te houden. Als de snelheid binnen het gewenste gebied ligt, kleurt de 
snelheidsweergave blauw (zie afb. 23 a). De (resterende) tijd dat deze snelheid 
vastgehouden dient te worden, wordt onderaan op het scherm weergegeven (zie afb. 23 
b).  

 

  

  
22. Motor draait 

 

23. Snelheid kleurt blauw 

a 

a 

b 

 
5) Wordt de test afgebroken of treedt er een time-out op, start de test dan opnieuw door te 

klikken op “Opnieuw”. 
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Test 2 
6) Neem eerst de instructies voor deze test op het scherm door (afb. 24, a) voordat u met de 

tweede test begint.  
7) Klik op “OK” om deze test te starten (afb. 24, b). Op de plaats van de OK-knop verschijnt nu 

een snelheidsmeter (afb. 25, a). 
 

 

  
24. Klik op “OK” om de test te starten 

 

25. Snelheidsmeter 

a 

a b 

 
 
8) Op het stuurdisplay verschijnen opnieuw de cijfers 777.  
  
 

 LET OP: Zorg ervoor dat het voorwiel vrij kan draaien (zie punt 3) 

 
 
 
9) U dient gedurende 30 seconden de motor vrij te laten lopen en willekeurig af te remmen. De 

(resterende) testtijd wordt tijdens de test weergegeven op het scherm. Deze test zal eerder 
stoppen, indien de eco/boost-knop langer dan 10 seconden niet meer even wordt ingedrukt. 

10) Wordt de test afgebroken of treedt er een time-out op, start de test dan opnieuw door te 
klikken op “Opnieuw”. Dan zal weer begonnen worden met test 1. 
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11) De resultaten van de motorcontrole (test 1 en test 2) worden in een grafiek gepresenteerd 
indien u “Details weergeven” aanvinkt (afb. 26 en 27). 
 
 

  
26.  Resultaten van de motorcontrole zonder 

detailweergave 

 

27.  Resultaten van de motorcontrole met 
detailweergave 
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7. Resultaten 
In het laatste tabblad staat een overzicht van alle testresultaten. Eventuele afwijkende waarden of 
functiestoringen die (nog) niet zijn verholpen, worden weergegeven in rood (afb. 28). 
 

 

b 
 

a  c 

d 
 

28. Afwijkende waarden of functiestoringen worden weergegeven in rood 
 
Men kan nu de resultaten uitprinten of opslaan op de computer. 
De gewenste taal kan geselecteerd worden (zie afb. 28, a). 
Let op: het opslaan van de resultaten kan alleen nadat men de “Maak rapport” knop (zie afb. 28, 
b) heeft gekozen. Daarna wordt ook de knop “Opslaan” (zie afb. 28, c) actief. 
 

 

29. "Maak rapport" knop aangeklikt  Pagina 2 van dit rapport 

  

a 
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Na het rapport te hebben uitgeprint (of niet, door op het rode kruisje rechtsboven te klikken, zie 
afb. 29, a), kan men het rapport ook opslaan op de computer. 
 

 

  

30. "Opslaan" knop is nu actief  31. De bestandsnaam of locatie kunnen nog 
worden veranderd voordat men het opslaat 
 

 

a 

a 
b 

 
 
Klik daarvoor op de knop “Opslaan” (zie afb. 30, a).  
U krijgt nu de standaard bestandsnaam van dit rapport te zien en de standaard locatie waar het  
rapport wordt neergezet (zie afb. 31, a). 
 
Indien u tevreden bent met de naam en locatie van het rapport, kiest u “Opslaan”  (zie afb. 31, b). 
 
 
1) Om de Troubleshooter af te sluiten klikt u op “Klaar” (zie afb. 28, d). De gegevens worden nu 

weggeschreven naar de Gazelle database.  
2) De Troubleshooter wordt automatisch afgesloten, u keert terug naar het startscherm. 
 


