



Maak een reservering aan en haal deze op met een  
goed werkende internetverbinding. 
 

Vertrekken 

1. Open je reservering in de Goodmoovs app.  
Sta dichtbij de fiets  
(binnen bluetooth-bereik)  
en druk als de app 'verbonden' aangeeft op de groene knop 'openen'.  
Het slot springt open en blijft open staan om te kunnen fietsen. 

2. Haal de laadkabel met het rode label uit de acculader  
die bij het fietsenrek vastzit. 

3. Berg de slotketting op in de fietstas en neem deze mee. 

Bij terugkomst 
1. Open de app en verbind met de fiets. Tik op  

'sluiten' om de vergrendeling eraf te halen. 
2. Haal de ketting uit de fietstas en maak deze aan 

de fietsenstalling vast en klik de pin in het slot. 
3. Zet de fiets ZELF HANDMATIG op slot. 
4. Sluit de batterij van de fiets met de kabel 

aan op de accu die aan het fietsenrek vastzit.  
5. Controleer het opladen. 

Sluiten onderweg 
1. Open in de Goodmoovs app je reservering  

en sta dichtbij de fiets om te verbinden.  
2. Bij 'verbonden' kun je in de app op het icoon 'sluiten' tikken. 

De vergrendeling om het slot open te houden gaat eraf.  

3. Haal het kettingslot uit de tas, wikkel deze om een paal en 
steek de pin in het slot.  

4. Druk het knopje omlaag om het slot 
zelf handmatig dicht te doen.  
LET OP Zorg dat je de fiets deugdelijk op 

slot zet aan een vast object.  
Je bent zelf verantwoordelijk voor schades en diefstal. 

Bediening   
elektrische fiets 
1. Om ondersteuning aan/uit te 

zetten. 
2. Links op het stuur: plus/min 

om de ondersteuning sterker 
of zachter te zetten. 

3. Knop om verlichting aan/uit te zetten. 
4. Bovenaan: hoe vol de accu nog is. 
5. Rechts: welke ondersteuningsstand actief is. 
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