
Foutmeldingen Sparta ION

Melding Diagnose Oplossing

E01 Batterijpakket leeg Laad het batterijpakket op.

E02

Buiten 

temperatuur- 

grenzen geladen

Laad opnieuw bij temperatuur tussen -5 en +50. Als E2 komt 

tijdens egalisatielading: accu defect. 

E03
Softwareversie 

controleren

Plaats zekering opnieuw, laad het batterijpakket geheel op, 

update de software.

E04
Fiets aan de lader 

aangesloten
Ontkoppel de lader van de fiets.

E05
Slechte verbinding 

naar de motor

Schakel de trapbekrachtiging opnieuw in en controleer of het 

batterijpakket goed in de docking station zit. Controleer de AMP 

stekkers naar de motor.

E06
Kortsluiting in de 

verlichting
Neem contact op met uw dealer.

E07

Motor buiten 

temperatuur- 

grenzen

Wacht tot de motor de juiste temperatuur heeft bereikt.

Steeksleuteltje in display: laad nieuwe software.

Geen steeksleuteltje en melding blijft staan: vervang motor.

E09

Elektronicaproblee

m in motor of 

controller

Eenmalige melding is geen probleem, bij herhaald voorkomen: 

neem contact met servicecentrum op 

E10
Software onjuist 

geïnstalleerd

 Verwijder zekering, doe hem na 10 sec. weer terug en laadt 

batterij compleet op.

E11
Elektronicaproblee

m in batterij

 Verwijder zekering, doe hem na 10 sec. weer terug en laadt 

batterij compleet op.

E12

 Softwaremelding 

uit batterij of 

motor

 Display of stekker tussen accu en motor los geweest: dan 

verdwijnt deze melding na 10 seconden, zo niet dat is accu of 

motor stuk.

E13
Display reageert 

niet goed

Deze melding kan ontstaan tijdens het plaatsen/afnemen van het 

display.

E14
Display wordt niet 

herkend

Het display moet opnieuw worden ingesteld. Neem contact op 

met uw dealer.

E15
Afwijking in het 

laadmanagement
Zet de fiets aan de lader en wacht tot deze volledig is opgeladen.

E16
Constante uitslag 

krachtsensor

Voer een kalibratie uit door 5 seconden de lichtknop ingedrukt te 

houden.

E08
Probleem met de 

motorsensor



E17

Maximale 

motorstroom 

bereikt door 

Deze melding gaat vanzelf over als de fiets niet meer belast wordt.

E18

Spanningsverschil 

tussen de cellen 

van batterijpakket

Zet de fiets aan de lader en wacht tot de fiets volledig is 

opgeladen. Je kunt dit ook je verhelpen door de zekering er even 

uit te doen en dan er weer in. Laat hem 24 uur aan het 

stopcontact dan gaat hij een egalisatie doen.

E19

Batterijpakket 

buiten de 

temperatuurgrenze

n

Wacht tot het batterijpakket binnen de temperatuurgrenzen is. 

Het opladen gaat dan automatisch verder.

E20
Servicebeurt 

vereist
Neem contact op met uw dealer.

E21
Regelaar 

motorstroom
De ondersteuning wordt teruggeregeld door de zware belasting

E22
Problemen tijdens 

het laden

Schakel de verlichting in/uit en wacht 10 seconden. Sluit de lader 

opnieuw aan. Ga naar uw dealer als de melding terugkomt.

E23
Serienummer 

motor onjuist

Het batterijpakket is niet aangemeld op deze fiets. Mocht dit wel 

het geval zijn, neem dan contact op met uw dealer.

E24
Extender 

aangesloten?

Ontkoppel de extender,  Verwijder zekering, doe hem na 10 sec. 

weer terug en laadt batterij compleet op.

E25
Niet rijklaar 

gemaakt

Rijklaar maken binnen 50 km vanaf begin gebruik, batterij moet 

minstens 25% vol zijn.

E26 en 27 Fout in de motor
Eenmalige melding is geen probleem, bij herhaald voorkomen: 

vervang software

E28 Rest van motor
Eenmalige melding: maak stekkers schoon met CRC 2-26, 

meermalig: vervang software

E29
Probleem met 

aansluiting display 

Controleer de aansluitingen en/of verwissel displayhouder.                                                    

Gebruik electro spray CRC 2-26 

E30

Geen 

communicatie met 

koppelsensor

Schakel de trapbekrachtiging opnieuw in en controleer of het 

batterijpakket goed in de docking station zit.

E32
Batterij elektronica 

te warm

Laat het batterijpakket afkoelen en schakel de ondersteuning 

opnieuw in.

E34

Bedieningsunit 

ondersteunt geen 

accessoires

Neem contact op met uw dealer.

E35

Geen 

communicatie met 

gashendel

Controleer het stekkertje van de gashendel bij de bedieningsunit 

en plaats het display opnieuw.

E47
Koppelsensor 

defect
Koppelsensor vervangen.



E48
Probleem 

oplaadsysteem

E99

Onderdeel 

aangeloten en niet 

aangemeld

Installeer de software ervan

E0103
Problemen met 

Range Extender
Neem contact op met uw dealer als de melding terugkomt.

E0122

Problemen tijdens 

het opladen van de 

Range Extender

Schakel de verlichting in/uit en wacht 10 seconden. Sluit de lader 

opnieuw aan. Neem contact op met uw dealer als de melding 

terugkomt.

E0111
Elektronicaproblee

m in pakket

Eenmalige melding is geen probleem. Herhaalde melding: vervang 

software en/of controleer alle stekkers.

E0112 Aansluitproblemen
Melding verdwijnt na 10 sec. Zoniet: ontkoppel extender en test 

de ebike, verder: controleer de AMP stekkers naar motor.

E0123
Range Extender 

wordt niet herkend

De Range Extender moet worden aangemeld. Neem contact op 

met uw dealer

-1- Via het dealer-software programma of:

-2- Ga naast de fiets staan en verlichting en ondersteuning 

uitgeschakeld. Houdt knop bovenop display 5 seconden ingedrukt. 

Dan verschijnt mededeling -0-0-

Fiets Kalibreren 

(software om de 

mate van  

ondersteuning te 

tunen)


