


Voordat je van alle voordelen van jouw Sparta Smart e-bike en de 

Sparta Connect app kunt genieten moet je eerst jezelf en de fiets 

registreren. In deze handleiding doorlopen we de stappen van de 

registratie om je een handje te helpen.

Nadat je de app hebt geinstalleerd druk je op de  button 'Maak 
een account aan'.  De eerstvolgende keer dat je gebruik maakt van 
de app kan je met deze accountgegevens inloggen door op de 
bovenste button te klikken. 

Je kan er ook voor kiezen om in te loggen met je Facebook of 
Google+ account. 

Gefeliciteerd met je Sparta Smart Electric bike!



Om een account aan te maken vul je je e-mailadres 
in en maak je vervolgens een wachtwoord aan. 

Voorbeeld.



Vervolgens vul je je NAW-gegevens in.
Daarmee is de registratie van je account voltooid.

Voorbeeld.



Voeg vervolgens je fiets toe aan je account om de Sparta 
Connect app te kunnen gebruiken. Hiervoor heb je de 
volgende gegevens nodig:
- Modelnaam
- Framenummer
- IMEI-nummer of activatiecode



De modelnaam van je fiets staat op de bovenbuis 
van het frame. 

Voorbeeld.



M8i

Heb je het model M8i, dan heb je bij de aanschaf 
van jouw e-bike een activatiecode gekregen (zie 
hierboven) die je kan scannen of invoeren. Wanneer 
je voor de optie scannen kiest opent automatisch de 
scanner. 

Voorbeeld.



Overige 
modellen

Heb je een Amazone, F7E, Pick Up, Country Tour, 
Lola Jo, Regular of Mojo smart e-bike, scan dan de 
barcode op de achterkant van de accu. Dit is het 
unieke IMEI nummer van jouw ebike. 

Voorbeeld.



Vul het framenummer van je fiets in of scan deze. 
Het framenummer bevindt zich aan de achterkant 
van het frame ter hoogte van de kettingskast. Je 
kan het framenummer ook scannen. Wanneer je op 
de button klikt opent de scanner automatisch.

Voorbeeld.



Voeg een foto van jouw fiets toe door op het 
camera icoon te klikken. De camera opent dan 
automatisch. Geef vervolgens jouw ebike een naam. 

Voorbeeld.



Jouw e-bike is nu aan het account toegevoegd.

Ter beveiliging van je fiets kan je een 'virtueel 
hek' toevoegen, ook wel geofence genoemd. 
Dit is een straal om je fiets waarbinnen hij 
verplaatst mag worden. Komt hij daarbuiten 
dan wordt je hierover geinformeerd. 

Dit kan je nu gelijk doen, maar kan ook op een 
later tijdstip. Klik in het laattse geval op 'niet 
nu'



Om een geofence in te stellen houd je je vinger 
langere tijd op de gewenste plek op de kaart. Mocht 
je hem toch nog iets willen verplaatsen, houd je 
vinger dan gedurende langere tijd op een andere 
plaats. Wanneer de juiste plek is ingesteld klik je op 
'verder'

De grootte van de straal rondom je fiets bepaal je 
met het schuifje 'radius' bovenaan het kaartje. De 
straal wordt groter door het schuifje naar rechts te 
verplaatsen.



Je kan de geofence ook instellen door een plaats of 
adres in te voeren in de zoekbalk bovenaan. 

Voorbeeld.



Geef je geofence een naam. Indien gewenst kan je 
meerdere geofences aanmaken voor je favoriete 
plekken. Zodra je fiets op een van die plekken komt 
wordt de geofence automatisch weer geactiveerd.  

Voorbeeld.



Wanneer anderen gebruik maken van je fiets of je het fijn 
vindt dat zij kunnen zien waar jouw fiets zich bevindt, kan 
je je account met hen delen. Hiervoor moeten ze wel een 
Sparta Connect account hebben.

Indien iemand zelf ook een Sparta Smart e-bike heeft wordt de 
fiets automatisch gedeeld nadat er toegang is gegeven aan het 
ingegeven e-mailadres. 

Mocht de persoon met wie je je account wilt delen zelf geen 
Sparta Smart e-bike hebben, dan ontvangen zij een mail op 
het ingegeven e-mailadres met daarin de instructies voor het 
aanmaken van een account. Zij hoeven jouw fiets niet 
nogmaals te registreren. 

Mensen met wie jij jouw account deelt kunnen zelf ook 
geofences toevoegen. Handig wanneer je je fiets een keer 
uitleent. Dan weet je zeker dat hij altijd optimaal is beveiligd. 

Je kan je fiets nu met andere delen of dit op een later tijdstip 
doen. 



Vul hier het e-mailadres in van de persoon met wie je je 
account wilt delen. Wanneer die persoon zelf ook een 
Sparta Smart e-bike heeft wordt de fiets automatisch 
gedeeld. Indien zij zelf geen Sparta Smart e-bike hebben 
zullen ze een mail ontvangen met uitleg voor het aanmaken 
van een account in de Sparta Connect app. 
De personen die je hebt toegevoegd kunnen zelf ook 
geofences toevoegen, mochten zij de fiets een keer lenen. 
Op die manier is je fiets altijd optimaal beveiligd. 

Voorbeeld.



Je fiets is nu gedeeld. Je registratie is bijna voltooid. 
Vergeet niet op de link in de bevestigingsmail te 
klikken om je registratie af te ronden en het 
abonnement te activeren.  

Wanneer je op 'ga verder' klikt ga je door naar de 
home pagina van de app. 



VERWIJDER DE FIETS UIT JE ACCOUNT BIJ VERKOOP VAN JE SMART E-BIKE
Wanneer je jouw Sparta Smart E-bike na verloop van tijd verkoopt, vergeet dan niet deze te verwijderen in de Sparta Connect accounts van jou en de 
familie en vrienden met wie je je fiets hebt gedeeld. Dit i.v.m. de privacy van de nieuwe eigenaar. 
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