
• Geluiden van de Burn Fat Not Fuel BOX
De Burn Fat Not Fuel BOX piept...
1. ...op het moment dat u uw reis start. De bewegingssensor gaat aan en de Box gaat op 
zoek naar een GPS signaal. De Box zal enkele minuten piepen. Gedurende de rit maakt de 
Box geen geluid. 
2. ...op het moment dat u uw rit beëindigt. Tien minuten nadat u uw e-bike hebt gepar-
keerd zal de box uw ritten (proberen te) verzenden. De Box zal een aantal keer piepen. 
Daarna gaat de bewegingssensor uit en zal de Box geen geluid meer maken.  

De Receiver 
De Receiver hangt in de meeste gevallen bij uw werkgever in de fietsenstalling. Op het 
moment dat u de e-bike parkeert in deze fietsenstalling, zal de receiver automatisch al uw 
ritgegevens uitgelezen. Het is belangrijk dat u de e-bike (met de Box) ‘parkeert’. Alleen 
langsfietsen is onvoldoende. Heeft de Receiver uw ritten uitgelezen, dan ziet u deze terug 
terug in de Burn Fat Not Fuel App en uw online account.

De Burn Fat Not Fuel APP
Alle ritten die u met de Burn Fat Not Fuel BOX maakt, worden getoond in de Burn Fat Not 
Fuel App. Een account voor de App wordt automatisch voor u aangemaakt op het moment 
dat u zich registreert voor Burn Fat Not Fuel. 

 
Download de ‘Burn Fat Not Fuel’ App op uw smartphone via                   of 

Heeft u geen smartphone? Bekijk dan de App online via www.burnfatnotfuel.nl.  
U heeft hiervoor de webbrowser Internet Exporer 10, Chrome of Safari nodig. 

Gebruik van de Burn Fat Not Fuel App
De Timeline van de Burn Fat Not Fuel App geeft al uw gemaakte ritten met de Burn Fat 
Not Fuel BOX weer. Elke rit is afgebeeld met een fietsicoon. Achter het icoon ziet u de 
afstand staan of wanneer het een woon-werkrit is, het woon-werk icoon. Er worden op dit 
moment maximaal 25 ritten getoond in de App. U kunt geen ritten verwijderen uit de App.

Klikt u op het fietsicoon, dan ziet u alle detailinformatie over deze rit. U ziet o.a. de datum, 
het starttijdstip, de duur van de rit, de calorieverbranding en uw Co2 besparing. Tot slot 
ziet u de afstand die is afgelegd en de gemiddelde snelheid. Onderaan het scherm 
bevindt zich een kaart met de door u afgelegde route. Door op de kaart te klikken, 
vergroot u de kaart.
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De Burn Fat Not Fuel BOX
De Burn Fat Not Fuel BOX bepaalt door middel van GPS uw positie en legt hierdoor al uw 
routes vast. De Burn Fat Not Fuel BOX is direct gekoppeld aan uw online account ‘Mijn 
Maastricht-Bereikbaar’ en de Burn Fat Not Fuel APP. 
• Bevestigen BOX aan uw e-bike
U kunt de Burn Fat Not Fuel BOX met de bijgeleverde tyraps 
gemakkelijk bevestigen aan uw e-bike.  

 
Zorg er bij het bevestigen van de BOX voor dat de stekkeraansluiting goed 
toegankelijk blijft. Op deze manier kan de BOX eenvoudig worden opgeladen.  
 
• Opladen van de Burn Fat Not Fuel BOX
De eerste keer moet u de Box één keer volledig opladen. Het volledig 
opladen van de batterij duurt ongeveer 5 a 6 uur. Fietst u twee uur 
per dag, dan gaat de batterij ongeveer 20 dagen mee. U ontvangt 
automatisch een e-mail op het moment dat de batterij nog maar 20% 
capaciteit heeft. U kunt de Batterij natuurlijk ook tussentijds opladen. 
Let er bij het opladen op dat u het kabeltje stevig aansluit op de BOX. 
Draai te allen tijde het stekkertje aan. 

Thuis, waar geen receiver hangt, zal de Box uw ritten niet kunnen versturen. De Box 
onthoudt uw ritten en zal deze opnieuw verzenden op het moment dat u weer bij een 
receiver in de buurt komt.  

Piept uw Box helemaal niet meer? Grote kans dat uw Burn Fat Not Fuel Box leeg is. 
Wij adviseren u de Box op te laden.

Dit kan op verschillende manier: 
1. Tussen de zadelveren (zie afbeelding). 

2. In een zadeltas (o.a. te koop bij de rijwielhandelaar) 

3. Om de zadelpen. 



Uw online account 
Het online account geeft u inzicht in uw persoonlijke gegevens. Elk kwartier worden de 
door u gemaakte fietsritten ook hier opgehaald. We vragen u maandelijks om uw 
gemaakte ritten te controleren, indien nodig te wijzigen en goed te keuren. 
Bekijk uw account via: www.burnfatnotfuel.nl/online-account 

Op basis van de door u geregistreerde woon- en werklocatie worden woon-werkritten 
automatisch herkend en beloond. Alle andere ritten worden gekenmerkt als ‘onbekend’. 
Maakt u een tussenstop op weg naar het werk, controleer deze rit dan in het online 
account, het kan namelijk voorkomen dat deze rit niet in zijn geheel wordt herkend als 
woon-werkrit. U kunt dit dan eventueel zelf aanpassen.  

Actuele informatie over Burn Fat Not Fuel
Op de website www.burnfatnotfuel.nl  vindt u een link naar de meest actuele informatie 
over Burn Fat Not Fuel, zoals antwoorden op de veelgestelde vragen.

Veel fiets plezier!

Handleiding BURN FAT NOT FUEL

In drie stappen starten met Burn Fat Not Fuel 
1. Laad de Burn Fat Not Fuel BOX eerst één keer volledig op (duur +- 6 uur) 

2. Download de Burn Fat Not Fuel App
3. Bevestig de Box aan uw e-bike 

Waar & wanneer zie ik mijn eerste rit? 
A | Fiets naar uw werk en parkeer de e-bike in de fietsenstalling
B | Uw ritten worden nu uitgelezen door de receiver 
C | Binnen enkele minuten verschijnt de rit in de Burn Fat Not Fuel App 
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Plak de bijgeleverde 
stickers op uw e-bike!

Burn Fat Not Fuel is powered by:

Mijn Box piept! Nadat u de Box een keer volle-
dig hebt opgeladen piept uw Box op het moment 
dat u deze beweegt. De Box gaat op zoek naar 
een GPS signaal. Op het moment dat uw Box een 
GPS signaal ontvangt, dan stopt deze na enkele 
minuten met piepen. (lees meer over piepjes op pagina 2)

En start met fietsen! 


