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Tillykke 
med din nye Gazelle!

Tillykke med din nye Gazelle med det innovative  
Bosch Active Line system. Denne cykel har et specialudviklet 

el-motordrivsystem, som giver trædeassistance, når du cykler. 
Det gør det især meget behageligere at cykle i modvind eller 
med tunge ting på cyklen. Du vælger selv, hvor meget ekstra 

cykelkraft du vil have. I denne vejledning beskrives alle fordelene 
ved denne cykel, og hvordan du kan bruge den, sådan som du 

vil, på den rigtige måde. 

Vi tilråder at læse denne vejledning grundigt. Denne vejledning 
er et tillæg til den generelle brugervejledning. 

Denne vejledning indeholder generelle anvisninger. Det vil sige, 
at det ikke er alle anvisningerne, som vedrører denne cykel. 

Du kan downloade den generelle brugervejledning fra webstedet 
www.gazellecykler.dk/service-og-garanti/vejledninger/.

http://www.gazellecykler.dk/service-og-garanti/vejledninger/


1. Sikkerhed

1.1 Generelt

 Pas på, når der er børn i nærheden. 
Især hvis de kan finde på at stikke ting 

ind i hullerne i motorhuset, hvilket er forbun-
det med livsfare på grund af elektrisk stød.

Hvis du har mistanke om, at cyklen ikke læn-
gere er sikker at bruge, skal du straks holde 
op med at bruge den. Sørg for, at cyklens 
el-system ikke kan tændes utilsigtet, eller 
at cyklen ikke kan bruges (alt efter hvad der 
er nødvendigt), og få den efterset hos for-
handleren. Cyklen er ikke længere sikker at 
bruge, hvis dens strømførende komponenter 
eller batteriet er synligt beskadiget.

WALK-funktionen må kun bruges, når cyklen 
trækkes til fods. Der er risiko for person-
skade, hvis hjulene på en el-cykel ikke er i 
kontakt med jorden ved brug af WALK-funk-
tionen.

 Det elektriske system må ikke 
ændres, og der må ikke monteres 

andre komponenter for at øge strømeffek-
ten fra det elektriske system. Ellers risikerer 
du at forkorte systemets levetid og beskadi-
ge trækenheden (motoren) og cyklen. Du 
risikerer også, at garantien på el-cyklen, 
som du har købt, ikke dækker. 

Desuden kan dårligt udførte ændringer af 
systemet gå ud over din og andre trafikan-
ters færdselssikkerhed med risiko for tra-
fikuheld, høje erstatningsomkostninger og 
eventuelt strafferetlig forfølgelse.

1.2 Lovkrav

 Denne cykel skal som alle andre 
cykler overholde bestemmelserne i 

færdselsloven.

Følgende lovkrav gælder for denne cykel:
•   Motoren må kun anvendes til trædeas-

sistance, dvs. den må kun “hjælpe”, når 
brugeren af cyklen selv træder i pedaler-
ne.

•   Den gennemsnitlige, nominelle motoref-
fekt må ikke være over 250 W.

•  I takt med at farten øges, skal motoreffek-
ten falde gradvist.

•  Motoren skal slå fra ved (ca.) 25 km/t.
Se også EU-overensstemmelseserklæringen 
på side 40.

1.2.1 Krav til brugeren
 Der er ikke krav om brug af hjelm. 

Men af hensyn til din trafiksikkerhed 
tilråder vi, at du aldrig cykler uden hjelm.

Der er ikke krav om kørekort til en el- cykel. 
Og der er ikke krav om forsikring til en 
el-cykel. 

Der er ingen aldersbegrænsning for brug af 
el-cykler.

Reglerne for cykling på cykelbaner er som 
for almindelige cykler.

Disse regler gælder ved brug af cyklen 
inden for EU. Der kan gælde andre regler 
i lande uden for EU samt i enkelte tilfælde 
i Europa. Inden du bruger cyklen i udlan-
det, bør du undersøge, hvilke lovregler der 
gælder.
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1.2.2 Sikkerhed og garanti
 Se Gazelles sikkerheds- og garantivej-

ledning for alle sikkerhedsanvisninger 
og garantibetingelser. Denne vejledning 
medfølger til din cykel, og du kan også finde 
den på vores websted (www.gazellecykler.
dk/service-og-garanti/vejledninger/).

1.2.3 Bortskaffelse
Motoren, displayet med styreenhed, bat-
teri, fartsensor, tilbehør og emballage skal 
bortskaffes miljøforsvarligt. Bortskaf ikke 
el-cykler og komponenter hertil som hus-
holdningsaffald! 

Kun EU-lande: Ifølge EU-direktiv 2012/19/
EU skal elektrisk udstyr, som ikke længe-
re er anvendeligt, og ifølge EU-direktiv 
2006/66/EF skal defekte eller brugte akku-
mulatorer og batterier bortskaffes separat 
og genvindes miljøforsvarligt.

Batteriet i styreenheden må kun tages ud for 
at bortskaffe det. Ved åbning af huset kan 
displayet blive permanent beskadiget.

Indlever batterier og displays, som ikke 
længere er anvendelige, hos en godkendt 
cykelhandel.

1.3 Batteri

 •  Afmonter batteriet fra el-cyklen, 
inden der foretages arbejde på den 

(f.eks. montering, vedligeholdelse, eftersyn 
af kæden mv.), eller transport af cyklen med 
bil eller fly, eller inden den stilles til opmaga-
sinering. Der er risiko for personskade, hvis 
det elektriske system bliver aktiveret utilsig-
tet.
•  Batteriet må ikke åbnes på grund af 
risiko for kortslutning. Hvis batteriet åbnes, 
bortfalder garantidækningen.
•  Beskyt batteriet mod varme (f.eks. også 
mod længerevarende udsættelse for stærkt 

sollys), brand og nedsænkning i væske. 
Dette er med risiko for eksplosion. 
•  Undlad at røre batteriet med papirclips, 
mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små 
metalgenstande, som kan kortslutte bat-
teriets kontakter. Kortslutning af batteriets 
kontakter kan resultere i forbrændingsska-
der eller brand. Ved beskadigelse på grund 
af sådan kortslutning bortfalder garantidæk-
ningen.
•  Forkert brug kan medføre væskelækage 
fra batteriet. Undlad kontakt med væsken. 
Vask med vand i tilfælde af utilsigtet kon-
takt med væsken. Ved øjenkontakt med 
væsken skal du søge lægehjælp. Lækkende 
batterivæske kan medføre hudirritation og 
forbrændingsskader.
•  Der kan blive afgivet dampe i tilfælde af 
beskadigelse og/eller forkert brug af batteri-
et. Sørg for frisk luft, og søg lægehjælp ved 
helbredsklager. Disse dampe kan irritere 
luftvejene.
•  Brug kun originale Bosch opladere til at 
oplade batteriet. Det kan være forbundet 
med brandrisiko ved brug af andre opladere 
end en original Bosch oplader.
•  Batteriet må kun bruges til en el-cykel 
med en original Bosch motor. Dette er den 
eneste måde at beskytte batteriet på mod 
farlig overbelastning.
•  Brug kun originale Bosch batterier, som 
er godkendt af producenten af din el-cykel. 
Brug af andre batterier er forbundet med 
risiko for personskade og/eller brand. 
• Hvis der anvendes andre batterier, påtager 
Bosch sig intet ansvar, og garantien bort-
falder.
•  Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

 Pas på ikke at tabe batteriet, når det 
afmonteres fra cyklen. Ellers kan 

batterihuset blive permanent beskadiget.

•  Batterier må ikke udsættes for meka-
niske stødbelastninger. Ellers kan de blive 
beskadiget. 
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•  Cykelmotoren fungerer ved lav spæn-
ding (36 V). Cyklen må under ingen omstæn-
digheder bruges med en anden strømkilde 
end det oprindelige batteri, som medfølger 
til cyklen. Der er beskrivelser af godkendte 
batterier senere i denne vejledning.

1.4 Oplader

 Beskyt opladeren mod regn og fugt. 
Hvis der trænger vand ind i en opla-

der, er der risiko for elektrisk stød.
•  Oplad kun Bosch lithium-ion-batterier, 
som er godkendt til el-cykler. Batterispæn-
dingen skal svare til opladerens spænding. 
Ellers er der risiko for brand og/eller eksplo-
sion.
•  Hold opladeren ren. Ved tilsmudsning 
kan der være fare for elektrisk stød.
•  Kontroller opladeren, ledningen og stik-
ket hver gang inden brug. Brug ikke oplade-
ren, hvis den ser ud til at være beskadiget. 
Du må ikke selv åbne opladeren, og den må 
kun repareres af kvalificerede teknikere og 
kun med originale reservedele. Beskadige-
de opladere, ledninger og stik øger risikoen 
for elektrisk stød.
•  Brug ikke opladeren på letantændelige 
underlag (f.eks. papir eller stof) eller i brand-
farlige omgivelser. Der er risiko for brand på 
grund af varmen fra opladeren under oplad-
ning. 
Der kan blive afgivet dampe i tilfælde af 
beskadigelse og/eller forkert brug af batteri-
et. Sørg for frisk luft, og søg lægehjælp ved 
helbredsklager. Disse dampe kan irritere 
luftvejene.
•  Hold børn under opsyn for at sikre, at de 
ikke leger med opladeren.
•  Børn og personer med nedsat fysisk, 
sensorisk eller mental funktionsevne eller 
med manglende erfaring og praktisk kend-
skab til denne oplader må ikke anvende den 
uden opsyn eller vejledning fra en person, 
som er ansvarlig for sikkerheden. Ellers er 

der risiko for fejlbetjening og/eller person-
skade.
•  På undersiden af opladeren er der en 
kort beskrivelse af vigtige sikkerhedsanvis-
ninger på engelsk, fransk og spansk med 
følg ende ordlyd (oversat):
-  Følg brugervejledningen for sikker brug 

af denne enhed. Der er risiko for elektrisk 
stød.

-  Må kun anvendes på steder, hvor der er 
tørt.

-  Må kun bruges til opladning af batterier til 
elektriske Bosch systemer. Andre batte-
rier kan eksplodere og medføre person-
skade.

-  Netledningen må ikke udskiftes.  
Dette er forbundet med risiko for brand 
og/eller eksplosion.

1.5 Motor

 Du må ikke åbne motoren selv. Moto-
ren er vedligeholdelsesfri og må kun 

repareres af din Gazelle specialforhandler 
og med originale reservedele. Derved kan 
det garanteres, at motorsikkerheden er 
opretholdt.  
Hvis batteriet åbnes af uvedkommende, 
bortfalder garantidækningen.
•  Alle komponenter, som er monteret på 
motoren, og øvrige el-cykelkomponenter 
(f.eks. kædehjul, kædehjulets kædefanger, 
pedaler osv.), må kun udskiftes med iden-
tiske komponenter eller komponenter, der 
er godkendt af producenten af din el-cykel. 
Derved beskyttes motoren mod overbelast-
ning og beskadigelse.
•  Afmonter batteriet fra el-cyklen, inden 
der foretages arbejde på den (f.eks. mon-
tering, vedligeholdelse, eftersyn af kæden 
mv.), eller transport af cyklen med bil eller fly, 
eller inden den stilles til opmagasinering.  
Der er risiko for personskade, hvis det elek-
triske system bliver aktiveret utilsigtet.
•  WALK-funktionen må kun bruges, når 
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cyklen trækkes til fods. Der er risiko for 
personskade, hvis hjulene på en el-cykel 
ikke er i kontakt med jorden ved brug af 
WALK-funktionen. Brug kun originale Bosch 
batterier, som er godkendt af producenten af 
din el-cykel. Brug af andre batterier er med 
risiko for personskade og/eller brand. Hvis 
der anvendes andre batterier, påtager Bosch 
sig intet ansvar, og garantien bortfalder. 
•  Det elektriske system må ikke ændres, 
og der må ikke monteres andre komponen-
ter for at øge strømeffekten på el-cyklen. 
Ellers risikerer du at forkorte systemets leve-
tid og beskadige trækenheden (motoren) 
og cyklen. Du risikerer også, at garantien 
på el-cyklen, som du har købt, ikke dækker. 
Desuden kan dårligt udførte ændringer af 
systemet gå ud over din og andre trafikan-
ters færdselssikkerhed med risiko for tra-
fikuheld, høje erstatningsomkostninger og 
eventuelt strafferetlig forfølgelse.

 Motoren er udelukkende beregnet til 
din el-cykel og må ikke anvendes til 

andre formål.

1.6 Vedligeholdelse og  
reparation

 Ved indstilling, vedligeholdelse eller 
rengøring af cyklen skal du passe på, 

at ledningerne ikke kommer i klemme og/
eller knækker eller bliver beskadiget på 
skarpe kanter. Få alt monteringsarbejde og 
alle indstillinger udført hos din Gazelle 
specialforhandler. 

 Sørg for at overholde brugs- og opbe-
varingstemperaturen for el-cyklens 

komponenter se senere i denne vejledning. 
Motoren, displayet og batteriet skal beskyt-
tes mod høje temperaturer (f.eks. stærkt 
sollys på steder med utilstrækkelig ventilati-
on). Disse komponenter (især batteriet) kan 
blive beskadiget af høje temperaturer.

1.7 Transport af cyklen

1.7.1 Transport af cyklen med bil 
Hvis du vil transportere cyklen på en cykel-
holder, skal du sikre dig, at cykelholderen 
kan bære den ekstra vægt, som denne cykel 
har. Batteriet skal afmonteres ved transport 
af en el-cykel på en cykelholder. Sørg for, at 
cyklen ikke er i vejen for bilens lygter. 

1.7.2 Transport af cyklen med tog
Du kan tage el-cyklen med i tog, hvor det er 
tilladt at medtage cykler. 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte 
togbanen.

1.7.3  Transport af cyklen med fly
 Selve cyklen er generelt omfattet af 

flyselskabets bestemmelser vedrø-
rende transport af cykler. Batterier er omfat-
tet af lovgivningen om transport af farligt 
gods. Der er specifikke krav til indpakning 
og mærkning, som skal overholdes ved 
transport foretaget af erhvervsbrugere eller 
tredjeparter (f.eks. luftfragt- eller vogn-
mandsfirma). Kontakt en specialist i farligt 
gods for rådgivning herom.

1.8 Garanti og levetid

Der er 2 års garanti på batteriet. Hvis det bli-
ver defekt inden for denne periode, udskif-
ter din Gazelle specialforhandler batteriet. 
Normal ældning og slitage af batteriet er 
ikke dækket af garantien mod materialefejl. 

 Pas på, at batteriet ikke bliver for varmt. 
Batteriet ældes markant hurtigere ved tem-
peraturer over 40°. Hvis batteriet udsættes 
direkte for sollys, kan det blive meget varmt. 
Batteriet bør derfor ikke efterlades i en varm 
bil, og du bør parkere cyklen i skyggen, 
når du er ude at cykle. Hvis varme ikke kan 
undgås, skal du undlade at oplade batteriet 
imens.
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 Et helt opladet batteri ældes endnu hurti-
gere ved høje temperaturer end et delvist 
opladet batteri.

Hvis du cykler med maksimal motoreffekt 
konstant, har motoren konstant brug for 
højere strømstyrke. Høj strømstyrke får 
batteriet til at ældes hurtigere.

 Du kan forlænge batteriets levetid ved at 
bruge motorassistancen med omtanke. Lav 
motorassistance slider mindst på batteriet. 
Når motoren bruger lav strømstyrke, skåner 
det batteriet.

 Oplad batteriet til ca. 60% (3-4 lysen-
de ladedioder), inden det lægges til 

langtidsopbevaring. Kontroller batteriets 
ladetilstand efter 6 måneder. Hvis der kun er 
én lysende ladediode, skal batteriet genop-
lades til ca. 60%.

 Hvis batteriet langtidsopbevares 
fuldt opladet, kan det blive beskadi-

get, selvom det selvaflader lidt, og ladeka-
paciteten kan blive markant nedsat. 

Det frarådes at lade batteriet være tilsluttet 
opladeren i længere tid ad gangen.

Den centralt placerede motor til Bosch 
systemet er slidstærk og vedligeholdelsesfri. 
Ikke desto mindre indgår den som en slita-
gedel, der er omfattet af 2 års garanti. På 
grund af motorkraften bliver sliddelene, som 
f.eks. trækenheden og bremserne, udsat for 
større belastning end på en almindelig cykel. 
Komponenterne slides hurtigere på grund af 
motorkraften.
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2. Cykelkonfiguration

Motor

bagagebærer) batteri

2.1 Bosch cykel med batteri under bagagebæreren

Motor

(stel) Batteri

2.2 Bosch cykel med stelbatteri

Styreenhed

Styreenhed

LCD display

LCD display
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Motor

Integreret stelbatteri

Styreenhed

2.3 Bosch cykel med integreret stelbatteri

LCD display

11



 Dansk–1

Bosch eBike Systems 0 275 007 AD4 | (20.4.17)

Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Åbn ikke drivenheden på egen hånd. Drivenheden må 

kun repareres af kvalificeret fagpersonale og kun med 
originale reservedele. Dermed garanteres, at drivenhe-
dens sikkerhed bevares. Ved uberettiget åbning af driven-
heden bortfalder garantikravet.

 Alle komponenter, der er monteret på drivenheden, og 
alle andre komponenter til eBike-drevet (f.eks. kæde-
blad, kædebladets holder, pedaler) må kun erstattes af 
komponenter, der er bygget på samme måde, eller af 
komponenter, der er godkendt af cykelproducenten 
specielt til din eBike. Dermed beskyttes drivenheden 
mod overbelastning og beskadigelse.

 Tag akkuen ud af eBiken, før du påbegynder arbejde 
(f.eks. eftersyn, reparation, montering, vedligeholdel-
se, arbejde på kæden osv.) på eBiken, transporterer 
den med bil eller fly eller opbevarer den. Ved utilsigtet 
aktivering af eBike-systemet er der risiko for at komme til 
skade.

 eBike-systemet kan tændes, når du skubber eBiken 
baglæns eller drejer pedalerne baglæns.

 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

 Når skubbehjælpen er tilkoblet, drejer pedalerne med. 
Sørg ved aktiveret skubbehjælp for, at dine ben har til-
strækkelig afstand til de drejende pedaler. Der er risiko for 
kvæstelser.

 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-
kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

 Rør ikke ved drivenhedens aluminiumhus med ube-
skyttede hænder eller ben efter kørsel. Under ekstreme 
forhold, f.eks. vedvarende høje drejningsmomenter ved 
lave kørehastigheder eller ved kørsel på bakker eller med 
stor belastning, kan aluminiumhuset blive meget varmt.
De temperaturer, der kan opstå på drivenhedens hus, på-
virkes af følgende faktorer:
– Omgivelsestemperatur
– Køreprofil (strækning/stigning)
– Køretid
– Understøttelsestilstande
– Brugeradfærd (egen ydelse)
– Totalvægt (cyklist, eBike, bagage)
– Drivenhedens motorafdækning
– Cykelrammens opvarmningsegenskaber
– Drivenhedens og gearskiftets type

 Du må ikke foretage ændringer på dit eBike-system el-
ler anbringe andre produkter, der kan forøge dit eBike-
systems ydelse. Dette ville som regel nedsætte systemets 
levetid, og du risikerer skader på drivenheden og på cyk-
len. Desuden er der risiko for, at dine garantikrav og man-
gelsbeføjelser vedrørende det købte produkt bortfalder. 
Ved ukorrekt håndtering af systemet nedsætter du des-
uden sikkerheden for dig selv og andre trafikanter, og ved 
ulykker, der skyldes en manipulation, risikerer du et stort 
økonomisk ansvar og tilmed strafferetlig forfølgning. 

 Følg alle nationale forskrifter vedr. registrering/god-
kendelse og brug af eBikes.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
Drivenheden er udelukkende beregnet til fremdrift af din 
eBike og må ikke anvendes til andre formål.
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din 
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.
1 Drivenhed Active Line
2 Hastighedssensor
3 Egemagnet for hastighedssensor
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Åbn ikke drivenheden på egen hånd. Drivenheden må 

kun repareres af kvalificeret fagpersonale og kun med 
originale reservedele. Dermed garanteres, at drivenhe-
dens sikkerhed bevares. Ved uberettiget åbning af driven-
heden bortfalder garantikravet.

 Alle komponenter, der er monteret på drivenheden, og 
alle andre komponenter til eBike-drevet (f.eks. kæde-
blad, kædebladets holder, pedaler) må kun erstattes af 
komponenter, der er bygget på samme måde, eller af 
komponenter, der er godkendt af cykelproducenten 
specielt til din eBike. Dermed beskyttes drivenheden 
mod overbelastning og beskadigelse.

 Tag akkuen ud af eBiken, før du påbegynder arbejde 
(f.eks. eftersyn, reparation, montering, vedligeholdel-
se, arbejde på kæden osv.) på eBiken, transporterer 
den med bil eller fly eller opbevarer den. Ved utilsigtet 
aktivering af eBike-systemet er der risiko for at komme til 
skade.

 eBike-systemet kan tændes, når du skubber eBiken 
baglæns eller drejer pedalerne baglæns.

 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

 Når skubbehjælpen er tilkoblet, drejer pedalerne med. 
Sørg ved aktiveret skubbehjælp for, at dine ben har til-
strækkelig afstand til de drejende pedaler. Der er risiko for 
kvæstelser.

 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-
kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

 Rør ikke ved drivenhedens aluminiumhus med ube-
skyttede hænder eller ben efter kørsel. Under ekstreme 
forhold, f.eks. vedvarende høje drejningsmomenter ved 
lave kørehastigheder eller ved kørsel på bakker eller med 
stor belastning, kan aluminiumhuset blive meget varmt.
De temperaturer, der kan opstå på drivenhedens hus, på-
virkes af følgende faktorer:
– Omgivelsestemperatur
– Køreprofil (strækning/stigning)
– Køretid
– Understøttelsestilstande
– Brugeradfærd (egen ydelse)
– Totalvægt (cyklist, eBike, bagage)
– Drivenhedens motorafdækning
– Cykelrammens opvarmningsegenskaber
– Drivenhedens og gearskiftets type

 Du må ikke foretage ændringer på dit eBike-system el-
ler anbringe andre produkter, der kan forøge dit eBike-
systems ydelse. Dette ville som regel nedsætte systemets 
levetid, og du risikerer skader på drivenheden og på cyk-
len. Desuden er der risiko for, at dine garantikrav og man-
gelsbeføjelser vedrørende det købte produkt bortfalder. 
Ved ukorrekt håndtering af systemet nedsætter du des-
uden sikkerheden for dig selv og andre trafikanter, og ved 
ulykker, der skyldes en manipulation, risikerer du et stort 
økonomisk ansvar og tilmed strafferetlig forfølgning. 

 Følg alle nationale forskrifter vedr. registrering/god-
kendelse og brug af eBikes.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
Drivenheden er udelukkende beregnet til fremdrift af din 
eBike og må ikke anvendes til andre formål.
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din 
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.
1 Drivenhed Active Line
2 Hastighedssensor
3 Egemagnet for hastighedssensor
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Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevid-
de

– „SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

Den benyttede motoreffekt vises på cykelcomputerens dis-
play (ikke ved Purion). Den maksimale motoreffekt afhænger 
af det valgte understøtningsniveau.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.

Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ ,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
På grund af lovbestemmelser i nogle lande kan funktionen 
skubbehjælp være udført med regionale forskelle.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren samtidig tænde og slukke forlys og 
baglys.

Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Hvornår arbejder eBike-drevet?
eBike-drevet understøtter dig under kørslen, så længe du træ-
der i pedalerne. Understøtningen fungerer kun, så længe der 
trædes i pedalerne. Motoreffekten afhænger altid af den 
kraft, der investeres, når der trædes i pedalerne.
Investerer du lidt kraft, er understøtningen ikke så stor, som 
hvis du investerer meget kraft. Det gælder uafhængigt af un-
derstøtningsniveauet.
eBike-drevet slukker automatisk ved hastigheder over 
25 km/h. Underskrider hastigheden 25 km/h, står drevet 
igen automatisk til rådighed.
En undtagelse gælder for funktionen skubbehjælp, hvor 
eBiken kan skubbes med lav hastighed uden at træde på pe-
dalerne. Ved brug af skubbehjælpen kan pedalerne dreje 
med.
Du kan til enhver tid bruge eBike som en almindelig cykel, og-
så uden understøtning; dette gøres ved at slukke for eBike-sy-
stemet eller ved at stille understøtningsniveauet på „OFF“. 
Det samme gælder, hvis akkuen er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.

De første erfaringer
Det anbefales at samle de første anbefalinger med eBike på 
gader og veje med lidt trafik.
Afprøv forskellige understøtningsniveauer. Begynd med det 
laveste understøtningsniveau. Så snart du føler dig sikker, 
kan du køre ud i trafikken med din eBike som med enhver an-
den cykel.

Understøtningsniveau Støttefaktor*
„ECO“ 40 %
„TOUR“ 100 %
„SPORT“ 170 %
„TURBO“ 250 %
* Understøtningsfaktoren kan afvige ved enkelte udførelser.
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Tekniske data

Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Kontrol af hastighedssensoren (se Fig. A)
Hastighedssensoren 2 og den tilhørende egemagnet 3 skal 
være monteret på en sådan måde, at egemagneten bevæger 
sig forbi hastighedssensoren i en afstand på mindst 5 mm og 
maks. 17 mm, når hjulet drejer en omdrejning.
Bemærk: Er afstanden mellem hastighedssensor 2 og ege-
magnet 3 for lille eller for stor, eller er hastighedssensoren 2 
ikke tilsluttet rigtigt, falder speedometervisningen  ud, og 
eBike-drevet arbejder i nødprogrammet.
Løsn i så fald skruen til egemagneten 3 og fastgør egemagne-
ten på egen, så den passerer i den rigtige afstand ved hastig-
hedssensorens markering. Hvis der efterfølgende stadig ikke 
ses en hastighed på speedometervisningen , bedes du kon-
takte en autoriseret cykelhandler.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsæt-
ninger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se brugs-

anvisning til cykelcomputeren).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se „Kontrol af ha-

stighedssensoren“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast  (se brugs-
anvisning til cykelcomputeren).

– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-
puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp, se „Skubbehjælp tændes/slukkes“, 
side Dansk–3). Motoreffekten retter sig efter det indstillede 
understøtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25 km/h, sluk-
kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Drivenhed Active Line
Typenummer 0 275 007 046
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 40
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 3
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)

Cykelbelysning 1)

Spænding ca.2) V 12
Maksimal ydelse
– Forlys
– Baglys

W
W

17,4
0,6

1) afhængigt af de lovmæssige regler og bestemmelser ikke mulig i alle 
landespecifikke udførelser via eBike-akkuen
2) Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne er kom-
patible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykelhandler) og stem-
mer overens med den angivne spænding. De nye pærer skal altid have 
samme spænding.
 Forkert isatte pærer kan blive ødelagt!
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Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevid-
de

– „SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

Den benyttede motoreffekt vises på cykelcomputerens dis-
play (ikke ved Purion). Den maksimale motoreffekt afhænger 
af det valgte understøtningsniveau.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.

Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ ,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
På grund af lovbestemmelser i nogle lande kan funktionen 
skubbehjælp være udført med regionale forskelle.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren samtidig tænde og slukke forlys og 
baglys.

Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Hvornår arbejder eBike-drevet?
eBike-drevet understøtter dig under kørslen, så længe du træ-
der i pedalerne. Understøtningen fungerer kun, så længe der 
trædes i pedalerne. Motoreffekten afhænger altid af den 
kraft, der investeres, når der trædes i pedalerne.
Investerer du lidt kraft, er understøtningen ikke så stor, som 
hvis du investerer meget kraft. Det gælder uafhængigt af un-
derstøtningsniveauet.
eBike-drevet slukker automatisk ved hastigheder over 
25 km/h. Underskrider hastigheden 25 km/h, står drevet 
igen automatisk til rådighed.
En undtagelse gælder for funktionen skubbehjælp, hvor 
eBiken kan skubbes med lav hastighed uden at træde på pe-
dalerne. Ved brug af skubbehjælpen kan pedalerne dreje 
med.
Du kan til enhver tid bruge eBike som en almindelig cykel, og-
så uden understøtning; dette gøres ved at slukke for eBike-sy-
stemet eller ved at stille understøtningsniveauet på „OFF“. 
Det samme gælder, hvis akkuen er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.

De første erfaringer
Det anbefales at samle de første anbefalinger med eBike på 
gader og veje med lidt trafik.
Afprøv forskellige understøtningsniveauer. Begynd med det 
laveste understøtningsniveau. Så snart du føler dig sikker, 
kan du køre ud i trafikken med din eBike som med enhver an-
den cykel.

Understøtningsniveau Støttefaktor*
„ECO“ 40 %
„TOUR“ 100 %
„SPORT“ 170 %
„TURBO“ 250 %
* Understøtningsfaktoren kan afvige ved enkelte udførelser.
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Tekniske data

Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Kontrol af hastighedssensoren (se Fig. A)
Hastighedssensoren 2 og den tilhørende egemagnet 3 skal 
være monteret på en sådan måde, at egemagneten bevæger 
sig forbi hastighedssensoren i en afstand på mindst 5 mm og 
maks. 17 mm, når hjulet drejer en omdrejning.
Bemærk: Er afstanden mellem hastighedssensor 2 og ege-
magnet 3 for lille eller for stor, eller er hastighedssensoren 2 
ikke tilsluttet rigtigt, falder speedometervisningen  ud, og 
eBike-drevet arbejder i nødprogrammet.
Løsn i så fald skruen til egemagneten 3 og fastgør egemagne-
ten på egen, så den passerer i den rigtige afstand ved hastig-
hedssensorens markering. Hvis der efterfølgende stadig ikke 
ses en hastighed på speedometervisningen , bedes du kon-
takte en autoriseret cykelhandler.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsæt-
ninger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se brugs-

anvisning til cykelcomputeren).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se „Kontrol af ha-

stighedssensoren“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast  (se brugs-
anvisning til cykelcomputeren).

– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-
puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp, se „Skubbehjælp tændes/slukkes“, 
side Dansk–3). Motoreffekten retter sig efter det indstillede 
understøtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25 km/h, sluk-
kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Drivenhed Active Line
Typenummer 0 275 007 046
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 40
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 3
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)

Cykelbelysning 1)

Spænding ca.2) V 12
Maksimal ydelse
– Forlys
– Baglys

W
W

17,4
0,6

1) afhængigt af de lovmæssige regler og bestemmelser ikke mulig i alle 
landespecifikke udførelser via eBike-akkuen
2) Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne er kom-
patible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykelhandler) og stem-
mer overens med den angivne spænding. De nye pærer skal altid have 
samme spænding.
 Forkert isatte pærer kan blive ødelagt!
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Test rækkevidden for din eBike under forskellige betingelser, 
før du planlægger længere og mere krævende ture.

Påvirkninger af rækkevidden
Rækkevidden påvirkes af mange faktorer, som f.eks.:
– Understøtningsniveau
– Hastighed
– Gearskifter
– Dæktype og dæktryk
– Akkuens alder og vedligeholdelsestilstand
– Strækningsprofil (stigninger) og -beskaffenhed (køreba-

nens belægning)
– Modvind og omgivelsestemperatur
– Vægt af eBike, fører og bagage.
Derfor er det ikke muligt at forudsige rækkevidden præcist, 
før man starter på en tur samt under kørsel. Generelt gælder 
imidlertid følgende:
– Ved konstant understøtningsniveau fra eBike-drevet: Jo 

mindre muskelkraft du skal bruge, for at komme op på en 
bestemt hastighed (f.eks. ved optimal anvendelse af gear-
skiftet), desto mindre energi vil eBike-drevet bruge, og 
desto større bliver en rækkevidden med en akkuopladning.

– Jo højere understøtningsniveauet vælges ved ellers ens 
betingelser, desto kortere er rækkevidden.

Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne 
er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel-
handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De 
nye pærer skal altid have samme spænding.
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Test rækkevidden for din eBike under forskellige betingelser, 
før du planlægger længere og mere krævende ture.

Påvirkninger af rækkevidden
Rækkevidden påvirkes af mange faktorer, som f.eks.:
– Understøtningsniveau
– Hastighed
– Gearskifter
– Dæktype og dæktryk
– Akkuens alder og vedligeholdelsestilstand
– Strækningsprofil (stigninger) og -beskaffenhed (køreba-

nens belægning)
– Modvind og omgivelsestemperatur
– Vægt af eBike, fører og bagage.
Derfor er det ikke muligt at forudsige rækkevidden præcist, 
før man starter på en tur samt under kørsel. Generelt gælder 
imidlertid følgende:
– Ved konstant understøtningsniveau fra eBike-drevet: Jo 

mindre muskelkraft du skal bruge, for at komme op på en 
bestemt hastighed (f.eks. ved optimal anvendelse af gear-
skiftet), desto mindre energi vil eBike-drevet bruge, og 
desto større bliver en rækkevidden med en akkuopladning.

– Jo højere understøtningsniveauet vælges ved ellers ens 
betingelser, desto kortere er rækkevidden.

Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne 
er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel-
handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De 
nye pærer skal altid have samme spænding.
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Tekniske data

Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Kontrol af hastighedssensoren (se Fig. A)
Hastighedssensoren 2 og den tilhørende egemagnet 3 skal 
være monteret på en sådan måde, at egemagneten bevæger 
sig forbi hastighedssensoren i en afstand på mindst 5 mm og 
maks. 17 mm, når hjulet drejer en omdrejning.
Bemærk: Er afstanden mellem hastighedssensor 2 og ege-
magnet 3 for lille eller for stor, eller er hastighedssensoren 2 
ikke tilsluttet rigtigt, falder speedometervisningen  ud, og 
eBike-drevet arbejder i nødprogrammet.
Løsn i så fald skruen til egemagneten 3 og fastgør egemagne-
ten på egen, så den passerer i den rigtige afstand ved hastig-
hedssensorens markering. Hvis der efterfølgende stadig ikke 
ses en hastighed på speedometervisningen , bedes du kon-
takte en autoriseret cykelhandler.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se brugs-

anvisning til cykelcomputeren).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se „Kontrol af ha-

stighedssensoren“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast  (se brugs-
anvisning til cykelcomputeren).

– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-
puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp, se „Skubbehjælp tændes/slukkes“, 
side Dansk–3). Motoreffekten retter sig efter det indstillede 
understøtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25 km/h, sluk-
kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Drivenhed Active Line Plus
Typenummer 0 275 007 047
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 50
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 3,3
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)

Cykelbelysning 1)

Spænding ca.2) V 12
Maksimal ydelse
– Forlys
– Baglys

W
W

17,4
0,6

1) afhængigt af de lovmæssige regler og bestemmelser ikke mulig i alle 
landespecifikke udførelser via eBike-akkuen
2) Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne er 
_kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykelhandler) og 
stemmer overens med den angivne spænding. De nye pærer skal altid 
have samme spænding.
 Forkert isatte pærer kan blive ødelagt!

OBJ_BUCH-3139-001.book  Page 2  Wednesday, May 31, 2017  12:10 PM

Dansk–1 

0 275 007 AD5 | (31.5.17) Bosch eBike Systems

Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Åbn ikke drivenheden på egen hånd. Drivenheden må 

kun repareres af kvalificeret fagpersonale og kun med 
originale reservedele. Dermed garanteres, at drivenhe-
dens sikkerhed bevares. Ved uberettiget åbning af driven-
heden bortfalder garantikravet.

 Alle komponenter, der er monteret på drivenheden, og 
alle andre komponenter til eBike-drevet (f.eks. kæde-
blad, kædebladets holder, pedaler) må kun erstattes af 
komponenter, der er bygget på samme måde, eller af 
komponenter, der er godkendt af cykelproducenten 
specielt til din eBike. Dermed beskyttes drivenheden 
mod overbelastning og beskadigelse.

 Tag akkuen ud af eBiken, før du påbegynder arbejde 
(f.eks. eftersyn, reparation, montering, vedligeholdel-
se, arbejde på kæden osv.) på eBiken, transporterer 
den med bil eller fly eller opbevarer den. Ved utilsigtet 
aktivering af eBike-systemet er der risiko for at komme til 
skade.

 eBike-systemet kan blive tilkoblet, når du skubber eBi-
ken baglæns.

 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

 Når skubbehjælpen er tilkoblet, drejer pedalerne med. 
Sørg ved aktiveret skubbehjælp for, at dine ben har til-
strækkelig afstand til de drejende pedaler. Der er risiko for 
kvæstelser.

 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-
kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

 Rør ikke ved drivenhedens aluminiumhus med ube-
skyttede hænder eller ben efter kørsel. Under ekstreme 
forhold, f.eks. vedvarende høje drejningsmomenter ved 
lave kørehastigheder eller ved kørsel på bakker eller med 
stor belastning, kan aluminiumhuset blive meget varmt.
De temperaturer, der kan opstå på drivenhedens hus, på-
virkes af følgende faktorer:
– Omgivelsestemperatur
– Køreprofil (strækning/stigning)
– Køretid
– Understøttelsestilstande
– Brugeradfærd (egen ydelse)
– Totalvægt (cyklist, eBike, bagage)
– Drivenhedens motorafdækning
– Cykelrammens opvarmningsegenskaber
– Drivenhedens og gearskiftets type

 Du må ikke foretage ændringer på dit eBike-system el-
ler anbringe andre produkter, der kan forøge dit eBike-
systems ydelse. Dette ville som regel nedsætte systemets 
levetid, og du risikerer skader på drivenheden og på cyk-
len. Desuden er der risiko for, at dine garantikrav og man-
gelsbeføjelser vedrørende det købte produkt bortfalder. 
Ved ukorrekt håndtering af systemet nedsætter du des-
uden sikkerheden for dig selv og andre trafikanter, og ved 
ulykker, der skyldes en manipulation, risikerer du et stort 
økonomisk ansvar og tilmed strafferetlig forfølgning. 

 Følg alle nationale forskrifter vedr. registrering/god-
kendelse og brug af eBikes.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
Drivenheden er udelukkende beregnet til fremdrift af din 
eBike og må ikke anvendes til andre formål.
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din 
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.
1 Drivenhed Active Line Plus
2 Hastighedssensor
3 Egemagnet for hastighedssensor
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Tekniske data

Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Kontrol af hastighedssensoren (se Fig. A)
Hastighedssensoren 2 og den tilhørende egemagnet 3 skal 
være monteret på en sådan måde, at egemagneten bevæger 
sig forbi hastighedssensoren i en afstand på mindst 5 mm og 
maks. 17 mm, når hjulet drejer en omdrejning.
Bemærk: Er afstanden mellem hastighedssensor 2 og ege-
magnet 3 for lille eller for stor, eller er hastighedssensoren 2 
ikke tilsluttet rigtigt, falder speedometervisningen  ud, og 
eBike-drevet arbejder i nødprogrammet.
Løsn i så fald skruen til egemagneten 3 og fastgør egemagne-
ten på egen, så den passerer i den rigtige afstand ved hastig-
hedssensorens markering. Hvis der efterfølgende stadig ikke 
ses en hastighed på speedometervisningen , bedes du kon-
takte en autoriseret cykelhandler.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se brugs-

anvisning til cykelcomputeren).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se „Kontrol af ha-

stighedssensoren“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast  (se brugs-
anvisning til cykelcomputeren).

– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-
puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp, se „Skubbehjælp tændes/slukkes“, 
side Dansk–3). Motoreffekten retter sig efter det indstillede 
understøtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25 km/h, sluk-
kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Drivenhed Active Line Plus
Typenummer 0 275 007 047
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 50
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 3,3
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)

Cykelbelysning 1)

Spænding ca.2) V 12
Maksimal ydelse
– Forlys
– Baglys

W
W

17,4
0,6

1) afhængigt af de lovmæssige regler og bestemmelser ikke mulig i alle 
landespecifikke udførelser via eBike-akkuen
2) Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne er 
_kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykelhandler) og 
stemmer overens med den angivne spænding. De nye pærer skal altid 
have samme spænding.
 Forkert isatte pærer kan blive ødelagt!
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Åbn ikke drivenheden på egen hånd. Drivenheden må 

kun repareres af kvalificeret fagpersonale og kun med 
originale reservedele. Dermed garanteres, at drivenhe-
dens sikkerhed bevares. Ved uberettiget åbning af driven-
heden bortfalder garantikravet.

 Alle komponenter, der er monteret på drivenheden, og 
alle andre komponenter til eBike-drevet (f.eks. kæde-
blad, kædebladets holder, pedaler) må kun erstattes af 
komponenter, der er bygget på samme måde, eller af 
komponenter, der er godkendt af cykelproducenten 
specielt til din eBike. Dermed beskyttes drivenheden 
mod overbelastning og beskadigelse.

 Tag akkuen ud af eBiken, før du påbegynder arbejde 
(f.eks. eftersyn, reparation, montering, vedligeholdel-
se, arbejde på kæden osv.) på eBiken, transporterer 
den med bil eller fly eller opbevarer den. Ved utilsigtet 
aktivering af eBike-systemet er der risiko for at komme til 
skade.

 eBike-systemet kan blive tilkoblet, når du skubber eBi-
ken baglæns.

 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

 Når skubbehjælpen er tilkoblet, drejer pedalerne med. 
Sørg ved aktiveret skubbehjælp for, at dine ben har til-
strækkelig afstand til de drejende pedaler. Der er risiko for 
kvæstelser.

 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-
kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

 Rør ikke ved drivenhedens aluminiumhus med ube-
skyttede hænder eller ben efter kørsel. Under ekstreme 
forhold, f.eks. vedvarende høje drejningsmomenter ved 
lave kørehastigheder eller ved kørsel på bakker eller med 
stor belastning, kan aluminiumhuset blive meget varmt.
De temperaturer, der kan opstå på drivenhedens hus, på-
virkes af følgende faktorer:
– Omgivelsestemperatur
– Køreprofil (strækning/stigning)
– Køretid
– Understøttelsestilstande
– Brugeradfærd (egen ydelse)
– Totalvægt (cyklist, eBike, bagage)
– Drivenhedens motorafdækning
– Cykelrammens opvarmningsegenskaber
– Drivenhedens og gearskiftets type

 Du må ikke foretage ændringer på dit eBike-system el-
ler anbringe andre produkter, der kan forøge dit eBike-
systems ydelse. Dette ville som regel nedsætte systemets 
levetid, og du risikerer skader på drivenheden og på cyk-
len. Desuden er der risiko for, at dine garantikrav og man-
gelsbeføjelser vedrørende det købte produkt bortfalder. 
Ved ukorrekt håndtering af systemet nedsætter du des-
uden sikkerheden for dig selv og andre trafikanter, og ved 
ulykker, der skyldes en manipulation, risikerer du et stort 
økonomisk ansvar og tilmed strafferetlig forfølgning. 

 Følg alle nationale forskrifter vedr. registrering/god-
kendelse og brug af eBikes.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
Drivenheden er udelukkende beregnet til fremdrift af din 
eBike og må ikke anvendes til andre formål.
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din 
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.
1 Drivenhed Active Line Plus
2 Hastighedssensor
3 Egemagnet for hastighedssensor
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De første erfaringer
Det anbefales at samle de første anbefalinger med eBike på 
gader og veje med lidt trafik.
Afprøv forskellige understøtningsniveauer. Begynd med det 
laveste understøtningsniveau. Så snart du føler dig sikker, 
kan du køre ud i trafikken med din eBike som med enhver an-
den cykel.
Test rækkevidden for din eBike under forskellige betingelser, 
før du planlægger længere og mere krævende ture.

Påvirkninger af rækkevidden
Rækkevidden påvirkes af mange faktorer, som f.eks.:
– Understøtningsniveau
– Hastighed
– Gearskifter
– Dæktype og dæktryk
– Akkuens alder og vedligeholdelsestilstand
– Strækningsprofil (stigninger) og -beskaffenhed (køreba-

nens belægning)
– Modvind og omgivelsestemperatur
– Vægt af eBike, fører og bagage.
Derfor er det ikke muligt at forudsige rækkevidden præcist, 
før man starter på en tur samt under kørsel. Generelt gælder 
imidlertid følgende:
– Ved konstant understøtningsniveau fra eBike-drevet: Jo 

mindre muskelkraft du skal bruge, for at komme op på en 
bestemt hastighed (f.eks. ved optimal anvendelse af gear-
skiftet), desto mindre energi vil eBike-drevet bruge, og 
desto større bliver en rækkevidden med en akkuopladning.

– Jo højere understøtningsniveauet vælges ved ellers ens 
betingelser, desto kortere er rækkevidden.

Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne 
er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel-
handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De 
nye pærer skal altid have samme spænding.
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevid-
de

– „SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

Den benyttede motoreffekt vises på cykelcomputerens dis-
play. Den maksimale motoreffekt afhænger af det valgte un-
derstøtningsniveau.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.

Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ ,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
På grund af lovbestemmelser i nogle lande kan funktionen 
skubbehjælp være udført med regionale forskelle.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren samtidig tænde og slukke forlys og 
baglys.

Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Hvornår arbejder eBike-drevet?
eBike-drevet understøtter dig under kørslen, så længe du træ-
der i pedalerne. Understøtningen fungerer kun, så længe der 
trædes i pedalerne. Motoreffekten afhænger altid af den 
kraft, der investeres, når der trædes i pedalerne.
Investerer du lidt kraft, er understøtningen ikke så stor, som 
hvis du investerer meget kraft. Det gælder uafhængigt af un-
derstøtningsniveauet.
eBike-drevet slukker automatisk ved hastigheder over 
25 km/h. Underskrider hastigheden 25 km/h, står drevet 
igen automatisk til rådighed.
En undtagelse gælder for funktionen skubbehjælp, hvor 
eBiken kan skubbes med lav hastighed uden at træde på pe-
dalerne. Ved brug af skubbehjælpen kan pedalerne dreje 
med.
Du kan til enhver tid bruge eBike som en almindelig cykel, og-
så uden understøtning; dette gøres ved at slukke for eBike-sy-
stemet eller ved at stille understøtningsniveauet på „OFF“. 
Det samme gælder, hvis akkuen er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.

Understøtningsniveau Støttefaktor*
„ECO“ 40 %
„TOUR“ 100 %
„SPORT“ 180 %
„TURBO“ 270 %
* Understøtningsfaktoren kan afvige ved enkelte udførelser.
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De første erfaringer
Det anbefales at samle de første anbefalinger med eBike på 
gader og veje med lidt trafik.
Afprøv forskellige understøtningsniveauer. Begynd med det 
laveste understøtningsniveau. Så snart du føler dig sikker, 
kan du køre ud i trafikken med din eBike som med enhver an-
den cykel.
Test rækkevidden for din eBike under forskellige betingelser, 
før du planlægger længere og mere krævende ture.

Påvirkninger af rækkevidden
Rækkevidden påvirkes af mange faktorer, som f.eks.:
– Understøtningsniveau
– Hastighed
– Gearskifter
– Dæktype og dæktryk
– Akkuens alder og vedligeholdelsestilstand
– Strækningsprofil (stigninger) og -beskaffenhed (køreba-

nens belægning)
– Modvind og omgivelsestemperatur
– Vægt af eBike, fører og bagage.
Derfor er det ikke muligt at forudsige rækkevidden præcist, 
før man starter på en tur samt under kørsel. Generelt gælder 
imidlertid følgende:
– Ved konstant understøtningsniveau fra eBike-drevet: Jo 

mindre muskelkraft du skal bruge, for at komme op på en 
bestemt hastighed (f.eks. ved optimal anvendelse af gear-
skiftet), desto mindre energi vil eBike-drevet bruge, og 
desto større bliver en rækkevidden med en akkuopladning.

– Jo højere understøtningsniveauet vælges ved ellers ens 
betingelser, desto kortere er rækkevidden.

Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne 
er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel-
handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De 
nye pærer skal altid have samme spænding.
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

OBJ_BUCH-3139-001.book  Page 4  Wednesday, May 31, 2017  12:10 PM

Dansk–3 

0 275 007 AD5 | (31.5.17) Bosch eBike Systems

Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevid-
de

– „SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

Den benyttede motoreffekt vises på cykelcomputerens dis-
play. Den maksimale motoreffekt afhænger af det valgte un-
derstøtningsniveau.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.

Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ ,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
På grund af lovbestemmelser i nogle lande kan funktionen 
skubbehjælp være udført med regionale forskelle.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren samtidig tænde og slukke forlys og 
baglys.

Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Hvornår arbejder eBike-drevet?
eBike-drevet understøtter dig under kørslen, så længe du træ-
der i pedalerne. Understøtningen fungerer kun, så længe der 
trædes i pedalerne. Motoreffekten afhænger altid af den 
kraft, der investeres, når der trædes i pedalerne.
Investerer du lidt kraft, er understøtningen ikke så stor, som 
hvis du investerer meget kraft. Det gælder uafhængigt af un-
derstøtningsniveauet.
eBike-drevet slukker automatisk ved hastigheder over 
25 km/h. Underskrider hastigheden 25 km/h, står drevet 
igen automatisk til rådighed.
En undtagelse gælder for funktionen skubbehjælp, hvor 
eBiken kan skubbes med lav hastighed uden at træde på pe-
dalerne. Ved brug af skubbehjælpen kan pedalerne dreje 
med.
Du kan til enhver tid bruge eBike som en almindelig cykel, og-
så uden understøtning; dette gøres ved at slukke for eBike-sy-
stemet eller ved at stille understøtningsniveauet på „OFF“. 
Det samme gælder, hvis akkuen er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.

Understøtningsniveau Støttefaktor*
„ECO“ 40 %
„TOUR“ 100 %
„SPORT“ 180 %
„TURBO“ 270 %
* Understøtningsfaktoren kan afvige ved enkelte udførelser.
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Åbn ikke drivenheden på egen hånd. Drivenheden må 

kun repareres af kvalificeret fagpersonale og kun med 
originale reservedele. Dermed garanteres, at drivenhe-
dens sikkerhed bevares. Ved uberettiget åbning af driven-
heden bortfalder garantikravet.

 Alle komponenter, der er monteret på drivenheden, og 
alle andre komponenter til eBike-drevet (f.eks. kæde-
blad, kædebladets holder, pedaler) må kun erstattes af 
komponenter, der er bygget på samme måde, eller af 
komponenter, der er godkendt af cykelproducenten 
specielt til din eBike. Dermed beskyttes drivenheden 
mod overbelastning og beskadigelse.

 Tag akkuen ud af eBiken, før du påbegynder arbejde 
(f.eks. eftersyn, reparation, montering, vedligeholdel-
se, arbejde på kæden osv.) på eBiken, transporterer 
den med bil eller fly eller opbevarer den. Ved utilsigtet 
aktivering af eBike-systemet er der risiko for at komme til 
skade.

 eBike-systemet kan blive tilkoblet, når du skubber eBi-
ken baglæns.

 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

 Hvis skubbehjælpen er aktiveret, skal du så vidt muligt 
prøve at dreje pedalerne med. Når skubbehjælpen er ak-
tiveret, skal du sørge for, at dine ben har tilstrækkelig af-
stand til de drejende pedaler. Der er risiko for at komme til 
skade.

 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-
kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

 Du må ikke foretage ændringer på dit eBike-system el-
ler anbringe andre produkter, der kan forøge dit eBike-
systems ydelse. Dette ville som regel nedsætte systemets 
levetid, og du risikerer skader på drivenheden og på cyk-
len. Desuden er der risiko for, at dine garantikrav og man-
gelsbeføjelser vedrørende det købte produkt bortfalder. 
Ved ukorrekt håndtering af systemet nedsætter du des-
uden sikkerheden for dig selv og andre trafikanter, og ved 
ulykker, der skyldes en manipulation, risikerer du et stort 
økonomisk ansvar og tilmed strafferetlig forfølgning. 

 Følg alle nationale forskrifter vedr. registrering/god-
kendelse og brug af eBikes.

 Læs og følg sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne i 
akkuens brugsanvisning samt i brugsanvisningen til 
din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
Drivenheden er udelukkende beregnet til fremdrift af din 
eBike og må ikke anvendes til andre formål.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Alle illustrationer af cykeldele bortset fra drivenhed, cykel-
computer inkl. betjeningsenhed, hastighedssensor og de til-
hørende holdere er skematiske og kan afvige på din eBike.
1 Drivenhed
2 Hastighedssensor
3 Egemagnet for hastighedssensor
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Åbn ikke drivenheden på egen hånd. Drivenheden må 

kun repareres af kvalificeret fagpersonale og kun med 
originale reservedele. Dermed garanteres, at drivenhe-
dens sikkerhed bevares. Ved uberettiget åbning af driven-
heden bortfalder garantikravet.

 Alle komponenter, der er monteret på drivenheden, og 
alle andre komponenter til eBike-drevet (f.eks. kæde-
blad, kædebladets holder, pedaler) må kun erstattes af 
komponenter, der er bygget på samme måde, eller af 
komponenter, der er godkendt af cykelproducenten 
specielt til din eBike. Dermed beskyttes drivenheden 
mod overbelastning og beskadigelse.

 Tag akkuen ud af eBiken, før du påbegynder arbejde 
(f.eks. eftersyn, reparation, montering, vedligeholdel-
se, arbejde på kæden osv.) på eBiken, transporterer 
den med bil eller fly eller opbevarer den. Ved utilsigtet 
aktivering af eBike-systemet er der risiko for at komme til 
skade.

 eBike-systemet kan blive tilkoblet, når du skubber eBi-
ken baglæns.

 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

 Hvis skubbehjælpen er aktiveret, skal du så vidt muligt 
prøve at dreje pedalerne med. Når skubbehjælpen er ak-
tiveret, skal du sørge for, at dine ben har tilstrækkelig af-
stand til de drejende pedaler. Der er risiko for at komme til 
skade.

 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-
kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

 Du må ikke foretage ændringer på dit eBike-system el-
ler anbringe andre produkter, der kan forøge dit eBike-
systems ydelse. Dette ville som regel nedsætte systemets 
levetid, og du risikerer skader på drivenheden og på cyk-
len. Desuden er der risiko for, at dine garantikrav og man-
gelsbeføjelser vedrørende det købte produkt bortfalder. 
Ved ukorrekt håndtering af systemet nedsætter du des-
uden sikkerheden for dig selv og andre trafikanter, og ved 
ulykker, der skyldes en manipulation, risikerer du et stort 
økonomisk ansvar og tilmed strafferetlig forfølgning. 

 Følg alle nationale forskrifter vedr. registrering/god-
kendelse og brug af eBikes.

 Læs og følg sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne i 
akkuens brugsanvisning samt i brugsanvisningen til 
din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
Drivenheden er udelukkende beregnet til fremdrift af din 
eBike og må ikke anvendes til andre formål.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Alle illustrationer af cykeldele bortset fra drivenhed, cykel-
computer inkl. betjeningsenhed, hastighedssensor og de til-
hørende holdere er skematiske og kan afvige på din eBike.
1 Drivenhed
2 Hastighedssensor
3 Egemagnet for hastighedssensor
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eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Hvis producenten har konfigureret eBike med „eMTB Mode“, 
tilpasses understøtningsfaktoren og drejemomentet dyna-
misk ud fra den kraft, som pedalerne trædes med. „eMTB 
Mode“ er nu tilgængelig til drev i Performance Line CX-
serien.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen/starthjælpen kan ikke aktiveres 
på dette understøtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevid-
de

– „SPORT“/„eMTB“
„SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik
„eMTB“: Optimal understøttelse i ethvert terræn, sports-
kørsel, forbedret dynamik, maksimal performance.

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

Den benyttede motoreffekt vises på cykelcomputerens dis-
play (ikke ved Purion). Den maksimale motoreffekt afhænger 
af det valgte understøtningsniveau.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.
Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren samtidig tænde og slukke forlys og 
baglys.

Understøtnings-
niveau

Støttefaktor1)

(Kædekobling)
Cruise CX

„ECO“ 50 % 50 %
„TOUR“ 120 % 120 %
„SPORT“/„eMTB“ 190 % 210 %...300 % 2)

„TURBO“ 275 % 300 %
1) Understøtningsfaktoren kan afvige ved enkelte udførelser.
2) Maksimumværdi
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Tekniske data Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Kontrol af hastighedssensoren (se Fig. A)
Hastighedssensoren 2 og den tilhørende egemagnet 3 skal 
være monteret på en sådan måde, at egemagneten bevæger 
sig forbi hastighedssensoren i en afstand på mindst 5 mm og 
maks. 17 mm, når hjulet drejer en omdrejning.
Bemærk: Er afstanden mellem hastighedssensor 2 og ege-
magnet 3 for lille eller for stor, eller er hastighedssensoren 2 
ikke tilsluttet rigtigt, falder speedometervisningen  ud, og 
eBike-drevet arbejder i nødprogrammet.
Løsn i så fald skruen til egemagneten 3 og fastgør egemagne-
ten på egen, så den passerer i den rigtige afstand ved hastig-
hedssensorens markering. Hvis der efterfølgende stadig ikke 
ses en hastighed på speedometervisningen, bedes du kontak-
te en autoriseret cykelhandler.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se brugs-

anvisning til cykelcomputeren).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se „Kontrol af ha-

stighedssensoren“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-

puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp, se „Skubbehjælp tændes/slukkes“, 
side Dansk–3). Motoreffekten retter sig efter det indstillede 
understøtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25 km/h, sluk-
kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25 km/h.

Drivenhed Drive Unit Cruise
Typenummer 0 275 007 063
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 63
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 4

Drivenhed Drive Unit CX
Typenummer 0 275 007 037
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 75
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 4

Cykelbelysning 1)

Spænding ca.2)3) V 6/12
Maksimal ydelse
– Forlys
– Baglys

W
W

8,4/17,4
0,6/0,6

1) afhængigt af de lovmæssige regler og bestemmelser ikke mulig i alle 
landespecifikke udførelser via eBike-akkuen
2) Spændingens størrelse er forindstillet og kan kun ændres af cykel-
handleren.
3) Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne er kom-
patible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykelhandler) og stem-
mer overens med den angivne spænding. De nye pærer skal altid have 
samme spænding.
 Forkert isatte pærer kan blive ødelagt!
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eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Hvis producenten har konfigureret eBike med „eMTB Mode“, 
tilpasses understøtningsfaktoren og drejemomentet dyna-
misk ud fra den kraft, som pedalerne trædes med. „eMTB 
Mode“ er nu tilgængelig til drev i Performance Line CX-
serien.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen/starthjælpen kan ikke aktiveres 
på dette understøtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevid-
de

– „SPORT“/„eMTB“
„SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik
„eMTB“: Optimal understøttelse i ethvert terræn, sports-
kørsel, forbedret dynamik, maksimal performance.

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

Den benyttede motoreffekt vises på cykelcomputerens dis-
play (ikke ved Purion). Den maksimale motoreffekt afhænger 
af det valgte understøtningsniveau.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.
Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren samtidig tænde og slukke forlys og 
baglys.

Understøtnings-
niveau

Støttefaktor1)

(Kædekobling)
Cruise CX

„ECO“ 50 % 50 %
„TOUR“ 120 % 120 %
„SPORT“/„eMTB“ 190 % 210 %...300 % 2)

„TURBO“ 275 % 300 %
1) Understøtningsfaktoren kan afvige ved enkelte udførelser.
2) Maksimumværdi
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Tekniske data Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Kontrol af hastighedssensoren (se Fig. A)
Hastighedssensoren 2 og den tilhørende egemagnet 3 skal 
være monteret på en sådan måde, at egemagneten bevæger 
sig forbi hastighedssensoren i en afstand på mindst 5 mm og 
maks. 17 mm, når hjulet drejer en omdrejning.
Bemærk: Er afstanden mellem hastighedssensor 2 og ege-
magnet 3 for lille eller for stor, eller er hastighedssensoren 2 
ikke tilsluttet rigtigt, falder speedometervisningen  ud, og 
eBike-drevet arbejder i nødprogrammet.
Løsn i så fald skruen til egemagneten 3 og fastgør egemagne-
ten på egen, så den passerer i den rigtige afstand ved hastig-
hedssensorens markering. Hvis der efterfølgende stadig ikke 
ses en hastighed på speedometervisningen, bedes du kontak-
te en autoriseret cykelhandler.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se brugs-

anvisning til cykelcomputeren).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se „Kontrol af ha-

stighedssensoren“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-

puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp, se „Skubbehjælp tændes/slukkes“, 
side Dansk–3). Motoreffekten retter sig efter det indstillede 
understøtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25 km/h, sluk-
kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25 km/h.

Drivenhed Drive Unit Cruise
Typenummer 0 275 007 063
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 63
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 4

Drivenhed Drive Unit CX
Typenummer 0 275 007 037
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 75
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 4

Cykelbelysning 1)

Spænding ca.2)3) V 6/12
Maksimal ydelse
– Forlys
– Baglys

W
W

8,4/17,4
0,6/0,6

1) afhængigt af de lovmæssige regler og bestemmelser ikke mulig i alle 
landespecifikke udførelser via eBike-akkuen
2) Spændingens størrelse er forindstillet og kan kun ændres af cykel-
handleren.
3) Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne er kom-
patible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykelhandler) og stem-
mer overens med den angivne spænding. De nye pærer skal altid have 
samme spænding.
 Forkert isatte pærer kan blive ødelagt!
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Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Hvornår arbejder eBike-drevet?
eBike-drevet understøtter dig under kørslen, så længe du træ-
der i pedalerne. Understøtningen fungerer kun, så længe der 
trædes i pedalerne. Motoreffekten afhænger altid af den 
kraft, der investeres, når der trædes i pedalerne.
Investerer du lidt kraft, er understøtningen ikke så stor, som 
hvis du investerer meget kraft. Det gælder uafhængigt af un-
derstøtningsniveauet.
eBike-drevet slukker automatisk ved hastigheder over 
25 km/h. Underskrider hastigheden 25 km/h, står drevet 
igen automatisk til rådighed.
En undtagelse gælder for funktionen skubbehjælp, hvor 
eBiken kan skubbes med lav hastighed uden at træde på pe-
dalerne. Ved brug af skubbehjælpen kan pedalerne dreje 
med.
Du kan til enhver tid bruge eBike som en almindelig cykel, og-
så uden understøtning; dette gøres ved at slukke for eBike-sy-
stemet eller ved at stille understøtningsniveauet på „OFF“. 
Det samme gælder, hvis akkuen er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.

De første erfaringer
Det anbefales at samle de første anbefalinger med eBike på 
gader og veje med lidt trafik.
Afprøv forskellige understøtningsniveauer. Begynd med det 
laveste understøtningsniveau. Så snart du føler dig sikker, 
kan du køre ud i trafikken med din eBike som med enhver an-
den cykel.
Test rækkevidden for din eBike under forskellige betingelser, 
før du planlægger længere og mere krævende ture.

Påvirkninger af rækkevidden
Rækkevidden påvirkes af mange faktorer, som f.eks.:
– Understøtningsniveau
– Hastighed
– Gearskifter
– Dæktype og dæktryk
– Akkuens alder og vedligeholdelsestilstand
– Strækningsprofil (stigninger) og -beskaffenhed (køreba-

nens belægning)
– Modvind og omgivelsestemperatur
– Vægt af eBike, fører og bagage.

Derfor er det ikke muligt at forudsige rækkevidden præcist, 
før man starter på en tur samt under kørsel. Generelt gælder 
imidlertid følgende:
– Ved konstant understøtningsniveau fra eBike-drevet: Jo 

mindre muskelkraft du skal bruge, for at komme op på en 
bestemt hastighed (f.eks. ved optimal anvendelse af gear-
skiftet), desto mindre energi vil eBike-drevet bruge, og 
desto større bliver en rækkevidden med en akkuopladning.

– Jo højere understøtningsniveauet vælges ved ellers ens 
betingelser, desto kortere er rækkevidden.

Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne 
er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel-
handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De 
nye pærer skal altid have samme spænding.
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Hvornår arbejder eBike-drevet?
eBike-drevet understøtter dig under kørslen, så længe du træ-
der i pedalerne. Understøtningen fungerer kun, så længe der 
trædes i pedalerne. Motoreffekten afhænger altid af den 
kraft, der investeres, når der trædes i pedalerne.
Investerer du lidt kraft, er understøtningen ikke så stor, som 
hvis du investerer meget kraft. Det gælder uafhængigt af un-
derstøtningsniveauet.
eBike-drevet slukker automatisk ved hastigheder over 
25 km/h. Underskrider hastigheden 25 km/h, står drevet 
igen automatisk til rådighed.
En undtagelse gælder for funktionen skubbehjælp, hvor 
eBiken kan skubbes med lav hastighed uden at træde på pe-
dalerne. Ved brug af skubbehjælpen kan pedalerne dreje 
med.
Du kan til enhver tid bruge eBike som en almindelig cykel, og-
så uden understøtning; dette gøres ved at slukke for eBike-sy-
stemet eller ved at stille understøtningsniveauet på „OFF“. 
Det samme gælder, hvis akkuen er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.

De første erfaringer
Det anbefales at samle de første anbefalinger med eBike på 
gader og veje med lidt trafik.
Afprøv forskellige understøtningsniveauer. Begynd med det 
laveste understøtningsniveau. Så snart du føler dig sikker, 
kan du køre ud i trafikken med din eBike som med enhver an-
den cykel.
Test rækkevidden for din eBike under forskellige betingelser, 
før du planlægger længere og mere krævende ture.

Påvirkninger af rækkevidden
Rækkevidden påvirkes af mange faktorer, som f.eks.:
– Understøtningsniveau
– Hastighed
– Gearskifter
– Dæktype og dæktryk
– Akkuens alder og vedligeholdelsestilstand
– Strækningsprofil (stigninger) og -beskaffenhed (køreba-

nens belægning)
– Modvind og omgivelsestemperatur
– Vægt af eBike, fører og bagage.

Derfor er det ikke muligt at forudsige rækkevidden præcist, 
før man starter på en tur samt under kørsel. Generelt gælder 
imidlertid følgende:
– Ved konstant understøtningsniveau fra eBike-drevet: Jo 

mindre muskelkraft du skal bruge, for at komme op på en 
bestemt hastighed (f.eks. ved optimal anvendelse af gear-
skiftet), desto mindre energi vil eBike-drevet bruge, og 
desto større bliver en rækkevidden med en akkuopladning.

– Jo højere understøtningsniveauet vælges ved ellers ens 
betingelser, desto kortere er rækkevidden.

Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne 
er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel-
handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De 
nye pærer skal altid have samme spænding.
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i brugsanvisningen anvendte begreb „akku“ vedrører, uaf-
hængigt af konstruktionen, både standard-akkuer (akkuer 
med holder på cyklens stel) og bagagebærer-akkuer (akkuer 
med holder i bagagebæreren).
 Åbn ikke drivenheden på egen hånd. Drivenheden må 

kun repareres af kvalificeret fagpersonale og kun med 
originale reservedele. Dermed garanteres, at drivenhe-
dens sikkerhed bevares. Ved uberettiget åbning af driven-
heden bortfalder garantikravet.

 Alle komponenter, der er monteret på drivenheden, og 
alle andre komponenter til eBike-drevet (f.eks. kæde-
blad, kædebladets holder, pedaler) må kun erstattes af 
komponenter, der er bygget på samme måde, eller af 
komponenter, der er godkendt af cykelproducenten 
specielt til din eBike. Dermed beskyttes drivenheden 
mod overbelastning og beskadigelse.

 Tag akkuen ud af eBiken, før du påbegynder arbejde 
(f.eks. eftersyn, reparation, montering, vedligeholdel-
se, arbejde på kæden osv.) på eBiken, transporterer 
den med bil eller fly eller opbevarer den. Ved utilsigtet 
aktivering af eBike-systemet er der risiko for at komme til 
skade.

 eBike-systemet kan blive tilkoblet, når du skubber 
eBiken baglæns.

 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

 Når skubbehjælpen er tilkoblet, drejer pedalerne med, 
hvis cyklen har bagbremse. Sørg for, at dine ben har til-
strækkelig afstand til de drejende pedaler, når skubbe-
hjælpen er aktiveret. Der er fare for at komme til skade.

 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-
kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

 Du må ikke foretage ændringer på dit eBike-system el-
ler anbringe andre produkter, der kan forøge dit eBike-
systems ydelse. Dette ville som regel nedsætte systemets 
levetid, og du risikerer skader på drivenheden og på cyk-
len. Desuden er der risiko for, at dine garantikrav og man-
gelsbeføjelser vedrørende det købte produkt bortfalder. 
Ved ukorrekt håndtering af systemet nedsætter du des-
uden sikkerheden for dig selv og andre trafikanter, og ved 
ulykker, der skyldes en manipulation, risikerer du et stort 
økonomisk ansvar og tilmed strafferetlig forfølgning. 

 Følg alle nationale forskrifter vedr. registrering/god-
kendelse og brug af eBikes.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
Drivenheden er udelukkende beregnet til fremdrift af din 
eBike og må ikke anvendes til andre formål.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Alle illustrationer af cykeldele bortset fra drivenhed, cykel-
computer inkl. betjeningsenhed, hastighedssensor og de til-
hørende holdere er skematiske og kan afvige på din eBike.
1 Drivenhed
2 Hastighedssensor
3 Egemagnet for hastighedssensor

Tekniske data
Drivenhed Drive Unit Speed
Typenummer 0 275 007 041
Nominel konstant ydelse W 250
Drejningsmoment på drev 
maks. Nm 63
Nominel spænding V 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 4
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Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Kontrol af hastighedssensoren (se Fig. A)
Hastighedssensoren 2 og den tilhørende egemagnet 3 skal 
være monteret på en sådan måde, at egemagneten bevæger 
sig forbi hastighedssensoren i en afstand på mindst 5 mm og 
maks. 17 mm, når hjulet drejer en omdrejning.
Bemærk: Er afstanden mellem hastighedssensor 2 og ege-
magnet 3 for lille eller for stor, eller er hastighedssensoren 2 
ikke tilsluttet rigtigt, falder speedometervisningen  ud, og 
eBike-drevet arbejder i nødprogrammet.
Løsn i så fald skruen til egemagneten 3 og fastgør egemagne-
ten på egen, så den passerer i den rigtige afstand ved hastig-
hedssensorens markering. Hvis der efterfølgende stadig ikke 
ses en hastighed på speedometervisningen , bedes du kon-
takte en autoriseret cykelhandler.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se brugs-

anvisning til cykelcomputeren).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se „Kontrol af ha-

stighedssensoren“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Tryk med indsat cykelcomputer på eBike-akkuens 

tænd/sluk-tast (se brugsanvisning til akkuen).
Når eBike-systemet tændes, befinder det sig i tilstanden 
„OFF“. Vælg det ønskede hjælpeniveau, og kør.
Bemærk: Afhængigt af modellen er det også muligt at starte i 
den tidligere indstillede tilstand.
Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp, se „Skubbehjælp tændes/slukkes“, 
side Dansk–3). Motoreffekten retter sig efter det indstillede 
understøtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 45 km/h, sluk-
kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 45 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (se brugsanvis-

ning til akkuen).
– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af automatiske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de auto-
matiske skiftesystemer er beskrevet i brugsanvisningen til cy-
kelcomputeren.

Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.

Cykelbelysning 1)

Spænding ca. 2)3) V 6/12
Maksimal ydelse
– Forlys
– Baglys

W
W

8,4/17,4
0,6/0,6

1) afhængigt af de lovmæssige regler og bestemmelser ikke mulig i alle 
landespecifikke udførelser via eBike-akkuen
2) Spændingens størrelse er forindstillet og kan kun ændres af cykel-
handleren.
3) Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne er 
kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykelhandler) og 
stemmer overens med den angivne spænding. De nye pærer skal altid 
have samme spænding.
 Forkert isatte pærer kan blive ødelagt!
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Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Kontrol af hastighedssensoren (se Fig. A)
Hastighedssensoren 2 og den tilhørende egemagnet 3 skal 
være monteret på en sådan måde, at egemagneten bevæger 
sig forbi hastighedssensoren i en afstand på mindst 5 mm og 
maks. 17 mm, når hjulet drejer en omdrejning.
Bemærk: Er afstanden mellem hastighedssensor 2 og ege-
magnet 3 for lille eller for stor, eller er hastighedssensoren 2 
ikke tilsluttet rigtigt, falder speedometervisningen  ud, og 
eBike-drevet arbejder i nødprogrammet.
Løsn i så fald skruen til egemagneten 3 og fastgør egemagne-
ten på egen, så den passerer i den rigtige afstand ved hastig-
hedssensorens markering. Hvis der efterfølgende stadig ikke 
ses en hastighed på speedometervisningen , bedes du kon-
takte en autoriseret cykelhandler.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se brugs-

anvisning til cykelcomputeren).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se „Kontrol af ha-

stighedssensoren“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Tryk med indsat cykelcomputer på eBike-akkuens 

tænd/sluk-tast (se brugsanvisning til akkuen).
Når eBike-systemet tændes, befinder det sig i tilstanden 
„OFF“. Vælg det ønskede hjælpeniveau, og kør.
Bemærk: Afhængigt af modellen er det også muligt at starte i 
den tidligere indstillede tilstand.
Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp, se „Skubbehjælp tændes/slukkes“, 
side Dansk–3). Motoreffekten retter sig efter det indstillede 
understøtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 45 km/h, sluk-
kes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 45 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast .
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (se brugsanvis-

ning til akkuen).
– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af automatiske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de auto-
matiske skiftesystemer er beskrevet i brugsanvisningen til cy-
kelcomputeren.

Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.

Cykelbelysning 1)

Spænding ca. 2)3) V 6/12
Maksimal ydelse
– Forlys
– Baglys

W
W

8,4/17,4
0,6/0,6

1) afhængigt af de lovmæssige regler og bestemmelser ikke mulig i alle 
landespecifikke udførelser via eBike-akkuen
2) Spændingens størrelse er forindstillet og kan kun ændres af cykel-
handleren.
3) Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne er 
kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykelhandler) og 
stemmer overens med den angivne spænding. De nye pærer skal altid 
have samme spænding.
 Forkert isatte pærer kan blive ødelagt!
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Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.
Når eBike-systemet tændes, befinder det sig i tilstanden 
„OFF“. 

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevid-
de

– „SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

Den hentede motoreffekt vises på cykelcomputerens display. 
Den maksimale motoreffekt afhænger af det valgte understøt-
ningsniveau.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten„+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.
Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten„+“ ,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. hvis man bremser eller støder 

på en forhindring),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
Bemærk: Ved enkelte systemer kan der opnås en hastighed 
på 18 km/h (starthjælp).

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren samtidig tænde og slukke forlys og 
baglys.

Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Hvornår arbejder eBike-drevet?
eBike-drevet understøtter dig under kørslen, så længe du træ-
der i pedalerne. Understøtningen fungerer kun, så længe der 
trædes i pedalerne. Motoreffekten afhænger altid af den 
kraft, der investeres, når der trædes i pedalerne.
Investerer du lidt kraft, er understøtningen ikke så stor, som 
hvis du investerer meget kraft. Det gælder uafhængigt af un-
derstøtningsniveauet.
eBike-drevet slukker automatisk ved hastigheder over 
45 km/h. Underskrider hastigheden 45 km/h, står drevet 
igen automatisk til rådighed.
En undtagelse gælder for funktionen starthjælp, hvor eBiken 
kan køres med lav hastighed uden at træde på pedalerne. Ved 
brug af starthjælpen kan pedalerne dreje med.
Du kan til enhver tid bruge eBike som en almindelig cykel, og-
så uden understøtning; dette gøres ved at slukke for eBike-sy-
stemet eller ved at stille understøtningsniveauet på „OFF“. 
Det samme gælder, hvis akkuen er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.

De første erfaringer
Det anbefales at samle de første anbefalinger med eBike på 
gader og veje med lidt trafik.
Afprøv forskellige understøtningsniveauer. Begynd med det 
laveste understøtningsniveau. Så snart du føler dig sikker, 
kan du køre ud i trafikken med din eBike som med enhver an-
den cykel.
Test rækkevidden for din eBike under forskellige betingelser, 
før du planlægger længere og mere krævende ture.

Understøtningsniveau Støttefaktor*
(Kædekobling)

„ECO“ 55 %
„TOUR“ 120 %
„SPORT“ 190 %
„TURBO“ 275 %
* Motoreffekten kan afvige ved enkelte udførelser.
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Påvirkninger af rækkevidden
Rækkevidden påvirkes af mange faktorer, som f.eks.:
– Understøtningsniveau
– Hastighed
– Gearskifter
– Dæktype og dæktryk
– Akkuens alder og vedligeholdelsestilstand
– Strækningsprofil (stigninger) og -beskaffenhed (køreba-

nens belægning)
– Modvind og omgivelsestemperatur
– Vægt af eBike, fører og bagage.
Derfor er det ikke muligt at forudsige rækkevidden præcist, 
før man starter på en tur samt under kørsel. Generelt gælder 
imidlertid følgende:
– Ved konstant understøtningsniveau fra eBike-drevet: Jo 

mindre muskelkraft du skal bruge, for at komme op på en 
bestemt hastighed (f.eks. ved optimal anvendelse af gear-
skiftet), desto mindre energi vil eBike-drevet bruge, og 
desto større bliver en rækkevidden med en akkuopladning.

– Jo højere understøtningsniveauet vælges ved ellers ens 
betingelser, desto kortere er rækkevidden.

Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne 
er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel-
handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De 
nye pærer skal altid have samme spænding.
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrug-
te akkuer/batterier indsamles separat og gen-
bruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

OBJ_BUCH-2822-001.book  Page 4  Wednesday, April 13, 2016  4:09 PM

30



Dansk–4 

0 275 007 PDS | (13.4.16) Bosch eBike Systems

Påvirkninger af rækkevidden
Rækkevidden påvirkes af mange faktorer, som f.eks.:
– Understøtningsniveau
– Hastighed
– Gearskifter
– Dæktype og dæktryk
– Akkuens alder og vedligeholdelsestilstand
– Strækningsprofil (stigninger) og -beskaffenhed (køreba-

nens belægning)
– Modvind og omgivelsestemperatur
– Vægt af eBike, fører og bagage.
Derfor er det ikke muligt at forudsige rækkevidden præcist, 
før man starter på en tur samt under kørsel. Generelt gælder 
imidlertid følgende:
– Ved konstant understøtningsniveau fra eBike-drevet: Jo 

mindre muskelkraft du skal bruge, for at komme op på en 
bestemt hastighed (f.eks. ved optimal anvendelse af gear-
skiftet), desto mindre energi vil eBike-drevet bruge, og 
desto større bliver en rækkevidden med en akkuopladning.

– Jo højere understøtningsniveauet vælges ved ellers ens 
betingelser, desto kortere er rækkevidden.

Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Ved skift af pærer skal du være opmærksom på, om pærerne 
er kompatible med Bosch eBike-systemet (spørg din cykel-
handler) og stemmer overens med den angivne spænding. De 
nye pærer skal altid have samme spænding.
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrug-
te akkuer/batterier indsamles separat og gen-
bruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Lad dig ikke aflede af visningen på cykelcomputeren. 

Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer 
du at blive involveret i en ulykke.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
CykelcomputerenPurion er beregnet til styring af et Bosch 
eBike-system samt visning af køredata. 
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din 
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.

1 Tænd/sluk-tast cykelcomputer
2 Taste skubbehjælp „WALK“
3 Fastgørelsesskrue cykelcomputer
4 Holder til cykelcomputer
5 Tasten Sænk understøtning „–“
6 Tasten Forøg understøtning „+“
7 Display
8 Beskyttelseskappe til USB-bøsning
9 USB-diagnosebøsning(kun til vedligeholdelsesarbejde)

10 Låg til batterirum

Visningselementer cykelcomputer
a Indikator fartmåler
b Indikator enhed km/h
c Indikator enhed mph
d Indikator for samlet distance „TOTAL“
e Indikator for rækkevidde „RANGE“
f Indikator for service 
g Indikator for akkuens opladningstilstand
h Indikator belysning
i Indikator for understøtningsniveau/serviceindikator
j Indikator for strækning „TRIP“

Tekniske data

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se brugsanvisning 

til drivenheden).

Cykelcomputer Purion
Typenummer 1 270 020 916/925

1 270 020 917/926
Batterier 1) 2 x 3 V CR2016
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Kapslingsklasse 2) IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 0,1
1) Vi anbefaler at benytte de batterier, der tilbydes af Bosch. De kan 
rekvireres hos din cykelhandler (varenummer: 1 270 016 819).
2) med lukket USB-afdækning
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)
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eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 1 med indsat 

eBike-akku.
– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast (se brugsanvisning 

til akkuen).
Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp eller i understøtningsniveauet 
„OFF“). Motoreffekten retter sig efter det indstillede under-
støtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25/45 km/h, 
slukkes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25/45 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 1.
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

Når systemet slukkes, lukker det ned. Det varer ca. 3 sekun-
der. Systemet kan først tændes igen, når nedlukningen er af-
sluttet. 
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.
Bemærk: Sluk altid eBike-systemet, når du parkerer eBiken.
Bemærk: Skulle cykelcomputerens batterier være tomme, 
kan du alligevel tænde din eBike på cyklens akku. Det anbefa-
les imidlertid at skifte de interne batterier hurtigst muligt for 
at undgå beskadigelser.

Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Symboler og deres betydning

Energiforsyning af cykelcomputeren
Cykelcomputeren forsynes med spænding via to CR2016-
knapceller.

Skift af batterier (se Fig. A)
Hvis cykelcomputeren viser„LOW BAT“ på displayet, skal du 
tage cykelcomputeren af styret, idet du skruer cykelcompute-
rens fastgørelsesskrue 3 ud. Åbn batteridækslet 10 med en 
passende mønt, tag de brugte batterier ud, og indsæt nye bat-
terier af typen CR 2016. De af Bosch anbefalede batterier fås 
hos din cykelhandler.
Kontrollér, at polerne vender rigtigt.
Luk batterirummet igen, og fastgør cykelcomputeren med 
fastgørelsesskruen 3 på din eBikes styr.

Indikator for akkuens opladningstilstand
Indikatoren for akkuens opladningstilstand g viser eBike-ak-
kuens opladningstilstand. eBike-akkuens opladningstilstand 
kan også aflæses på lysdioderne på selve akkuen.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på 
tasten„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen tryk-
ker du på tasten„+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBi-
kens drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.
Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ 6,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.

Symbol Forklaring
Kort tastetryk (kortere end1 sekund)
Middellangt tastetryk (mellem1 sekund og 
2,5 sekunder)
Langt tastetryk (længere end2,5 sekund)

I indikatoren g svarer hver bjælke i akkusymbolet til ca. 20 % 
kapacitet:

eBike-akkuen er ladet helt op.
eBike-akkuen bør genoplades.
Ladetilstandsindikatorens lysdioder på akkuen 
slukkes. Kapaciteten til understøttelse af fremdrif-
ten er brugt op, og understøtningen frakobles 
blidt. Den resterende kapacitet stilles til rådighed 
for belysningen, og indikatoren blinker.
eBike-akkuens resterende kapacitet rækker til ca. 
2 timers cykelbelysning.
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Understøtningsniveau indstilles
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-
drevet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under 
kørsel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Hvis producenten har konfigureret eBike med „eMTB Mode“, 
erstattes understøtningsniveauet „SPORT“ af „eMTB“. 
I „eMTB Mode“ tilpasses understøtningsfaktoren og dreje-
momentet dynamisk ud fra den kraft, som pedalerne trædes 
med. „eMTB Mode“ er nu tilgængelig til drev i 
Performance Line CX-serien.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor 
rækkevidde

– „SPORT“/„eMTB“:
„SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik
„eMTB“: Optimal understøttelse i ethvert terræn, sports-
kørsel, forbedret dynamik, maksimal performance.

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

For at forøge understøtningsniveauet skal du trykke kort  
på tasten„+“ 6 på cykelcomputeren en eller flere gange, til 
det ønskede understøtningsniveau ses i visningen i, og for at 
sænke trykkes kort  på tasten„–“ 5.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I udførelsen, hvor kørelyset strømforsynes via eBike-syste-
met, kan du med et middel tryk  på tasten„+“ samtidig tæn-
de og slukke forlys og baglys. Cykelbelysningen kan slukkes 
med et langt tryk  på tasten „+“.
Når lyset er tændt, vises belysningssymbolet h.
Tænding og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydel-
se på displayets baggrundsbelysning.

Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Hastigheds- og afstandsvisninger
I fartmålerindikatoren a vises altid den aktuelle hastighed.
I visningen i ses som standard altid den sidste indstilling. Med 
gentagne middellange tryk  på tasten„–“ vises efter hinan-
den kørestrækningen „TRIP“, samlet antal kilometer„TO-
TAL“ og akkuens rækkevidde „RANGE“. (Med et kort tryk  
på tasten„–“ sænkes understøtningsniveauet!)
Du kan nulstille kørestrækningen„TRIP“ med et langt 
tryk på tasterne„+“ og„–“ samtidig. Først vises„RESET“ 
på displayet. Hvis du fortsat trykker på begge taster, sættes 
kørestrækningen„TRIP“ til „0“.
Du kan ændre de viste værdier fra kilometer til miles ved at 
holde tasten„–“ nede og trykke kort på tænd/sluk-tasten 
1 .
I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde kan der forespør-
ges om delsystemernes versioner. Tryk med slukket system 
samtidig på tasterne„–“ og „+“, og tryk derefter på 
tænd/sluk-tasten 1 .
USB-bøsningen er forbeholdt tilslutning af diagnosesyste-
mer. USB-bøsningen har ingen andre funktioner.
  USB-tilslutningen skal altid lukkes helt med beskyttel-

seskappen 8.

Handling Taster Varighed
Tænd cykelcomputer Vilkårlig
Sluk cykelcomputer Vilkårlig
Forøg understøtning +
Nedsæt understøtning –
Visning „TRIP“, „TOTAL“, „RANGE“, 
understøtningstilstande –
Tænd cykelbelysning +
Sluk cykelbelysning +
Nulstil kørestrækning – +
Aktivér skubbehjælp
Udfør skubbehjælp

WALK
+

1.
2. Vilkårlig

Omstil fra kilometer til miles – 1. Hold
2. 

Forespørg om versioner 1)2) – + 1. Hold
2. 

Indstil display-lysstyrken 3) – +

– eller +

1. Hold
2. 

1) eBike-systemet skal være slukket.
2) Informationerne vises som løbende tekst.
3) Displayet skal være frakoblet.
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Visning af fejlkode
eBike-systemets komponenter kontrolleres hele tiden auto-
matisk. Hvis der konstateres en fejl, vises den pågældende 
fejlkode i speedometervisningen a.

Drevet slukkes i givet fald automatisk afhængigt af fejltypen. 
En viderekørsel uden understøtning er dog til enhver tid mu-
lig. Før yderligere kørsler bør eBike kontrolleres.
 Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre repara-

tioner. 

Code Årsag Afhjælpning
410 En eller flere af cykelcomputerens ta-

ster er blokeret.
Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. på grund af indtrængt snavs. 
Rengør i givet fald tasterne.

414 Forbindelsesproblem med betjenings-
enheden

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

418 En eller flere taster på betjeningsenhe-
den er blokerede.

Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. på grund af indtrængt snavs. 
Rengør i givet fald tasterne.

419 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

422 Forbindelsesproblem for drivenheden Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret
423 Forbindelsesproblem for eBike-akku-

en
Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

424 Kommunikationsfejl blandt kompo-
nenterne

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

426 Intern tidsoverskridelsesfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. I denne fejltilstand er det ikke muligt at få vist eller til-
passe dækomkredsen i grundindstillingsmenuen. 

430 Cykelcomputerens interne akku er 
tom

Oplad cykelcomputeren (i holderen eller via USB-tilslutning)

431 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

440 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

450 Intern softwarefejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

460 Fejl på USB-tilslutningen Fjern kablet fra cykelcomputerens USB-tilslutning. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

490 Intern fejl i cykelcomputeren Få kontrolleret cykelcomputeren
500 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
502 Fejl i cykelbelysningen Kontroller lyset og den tilhørende ledningsføring. Genstart systemet. Hvis 

problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 
503 Fejl på hastighedssensoren Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
510 Intern følerfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
511 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
530 Batterifejl Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud, og indsæt eBike-akkuen igen. Gen-

start systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

531 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 
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540 Temperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl 
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

550 En ugyldig forbruger blev registreret. Fjern forbrugeren. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du 
kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

580 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

591 Autentificeringsfejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart 
systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

592 Inkompatible komponenter Anvend kompatibelt display. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte 
Bosch eBike-forhandleren. 

593 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

595, 596 Kommunikationsfejl Kontrollér gearkablerne, og genstart systemet. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

602 Intern batterifejl under opladning Adskil laderen fra batteriet. Genstart eBike-systemet. Slut laderen til 
batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

602 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

603 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

605 Batteritemperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl 
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

605 Batteritemperaturfejl under 
opladningen

Adskil laderen fra batteriet. Lad batteriet køle af. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

606 Ekstern batterifejl Kontroller ledningsføringen. Genstart systemet. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

610 Batterispændingsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

620 Fejl på lader Udskift laderen. Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
640 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
655 Batterimultifejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart 

systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-for-
handleren. 

656 Software-versionsfejl Kontakt din Bosch eBike-forhandler, så denne kan opdatere softwaren.
7xx Gearfejl Følg brugsanvisningen fra gearproducenten.
Ingen 
visning

Intern fejl i cykelcomputeren Genstart dit eBike-system ved at slukke og tænde igen.

Code Årsag Afhjælpning
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Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Brug en blød klud, der kun er fugtet med vand, til rengøring af 
din cykelcomputer. Brug ikke rengøringsmiddel.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Desuden kan cykelproducenten eller cykelhandleren lagre et 
antal kørte kilometer i systemet med henblik på servicetermi-
nen. I så fald vil cykelcomputeren angive den forfaldne servi-
cetermin med visningen f „ “.
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage 
skal indsamles og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrug-
te akkuer/batterier indsamles separat og gen-
bruges iht. gældende miljøforskrifter.

Udtjente akkuer og cykelcomputere skal afleveres til en auto-
riseret cykelhandler.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Brug ikke cykelcomputeren som håndtag. Hvis du løfter 

eBiken i cykelcomputeren, kan du beskadige cykelcompu-
teren irreparabelt.

 Lad dig ikke aflede af visningen på cykelcomputeren. 
Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer 
du at blive involveret i en ulykke. Hvis du ønsker at foretage 
indtastninger i din cykelcomputer ud over understøtnings-
niveauet, skal du standse og indtaste de pågældende data.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
CykelcomputerenIntuvia er beregnet til styring af et Bosch 
eBike-system samt visning af køredata. 
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din 
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.

1 Taste indikatorfunktion „i“
2 Tast til cykelbelysning
3 Cykelcomputer
4 Holder til cykelcomputer
5 Tænd/sluk-tast cykelcomputer
6 Reset-taste „RESET“
7 USB-bøsning
8 Beskyttelseskappe til USB-bøsning
9 Betjeningsenhed

10 Taste visefunktion „i“ på betjeningsenheden
11 Taste sænk understøtning/blad nedad „–“
12 Taste forøg understøtning/blad opad „+“
13 Taste skubbehjælp „WALK“

14 Låsning cykelcomputer
15 Blokeringsskrue cykelcomputer

USB-ladekabel (Micro A–Micro B)*
* uden illustration, fås som tilbehør

Visningselementer cykelcomputer
a Visning understøtning af drivenhed
b Indikator understøtningsniveau
c Indikator belysning
d Tekstvisning
e Værdivisning
f Indikator fartmåler
g Skifteanbefaling: højere gear
h Skifteanbefaling: lavere gear
i Indikator for akkuens opladningstilstand

Tekniske data

Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Indsætning og udtagning af cykelcomputer 
(se Fig. A)
For at indsætte cykelcomputeren 3 skubbes den forfra ind i 
holderen 4.
For at udtage cykelcomputeren 3 skal du trykke på låsen 14 
og skubbe den fremad og ud af holderen 4.

Cykelcomputer Intuvia
Typenummer 1 270 020 906/909
Ladestrøm USB-tilslutning 
maks. mA 500
Ladespænding 
USB-tilslutning V 5
USB-ladekabel 1) 1 270 016 360
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Ladetemperatur °C 0...+40
Litium-ion akku intern V

mAh
3,7

230
Kapslingsklasse 2) IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 0,15
1) medfølger ikke som standard
2) med lukket USB-afdækning
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)
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 Når du parkerer eBiken, skal du fjerne cykel-
computeren. 

Det er muligt at sikre cykelcomputeren i holderen, så den ikke 
kan fjernes. I den forbindelse skal du afmontere holderen 4 
fra styret. Indsæt cykelcomputeren i holderen. Skru bloke-
ringsskruen 15 (gevind M3, længde 8 mm) nedefra ind i det 
dertil beregnede gevind i holderen. Monter holderen på styret 
igen.
Bemærk: Blokeringsskruen er ikke en tyverisikring.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se „Indsæt-

ning og udtagning af cykelcomputer“, side Dansk–1).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se brugsanvisning 

til drivenheden).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5.
– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-

puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp eller i understøtningsniveauet 
„OFF“). Motoreffekten retter sig efter det indstillede under-
støtningsniveau på cykelcomputeren. Så snart systemet akti-
veres, vises „Active Line/Performance Line“ kortvarigt på 
displayet.
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25/45 km/h, 
slukkes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25/45 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5.
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.

Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Energiforsyning af cykelcomputeren
Når cykelcomputeren sidder i holderen 4, der er indsat en til-
strækkeligt opladet akku i eBiken, og eBike-systemet er 
tændt, forsynes cykelcomputeren med energi fra eBikens 
akku.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, sker energiforsy-
ningen via en intern akku. Hvis den interne akku er svag, når 
cykelcomputeren tændes, vises i 3 sek. „Fastgør til cyklen“ 
i tekstdisplayet d. Derefter slukkes cykelcomputeren igen.
For at oplade den interne akku skal du igen indsætte cykel-
computeren i holderen 4 (hvis en akku er indsat i eBiken). 
Tænd eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (se brugsanvis-
ning til akkuen).
Du kan også oplade cykelcomputeren via USB-tilslutningen. 
Åbn i så fald beskyttelseskappen 8. Forbind ved hjælp af et 
passende USB-kabel cykelcomputerens USB-bøsning 7 med 
en gængs USB-oplader eller en computers USB-tilslutning 
(5 V ladespænding, maks. 500 mA ladestrøm). I cykelcompu-
terens tekstdisplay d vises „USB tilsluttet“. 

Tænd/sluk af cykelcomputer
For at tænde cykelcomputeren skal du trykke kort på 
tænd/sluk-tasten 5. Cykelcomputeren kan (med tilstrække-
ligt opladet intern akku) også tændes, når den ikke er indsat i 
holderen.
For at slukke cykelcomputeren trykker du på tænd/sluk-ta-
sten 5.
Er cykelcomputeren ikke indsat i holderen, slukkes den auto-
matisk efter 1 min uden tasttryk for at spare energi.
 Hvis du ikke benytter din eBike i flere uger, skal 

cykelcomputeren tages ud af holderen. Opbevar cykel-
computeren under tørre forhold ved rumtemperatur. 
Oplad cykelcomputerens akku regelmæssigt (senest efter 
3 måneder).

Indikator for akkuens opladningstilstand
Indikatoren for akkuens opladningstilstand i viser opladnings-
tilstanden for eBikens akku, ikke for cykelcomputerens inter-
ne akku. eBike-akkuens opladningstilstand kan også aflæses 
på lysdioderne på selve akkuen.
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Brug ikke cykelcomputeren som håndtag. Hvis du løfter 

eBiken i cykelcomputeren, kan du beskadige cykelcompu-
teren irreparabelt.

 Lad dig ikke aflede af visningen på cykelcomputeren. 
Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer 
du at blive involveret i en ulykke. Hvis du ønsker at foretage 
indtastninger i din cykelcomputer ud over understøtnings-
niveauet, skal du standse og indtaste de pågældende data.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
CykelcomputerenIntuvia er beregnet til styring af et Bosch 
eBike-system samt visning af køredata. 
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din 
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.

1 Taste indikatorfunktion „i“
2 Tast til cykelbelysning
3 Cykelcomputer
4 Holder til cykelcomputer
5 Tænd/sluk-tast cykelcomputer
6 Reset-taste „RESET“
7 USB-bøsning
8 Beskyttelseskappe til USB-bøsning
9 Betjeningsenhed

10 Taste visefunktion „i“ på betjeningsenheden
11 Taste sænk understøtning/blad nedad „–“
12 Taste forøg understøtning/blad opad „+“
13 Taste skubbehjælp „WALK“

14 Låsning cykelcomputer
15 Blokeringsskrue cykelcomputer

USB-ladekabel (Micro A–Micro B)*
* uden illustration, fås som tilbehør

Visningselementer cykelcomputer
a Visning understøtning af drivenhed
b Indikator understøtningsniveau
c Indikator belysning
d Tekstvisning
e Værdivisning
f Indikator fartmåler
g Skifteanbefaling: højere gear
h Skifteanbefaling: lavere gear
i Indikator for akkuens opladningstilstand

Tekniske data

Montering
Isætning og udtagning af akku
Læs og følg brugsanvisningen til akkuen i forbindelse med ind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Indsætning og udtagning af cykelcomputer 
(se Fig. A)
For at indsætte cykelcomputeren 3 skubbes den forfra ind i 
holderen 4.
For at udtage cykelcomputeren 3 skal du trykke på låsen 14 
og skubbe den fremad og ud af holderen 4.

Cykelcomputer Intuvia
Typenummer 1 270 020 906/909
Ladestrøm USB-tilslutning 
maks. mA 500
Ladespænding 
USB-tilslutning V 5
USB-ladekabel 1) 1 270 016 360
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Ladetemperatur °C 0...+40
Litium-ion akku intern V

mAh
3,7

230
Kapslingsklasse 2) IP 54 (støv- og sprøjte-

vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 0,15
1) medfølger ikke som standard
2) med lukket USB-afdækning
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)
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 Når du parkerer eBiken, skal du fjerne cykel-
computeren. 

Det er muligt at sikre cykelcomputeren i holderen, så den ikke 
kan fjernes. I den forbindelse skal du afmontere holderen 4 
fra styret. Indsæt cykelcomputeren i holderen. Skru bloke-
ringsskruen 15 (gevind M3, længde 8 mm) nedefra ind i det 
dertil beregnede gevind i holderen. Monter holderen på styret 
igen.
Bemærk: Blokeringsskruen er ikke en tyverisikring.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning 

til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se „Indsæt-

ning og udtagning af cykelcomputer“, side Dansk–1).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se brugsanvisning 

til drivenheden).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-

tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5.
– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-

puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp eller i understøtningsniveauet 
„OFF“). Motoreffekten retter sig efter det indstillede under-
støtningsniveau på cykelcomputeren. Så snart systemet akti-
veres, vises „Active Line/Performance Line“ kortvarigt på 
displayet.
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25/45 km/h, 
slukkes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25/45 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5.
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.

Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på 
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten 
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Energiforsyning af cykelcomputeren
Når cykelcomputeren sidder i holderen 4, der er indsat en til-
strækkeligt opladet akku i eBiken, og eBike-systemet er 
tændt, forsynes cykelcomputeren med energi fra eBikens 
akku.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, sker energiforsy-
ningen via en intern akku. Hvis den interne akku er svag, når 
cykelcomputeren tændes, vises i 3 sek. „Fastgør til cyklen“ 
i tekstdisplayet d. Derefter slukkes cykelcomputeren igen.
For at oplade den interne akku skal du igen indsætte cykel-
computeren i holderen 4 (hvis en akku er indsat i eBiken). 
Tænd eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (se brugsanvis-
ning til akkuen).
Du kan også oplade cykelcomputeren via USB-tilslutningen. 
Åbn i så fald beskyttelseskappen 8. Forbind ved hjælp af et 
passende USB-kabel cykelcomputerens USB-bøsning 7 med 
en gængs USB-oplader eller en computers USB-tilslutning 
(5 V ladespænding, maks. 500 mA ladestrøm). I cykelcompu-
terens tekstdisplay d vises „USB tilsluttet“. 

Tænd/sluk af cykelcomputer
For at tænde cykelcomputeren skal du trykke kort på 
tænd/sluk-tasten 5. Cykelcomputeren kan (med tilstrække-
ligt opladet intern akku) også tændes, når den ikke er indsat i 
holderen.
For at slukke cykelcomputeren trykker du på tænd/sluk-ta-
sten 5.
Er cykelcomputeren ikke indsat i holderen, slukkes den auto-
matisk efter 1 min uden tasttryk for at spare energi.
 Hvis du ikke benytter din eBike i flere uger, skal 

cykelcomputeren tages ud af holderen. Opbevar cykel-
computeren under tørre forhold ved rumtemperatur. 
Oplad cykelcomputerens akku regelmæssigt (senest efter 
3 måneder).

Indikator for akkuens opladningstilstand
Indikatoren for akkuens opladningstilstand i viser opladnings-
tilstanden for eBikens akku, ikke for cykelcomputerens inter-
ne akku. eBike-akkuens opladningstilstand kan også aflæses 
på lysdioderne på selve akkuen.
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Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil den senest viste 
akku-opladningstilstand være lagret.
Hvis en eBike drives med to akkuer, viser akkuens ladetil-
standsindikator i niveauet for begge akkuer.

Hvis man på en eBike med to indsatte 
akkuer oplader begge akkuer på cyklen, 
vises opladningsstatus for begge akku-
er på displayet (på billedet oplades den 
venstre akku). På den blinkende indika-
tor på akkuen kan du se, hvilken af de to 
akkuer der er ved at blive opladet.

Understøtningsniveau indstilles
Du kan på betjeningsenheden 9 indstille, hvor meget eBike-
drevet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Hvis producenten har konfigureret eBike med „eMTB Mode“, 
vises „eMTB Mode“ kort på displayet ved brug af Intuvia, hvis 
hjælpeniveauet „SPORT“ vælges. I „eMTB Mode“ tilpasses 
understøtningsfaktoren og drejemomentet dynamisk ud fra 
den kraft, som pedalerne trædes med. „eMTB Mode“ er nu 
tilgængelig til drev i Performance Line CX-serien.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor 
rækkevidde

– „SPORT“/„eMTB“:
„SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik
„eMTB“: Optimal understøttelse i ethvert terræn, sports-
kørsel, forbedret dynamik, maksimal performance.

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

For at forøge understøtningsniveauet skal du trykke på tasten 
„+“ 12 på betjeningsenheden en eller flere gange, til det øn-
skede understøtningsniveau ses i visningen b, og for at sæn-
ke det benyttes tasten „–“ 11.
Den rekvirerede motoreffekt ses i visningen a. Den maksimale 
motoreffekt afhænger af det valgte understøtningsniveau.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil det senest viste 
understøtningsniveau fortsat være lagret, og visningen a af 
motoreffekt er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.
Følg derfor de gearskifteanbefalinger, som du får via visnin-
gerne g og h på dit display. Hvis der vises g, skal du skifte til et 
højere gear med lavere kadence. Hvis der vises h, skal du væl-
ge et lavere gear med højere kadence.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren med tasten 2 samtidig tænde og sluk-
ke forlys og baglys.
Når belysningen tændes, vises „Lys tændt“, og når belysnin-
gen slukkes vises „Lys sluk.“ i ca. 1 s i tekstdisplayet d. Når 
lyset er tændt, vises belysningssymbolet c.
Tænding og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydel-
se på displayets baggrundsbelysning.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.

I indikatoren i svarer hver bjælke i akkusymbolet til ca. 20 % 
kapacitet:

eBike-akkuen er ladet helt op.
eBike-akkuen bør genoplades.
Ladetilstandsindikatorens lysdioder på akkuen 
slukkes. Kapaciteten til understøttelse af fremdrif-
ten er brugt op, og understøtningen frakobles 
blidt. Den resterende kapacitet stilles til rådighed 
for belysningen og cykelcomputeren, og visningen 
blinker.
eBike-akkuens resterende kapacitet rækker til ca. 
2 timers cykelbelysning. Herunder tages ikke høj-
de for andre forbrugere (f.eks. automatgear, op-
ladning af eksterne apparater på USB-tilslutnin-
gen).

OF

MPH
KM/
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Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.
Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ 12,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
Skubbehjælpens funktionsmåde er underlagt nationale be-
stemmelser og kan derfor afvige fra ovenstående beskrivelse. 

Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Hastigheds- og afstandsvisninger
I fartmålerindikatoren f vises altid den aktuelle hastighed.
I funktionsindikatoren (kombination af tekstvisning d og 
værdivisning e) kan der vælges mellem følgende funktioner:
– „Klokkeslæt“: Aktuelt klokkeslæt
– „Maks. hastigh.“: Maksimal hastighed, der er nået siden 

sidste reset
– „Gns. hastigh.“: Gennemsnitlig hastighed, der er nået si-

den sidste reset
– „Køretid“: Køretid siden sidste reset
– „Rækkevidde“: Forventet rækkevidde for den eksisteren-

de akkuladning (ved ensblivende betingelser som f.eks. 
understøtningsniveau, strækningsprofil osv.)

– „Total distance“: Visning af den samlede afstand, der i alt 
er tilbagelagt med eBiken (kan ikke nulstilles)

– „Distance“: Afstand, der er tilbagelagt siden sidste reset
Tryk for skift i visningsfunktionen på tasten „i“ 1 på cykel-
computeren eller på tasten „i“ 10 på betjeningsenheden en 
eller flere gange, til den ønskede funktion vises.
Til reset af „Distance“, „Køretid“ og „Gns. hastigh.“ skift da 
til en af disse tre funktioner og tryk så på tasten „RESET“ 6, 
indtil indikatoren står på nul (0). Dermed er også værdierne 
for de to andre funktioner nulstillet.
Til reset af „Maks. hastigh.“ skift da til denne funktion og 
tryk så på tasten „RESET“ 6, til indikatoren står på nul (0).
Hvis du vil nulstille „Rækkevidde“, skal du skifte til denne 
funktion og derefter trykke på knappen „RESET“ 6, indtil 
standardindstillingerne for visningen er gendannet.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, er alle værdier ved-
rørende funktionerne stadig lagret og kan fortsat vises.

Grundindstillinger vises/tilpasses
Visninger og ændringer af grundindstillingerne er mulige uaf-
hængigt af, om cykelcomputeren er indsat i holderen 4 eller 
ej. Nogle indstillinger kan kun ses og ændres med indsat be-
tjeningscomputer. Afhængigt af din eBikes udstyr kan nogle 
menupunkter mangle.

Der springes til menuen Grundindstillinger ved at trykke på 
tasten „RESET“ 6 og tasten „i“ 1 samtidigt, til d „Konfigura-
tion“ fremkommer i tekstvisningen.
Tryk for skift mellem grundindstillingerne på tasten „i“ 1 på 
cykelcomputeren en eller flere gange, til den ønskede grund-
indstilling vises. Er cykelcomputeren indsat i holderen 4, kan 
du også trykke på tasten „i“ 10 på betjeningsenheden.
For at ændre grundindstillingerne skal du for at forrin-
ge/blade nedad trykke på tænd/sluk-tasten 5 ved siden af 
visningen„–“ eller for at forøge/blade opad trykke på tasten 
belysning 2 ved siden af visningen „+“.
Er cykelcomputeren indsat i holderen 4, kan ændringen også 
foretages med tasterne „–“ 11 eller „+“ 12 på betjeningsen-
heden.
For at forlade funktionen og lagre en ændret indstilling skal du 
trykke på tasten „RESET“ 6 i 3 s.
Der kan vælges mellem følgende grundindstillinger:
– „– Klokkeslæt +“: Det aktuelle klokkeslæt kan indstilles. 

Et længere tryk på indstillingstasterne fremskynder æn-
dringen af klokkeslættet.

– „– Hjulomkreds +“: Denne værdi, som er forudindstillet 
af producenten, kan ændres med ±5 %. Dette menupunkt 
vises kun, når cykelcomputeren befinder sig i holderen.

– „– Dansk +“: Du kan ændre tekstdisplayets sprog. Du kan 
vælge mellem tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, por-
tugisisk, svensk, hollandsk og dansk.

– „Enhed km/mi +“: Du kan få vist hastighed og afstand i ki-
lometer eller miles.

– „– Tidsformat +“: Du kan få vist klokkeslættet i et 12-ti-
mers- eller i 24-timers-format.

– „– Anbef. gearsk. Til/Fra +“: Du kan slå visningen af et 
anbefalet gearskifte til/fra.

– „Samlet driftstid“: Visning af den samlede køretid med 
eBiken (kan ikke ændres)

– „Displ. vx.x.x.x“: Dette er displayets softwareversion.
– „DU vx.x.x.x“: Dette er drivenhedens softwareversion. 

Dette menupunkt vises kun, når cykelcomputeren befinder 
sig i holderen.

– „DU  xxxxxxxxx“: Dette er drivenhedens serienummer.  
Dette menupunkt vises kun, når cykelcomputeren befinder 
sig i holderen.

– „ Service MM/YYYY“: Dette menupunkt vises, hvis 
cykelproducenten har fastsat en fast servicetermin.

– „ Serv. xx km/mi“: Dette menupunkt vises, hvis cykel-
producenten har fastsat en fast servicetermin, når en be-
stemt strækning er tilbagelagt.

– „Bat. vx.x.x.x“: Dette er akkuens softwareversion. Dette 
menupunkt vises kun, når cykelcomputeren befinder sig i 
holderen.

– „1. Bat. vx.x.x.x“: Ved anvendelse af 2 akkuer er dette en 
akkus softwareversion. Dette menupunkt vises kun, når 
cykelcomputeren befinder sig i holderen.

– „2. Bat. vx.x.x.x“: Ved anvendelse af 2 akkuer er dette 
den anden akkus softwareversion. Dette menupunkt vises 
kun, når cykelcomputeren befinder sig i holderen.
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Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil den senest viste 
akku-opladningstilstand være lagret.
Hvis en eBike drives med to akkuer, viser akkuens ladetil-
standsindikator i niveauet for begge akkuer.

Hvis man på en eBike med to indsatte 
akkuer oplader begge akkuer på cyklen, 
vises opladningsstatus for begge akku-
er på displayet (på billedet oplades den 
venstre akku). På den blinkende indika-
tor på akkuen kan du se, hvilken af de to 
akkuer der er ved at blive opladet.

Understøtningsniveau indstilles
Du kan på betjeningsenheden 9 indstille, hvor meget eBike-
drevet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Hvis producenten har konfigureret eBike med „eMTB Mode“, 
vises „eMTB Mode“ kort på displayet ved brug af Intuvia, hvis 
hjælpeniveauet „SPORT“ vælges. I „eMTB Mode“ tilpasses 
understøtningsfaktoren og drejemomentet dynamisk ud fra 
den kraft, som pedalerne trædes med. „eMTB Mode“ er nu 
tilgængelig til drev i Performance Line CX-serien.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor 
rækkevidde

– „SPORT“/„eMTB“:
„SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik
„eMTB“: Optimal understøttelse i ethvert terræn, sports-
kørsel, forbedret dynamik, maksimal performance.

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

For at forøge understøtningsniveauet skal du trykke på tasten 
„+“ 12 på betjeningsenheden en eller flere gange, til det øn-
skede understøtningsniveau ses i visningen b, og for at sæn-
ke det benyttes tasten „–“ 11.
Den rekvirerede motoreffekt ses i visningen a. Den maksimale 
motoreffekt afhænger af det valgte understøtningsniveau.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil det senest viste 
understøtningsniveau fortsat være lagret, og visningen a af 
motoreffekt er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet
Også med eBike-drevet bør du bruge gearsystemet som på en 
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde 
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug 
øge hastigheden og rækkevidden.
Følg derfor de gearskifteanbefalinger, som du får via visnin-
gerne g og h på dit display. Hvis der vises g, skal du skifte til et 
højere gear med lavere kadence. Hvis der vises h, skal du væl-
ge et lavere gear med højere kadence.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren med tasten 2 samtidig tænde og sluk-
ke forlys og baglys.
Når belysningen tændes, vises „Lys tændt“, og når belysnin-
gen slukkes vises „Lys sluk.“ i ca. 1 s i tekstdisplayet d. Når 
lyset er tændt, vises belysningssymbolet c.
Tænding og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydel-
se på displayets baggrundsbelysning.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld 
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.

I indikatoren i svarer hver bjælke i akkusymbolet til ca. 20 % 
kapacitet:

eBike-akkuen er ladet helt op.
eBike-akkuen bør genoplades.
Ladetilstandsindikatorens lysdioder på akkuen 
slukkes. Kapaciteten til understøttelse af fremdrif-
ten er brugt op, og understøtningen frakobles 
blidt. Den resterende kapacitet stilles til rådighed 
for belysningen og cykelcomputeren, og visningen 
blinker.
eBike-akkuens resterende kapacitet rækker til ca. 
2 timers cykelbelysning. Herunder tages ikke høj-
de for andre forbrugere (f.eks. automatgear, op-
ladning af eksterne apparater på USB-tilslutnin-
gen).

OF

MPH
KM/
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Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.
Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ 12,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den 

støder imod et ben),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
Skubbehjælpens funktionsmåde er underlagt nationale be-
stemmelser og kan derfor afvige fra ovenstående beskrivelse. 

Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Hastigheds- og afstandsvisninger
I fartmålerindikatoren f vises altid den aktuelle hastighed.
I funktionsindikatoren (kombination af tekstvisning d og 
værdivisning e) kan der vælges mellem følgende funktioner:
– „Klokkeslæt“: Aktuelt klokkeslæt
– „Maks. hastigh.“: Maksimal hastighed, der er nået siden 

sidste reset
– „Gns. hastigh.“: Gennemsnitlig hastighed, der er nået si-

den sidste reset
– „Køretid“: Køretid siden sidste reset
– „Rækkevidde“: Forventet rækkevidde for den eksisteren-

de akkuladning (ved ensblivende betingelser som f.eks. 
understøtningsniveau, strækningsprofil osv.)

– „Total distance“: Visning af den samlede afstand, der i alt 
er tilbagelagt med eBiken (kan ikke nulstilles)

– „Distance“: Afstand, der er tilbagelagt siden sidste reset
Tryk for skift i visningsfunktionen på tasten „i“ 1 på cykel-
computeren eller på tasten „i“ 10 på betjeningsenheden en 
eller flere gange, til den ønskede funktion vises.
Til reset af „Distance“, „Køretid“ og „Gns. hastigh.“ skift da 
til en af disse tre funktioner og tryk så på tasten „RESET“ 6, 
indtil indikatoren står på nul (0). Dermed er også værdierne 
for de to andre funktioner nulstillet.
Til reset af „Maks. hastigh.“ skift da til denne funktion og 
tryk så på tasten „RESET“ 6, til indikatoren står på nul (0).
Hvis du vil nulstille „Rækkevidde“, skal du skifte til denne 
funktion og derefter trykke på knappen „RESET“ 6, indtil 
standardindstillingerne for visningen er gendannet.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, er alle værdier ved-
rørende funktionerne stadig lagret og kan fortsat vises.

Grundindstillinger vises/tilpasses
Visninger og ændringer af grundindstillingerne er mulige uaf-
hængigt af, om cykelcomputeren er indsat i holderen 4 eller 
ej. Nogle indstillinger kan kun ses og ændres med indsat be-
tjeningscomputer. Afhængigt af din eBikes udstyr kan nogle 
menupunkter mangle.

Der springes til menuen Grundindstillinger ved at trykke på 
tasten „RESET“ 6 og tasten „i“ 1 samtidigt, til d „Konfigura-
tion“ fremkommer i tekstvisningen.
Tryk for skift mellem grundindstillingerne på tasten „i“ 1 på 
cykelcomputeren en eller flere gange, til den ønskede grund-
indstilling vises. Er cykelcomputeren indsat i holderen 4, kan 
du også trykke på tasten „i“ 10 på betjeningsenheden.
For at ændre grundindstillingerne skal du for at forrin-
ge/blade nedad trykke på tænd/sluk-tasten 5 ved siden af 
visningen„–“ eller for at forøge/blade opad trykke på tasten 
belysning 2 ved siden af visningen „+“.
Er cykelcomputeren indsat i holderen 4, kan ændringen også 
foretages med tasterne „–“ 11 eller „+“ 12 på betjeningsen-
heden.
For at forlade funktionen og lagre en ændret indstilling skal du 
trykke på tasten „RESET“ 6 i 3 s.
Der kan vælges mellem følgende grundindstillinger:
– „– Klokkeslæt +“: Det aktuelle klokkeslæt kan indstilles. 

Et længere tryk på indstillingstasterne fremskynder æn-
dringen af klokkeslættet.

– „– Hjulomkreds +“: Denne værdi, som er forudindstillet 
af producenten, kan ændres med ±5 %. Dette menupunkt 
vises kun, når cykelcomputeren befinder sig i holderen.

– „– Dansk +“: Du kan ændre tekstdisplayets sprog. Du kan 
vælge mellem tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, por-
tugisisk, svensk, hollandsk og dansk.

– „Enhed km/mi +“: Du kan få vist hastighed og afstand i ki-
lometer eller miles.

– „– Tidsformat +“: Du kan få vist klokkeslættet i et 12-ti-
mers- eller i 24-timers-format.

– „– Anbef. gearsk. Til/Fra +“: Du kan slå visningen af et 
anbefalet gearskifte til/fra.

– „Samlet driftstid“: Visning af den samlede køretid med 
eBiken (kan ikke ændres)

– „Displ. vx.x.x.x“: Dette er displayets softwareversion.
– „DU vx.x.x.x“: Dette er drivenhedens softwareversion. 

Dette menupunkt vises kun, når cykelcomputeren befinder 
sig i holderen.

– „DU  xxxxxxxxx“: Dette er drivenhedens serienummer.  
Dette menupunkt vises kun, når cykelcomputeren befinder 
sig i holderen.

– „ Service MM/YYYY“: Dette menupunkt vises, hvis 
cykelproducenten har fastsat en fast servicetermin.

– „ Serv. xx km/mi“: Dette menupunkt vises, hvis cykel-
producenten har fastsat en fast servicetermin, når en be-
stemt strækning er tilbagelagt.

– „Bat. vx.x.x.x“: Dette er akkuens softwareversion. Dette 
menupunkt vises kun, når cykelcomputeren befinder sig i 
holderen.

– „1. Bat. vx.x.x.x“: Ved anvendelse af 2 akkuer er dette en 
akkus softwareversion. Dette menupunkt vises kun, når 
cykelcomputeren befinder sig i holderen.

– „2. Bat. vx.x.x.x“: Ved anvendelse af 2 akkuer er dette 
den anden akkus softwareversion. Dette menupunkt vises 
kun, når cykelcomputeren befinder sig i holderen.
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Visning af fejlkode
eBike-systemets komponenter kontrolleres automatisk hele 
tiden. Konstateres en fejl, fremkommer den pågældende fejl-
kode i tekstvisningen d.
Tryk på en vilkårlig tast på cykelcomputeren 3 eller på betje-
ningsenheden 9 for at vende tilbage til standardvisningen.

Drevet slukkes i givet fald automatisk afhængigt af fejltypen. 
En viderekørsel uden understøtning er dog til enhver tid mu-
lig. Før yderligere kørsler bør eBike kontrolleres.
 Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre reparatio-

ner. 

Code Årsag Afhjælpning
410 En eller flere af cykelcomputerens 

taster er blokeret.
Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. på grund af indtrængt snavs. 
Rengør i givet fald tasterne.

414 Forbindelsesproblem med betjenings-
enheden

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

418 En eller flere taster på betjenings-
enheden er blokerede.

Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. på grund af indtrængt snavs. 
Rengør i givet fald tasterne.

419 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

422 Forbindelsesproblem for drivenheden Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret
423 Forbindelsesproblem for 

eBike-akkuen
Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

424 Kommunikationsfejl blandt 
komponenterne

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

426 Intern tidsoverskridelsesfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. I denne fejltilstand er det ikke muligt at få vist eller 
tilpasse dækomkredsen i grundindstillingsmenuen. 

430 Cykelcomputerens interne akku er 
tom

Oplad cykelcomputeren (i holderen eller via USB-tilslutning)

431 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

440 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

450 Intern softwarefejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

460 Fejl på USB-tilslutningen Fjern kablet fra cykelcomputerens USB-tilslutning. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

490 Intern fejl i cykelcomputeren Få kontrolleret cykelcomputeren
500 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
502 Fejl i cykelbelysningen Kontroller lyset og den tilhørende ledningsføring. Genstart systemet. Hvis 

problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 
503 Fejl på hastighedssensoren Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
510 Intern følerfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
511 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
530 Batterifejl Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud, og indsæt eBike-akkuen igen. Gen-

start systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

531 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 
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540 Temperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl 
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

550 En ugyldig forbruger blev registreret. Fjern forbrugeren. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du 
kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

580 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

591 Autentificeringsfejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart 
systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

592 Inkompatible komponenter Anvend kompatibelt display. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte 
Bosch eBike-forhandleren. 

593 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

595, 596 Kommunikationsfejl Kontrollér gearkablerne, og genstart systemet. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

602 Intern batterifejl under opladning Adskil laderen fra batteriet. Genstart eBike-systemet. Slut laderen til 
batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

602 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

603 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

605 Batteritemperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl 
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

605 Batteritemperaturfejl under opladni-
ngen

Adskil laderen fra batteriet. Lad batteriet køle af. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

606 Ekstern batterifejl Kontroller ledningsføringen. Genstart systemet. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

610 Batterispændingsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

620 Fejl på lader Udskift laderen. Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
640 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
655 Batterimultifejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart 

systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

656 Software-versionsfejl Kontakt din Bosch eBike-forhandler, så denne kan opdatere softwaren.
7xx Gearfejl Følg brugsanvisningen fra gearproducenten.
Ingen 
visning

Intern fejl i cykelcomputeren Genstart dit eBike-system ved at slukke og tænde igen.

Code Årsag Afhjælpning
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Visning af fejlkode
eBike-systemets komponenter kontrolleres automatisk hele 
tiden. Konstateres en fejl, fremkommer den pågældende fejl-
kode i tekstvisningen d.
Tryk på en vilkårlig tast på cykelcomputeren 3 eller på betje-
ningsenheden 9 for at vende tilbage til standardvisningen.

Drevet slukkes i givet fald automatisk afhængigt af fejltypen. 
En viderekørsel uden understøtning er dog til enhver tid mu-
lig. Før yderligere kørsler bør eBike kontrolleres.
 Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre reparatio-

ner. 

Code Årsag Afhjælpning
410 En eller flere af cykelcomputerens 

taster er blokeret.
Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. på grund af indtrængt snavs. 
Rengør i givet fald tasterne.

414 Forbindelsesproblem med betjenings-
enheden

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

418 En eller flere taster på betjenings-
enheden er blokerede.

Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. på grund af indtrængt snavs. 
Rengør i givet fald tasterne.

419 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

422 Forbindelsesproblem for drivenheden Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret
423 Forbindelsesproblem for 

eBike-akkuen
Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

424 Kommunikationsfejl blandt 
komponenterne

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

426 Intern tidsoverskridelsesfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. I denne fejltilstand er det ikke muligt at få vist eller 
tilpasse dækomkredsen i grundindstillingsmenuen. 

430 Cykelcomputerens interne akku er 
tom

Oplad cykelcomputeren (i holderen eller via USB-tilslutning)

431 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

440 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

450 Intern softwarefejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

460 Fejl på USB-tilslutningen Fjern kablet fra cykelcomputerens USB-tilslutning. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

490 Intern fejl i cykelcomputeren Få kontrolleret cykelcomputeren
500 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
502 Fejl i cykelbelysningen Kontroller lyset og den tilhørende ledningsføring. Genstart systemet. Hvis 

problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 
503 Fejl på hastighedssensoren Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
510 Intern følerfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
511 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
530 Batterifejl Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud, og indsæt eBike-akkuen igen. Gen-

start systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

531 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 
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540 Temperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl 
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

550 En ugyldig forbruger blev registreret. Fjern forbrugeren. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du 
kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

580 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

591 Autentificeringsfejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart 
systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

592 Inkompatible komponenter Anvend kompatibelt display. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte 
Bosch eBike-forhandleren. 

593 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

595, 596 Kommunikationsfejl Kontrollér gearkablerne, og genstart systemet. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

602 Intern batterifejl under opladning Adskil laderen fra batteriet. Genstart eBike-systemet. Slut laderen til 
batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

602 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

603 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

605 Batteritemperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl 
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

605 Batteritemperaturfejl under opladni-
ngen

Adskil laderen fra batteriet. Lad batteriet køle af. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

606 Ekstern batterifejl Kontroller ledningsføringen. Genstart systemet. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

610 Batterispændingsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

620 Fejl på lader Udskift laderen. Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
640 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
655 Batterimultifejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart 

systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

656 Software-versionsfejl Kontakt din Bosch eBike-forhandler, så denne kan opdatere softwaren.
7xx Gearfejl Følg brugsanvisningen fra gearproducenten.
Ingen 
visning

Intern fejl i cykelcomputeren Genstart dit eBike-system ved at slukke og tænde igen.

Code Årsag Afhjælpning
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Energiforsyning af eksterne apparater via 
USB-tilslutning
Ved hjælp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, hvis 
energiforsyning er mulig via USB (f.eks. diverse mobiltelefo-
ner), drives og oplades.
En forudsætning for opladningen er, at cykelcomputeren og 
en tilstrækkeligt opladet akku er indsat i eBiken.
Åbn beskyttelseskappen 8 til USB-tilslutningen på cykelcom-
puteren. Forbind det eksterne apparats USB-tilslutning via 
USB-ladekablet Micro A–Micro B (fås hos din Bosch eBike-
forhandler) med USB-bøsningen 7 på cykelcomputeren. 
Efter frakobling af forbrugeren skal USB-tilslutningen igen 
lukkes omhyggeligt med beskyttelseskappen 8.
 En USB-forbindelse er ikke en vandtæt stikforbindelse. 

Ved kørsel i regnvejr må der ikke være tilsluttet en eks-
tern enhed, og USB-tilslutningen skal være lukket helt 
med beskyttelseskappen 8.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Brug en blød klud, der kun er fugtet med vand, til rengøring af 
din cykelcomputer. Brug ikke rengøringsmiddel.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Cykelproducenten eller cykelhandleren kan også lægge et an-
tal kørte kilometer og/eller et tidsrum til grund for serviceter-
minen. I så fald vil cykelcomputeren, hver gang den tændes, 
vise den forfaldne servicetermin i tekstvisningen d med 
„ Service“ i 4 sek.
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Transport
 Hvis du transporterer din eBike uden for bilen, f.eks. på 

en tagbagagebærer, skal du afmontere cykelcompute-
ren og eBike-akku for at undgå beskadigelser. (Køre-
computere, som ikke kan sættes på en holder, kan ikke 
fjernes fra cyklen. I så fald kan kørecomputeren forblive på 
cyklen.)

Akkuerne er omfattet af kravene, der er fastsat for transport 
af farligt gods. Ubeskadigede akkuer kan transporteres på ve-
jen af private brugere uden yderligere pålæg.
Ved transport udført af erhvervsmæssige brugere eller ved 
transport gennem tredjemænd (f.eks. lufttransport eller spe-
dition) skal særlige krav til emballage og mærkning overhol-
des (f.eks. ADR-forskrifter). Efter behov kan man inddrage en 
ekspert i farligt gods ved klargøring af fragtenheden.
Spørgsmål vedr. transport af akkuerne bedes stillet til en 
autoriseret cykelforhandler. Hos forhandleren kan du også 
bestille en egnet transportemballage.

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Den integrerede akku i cykelcomputeren må kun tages ud i 
forbindelse med bortskaffelse. Ved åbning af husets skal kan 
cykelcomputeren blive ødelagt.
Udtjente akkuer og cykelcomputere skal afleveres til en auto-
riseret cykelhandler.

Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side Dansk–7.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Energiforsyning af eksterne apparater via 
USB-tilslutning
Ved hjælp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, hvis 
energiforsyning er mulig via USB (f.eks. diverse mobiltelefo-
ner), drives og oplades.
En forudsætning for opladningen er, at cykelcomputeren og 
en tilstrækkeligt opladet akku er indsat i eBiken.
Åbn beskyttelseskappen 8 til USB-tilslutningen på cykelcom-
puteren. Forbind det eksterne apparats USB-tilslutning via 
USB-ladekablet Micro A–Micro B (fås hos din Bosch eBike-
forhandler) med USB-bøsningen 7 på cykelcomputeren. 
Efter frakobling af forbrugeren skal USB-tilslutningen igen 
lukkes omhyggeligt med beskyttelseskappen 8.
 En USB-forbindelse er ikke en vandtæt stikforbindelse. 

Ved kørsel i regnvejr må der ikke være tilsluttet en eks-
tern enhed, og USB-tilslutningen skal være lukket helt 
med beskyttelseskappen 8.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Brug en blød klud, der kun er fugtet med vand, til rengøring af 
din cykelcomputer. Brug ikke rengøringsmiddel.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Cykelproducenten eller cykelhandleren kan også lægge et an-
tal kørte kilometer og/eller et tidsrum til grund for serviceter-
minen. I så fald vil cykelcomputeren, hver gang den tændes, 
vise den forfaldne servicetermin i tekstvisningen d med 
„ Service“ i 4 sek.
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Transport
 Hvis du transporterer din eBike uden for bilen, f.eks. på 

en tagbagagebærer, skal du afmontere cykelcompute-
ren og eBike-akku for at undgå beskadigelser. (Køre-
computere, som ikke kan sættes på en holder, kan ikke 
fjernes fra cyklen. I så fald kan kørecomputeren forblive på 
cyklen.)

Akkuerne er omfattet af kravene, der er fastsat for transport 
af farligt gods. Ubeskadigede akkuer kan transporteres på ve-
jen af private brugere uden yderligere pålæg.
Ved transport udført af erhvervsmæssige brugere eller ved 
transport gennem tredjemænd (f.eks. lufttransport eller spe-
dition) skal særlige krav til emballage og mærkning overhol-
des (f.eks. ADR-forskrifter). Efter behov kan man inddrage en 
ekspert i farligt gods ved klargøring af fragtenheden.
Spørgsmål vedr. transport af akkuerne bedes stillet til en 
autoriseret cykelforhandler. Hos forhandleren kan du også 
bestille en egnet transportemballage.

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, 
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal 
indsamles og genbruges iht. gældende miljøforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Den integrerede akku i cykelcomputeren må kun tages ud i 
forbindelse med bortskaffelse. Ved åbning af husets skal kan 
cykelcomputeren blive ødelagt.
Udtjente akkuer og cykelcomputere skal afleveres til en auto-
riseret cykelhandler.

Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side Dansk–7.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Sikkerhedsinstrukser
Almindelige sikkerhedsinstrukser

Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Lad dig ikke aflede af visningen på cykelcomputeren. 

Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer 
du at blive involveret i en ulykke. Hvis du ønsker at foretage 
indtastninger i din cykelcomputer ud over understøtnings-
niveauet, skal du standse og indtaste de pågældende data.

 Før du begynder på et træningsprogram bør du spørge 
en læge, hvilke belastninger du kan udsætte dig for. 
Kun på den måde kan du undgå en mulig overbelastning.

 Ved anvendelse af en hjertefrekvenssensor kan den vi-
ste frekvens blive forfalsket af elektromagnetiske for-
styrrelser. De viste hjertefrekvenser tjener kun til referen-
ce. Vi påtager os intet ansvar for følgerne af forkert viste 
hjertefrekvenser.

 Åbn ikke Nyon. Nyon kan ødelægges ved åbning, hvorved 
garantikrav bortfalder.

 Brug ikke cykelcomputeren som håndtag. Hvis du løfter 
eBiken i cykelcomputeren, kan du beskadige cykelcompu-
teren irreparabelt.

 Nyon er ikke et medicinalteknisk produkt. De viste vær-
dier i driftstilstanden „Fitness“ kan afvige fra de faktiske 
værdier.

 Brug kun cykelcomputeren Nyon med den tilhørende 
betjeningsenhed, der har sin eget joystick. Joysticken 
på betjeningsenheden har de samme funktioner som 
joysticken på selve cykelcomputeren.

 Forsigtig! Når cykelcomputeren anvendes med Blue-
tooth®, kan det påvirke andre enheder og anlæg, fly og 
medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, høreapparater). 
Samtidig kan det ikke udelukkes, at der kan ske skader 
på mennesker og ting i den umiddelbare nærhed. Und-
lad at anvende cykelcomputeren med Bluetooth® i nær-
heden af medicinsk udstyr, tankstandere, kemiske 
anlæg, områder med eksplosionsfare og i spræng-
ningsområder. Undlad at anvende ikke cykelcompu-
teren med Bluetooth® i fly. Undgå at anvende den i 
længere tid i direkte nærhed af kroppen. 

 Bluetooth®-mærket og symbolerne (logoerne) er regi-
strerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. 
Enhver brug af disse mærker/symboler, som Bosch 
eBike Systems foretager, sker under licens.

 Cykelcomputeren er udstyret med et trådløst inter-
face. Lokale driftsbegrænsninger i f.eks. fly og på sy-
gehuse skal overholdes.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Sikkerhedsanvisninger i forbindelse med 
navigation
 Planlæg ikke ruter, mens du kører. Stands cyklen, og 

indtast kun en ny destination, mens du holder stille. 
Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer 
du at blive involveret i en ulykke.

 Afbryd din rute, hvis navigationen foreslår en vej, der 
er usikker, risikofyldt eller farlig i forhold til dine køre-
tekniske evner. Få din navigationsenhed til at tilbyde en 
alternativ rute.

 Respekter alle færdselsskilte, selvom navigationen vi-
ser dig en bestemt vej. Navigationssystemet kan ikke ta-
ge højde for byggepladser og midlertidige omkørsler.

 Benyt ikke navigationen i sikkerhedskritiske eller ukla-
re situationer (vejspærringer, omkørsler osv.). Med-
bring altid ekstra kort og kommunikationsmidler.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
CykelcomputerenNyon er beregnet til styring af et Bosch 
eBike-system samt visning af køredata. 
Nyon er ikke egnet til navigation uden cykel (vandrere eller 
billister).
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Alle illustrationer af cykeldele bortset fra drivenhed, cykel-
computer inkl. betjeningsenhed, hastighedssensor og de til-
hørende holdere er skematiske og kan afvige på din eBike.

1 Joystick
2 Tasten „Home“
3 Cykelcomputer
4 Holder til cykelcomputer
5 Tænd/sluk-tast cykelcomputer
6 Tast til cykelbelysning
7 Lysstyrkesensor
8 USB-bøsning
9 Beskyttelseskappe til USB-bøsning

10 Betjeningsenhed
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Sikkerhedsinstrukser
Almindelige sikkerhedsinstrukser

Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Lad dig ikke aflede af visningen på cykelcomputeren. 

Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer 
du at blive involveret i en ulykke. Hvis du ønsker at foretage 
indtastninger i din cykelcomputer ud over understøtnings-
niveauet, skal du standse og indtaste de pågældende data.

 Før du begynder på et træningsprogram bør du spørge 
en læge, hvilke belastninger du kan udsætte dig for. 
Kun på den måde kan du undgå en mulig overbelastning.

 Ved anvendelse af en hjertefrekvenssensor kan den vi-
ste frekvens blive forfalsket af elektromagnetiske for-
styrrelser. De viste hjertefrekvenser tjener kun til referen-
ce. Vi påtager os intet ansvar for følgerne af forkert viste 
hjertefrekvenser.

 Åbn ikke Nyon. Nyon kan ødelægges ved åbning, hvorved 
garantikrav bortfalder.

 Brug ikke cykelcomputeren som håndtag. Hvis du løfter 
eBiken i cykelcomputeren, kan du beskadige cykelcompu-
teren irreparabelt.

 Nyon er ikke et medicinalteknisk produkt. De viste vær-
dier i driftstilstanden „Fitness“ kan afvige fra de faktiske 
værdier.

 Brug kun cykelcomputeren Nyon med den tilhørende 
betjeningsenhed, der har sin eget joystick. Joysticken 
på betjeningsenheden har de samme funktioner som 
joysticken på selve cykelcomputeren.

 Forsigtig! Når cykelcomputeren anvendes med Blue-
tooth®, kan det påvirke andre enheder og anlæg, fly og 
medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, høreapparater). 
Samtidig kan det ikke udelukkes, at der kan ske skader 
på mennesker og ting i den umiddelbare nærhed. Und-
lad at anvende cykelcomputeren med Bluetooth® i nær-
heden af medicinsk udstyr, tankstandere, kemiske 
anlæg, områder med eksplosionsfare og i spræng-
ningsområder. Undlad at anvende ikke cykelcompu-
teren med Bluetooth® i fly. Undgå at anvende den i 
længere tid i direkte nærhed af kroppen. 

 Bluetooth®-mærket og symbolerne (logoerne) er regi-
strerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. 
Enhver brug af disse mærker/symboler, som Bosch 
eBike Systems foretager, sker under licens.

 Cykelcomputeren er udstyret med et trådløst inter-
face. Lokale driftsbegrænsninger i f.eks. fly og på sy-
gehuse skal overholdes.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

Sikkerhedsanvisninger i forbindelse med 
navigation
 Planlæg ikke ruter, mens du kører. Stands cyklen, og 

indtast kun en ny destination, mens du holder stille. 
Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % om trafikken, risikerer 
du at blive involveret i en ulykke.

 Afbryd din rute, hvis navigationen foreslår en vej, der 
er usikker, risikofyldt eller farlig i forhold til dine køre-
tekniske evner. Få din navigationsenhed til at tilbyde en 
alternativ rute.

 Respekter alle færdselsskilte, selvom navigationen vi-
ser dig en bestemt vej. Navigationssystemet kan ikke ta-
ge højde for byggepladser og midlertidige omkørsler.

 Benyt ikke navigationen i sikkerhedskritiske eller ukla-
re situationer (vejspærringer, omkørsler osv.). Med-
bring altid ekstra kort og kommunikationsmidler.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
CykelcomputerenNyon er beregnet til styring af et Bosch 
eBike-system samt visning af køredata. 
Nyon er ikke egnet til navigation uden cykel (vandrere eller 
billister).
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Alle illustrationer af cykeldele bortset fra drivenhed, cykel-
computer inkl. betjeningsenhed, hastighedssensor og de til-
hørende holdere er skematiske og kan afvige på din eBike.

1 Joystick
2 Tasten „Home“
3 Cykelcomputer
4 Holder til cykelcomputer
5 Tænd/sluk-tast cykelcomputer
6 Tast til cykelbelysning
7 Lysstyrkesensor
8 USB-bøsning
9 Beskyttelseskappe til USB-bøsning

10 Betjeningsenhed
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11 Joystick på betjeningsenheden
12 Tasten „Home“ på betjeningsenheden
13 Tasten Sænk understøtning
14 Tasten Forøg understøtning
15 Tasten Starthjælp/skubbehjælp „WALK“
16 Låsning cykelcomputer
17 Blokeringsskrue cykelcomputer

USB-ladekabel (Micro A–Micro B)*
* uden illustration, fås som tilbehør

Tekniske data

Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, 
at radioudstyrstypen Nyon 1 270 020 915 er i overensstem-
melse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelses-
erklæringens fulde tekst kan findes på følgende internet-
adresse: 
https://www.ebike-connect.com/conformity 

Montering
Indsætning og udtagning af cykelcomputer 
(se Fig. A)
For at indsætte cykelcomputeren 3 skubbes den forfra ind i 
holderen 4.
For at udtage cykelcomputeren 3 skal du trykke på låsen 16 
og skubbe den fremad og ud af holderen 4.
 Når du parkerer eBiken, skal du fjerne cykelcompu-

teren. 
Det er muligt at sikre cykelcomputeren i holderen, så den ikke 
kan fjernes. I den forbindelse skal du afmontere holderen 4 
fra styret. Indsæt cykelcomputeren i holderen. Skru blokerings-
skruen 17 (gevind M3, længde 8 mm) nedefra ind i det dertil 
beregnede gevind i holderen. Monter holderen på styret igen.

Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsæt-
ninger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet eBike-akku er indsat (se Brugs-

anvisning til batteriet).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se „Indsæt-

ning og udtagning af cykelcomputer“, side Dansk–2).

eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Indsæt cykelcomputeren i holderen 4.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en 

gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5.
– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast med isat cykelcom-

puter (der findes cykelproducentløsninger, hvor der ikke 
er adgang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning til 
akkuen).

Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i 
funktionen skubbehjælp eller i understøtningsniveauet 
„OFF“). Motoreffekten retter sig efter det indstillede under-
støtningsniveau på cykelcomputeren. 
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25/45 km/h, 
slukkes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres 
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25/45 km/h.

Cykelcomputer Nyon
Typenummer 1 270 020 915
Intern hukommelse total GB 8
Ladestrøm USB-
tilslutning maks. mA 500
Ladespænding USB-
tilslutning V 5
USB-ladekabel 1) 1 270 016 360
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Ladetemperatur °C 0...+40
Litium-ion akku intern V

mAh
3,7

710
Kapslingsklasse2) IP x7 (vandtæt)
Understøttede 
WI-FI-standarder

802.11b/g/n
(2,4 GHz)

WLAN
– Frekvens
– Sendeeffekt

MHz
mW

2400–2480
< 100

Bluetooth®
– Frekvens
– Sendeeffekt

MHz
mW

2400–2480
< 10

Vægt, ca. kg 0,2
1) Medfølger ikke som standard
2) med lukket USB-afdækning
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eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5 i mindst 1 se-

kund.
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis der i ca. 10 min. ikke rekvireres ydelse fra drevet (f.eks. 
fordi eBiken står stille), eller ingen tast på Nyon aktiveres, 
slukkes eBike-systemet automatisk for at spare energi.

Betjeningssystemet „Nyon“
Betjeningssystemet Nyon består af tre komponenter:
– Cykelcomputer Nyon med betjeningsenhed
– Smartphone-applikation „Bosch eBike Connect“
– Online-portal „www.eBike-Connect.com“
Mange indstillinger og funktioner kan administreres/benyttes 
på alle komponenter. Nogle indstillinger og funktioner kan 
kun nås eller betjenes via bestemte komponenter. Synkroni-
sering af dataene foretages automatisk med en eksisterende 
Bluetooth®-/internetforbindelse. En oversigt over de mulige 
funktioner fremgår af følgende tabel.

Premium-funktioner
Standardfunktionerne i betjeningssystemet „Nyon“ kan ved 
tilkøb af „premium-funktioner“ via App Store udvides til Apple 
iPhones eller Google Play Store til Android-enheder.
Ud over den gratis applikation „Bosch eBike Connect“ fås 
flere premium-funktioner mod betaling. En detaljeret liste 
over de tilgængelige ekstra applikationer findes i online-
brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Ibrugtagning af kørecomputer
Nyon udleveres med delvis opladet akku. Før den bruges før-
ste gang, skal Nyon-akkuen oplades helt via USB-tilslutningen 
(se „Energiforsyning af cykelcomputeren“, side Dansk–7) el-
ler via eBike-systemet.
For at kunne udnytte alle betjeningssystemets funktioner skal 
du også registrere dig online.

Tilmelding til cykelcomputer
– Tænd cykelcomputeren med tænd/sluk-tasten 5.
– Vælg med joysticken 1 dit foretrukne sprog (valg foretages 

ved at trykke på joysticken), og følg anvisningerne.

Du har nu følgende muligheder for at tage Nyon i brug:
– „TESTKSL.“

Du kan foretage en testkørsel uden først at skulle tilmelde 
dig eller indlæse data. Efter frakobling slettes alle køre-
data.

– „KONFIGURER“>„OFFLINE“
Dette er en meget kort registreringsproces, der er begræn-
set til Nyon. Offline betyder i dette tilfælde, at dine køre- og 
brugerdata kun lagres lokalt på cykelcomputeren. 
Følg anvisningerne, eller vælg en af de foreslåede svarmu-
ligheder. De indlæste data bevares, efter at Nyon er sluk-
ket, men synkroniseres ikke med online-portalen eller 
smartphone-applikationen.

– „KONFIGURER“>„ONLINE“>„SMARTPH.“
Dette er en fuldstændig registreringsproces. Sæt Nyon på 
holderen 4, indlæs applikationen „Bosch eBike Connect“ 
på din smartphone, og registrer dig ved hjælp af applikatio-
nen. Efter udført tilmelding lagres køredataene og synkroni-
seres med smartphone-applikationen og online-portalen.

– „KONFIGURER“>„ONLINE“>„WI-FI“
Dette er en fuldstændig registreringsproces. Bevæg dig 
ind i et WLAN-netværks modtageområde. Sæt Nyon på hol-
deren 4. Efter valg af et net og indtastning af identifikation 
inklusive adgangskode opretter Nyon forbindelse til dit 
valgte WLAN-netværk, og du henvises til online-portalen 
„www.eBike-Connect.com“, hvor du kan gennemføre re-
gistreringen. Efter udført tilmelding lagres køredataene og 
synkroniseres med online-portalen. Fra din Nyon kan du 
efterfølgende oprette en forbindelse til din smartphone 
(„Indstillinger“>„Forbindelser“>„Tilslut smartphone“).
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eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5 i mindst 1 se-

kund.
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (der findes løs-

ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens tænd/sluk-tast; se driftsvejledning fra cy-
kelproducenten).

– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis der i ca. 10 min. ikke rekvireres ydelse fra drevet (f.eks. 
fordi eBiken står stille), eller ingen tast på Nyon aktiveres, 
slukkes eBike-systemet automatisk for at spare energi.

Betjeningssystemet „Nyon“
Betjeningssystemet Nyon består af tre komponenter:
– Cykelcomputer Nyon med betjeningsenhed
– Smartphone-applikation „Bosch eBike Connect“
– Online-portal „www.eBike-Connect.com“
Mange indstillinger og funktioner kan administreres/benyttes 
på alle komponenter. Nogle indstillinger og funktioner kan 
kun nås eller betjenes via bestemte komponenter. Synkroni-
sering af dataene foretages automatisk med en eksisterende 
Bluetooth®-/internetforbindelse. En oversigt over de mulige 
funktioner fremgår af følgende tabel.

Premium-funktioner
Standardfunktionerne i betjeningssystemet „Nyon“ kan ved 
tilkøb af „premium-funktioner“ via App Store udvides til Apple 
iPhones eller Google Play Store til Android-enheder.
Ud over den gratis applikation „Bosch eBike Connect“ fås 
flere premium-funktioner mod betaling. En detaljeret liste 
over de tilgængelige ekstra applikationer findes i online-
brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Ibrugtagning af kørecomputer
Nyon udleveres med delvis opladet akku. Før den bruges før-
ste gang, skal Nyon-akkuen oplades helt via USB-tilslutningen 
(se „Energiforsyning af cykelcomputeren“, side Dansk–7) el-
ler via eBike-systemet.
For at kunne udnytte alle betjeningssystemets funktioner skal 
du også registrere dig online.

Tilmelding til cykelcomputer
– Tænd cykelcomputeren med tænd/sluk-tasten 5.
– Vælg med joysticken 1 dit foretrukne sprog (valg foretages 

ved at trykke på joysticken), og følg anvisningerne.

Du har nu følgende muligheder for at tage Nyon i brug:
– „TESTKSL.“

Du kan foretage en testkørsel uden først at skulle tilmelde 
dig eller indlæse data. Efter frakobling slettes alle køre-
data.

– „KONFIGURER“>„OFFLINE“
Dette er en meget kort registreringsproces, der er begræn-
set til Nyon. Offline betyder i dette tilfælde, at dine køre- og 
brugerdata kun lagres lokalt på cykelcomputeren. 
Følg anvisningerne, eller vælg en af de foreslåede svarmu-
ligheder. De indlæste data bevares, efter at Nyon er sluk-
ket, men synkroniseres ikke med online-portalen eller 
smartphone-applikationen.

– „KONFIGURER“>„ONLINE“>„SMARTPH.“
Dette er en fuldstændig registreringsproces. Sæt Nyon på 
holderen 4, indlæs applikationen „Bosch eBike Connect“ 
på din smartphone, og registrer dig ved hjælp af applikatio-
nen. Efter udført tilmelding lagres køredataene og synkroni-
seres med smartphone-applikationen og online-portalen.

– „KONFIGURER“>„ONLINE“>„WI-FI“
Dette er en fuldstændig registreringsproces. Bevæg dig 
ind i et WLAN-netværks modtageområde. Sæt Nyon på hol-
deren 4. Efter valg af et net og indtastning af identifikation 
inklusive adgangskode opretter Nyon forbindelse til dit 
valgte WLAN-netværk, og du henvises til online-portalen 
„www.eBike-Connect.com“, hvor du kan gennemføre re-
gistreringen. Efter udført tilmelding lagres køredataene og 
synkroniseres med online-portalen. Fra din Nyon kan du 
efterfølgende oprette en forbindelse til din smartphone 
(„Indstillinger“>„Forbindelser“>„Tilslut smartphone“).
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Registrering via smartphone og Bluetooth®-kobling 
En smartphone medfølger ikke ved køb af produktet. Til regi-
strering med smartphone kræves en internetforbindelse, 
som, afhængigt af kontraktens udformning, kan forårsage 
omkostninger via din telefonudbyder. Der kræves også en in-
ternetforbindelse til synkroniseringen af dataene mellem 
smartphone og online-portal.
For at kunne udnytte alle funktioner i din cykelcomputer skal 
du have en smartphone med operativsystemet Android versi-
on 4.0.3 og højere eller iOS 8 og højere. En liste over de teste-
de/frigivne smartphones findes i online-brugsanvisningen un-
der „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Også smartphones med ovennævnte operativsystemer, som 
ikke er anført på listen, kan eventuelt forbindes med cykel-
computeren. Det kan dog ikke garanteres, at cykelcompute-
ren er fuldstændig kompatibel med de smartphones, der ikke 
er anført på listen.
Download applikationen „Bosch eBike Connect“ på din 
smartphone fra App Store for Apple iPhones eller Google 
Play Store for Android-enheder.
Start applikationen „Bosch eBike Connect“ og følg 
anvisningerne. En detaljeret vejledning hertil finder du i on-
line-brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Når applikationen „Bosch eBike Connect“ er aktiv, og der er 
en Bluetooth®-forbindelse til din cykelcomputer, synkroniseres 
dataene mellem cykelcomputer og smartphone automatisk.

Online-registrering
Til online-registreringen kræves en internetadgang.
Åbn med din browser online-portalen „Bosch eBike Connect“ 
under „www.eBike-Connect.com“, og følg 
anvisningerne. En detaljeret vejledning hertil finder du i on-
line-brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Bemærk: Alle displayvisninger og displaytekster på de føl-
gende sider svarer til softwaren på tidspunktet for lancerin-
gen. Da Nyon-softwaren muligvis opdateres flere gange i løbet 
af året, kan det forekomme, at displayvisningerne og/eller 
displayteksterne ændres en smule efter en opdatering.

Betjeningslogik
Skift af visningen kan under kørsel opnås via betjeningsen-
heden 10. Så kan man holde begge hænder på styret, mens 
man cykler.
Med betjeningselementerne på cykelcomputeren har du føl-
gende muligheder:
– Med tænd/sluk-tasten 5 tænder og slukker du cykelcom-

puteren.
– Med tasten „Home“ (2 eller 12) kommer du til den drifts-

tilstand, der er indstillet i „Indstillinger“>„Min Nyon“.

– Med tasten cykelbelysning 6 kan cykelbelysningen tændes 
og slukkes.

– Med joysticken 1 kan du navigere i de enkelte driftstilstan-
de. Ved tryk på joysticken 1 foretager du et valg.

Med joysticken 1 kan du ved at trykke mod venstre skjule den 
aktive driftstilstand bag hovedmenuen og skifte til hovedme-
nuen (se billede ovenfor).
Hvis du i den aktive driftstilstand trykker joysticken 1 mod 
højre, skjules det aktuelle skærmbillede bag de mulige indstil-
lingsoptioner for den aktuelle driftstilstand. Naviger med 
joysticken til den ønskede option, og vælg den ønskede opti-
on ved at trykke på joysticken 1.
Tip: Når du er i en aktiv driftstilstand, kan du ved at trykke på 
joysticken 1 skifte op eller ned direkte til den næste driftstil-
stand.
Befinder Nyon sig på eBiken, vises driftstilstanden „Ride“ ef-
ter tilkobling. Er Nyon ikke monteret på eBiken, vises driftstil-
standen „Dashboard“.

Hovedmenu

Symbol Driftstilstand Funktion
„Dashboard“ Denne driftstilstand viser 

dig diverse statistikdata, for-
bindelsesstatus og synkroni-
seringsstatus.

„Ride“ Denne driftstilstand sender 
dig aktuelle køredata.

„Kort og 
navigation“

Via denne driftstilstand kan 
du på internettet downloade 
kortmateriale, der er base-
ret på Open Street Map 
(OSM). Med disse kort kan 
du navigere.

„Fitness“ Via denne driftstilstand kan 
du se forskellige fitnessrele-
vante informationer.

„Indstillinger“ Med denne driftstilstand kan 
du fastsætte grundindstillin-
gerne for din cykelcom-
puter.

Kort og naviga�on
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Driftstilstand „Dashboard“

Denne driftstilstand viser dig diverse statistikdata, forbindel-
sesstatus og synkroniseringsstatus.

d1 Klokkeslæt
d2 Ladetilstandsvisning eBike-akku
d3 Forbindelsesstatus
d4 Nyon-versionsinformationer
d5 Nyon-synkroniseringsinformation
d6 Visning hastighed/lysstatus (med påsat cykelcomputer)
d6 Visning ladetilstand cykelcomputer-akku

(med afmonteret cykelcomputer)
d7 Flest kørte kilometer på en måned
d8 Kørte kilometer sammenlignet med foregående måned
d9 Kilometer i alt

d10 Kørte dagskilometer de sidste 30 dage

Følgende synkroniseres:
– Lagrede ruter og steder
– Brugerdefinerede skærme og køretilstande
– Brugerindstillinger
Synkroniseringen sker via WLAN eller Bluetooth®. Hvis begge 
forbindelsestyper er deaktiveret, får du en fejlmeddelelse.

Driftstilstand „Ride“

Denne driftstilstand sender dig aktuelle køredata.

r1 Klokkeslæt
r2 Egen arbejdseffekt
r3 Hastighed
r4 Motoreffekt

r5 Indikator understøtningsniveau
r6 Skifteanbefaling/eShift-visninger
r7 Triptæller
r8 Gennemsnitshastighed
r9 Resterende rækkevidde

r10 Ladetilstandsvisning eBike-akku

Driftstilstand „Kort og navigation“

Via denne driftstilstand kan du på internettet downloade kort-
materiale, der er baseret på Open Street Map (OSM). Med 
disse kort kan du navigere.
Kortmateriale, der passer til bopælen, installeres for den 
pågældende køber af cykelhandleren. Efter behov kan flere 
kort downloades via din smartphone-applikation 
„Bosch eBike Connect“ og overføres til din 
cykelcomputer. En detaljeret vejledning hertil finder du i on-
line-brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Hvis du har en aktiv WLAN-forbindelse, kan du indlæse ønske-
de kort direkte på Nyon via „Indstillinger“>„Kort og naviga-
tion“>„Korthåndtering“.
Når du tænder Nyon, begynder Nyon med satellitsøgningen 
for at kunne modtage GPS-signaler. Så snart de nødvendige 
satellitter er fundet, får du vist det aktuelle opholdssted på 
kortet i driftstilstanden „Kort og navigation“. Ved ugunstige 
vejrforhold eller opholdssteder kan satellitsøgningen tage 
længere tid. Hvis der i længere tid ikke findes satellitter, skal 
du genstarte Nyon.
Ved at trykke joysticken 1 mod højre kan du ved at vælge un-
dermenuen ved højre kant ændre kortudsnittets zoomindstil-
ling, få vist din eBike-akkus rækkevidde eller vælge en blandt 
forskellige navigationsoptioner. Zoomindstillingerne for 
kortudsnittet kan også ændres ved at trykke på joysticken.
Akkuens resterende rækkevidde kan forøges ved hjælp af 
premiumfunktionen „Topografisk rækkevidde“. Ved „Topo-
grafisk rækkevidde“ beregnes og vises i så fald akkuens re-
sterende rækkevidde under hensyntagen til de topografiske 
forhold. Beregningen af den topografiske rækkevidde går op 
til maks. 100 km. En detaljeret vejledning hertil finder du i on-
line-brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Under „Seværdigheder“ får du også vist de nærmeste 
„Bosch eBike experts“. Ved valg af forhandler beregnes ru-
ten hen til denne og tilbydes til udvalg.
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Driftstilstand „Dashboard“

Denne driftstilstand viser dig diverse statistikdata, forbindel-
sesstatus og synkroniseringsstatus.

d1 Klokkeslæt
d2 Ladetilstandsvisning eBike-akku
d3 Forbindelsesstatus
d4 Nyon-versionsinformationer
d5 Nyon-synkroniseringsinformation
d6 Visning hastighed/lysstatus (med påsat cykelcomputer)
d6 Visning ladetilstand cykelcomputer-akku

(med afmonteret cykelcomputer)
d7 Flest kørte kilometer på en måned
d8 Kørte kilometer sammenlignet med foregående måned
d9 Kilometer i alt

d10 Kørte dagskilometer de sidste 30 dage

Følgende synkroniseres:
– Lagrede ruter og steder
– Brugerdefinerede skærme og køretilstande
– Brugerindstillinger
Synkroniseringen sker via WLAN eller Bluetooth®. Hvis begge 
forbindelsestyper er deaktiveret, får du en fejlmeddelelse.

Driftstilstand „Ride“

Denne driftstilstand sender dig aktuelle køredata.

r1 Klokkeslæt
r2 Egen arbejdseffekt
r3 Hastighed
r4 Motoreffekt

r5 Indikator understøtningsniveau
r6 Skifteanbefaling/eShift-visninger
r7 Triptæller
r8 Gennemsnitshastighed
r9 Resterende rækkevidde

r10 Ladetilstandsvisning eBike-akku

Driftstilstand „Kort og navigation“

Via denne driftstilstand kan du på internettet downloade kort-
materiale, der er baseret på Open Street Map (OSM). Med 
disse kort kan du navigere.
Kortmateriale, der passer til bopælen, installeres for den 
pågældende køber af cykelhandleren. Efter behov kan flere 
kort downloades via din smartphone-applikation 
„Bosch eBike Connect“ og overføres til din 
cykelcomputer. En detaljeret vejledning hertil finder du i on-
line-brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Hvis du har en aktiv WLAN-forbindelse, kan du indlæse ønske-
de kort direkte på Nyon via „Indstillinger“>„Kort og naviga-
tion“>„Korthåndtering“.
Når du tænder Nyon, begynder Nyon med satellitsøgningen 
for at kunne modtage GPS-signaler. Så snart de nødvendige 
satellitter er fundet, får du vist det aktuelle opholdssted på 
kortet i driftstilstanden „Kort og navigation“. Ved ugunstige 
vejrforhold eller opholdssteder kan satellitsøgningen tage 
længere tid. Hvis der i længere tid ikke findes satellitter, skal 
du genstarte Nyon.
Ved at trykke joysticken 1 mod højre kan du ved at vælge un-
dermenuen ved højre kant ændre kortudsnittets zoomindstil-
ling, få vist din eBike-akkus rækkevidde eller vælge en blandt 
forskellige navigationsoptioner. Zoomindstillingerne for 
kortudsnittet kan også ændres ved at trykke på joysticken.
Akkuens resterende rækkevidde kan forøges ved hjælp af 
premiumfunktionen „Topografisk rækkevidde“. Ved „Topo-
grafisk rækkevidde“ beregnes og vises i så fald akkuens re-
sterende rækkevidde under hensyntagen til de topografiske 
forhold. Beregningen af den topografiske rækkevidde går op 
til maks. 100 km. En detaljeret vejledning hertil finder du i on-
line-brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Under „Seværdigheder“ får du også vist de nærmeste 
„Bosch eBike experts“. Ved valg af forhandler beregnes ru-
ten hen til denne og tilbydes til udvalg.
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Når du har indtastet destinationen (by, vej/gade, husnum-
mer), får du tilbudt 3 forskellige ruter („Landskab“, „Hurtig“ 
og „MTB“ (Mountainbike)), hvorfra du kan vælge en 
rute. Alternativt kan du blive guidet hjem, vælge en af de sid-
ste destinationer eller gøre brug af lagrede steder eller ruter. 
(En detaljeret vejledning hertil finder du i online-brugsanvis-
ningen under „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.)
Den valgte rute vises som på det efterfølgende billede.

n1 Klokkeslæt
n2 Kompasnål
n3 Kort
n4 Hastighed
n5 Skifteanbefaling
n6 Drejehenvisning og afstand til vejforgrening
n7 Afstand til destinationen
n8 Forventet ankomsttid på destinationen

Under navigationen får du ved overblænding også vist vejin-
formationerne (f.eks. drej halvt til venstre om 50 m) i de an-
dre driftstilstande.
Hvis du højreklikker på betjeningsenheden, kan du også få 
vist rutens højdeprofil. Du kan også zoome ind og ud på kortet 
for at lære omgivelserne at kende.
Hvis du afbryder en navigeret kørsel og derefter åbner „Kort 
og navigation“, bliver du spurgt, om du vil fortsætte navigati-
onen eller ej. Hvis du fortsætter navigationen, guides du til din 
sidste destination ved hjælp af navigationen.
Hvis du har importeret GPX-ruter via online-portalen, får du 
overført dem til din Nyon via Bluetooth® eller via en WLAN-for-
bindelse. Disse ruter kan du starte efter behov. Hvis du befin-
der dig i nærheden af ruten, kan du lade dig guide til start-
punktet eller begynde direkte med rutens navigation.
Ved anvendelse af mellemdestinationer får du en meddelelse, 
når en mellemdestination er nået.
Nyon er ikke egnet til navigation uden cykel (vandrere eller 
billister).
Ved temperaturer under 0 °C kan der forventes større afvi-
gelser ved højdemålingen.

Driftstilstand „Fitness“

Via denne driftstilstand kan du se forskellige fitnessrelevante 
informationer.
På basis af dit beregnede aktivitetsniveau i registreringen får 
du vist, hvilken effekt dine hidtidige aktiviteter har på din ud-
holdenhedspræstation (træningseffekt).
Til kontrol af din hjertefrekvens kan du benytte en brystrem, 
som du kan forbinde med Nyon via Bluetooth®. 
Kompatible modeller finder du i online-brugsanvisningen un-
der „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
En brystrem medfølger ikke.

f1 Klokkeslæt
f2 Aktuel ydelse/hjertefrekvens*
f3 Visning af den aktuelle træningseffekt
f4 Træningseffekt
f5 Brugte kilokalorier
f6 Aktuel trædefrekvens
f7 Aktuel hastighed
f8 Varighed

* Ved anvendelse af en brystrem til hjertefrekvensen (medfølger 
ikke ved køb af produktet) vises den aktuelle hjertefrekvens i ste-
det for ydelsen.

Via undermenuerne kan du nulstille gennemsnitsværdierne 
eller skifte til individualiserede visninger. En detaljeret vejled-
ning hertil finder du i online-brugsanvisningen under 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Driftstilstanden „Indstillinger“

Med denne driftstilstand kan du fastsætte grundindstillin-
gerne for din cykelcomputer.
Bemærk: Nogle grundindstillinger kan kun ændres, når Nyon 
er indsat i holderen 4.
For at komme til menuen „Indstillinger“ skal du trykke 
joysticken 1 ned i hovedmenuen, til „Indstillinger“ vises. 
Tip: Hvis du trykker joysticken ned i lang tid, kommer du også 
til menuen „Indstillinger“.
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Du kan foretage følgende indstillinger:
– „Forbindelser“: Du kan konfigurere Bluetooth®-indstillin-

ger, en ny smartphone-forbindelse, en WiFi-forbindelse el-
ler en hjertefrekvensmåler.
Når du aktiverer WiFi, leder Nyon efter tilgængelige net-
værk. De fundne netværk vises på en liste. Vælg det ønske-
de netværk med joysticken 1, og indtast adgangskoden.

– „Kort og navigation“: Her kan du konfigurere kortvisnin-
gen og aktivere en automatisk tilpasning af visningen af-
hængigt af omgivelsernes lysstyrke.

– „Min profil“: Her kan du få vist den aktive bruger.
– „Min eBike“: Når Nyon er sat på, kan du ændre producen-

tens forindstillede værdi for hjulomfanget med ±5 %.
Cykelproducenten eller cykelhandleren kan lægge antal 
kørte kilometer og/eller et tidsrum til grund for serviceter-
minen. Under „Service“ får du vist, hvornår servicetermi-
nen forfalder.
Under „Anbefaling af gearskift“ kan du slå visningen af 
en skifteanbefaling til/fra.
Hvis din eBike er udstyret med „eShift“, kan du også kon-
figurere dit eShift-system her.
Siden med systeminformationer giver fuldt overblik over 
de anvendte eBike-komponenter. For hver komponent får 
du vist serienummer, hardwareversion, softwareversion 
og andre komponentrelevante oplysninger.
Den aktuelle ladestand for den anvendte eBike-akku vises 
under menupunktet „Batteristatus“. 

– „Min Nyon“: Her kan du søge efter opdateringer, konfigu-
rere Home-tasten, automatisk få stillet tællerne til „0“ hver 
nat, f.eks. triptæller, brugte kalorier og gennemsnitsvær-
dier, eller tilbagestille Nyon til fabriksindstillingerne.
Under „Automatisk lysstyrke“ kan du få tilpasset display-
ets lysstyrke automatisk.
For at kompensere for vejrbetingede ændringer kan du un-
der „Højdekorrektion“ tilpasse den viste værdi til den fak-
tiske højde.

– „Område og sprog“: Du kan få vist hastighed og afstand i 
kilometer eller miles, klokkeslæt i 12-timers eller 24-ti-
mers format, vælge tidszone og indstille dit foretrukne 
sprog. Det aktuelle klokkeslæt overtages automatisk fra 
GPS-signalet.

– I menupunktet „Hjælp“ finder du et udvalg af FAQ (ofte 
stillede spørgsmål), kontaktinformationer, retlige oplys-
ninger samt informationer om systemet og om licenser.

Statusvisninger
Afhængigt af den viste driftstilstand får du ikke altid vist alle 
statusvisninger. Visninger, der allerede findes på hovedskær-
men, vises ikke en gang til. Visningernes positioner kan varie-
re. Hvis cykelcomputeren tages ud af sin holder, vises ladetil-
standen af cykelcomputerens Nyon-akku i stedet for 
visningen af cykelbelysningen.

s1 Visning cykelbelysning/Ladetilstandsvisning Nyon-akku
s2 Visning klokkeslæt
s3 Visning hastighed
s4 Visning nord
s5 Visning Bluetooth®/WiFi-forbindelse
s6 Visning understøtningsniveau
s7 Ladetilstandsvisning eBike-akku
s8 Visning GPS-signal
s9 Visning zoomområde/resterende rækkevidde

s10 Skifteanbefaling

Energiforsyning af cykelcomputeren
Når cykelcomputeren sidder i holderen 4, der er indsat en til-
strækkeligt opladet eBike-akku i eBiken, og eBike-systemet er 
tændt, forsynes Nyon-akkuen med energi fra eBike-akkuen.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, sker energiforsy-
ningen via Nyon-akkuen. Er Nyon-akkuen svag, vises der en 
advarselsmeddelelse på displayet.
For at oplade Nyon-akkuen skal cykelcomputeren igen ind-
sættes i holderen 4. Bemærk, at eBike-systemet slukkes auto-
matisk efter 10 minutter uden aktivering, hvis du ikke er i 
gang med at oplade eBike-akkuen. I så fald afsluttes også op-
ladningen af Nyon-akkuen.
Du kan også oplade cykelcomputeren via USB-tilslutningen. 
Åbn i så fald beskyttelseskappen 9. Forbind ved hjælp af et 
mikro-USB-kabel cykelcomputerens USB-bøsning 8 med en 
gængs USB-oplader (medfølger ikke som standard) eller en 
computers USB-tilslutning (5 V ladespænding, maks. 500 mA 
ladestrøm).
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Du kan foretage følgende indstillinger:
– „Forbindelser“: Du kan konfigurere Bluetooth®-indstillin-

ger, en ny smartphone-forbindelse, en WiFi-forbindelse el-
ler en hjertefrekvensmåler.
Når du aktiverer WiFi, leder Nyon efter tilgængelige net-
værk. De fundne netværk vises på en liste. Vælg det ønske-
de netværk med joysticken 1, og indtast adgangskoden.

– „Kort og navigation“: Her kan du konfigurere kortvisnin-
gen og aktivere en automatisk tilpasning af visningen af-
hængigt af omgivelsernes lysstyrke.

– „Min profil“: Her kan du få vist den aktive bruger.
– „Min eBike“: Når Nyon er sat på, kan du ændre producen-

tens forindstillede værdi for hjulomfanget med ±5 %.
Cykelproducenten eller cykelhandleren kan lægge antal 
kørte kilometer og/eller et tidsrum til grund for serviceter-
minen. Under „Service“ får du vist, hvornår servicetermi-
nen forfalder.
Under „Anbefaling af gearskift“ kan du slå visningen af 
en skifteanbefaling til/fra.
Hvis din eBike er udstyret med „eShift“, kan du også kon-
figurere dit eShift-system her.
Siden med systeminformationer giver fuldt overblik over 
de anvendte eBike-komponenter. For hver komponent får 
du vist serienummer, hardwareversion, softwareversion 
og andre komponentrelevante oplysninger.
Den aktuelle ladestand for den anvendte eBike-akku vises 
under menupunktet „Batteristatus“. 

– „Min Nyon“: Her kan du søge efter opdateringer, konfigu-
rere Home-tasten, automatisk få stillet tællerne til „0“ hver 
nat, f.eks. triptæller, brugte kalorier og gennemsnitsvær-
dier, eller tilbagestille Nyon til fabriksindstillingerne.
Under „Automatisk lysstyrke“ kan du få tilpasset display-
ets lysstyrke automatisk.
For at kompensere for vejrbetingede ændringer kan du un-
der „Højdekorrektion“ tilpasse den viste værdi til den fak-
tiske højde.

– „Område og sprog“: Du kan få vist hastighed og afstand i 
kilometer eller miles, klokkeslæt i 12-timers eller 24-ti-
mers format, vælge tidszone og indstille dit foretrukne 
sprog. Det aktuelle klokkeslæt overtages automatisk fra 
GPS-signalet.

– I menupunktet „Hjælp“ finder du et udvalg af FAQ (ofte 
stillede spørgsmål), kontaktinformationer, retlige oplys-
ninger samt informationer om systemet og om licenser.

Statusvisninger
Afhængigt af den viste driftstilstand får du ikke altid vist alle 
statusvisninger. Visninger, der allerede findes på hovedskær-
men, vises ikke en gang til. Visningernes positioner kan varie-
re. Hvis cykelcomputeren tages ud af sin holder, vises ladetil-
standen af cykelcomputerens Nyon-akku i stedet for 
visningen af cykelbelysningen.

s1 Visning cykelbelysning/Ladetilstandsvisning Nyon-akku
s2 Visning klokkeslæt
s3 Visning hastighed
s4 Visning nord
s5 Visning Bluetooth®/WiFi-forbindelse
s6 Visning understøtningsniveau
s7 Ladetilstandsvisning eBike-akku
s8 Visning GPS-signal
s9 Visning zoomområde/resterende rækkevidde

s10 Skifteanbefaling

Energiforsyning af cykelcomputeren
Når cykelcomputeren sidder i holderen 4, der er indsat en til-
strækkeligt opladet eBike-akku i eBiken, og eBike-systemet er 
tændt, forsynes Nyon-akkuen med energi fra eBike-akkuen.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, sker energiforsy-
ningen via Nyon-akkuen. Er Nyon-akkuen svag, vises der en 
advarselsmeddelelse på displayet.
For at oplade Nyon-akkuen skal cykelcomputeren igen ind-
sættes i holderen 4. Bemærk, at eBike-systemet slukkes auto-
matisk efter 10 minutter uden aktivering, hvis du ikke er i 
gang med at oplade eBike-akkuen. I så fald afsluttes også op-
ladningen af Nyon-akkuen.
Du kan også oplade cykelcomputeren via USB-tilslutningen. 
Åbn i så fald beskyttelseskappen 9. Forbind ved hjælp af et 
mikro-USB-kabel cykelcomputerens USB-bøsning 8 med en 
gængs USB-oplader (medfølger ikke som standard) eller en 
computers USB-tilslutning (5 V ladespænding, maks. 500 mA 
ladestrøm).

14:30

100 m

22 km/h

105 km

2

s2 s3 s4

s9s8s7s6s5

s1

s10

57



Dansk–8 

1 270 020 XBN | (14.6.17) Bosch eBike Systems

Bemærk: Hvis Nyon slukkes under opladningsprocessen, kan 
Nyon først tændes igen, når USB-kablet er trukket ud (gælder 
kun for 1 270 020 907).
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, er alle værdier ved-
rørende funktionerne stadig lagret og kan fortsat vises.
Uden en ny opladning af Nyon-akkuen bevares dato og klokke-
slæt i maksimalt 6 måneder. Efter genindkobling indstilles da-
to og klokkeslæt igen efter vellykket GPS-lokalisering.
Bemærk:  For at opnå en maksimal levetid for Nyon-akkuen 
bør Nyon-akkuen genoplades hver sjette måned.

Tænd/sluk af cykelcomputer
For at tænde cykelcomputeren skal du trykke kort på 
tænd/sluk-tasten 5.
For at slukke cykelcomputeren skal du trykke på tænd/sluk-
tasten 5 i mere end 1 sekund.
Hvis Nyon tages ud af holderen, skifter Nyon efter 5 minutters 
inaktivitet til energisparetilstand (baggrundsbelysning fra). 
Efter yderligere 5 minutter slukker den.

Nyon reset
Skulle det mod forventning ikke længere være muligt at betje-
ne Nyon, kan Nyon nulstilles ved samtidig at trykke på taster-
ne 1, 2, 5 og 6. Udfør kun denne reset, når det er absolut nød-
vendigt, da mange forskellige indstillinger kan gå tabt.

Indikator for akkuens opladningstilstand
Indikatoren for akkuens opladningstilstand r10 (s7) viser 
eBike-akkuens opladningstilstand. Nyon-akkuens oplad-
ningstilstand kan aflæses på visningen s1. eBike-akkuens op-
ladningstilstand kan også aflæses på lysdioderne på selve 
eBike-akkuen.
I indikatoren r10 svarer hver bjælke i akkusymbolet til ca. 
20 % kapacitet:

Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil den senest viste 
akku-opladningstilstand være lagret.

Understøtningsniveau indstilles
Du kan på betjeningsenheden 10 indstille, hvor meget eBike-
drevet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kørsel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også 
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end 
det er angivet her.
Hvis producenten har konfigureret eBike med „eMTB Mode“, 
erstattes understøtningsniveauet „SPORT“ af „eMTB“. 
I „eMTB Mode“ tilpasses understøtningsfaktoren og drejemo-
mentet dynamisk ud fra den kraft, som pedalerne trædes med. 
„eMTB Mode“ er nu tilgængelig til drev i Performance Line CX-
serien.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan 

kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
mal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette under-
støtningsniveau.

– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til 
maks. rækkevidde

– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevidde
– „SPORT“/„eMTB“:

„SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på 
bjergede strækninger samt til bytrafik
„eMTB“: Optimal understøttelse i ethvert terræn, sports-
kørsel, forbedret dynamik, maksimal performance.

– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel

For at forøge understøtningsniveauet skal du trykke på tasten 
„+“ 14 på betjeningsenheden en eller flere gange, til det øn-
skede understøtningsniveau ses i visningen r5, og for at sæn-
ke det benyttes tasten „–“ 13.
Den rekvirerede motoreffekt ses i visningen r4. Den maksimale 
motoreffekt afhænger af det valgte understøtningsniveau.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil det senest viste 
understøtningsniveau fortsat være lagret, og visningen r4 af 
motoreffekt er tom.

Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan komme 
op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, desto min-
dre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at 

skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med 
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til 
skade.

For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten 
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du 
på tasten „+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens 
drev tilkobles.

eBike-akkuen er ladet helt op.
eBike-akkuen bør genoplades.
Kapaciteten til understøttelse af fremdriften er 
brugt op, og understøtningen frakobles blidt. Den 
resterende kapacitet stilles til rådighed for cykel-
belysningen og cykelcomputeren.
eBike-akkuens resterende kapacitet rækker til ca. 
2 timers cykelbelysning. Herunder tages ikke høj-
de for andre forbrugere (f.eks. automatgear, op-
ladning af eksterne apparater på USB-tilslutnin-
gen).

!

!
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Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ 14,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. hvis man bremser eller støder 

på en forhindring),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Efter at du har sluppet tasten „+“, er skubbehjælpen i standby 
i yderligere 3 sek. Hvis du inden for dette tidsrum igen trykker 
på tasten „+“, aktiveres skubbehjælpen på ny.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren med tasten 6 samtidig tænde og sluk-
ke forlys og baglys.
Når lyset er tændt, vises belysningssymbolet s1.
Tænding og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydel-
se på displayets baggrundsbelysning.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten for-
bundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elektroni-
ske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejledning.

Visning af fejlkode
eBike-systemets komponenter kontrolleres hele tiden auto-
matisk. Hvis der konstateres en fejl, vises den pågældende 
fejlkode på cykelcomputeren.

Drevet slukkes i givet fald automatisk afhængigt af fejltypen. 
En viderekørsel uden understøtning er dog til enhver tid mu-
lig. Før yderligere kørsler bør eBike kontrolleres.
 Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre reparationer. 

Code Årsag Afhjælpning
410 En eller flere af cykelcomputerens 

taster er blokeret.
Kontroller, om taster er klemt fast f. eks. på grund af indtrængt snavs. Ren-
gør i givet fald tasterne.

414 Forbindelsesproblem med betje-
ningsenheden

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

418 En eller flere taster på betjenings-
enheden er blokerede.

Kontroller, om taster er klemt fast f. eks. på grund af indtrængt snavs. Ren-
gør i givet fald tasterne.

419 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

422 Forbindelsesproblem for drivenhe-
den

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

423 Forbindelsesproblem for eBike-
akkuen

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

424 Kommunikationsfejl blandt kompo-
nenterne

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

426 Intern tidsoverskridelsesfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. I denne fejltilstand er det ikke muligt at få vist eller 
tilpasse dækomkredsen i grundindstillingsmenuen. 

430 Cykelcomputerens interne akku er 
tom

Oplad cykelcomputeren (i holderen eller via USB-tilslutning)

431 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

440 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

450 Intern softwarefejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

460 Fejl på USB-tilslutningen Fjern kablet fra cykelcomputerens USB-tilslutning. Hvis problemet 
fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

490 Intern fejl i cykelcomputeren Få kontrolleret cykelcomputeren
500 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
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Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten „+“ 14,
– eBikens hjul blokeres (f.eks. hvis man bremser eller støder 

på en forhindring),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Efter at du har sluppet tasten „+“, er skubbehjælpen i standby 
i yderligere 3 sek. Hvis du inden for dette tidsrum igen trykker 
på tasten „+“, aktiveres skubbehjælpen på ny.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.

Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan 
du via cykelcomputeren med tasten 6 samtidig tænde og sluk-
ke forlys og baglys.
Når lyset er tændt, vises belysningssymbolet s1.
Tænding og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydel-
se på displayets baggrundsbelysning.

eShift (ekstraudstyr)
Ved eShift forstås integration af elektroniske skiftesystemer i 
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten for-
bundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elektroni-
ske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejledning.

Visning af fejlkode
eBike-systemets komponenter kontrolleres hele tiden auto-
matisk. Hvis der konstateres en fejl, vises den pågældende 
fejlkode på cykelcomputeren.

Drevet slukkes i givet fald automatisk afhængigt af fejltypen. 
En viderekørsel uden understøtning er dog til enhver tid mu-
lig. Før yderligere kørsler bør eBike kontrolleres.
 Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre reparationer. 

Code Årsag Afhjælpning
410 En eller flere af cykelcomputerens 

taster er blokeret.
Kontroller, om taster er klemt fast f. eks. på grund af indtrængt snavs. Ren-
gør i givet fald tasterne.

414 Forbindelsesproblem med betje-
ningsenheden

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

418 En eller flere taster på betjenings-
enheden er blokerede.

Kontroller, om taster er klemt fast f. eks. på grund af indtrængt snavs. Ren-
gør i givet fald tasterne.

419 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

422 Forbindelsesproblem for drivenhe-
den

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

423 Forbindelsesproblem for eBike-
akkuen

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

424 Kommunikationsfejl blandt kompo-
nenterne

Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret

426 Intern tidsoverskridelsesfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. I denne fejltilstand er det ikke muligt at få vist eller 
tilpasse dækomkredsen i grundindstillingsmenuen. 

430 Cykelcomputerens interne akku er 
tom

Oplad cykelcomputeren (i holderen eller via USB-tilslutning)

431 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

440 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

450 Intern softwarefejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

460 Fejl på USB-tilslutningen Fjern kablet fra cykelcomputerens USB-tilslutning. Hvis problemet 
fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

490 Intern fejl i cykelcomputeren Få kontrolleret cykelcomputeren
500 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
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502 Fejl i cykelbelysningen Kontroller lyset og den tilhørende ledningsføring. Genstart systemet. Hvis 
problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

503 Fejl på hastighedssensoren Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

510 Intern følerfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

511 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

530 Batterifejl Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud, og indsæt eBike-akkuen igen. Gen-
start systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. 

531 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

540 Temperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl 
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

550 En ugyldig forbruger blev registreret. Fjern forbrugeren. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du 
kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

580 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

591 Autentificeringsfejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart syste-
met. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandle-
ren. 

592 Inkompatible komponenter Anvend kompatibelt display. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte 
Bosch eBike-forhandleren. 

593 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

595, 596 Kommunikationsfejl Kontrollér gearkablerne, og genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

602 Intern batterifejl under opladning Adskil laderen fra batteriet. Genstart eBike-systemet. Slut laderen til batte-
riet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

602 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

603 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

605 Batteritemperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl 
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, 
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

605 Batteritemperaturfejl under 
opladningen

Adskil laderen fra batteriet. Lad batteriet køle af. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

606 Ekstern batterifejl Kontroller ledningsføringen. Genstart systemet. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

610 Batterispændingsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 
eBike-forhandleren. 

620 Fejl på lader Udskift laderen. Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
640 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch 

eBike-forhandleren. 
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Energiforsyning af eksterne apparater via 
USB-tilslutning
Ved hjælp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, hvis 
energiforsyning er mulig via USB (f.eks. diverse mobiltelefo-
ner), drives og oplades.
En forudsætning for opladningen er, at cykelcomputeren og 
en tilstrækkeligt opladet akku er indsat i eBiken.
Åbn beskyttelseskappen 9 til USB-tilslutningen på cykelcom-
puteren. Forbind det eksterne apparats USB-tilslutning via 
USB-ladekablet Micro A–Micro B (fås hos din Bosch eBike-
forhandler) med USB-bøsningen 8 på cykelcomputeren. 
Efter frakobling af forbrugeren skal USB-tilslutningen igen 
lukkes omhyggeligt med beskyttelseskappen 9.
 En USB-forbindelse er en vandtæt stikforbindelse. Ved 

kørsel i regn må der ikke være tilsluttet en ekstern en-
hed, og USB-tilslutningen skal være helt lukket med be-
skyttelseskappen 9.

Pas på: Tilsluttede forbrugere på Nyon kan forringe eBikens 
rækkevidde.

Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.
Hold skærmen på din Nyon ren. Ved tilsmudsning kan der re-
gistreres en forkert lysstyrke. I navigationstilstand kan dag-/ 
natomskiftningen være forkert.
Ved pludseligt skiftende omgivelsesforhold kan det ske, at 
glasset dugger indefra. Efter kort tid sker der en tempera-
turudligning, og duggen forsvinder igen.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Brug en blød klud, der kun er fugtet med vand, til rengøring af 
din cykelcomputer. Brug ikke rengøringsmiddel.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).

Cykelproducenten eller cykelhandleren kan også lægge et an-
tal kørte kilometer og/eller et tidsrum til grund for serviceter-
minen. I så fald viser cykelcomputeren den forfaldne service-
termin i 4 sek., hver gang den tændes. 
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.
 Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre reparationer. 

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Transport
 Hvis du transporterer din eBike uden for bilen, f.eks. 

på en tagbagagebærer, skal du afmontere cykelcompu-
teren og PowerPack for at undgå beskadigelser.

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, ak-
ku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal ind-
samles og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Den integrerede akku i cykelcomputeren må kun tages ud i 
forbindelse med bortskaffelse. Ved åbning af husets skal kan 
cykelcomputeren blive ødelagt.
Udtjente akkuer og cykelcomputere skal afleveres til en auto-
riseret cykelhandler.

Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side Dansk–11.

Ret til ændringer forbeholdes.

655 Batterimultifejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart syste-
met. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

656 Software-versionsfejl Kontakt din Bosch eBike-forhandler, så denne kan opdatere softwaren.
7xx Gearfejl Følg brugsanvisningen fra gearproducenten.
Ingen 
visning

Intern fejl i cykelcomputeren Genstart dit eBike-system ved at slukke og tænde igen.

Code Årsag Afhjælpning
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Energiforsyning af eksterne apparater via 
USB-tilslutning
Ved hjælp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, hvis 
energiforsyning er mulig via USB (f.eks. diverse mobiltelefo-
ner), drives og oplades.
En forudsætning for opladningen er, at cykelcomputeren og 
en tilstrækkeligt opladet akku er indsat i eBiken.
Åbn beskyttelseskappen 9 til USB-tilslutningen på cykelcom-
puteren. Forbind det eksterne apparats USB-tilslutning via 
USB-ladekablet Micro A–Micro B (fås hos din Bosch eBike-
forhandler) med USB-bøsningen 8 på cykelcomputeren. 
Efter frakobling af forbrugeren skal USB-tilslutningen igen 
lukkes omhyggeligt med beskyttelseskappen 9.
 En USB-forbindelse er en vandtæt stikforbindelse. Ved 

kørsel i regn må der ikke være tilsluttet en ekstern en-
hed, og USB-tilslutningen skal være helt lukket med be-
skyttelseskappen 9.

Pas på: Tilsluttede forbrugere på Nyon kan forringe eBikens 
rækkevidde.

Henvisninger vedr. kørsel med eBike-systemet
Omhyggelig pasning af din eBike
Vær opmærksom på drifts- og oplagringstemperaturerne for 
eBike-komponenterne. Beskyt drivenhed, cykelcomputer og 
akku mod ekstreme temperaturer (f.eks. ved intensivt sollys 
uden samtidig ventilation). Komponenterne (især akkuen) 
kan blive beskadiget af ekstreme temperaturer.
Hold skærmen på din Nyon ren. Ved tilsmudsning kan der re-
gistreres en forkert lysstyrke. I navigationstilstand kan dag-/ 
natomskiftningen være forkert.
Ved pludseligt skiftende omgivelsesforhold kan det ske, at 
glasset dugger indefra. Efter kort tid sker der en tempera-
turudligning, og duggen forsvinder igen.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i 
vand eller rengøres med vand under tryk.
Brug en blød klud, der kun er fugtet med vand, til rengøring af 
din cykelcomputer. Brug ikke rengøringsmiddel.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en 
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).

Cykelproducenten eller cykelhandleren kan også lægge et an-
tal kørte kilometer og/eller et tidsrum til grund for serviceter-
minen. I så fald viser cykelcomputeren den forfaldne service-
termin i 4 sek., hver gang den tændes. 
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.
 Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre reparationer. 

Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Transport
 Hvis du transporterer din eBike uden for bilen, f.eks. 

på en tagbagagebærer, skal du afmontere cykelcompu-
teren og PowerPack for at undgå beskadigelser.

Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed, ak-
ku, hastighedssensor, tilbehør og emballage skal ind-
samles og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Den integrerede akku i cykelcomputeren må kun tages ud i 
forbindelse med bortskaffelse. Ved åbning af husets skal kan 
cykelcomputeren blive ødelagt.
Udtjente akkuer og cykelcomputere skal afleveres til en auto-
riseret cykelhandler.

Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side Dansk–11.

Ret til ændringer forbeholdes.

655 Batterimultifejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart syste-
met. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren. 

656 Software-versionsfejl Kontakt din Bosch eBike-forhandler, så denne kan opdatere softwaren.
7xx Gearfejl Følg brugsanvisningen fra gearproducenten.
Ingen 
visning

Intern fejl i cykelcomputeren Genstart dit eBike-system ved at slukke og tænde igen.

Code Årsag Afhjælpning
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Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs alla säkerhetsanvisningar och anvis-
ningar. Försummelser vad gäller att följa 
säkerhetsanvisningarna och anvisningarna 
kan leda till elektriska stötar, brand och/eller 
svåra personskador.

Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Begreppet ”batteri” som används i denna bruksanvisning gäl-
ler alla original Bosch eBike-batterier.
 Låt dig inte distraheras av färddatorns visningar. Om 

du inte uteslutande koncentrerar dig på trafiken riskerar 
du att bli inblandad i en olycka. Om du vill göra inmatningar 
i din färddator utöver att skifta assistansnivå bör du stanna 
och mata in önskade data.

 Innan du börjar ett träningsprogram bör du låta din 
läkare bedöma vilka belastningar som är lämpliga för dig. 
Bara på så sätt undviker du eventuella överbelastningar.

 Vid användning av en hjärtfrekvenssensor kan den 
visade hjärtfrekvensen förfalskas av elektromagne-
tiska störningar. De visade hjärtfrekvenserna är bara 
referenser. Tillverkaren tar inget ansvar för konsekven-
serna vid felaktigt visade hjärtfrekvenser.

 Öppna inte Nyon. Nyon kan förstöras om den öppnas och 
garantin slutar att gälla.

 Använd inte cykeldatorn som handtag. Om du lyfter din 
eBike hållandes i cykeldatorn kan skador som inte går att 
reparera uppstå på cykeldatorn.

 Nyon är ingen medicinteknisk produkt. Visade värden i 
driftsläge ”Fitness” kan avvika från faktiska värden.

 Använd endast cykeldatorn Nyon med tillhörande 
manöverenhet, som har en egen joystick. Joysticken på 
manöverenheten har samma funktionsomfattning som 
joysticken på cykeldatorn.

 Varning! Vid användning av färddatorn med Bluetooth® 
kan det uppträda en störning av andra apparater och 
anläggningar, flygplan och medicinska apparater (t.ex. 
pacemakers, hörapparater). Det går inte heller att helt 
utesluta personskador på människor och djur i den 
omedelbara närheten. Använd inte färddatorn med 
Bluetooth® i närheten av medicinska apparater, ben-
sinstationer, kemiska anläggningar, områden med 
explosionsfara och områden där det utförs spräng-
ningar. Använd inte färddatorn med Bluetooth® i flyg-
plan. Undvik en längre tids användning nära kroppen. 

 Bluetooth®-märket och logotypen är registrerade varu-
märken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning 
av detta märke/logotyp av Bosch eBike Systems sker 
under licens.

 Färddatorn är utrustad med ett trådlöst gränssnitt. 
Beakta lokala driftsbegränsningar i t.ex. flygplan eller 
sjukhus.

 Läs och beakta säkerhetsanvisningarna och anvis-
ningar i alla bruksanvisningarna för eBike-systemet 
samt i bruksanvisningen för din eBike.

Säkerhetsanvisningar i samband med 
navigeringen
 Planera inga rutter under pågående färd. Stanna och 

mata bara in ett nytt mål när du står stilla. Om du inte 
uteslutande koncentrerar dig på trafiken riskerar du att bli 
inblandad i en olycka.

 Avbryt din rutt om navigeringen föreslår en väg, som är 
alltför vågad, riskfyllt eller farlig med avseende på din 
egen förmåga. Låt din navigeringsapparat föreslå en alter-
nativ rutt.

Missakta inga trafikskyltar, även om navigeringen 
anger en annan väg än skyltarna. Byggarbetsplatser eller 
tidsmässigt begränsade trafikomläggningar kan navige-
ringssystemet inte ta hänsyn till.

 Använd inte navigeringen i säkerhetskritiska eller 
oklara situationer (avspärrade gator, trafikomlägg-
ningar etc.). Ha alltid användbara kartor och kommunika-
tionsmaterial med dig.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Cykeldatorn Nyon är avsedd för styrning av ett Bosch eBike-
system och för visning av färddata. 
Nyon är inte lämplig för navigering utan cykel (fotvandring 
eller bilförare).
Förutom funktionerna som visas här kan programvaruföränd-
ringar för felavhjälpning och funktionsutökningar införas.

Illustrerade komponenter
Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till 
bilderna i början av bruksanvisningen.
Alla visningar av cykeldelar utom drivenhet, cykeldator inkl. 
manöverenhet, hastighetssensor och tillhörande hållare är 
exempel och kan avvika hos din eBike.

1 Joystick
2 Knappen ”Home”
3 Cykeldator
4 Hållare cykeldator
5 Till-/Från-knapp cykeldator
6 Knappen cykelbelysning
7 Ljusstyrkesensor
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Instruktion Fjern batterier
•  Sæt nøglen ind i låsen og lås  

 batteriet op
•  Løft batteriet
•  Tryk på knappen under batteriet.
•  Tag batteriet ud af cyklen.
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstruk-
ser og anvisninger. Forsøm-
melser ved overholdelsen af 
sikkerhedsinstrukser og anvis-
ninger kan forårsage elektrisk 

stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Indholdsstofferne i 
lithium-ion-battericeller er principielt antændelige under be-
stemte forhold. Gør dig derfor fortrolig med adfærdsreglerne 
i denne betjeningsvejledning.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.
 Tag akkuen ud af eBiken, før du påbegynder arbejde 

(f.eks. eftersyn, reparation, montering, vedligeholdel-
se, arbejde på kæden osv.) på eBiken, transporterer 
den med bil eller fly eller opbevarer den. Ved utilsigtet 
aktivering af eBike-systemet er der risiko for at komme til 
skade.

 Åbn ikke akkuen. Fare for kortslutning. Garantien bortfal-
der, hvis akkuen åbnes.

Beskyt batteriet mod varme (f.eks. også mod 
konstant solindstråling), brand og nedsænk-
ning i vand. Opbevar og brug ikke batteriet i 
nærheden af varme eller brandfarlige genstan-
de. Der er risiko for eksplosion.

 Ikke benyttede akkuer må ikke komme i berøring med 
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre 
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risi-
koen for kvæstelser i form af forbrændinger eller brand. 
Opstår der i denne sammenhæng kortslutningsskader, 
bortfalder ethvert garantikrav over for Bosch.

 Undgå mekaniske belastninger eller kraftig varmepå-
virkning. Dette kan beskadige battericeller og føre til ud-
slip af brandfarlige indholdsstoffer.

 Placer ikke ladeaggregatet og akkuen i nærheden af 
brændbare materialer. Oplad kun akkuerne i tør til-
stand og på et brandsikkert sted. Der er brandfare på 
grund af den varme, der opstår ved opladningen.

 eBike-batteriet må ikke lades ude af syne.
 Hvis akkuen anvendes forkert, kan der slippe væske ud 

af akkuen. Undgå at komme i kontakt med denne væ-
ske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg 
læge, hvis væsken kommer i øjnene. Udstrømmende 
akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.

 Batterier må ikke udsættes for mekaniske stød. Der er 
risiko for, at batterierne kan blive ødelagt.

 I tilfælde af skader eller forkert brug af akkuen kan der 
udvikles dampe. Sørg for frisk luft, og søg om nødven-
digt læge. Dampene kan påvirke luftvejene.

 Lad kun akkuen med originale ladeaggregater fra 
Bosch. Bruges ikke originale Bosch ladeaggregater, kan fa-
re for brand ikke udelukkes.

 Brug kun akkuen i forbindelse med eBikes med origi-
nalt Bosch eBike-drivsystem. Kun på denne måde be-
skyttes akkuen mod farlig overbelastning.

 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-
kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

 Brug ikke bagagebærer-akkuen som håndgreb. Hvis du 
løfter eBiken i akkuen, kan du beskadige akkuen.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

 Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
 Vores produkters og kunders sikkerhed er vigtig for os. Vo-

res PowerPacks er lithium-ion-akkuer, der er udviklet og 
fremstillet efter det aktuelle tekniske niveau. Vi overholder 
de relevante sikkerhedsstandarder, ofte med god margin. 
I opladet tilstand har disse lithium-ion-akkuer et højt ener-
giindhold. Ved defekt (evt. ikke synlig udefra) kan lithium-
ion-akkuer i meget sjældne tilfælde og under ugunstige 
omstændigheder bryde i brand.

Beskrivelse af produkt og ydelse
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til 
illustrationerne på de grafiske side.
Alle illustrationer af cykeldele undtagen akkuerne og de tilhø-
rende holdere er skematiske og kan afvige fra din eBike.
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

1 Holder til bagagebærer-akku
2 Bagagebærer-akku
3 Drifts- og ladetilstandsvisning
4 Start-stop-tasten
5 Nøgle til akku-lås
6 Akku-lås
7 Øverste holder til standard-akku
8 Standard-akku
9 Nederste holder til standard-akku

10 Beskyttelseskappe (Levering kun ved eBikes med 
2 akkuer)

11 Ladeaggregat
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12 Bøsning til ladestik
13 Plade til beskyttelse af ladebøsning
14 Holdesikring PowerTube

15 Ramme-akku PowerTube
16 Sikringskrog PowerTube

Tekniske data

Montering
 Stil kun akkuen på rene overflader. Undgå især en til-

smudsning af ladebøsningen og kontakterne (f.eks. fra 
sand eller jord).

Kontrol af akku før første brug
Kontroller akkuen, før den oplades første gang eller før du 
bruger den sammen med din eBike.
Tryk hertil på tænd-sluk-tasten 4 for at tænde for akkuen. 
Lyser der ikke nogen LED-lampe i ladetilstandsindikatoren 3, 
er akkuen evt. beskadiget.
Lyser mindst en LED-lampe, men ikke alle LED-lamper i lade-
tilstandsindikatoren 3, oplades akkuen helt, før den tages i 
brug første gang.
 Oplad ikke en beskadiget akku og tag den ikke i brug. 

Kontakt en autoriseret cykelforhandler.

Akku lades
 Brug kun det originale ladeaggregat fra Bosch, der føl-

ger med din eBike, eller et ladeaggregat, der er bygget 
på samme måde. Kun dette ladeaggregat er afstemt i for-
hold til den Li-ion-akku, der bruges på din eBike.

Bemærk: Akkuen er til dels opladet ved udleveringen. For at 
sikre at akkuen fungerer 100 %, oplades den fuldstændigt i la-
deaggregatet, før den tages i brug første gang.
Læs og følg ladeaggregatets brugsanvisning vedr. opladning 
af akkuen.
Akkuen kan oplades i enhver ladetilstand. Batteriet bliver ikke 
beskadiget, hvis opladningen afbrydes.
Akkuen er udstyret med en temperaturovervågning, som kun 
tillader en opladning i et temperaturområde mellem 0 °C og 
40 °C.

Findes akkuen uden for lade-
temperaturområdet, blinker tre 
LED-lamper på ladetilstandsin-
dikatoren 3. Afbryd akkuen fra 
ladeaggregatet og lad den tem-
perere.

Li-ion-akku PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500 PowerTube
Typenummer 0 275 007 547S) *

0 275 007 548S) *
0 275 007 549 S) *
0 275 007 513 R) *

0 275 007 510 S)

0 275 007 512 S)

0 275 007 514 R)

0 275 007 522 R)

0 275 007 525 R)

0 275 007 526 R)

0 275 007 529 S)

0 275 007 530 S)

0 275 007 531 R)

0 275 007 532 R)

0 275 007 539
0 275 007 540

Nominel spænding V= 36 36 36 36
Nominel kapacitet Ah 8,2 11 13,4 13,4
Energi Wh 300 400 500 500
Driftstemperatur °C –10...+40 –10...+40 –10...+40 –10...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+60 –10...+60 –10...+60 –10...+60
Tilladt temperaturområde for 
opladning °C 0...+40 0...+40 0...+40 0...+40
Vægt, ca. kg 2,5/2,6 2,5/2,6 2,6/2,7 2,8
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og

sprøjtevandsbe-
skyttet)

IP 54 (støv- og
sprøjtevandsbe-

skyttet)

IP 54 (støv- og
sprøjtevandsbe-

skyttet)

IP 54 (støv- og
sprøjtevandsbe-

skyttet)
S) Standard-batteri
R) Bagagebærer-akku
* Kan ikke anvendes i kombination med andre akkuer i systemer med 2 akkuer
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12 Bøsning til ladestik
13 Plade til beskyttelse af ladebøsning
14 Holdesikring PowerTube

15 Ramme-akku PowerTube
16 Sikringskrog PowerTube

Tekniske data

Montering
 Stil kun akkuen på rene overflader. Undgå især en til-

smudsning af ladebøsningen og kontakterne (f.eks. fra 
sand eller jord).

Kontrol af akku før første brug
Kontroller akkuen, før den oplades første gang eller før du 
bruger den sammen med din eBike.
Tryk hertil på tænd-sluk-tasten 4 for at tænde for akkuen. 
Lyser der ikke nogen LED-lampe i ladetilstandsindikatoren 3, 
er akkuen evt. beskadiget.
Lyser mindst en LED-lampe, men ikke alle LED-lamper i lade-
tilstandsindikatoren 3, oplades akkuen helt, før den tages i 
brug første gang.
 Oplad ikke en beskadiget akku og tag den ikke i brug. 

Kontakt en autoriseret cykelforhandler.

Akku lades
 Brug kun det originale ladeaggregat fra Bosch, der føl-

ger med din eBike, eller et ladeaggregat, der er bygget 
på samme måde. Kun dette ladeaggregat er afstemt i for-
hold til den Li-ion-akku, der bruges på din eBike.

Bemærk: Akkuen er til dels opladet ved udleveringen. For at 
sikre at akkuen fungerer 100 %, oplades den fuldstændigt i la-
deaggregatet, før den tages i brug første gang.
Læs og følg ladeaggregatets brugsanvisning vedr. opladning 
af akkuen.
Akkuen kan oplades i enhver ladetilstand. Batteriet bliver ikke 
beskadiget, hvis opladningen afbrydes.
Akkuen er udstyret med en temperaturovervågning, som kun 
tillader en opladning i et temperaturområde mellem 0 °C og 
40 °C.

Findes akkuen uden for lade-
temperaturområdet, blinker tre 
LED-lamper på ladetilstandsin-
dikatoren 3. Afbryd akkuen fra 
ladeaggregatet og lad den tem-
perere.

Li-ion-akku PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500 PowerTube
Typenummer 0 275 007 547S) *

0 275 007 548S) *
0 275 007 549 S) *
0 275 007 513 R) *

0 275 007 510 S)

0 275 007 512 S)

0 275 007 514 R)

0 275 007 522 R)

0 275 007 525 R)

0 275 007 526 R)

0 275 007 529 S)

0 275 007 530 S)

0 275 007 531 R)

0 275 007 532 R)

0 275 007 539
0 275 007 540

Nominel spænding V= 36 36 36 36
Nominel kapacitet Ah 8,2 11 13,4 13,4
Energi Wh 300 400 500 500
Driftstemperatur °C –10...+40 –10...+40 –10...+40 –10...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+60 –10...+60 –10...+60 –10...+60
Tilladt temperaturområde for 
opladning °C 0...+40 0...+40 0...+40 0...+40
Vægt, ca. kg 2,5/2,6 2,5/2,6 2,6/2,7 2,8
Tæthedsgrad IP 54 (støv- og

sprøjtevandsbe-
skyttet)

IP 54 (støv- og
sprøjtevandsbe-

skyttet)

IP 54 (støv- og
sprøjtevandsbe-

skyttet)

IP 54 (støv- og
sprøjtevandsbe-

skyttet)
S) Standard-batteri
R) Bagagebærer-akku
* Kan ikke anvendes i kombination med andre akkuer i systemer med 2 akkuer
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Tilslut først akkuen til ladeaggregatet, når den har nået den til-
ladte ladetemperatur.

Ladetilstandsindikator
De fem grønne LED-lamper i ladetilstandsindikatoren 3 viser 
akkuens ladetilstand, når akkuen er tændt.
Hver LED-lampe svarer til ca. 20 % af kapaciteten. Når akkuen 
er helt opladt, lyser alle fem LED-lamper.
Ladetilstandsvisningen for det tændte akku vises desuden på 
cykelcomputerens display. Læs i den forbindelse driftsvejled-
ningen til drivenhed og cykelcomputer, og følg anvisningerne.
Hvis akkuens kapacitet ligger under 5 %, går alle lysdioder i la-
detilstandsvisningen 3 på akkuen ud. Der dog stadig en vis-
ningsfunktion på cykelcomputeren.
Afbryd akkuen fra ladeaggregatet og ladeaggregatet fra nettet 
efter opladningen.

Anvendelse af to akkuer til en eBike (valgfrit)
En eBike kan også udstyres med to akkuer af producenten. I 
så fald er en af ladebøsningerne ikke tilgængelig eller lukket 
med en beskyttelseskappe af cykelhandleren. Oplad kun ak-
kuerne i den tilgængelige ladebøsning.
 Åbn aldrig ladebøsninger, der er lukket af producen-

ten. Opladning i en tidligere lukket ladebøsning kan med-
føre irreparable skader.

Hvis du har en eBike, der er beregnet til to akkuer, og du kun 
ønsker at bruge den med en akku, skal du dække kontakterne 
ved den fri stikplads med den medfølgende beskyttelseskap-
pe 10, da der ellers er fare for kortslutning på grund af de åb-
ne kontakter (se fig. A og B).

Opladningsproces ved to isatte akkuer
Hvis der på en eBike er anbragt to akkuer, kan begge akkuer 
oplades via den tilslutning, der ikke er lukket. Under opladnin-
gen lades de to akkuer skiftevis, hvorved der automatisk skif-
tes mellem de to akkuer flere gange. Ladetiderne adderes.
Når cyklen er i brug, aflades de to akkuer også skiftevis. 
Når du tager akkuerne ud af holderne, kan hver akku oplades 
separat.

Opladningsproces ved en isat akku
Hvis kun en akku er isat, kan du på cyklen kun oplade den 
akku, som har den tilgængelige ladebøsning. Akkuen med den 
lukkede ladebøsning kan du kun oplade, hvis du tager akkuen 
ud af holderen.

Isætning og udtagning af akku
 Slå altid akkuen og eBike-systemet fra, når du isætter 

den i holderen eller tager den ud af holderen.
Isætning og udtagning af standard-akku (se Fig. A)
For at akkuen kan sættes i, skal nøglen 5 sidde i låsen 6, og lå-
sen være låst op.
Når du skal isætte standard-batteriet 8, skal du sætte det 
med kontakterne på den nederste holder 9 på eBike (batteriet 
kan vinkles op til 7° i forhold til rammen). Vip batteriet ind i 
den øverste holder 7 til anslag.
Kontroller, at akkuen sidder fast. Aflås altid akkuen med låsen 
6, da låsen ellers kan åbne, og akkuen kan falde ud af 
holderen.
Fjern altid nøglen 5 fra låsen 6 efter aflåsningen. Dermed for-
hindrer du, at nøglen falder ud, og at akkuen fjernes af en ube-
rettiget tredjemand, når eBiken stilles fra.
Når du skal tage standard-batteriet 8 ud, skal du slukke det 
og låse hængelåsen op med nøglen 5. Vip batteriet ud af den 
øverste holder 7, og træk det ud af den nederste holder 9.

Isætning og udtagning af bagagebærer-akku (se Fig. B)
For at akkuen kan sættes i, skal nøglen 5 sidde i låsen 6, og lå-
sen være låst op.
Til isætning af bagagebærer-akkuen 2 skubbes dens kon-
takter frem, til den falder i hak i holderen 1 i bagagebæreren.
Kontroller, at akkuen sidder fast. Aflås altid akkuen med låsen 
6, da låsen ellers kan åbne, og akkuen kan falde ud af holde-
ren.
Fjern altid nøglen 5 fra låsen 6 efter aflåsningen. Dermed for-
hindrer du, at nøglen falder ud, og at akkuen fjernes af en ube-
rettiget tredjemand, når eBiken stilles fra.
Til udtagning af bagagebærer-akkuen 2 slukkes den, og lå-
sen åbnes med nøglen 5. Træk akkuen ud af holderen 1.

Udtagning af PowerTube ramme-akku (se Fig. C)

Bemærk: Betinget af forskellige konstruktionsmæssige 
realiseringer er det muligt, at isætning og udtagning af ram-
meakkuen skal ske på en anden måde. I så fald skal du se efter 
i cykeldokumentationen fra din cykelproducent.

 For udtagning af PowerTube ramme-akkuen 15 skal du 
åbne låsen 6 med nøglen 5. Akkuen frigøres og falder ned 
i holdesikringen 14. 

 Tryk på holdesikringen fra oven. Akkuen frigøres helt og 
falder ned i din hånd. Træk akkuen ud af rammen.
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Isætning af PowerTube ramme-akku  (se Fig. D)
For at akkuen kan sættes i, skal nøglen 5 sidde i låsen 6, og 
låsen være låst op.

Fjern altid nøglen 5 fra låsen 6 efter aflåsningen. Dermed for-
hindrer du, at nøglen falder ud, og at akkuen fjernes af en ube-
rettiget tredjemand, når eBiken stilles fra.

Brug
Ibrugtagning
 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-

kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

Tænd/sluk
En af måderne, som eBike-systemet kan tændes på, er ved at 
tænde akkuen. Læs i den forbindelse driftsvejledningen til 
drivenhed og cykelcomputer, og følg anvisningerne.
Kontroller før akkuen eller eBike-systemet tændes, at låsen 6 
er aflåst.
Akkuen tændes ved at trykke på tænd-sluk-tasten 4. LED-
lamperne i indikatoren 3 lyser og viser samtidigt ladetil-
standen.
Bemærk: Hvis akkuens kapacitet ligger under 5 %, er der ikke 
nogen lysdioder, som lyser på ladetilstandsvisningen 3. Det 
kan kun ses på cykelcomputeren, om eBike-systemet er 
tændt.
Akkuen slukkes ved at trykke på tænd-sluk-tasten 4 en gang 
til. LED-lamperne i indikatoren 3 slukker. eBike-systemet 
slukkes dermed ligeledes.
Hvis der i cirka 10 min. ikke aktiveres nogen ydelse fra eBike-
drevet (f.eks. fordi eBike holder stille), og der ikke trykkes på 
nogen taster på cykelcomputeren eller eBikes betjeningsen-
hed, slukker eBike-systemet og dermed også akkuen af spare-
hensyn.
Akkuen er beskyttet mod afladning, overladning, overophed-
ning og kortslutning vha. „Electronic Cell Protection (ECP)“. 
I tilfælde af fare slukker akkuen automatisk vha. en beskyttel-
seskobling.

Registreres en defekt på akku-
en, blinker to LED-lamper på la-
detilstandsindikatoren 3. Kon-
takt i dette tilfælde en 
autoriseret forhandler.

Henvisninger til optimal håndtering af akkuen
Akkuens levetid kan forlænges, hvis den passes godt, og især 
hvis den opbevares ved de rigtige temperaturer.
Akkuens kapacitet forringes, jo ældre den bliver, også selv om 
den plejes godt.
Når driftstiden efter opladningen forkortes væsentligt, er det 
tegn på, at akkuen er slidt op. Du kan erstatte akkuen.

Akku efterlades før og under opbevaringen
Oplad akkuen til ca. 60 % (3 til 4 LED-lamper i ladetilstandsin-
dikatoren 3 lyser), før den tages ud af brug i længere tid. 
Kontroller ladetilstanden efter 6 måneder. Lyser kun en LED-
lampe i ladetilstandsindikatoren 3, oplades akkuen igen til ca. 
60 %.
Bemærk: Opbevares akkuen i tom tilstand i længere tid, kan 
den blive beskadiget på trods af den lille selvafladning, og la-
gerkapaciteten forringes betydelig.
Det kan ikke anbefales at lade akkuen være tilsluttet varigt til 
ladeaggregatet.

Opbevaringsbetingelser
Opbevar helst akkuen et tørt og godt ventileret sted. Beskyt 
den mod fugtighed og vand. Ved ugunstige vejrbetingelser 
kan det f.eks. anbefales at fjerne akkuen fra eBiken og opbe-
vare den i lukkede rum, indtil den tages i brug igen.
Opbevar eBike-akkuer på følgende steder:
– I rum med røgdetektorer
– Ikke i nærheden af brændbare eller letantændelige gen-

stande
– Ikke i nærheden af varmekilder
Opbevar akkuerne ved temperaturer mellem 0 °C og 20 °C. 
Temperaturer under –10 °C eller over +60 °C bør principielt 
undgås. For at opnå en lang levetid anbefales opbevaring ved 
ca. 20 °C rumtemperatur. 
Sørg for, at den maksimale opbevaringstemperatur ikke over-
skrides. Sørg for, at akkuen f.eks. om sommeren ikke opbeva-
res i bilen, og opbevar den sådan, at den ikke udsættes for di-
rekte solstråler.
Det anbefales at afmontere batteriet fra cyklen, når det skal 
opbevares i længere tid.

 For isætning af PowerTube ramme-akkuen 15 skal du 
sætte den med kontakterne i rammens nederste holder.

 Klap akkuen op, til den fastholdes af holdesikringen 14. 
 Tryk akkuen opad, til den tydeligt hørbart går i indgreb. 

Kontrollér, om akkuen sidder fast.
  Lås altid akkuen på låsen 6, da låsen ellers kan gå op, og 

akkuen kan falde ud af holderen.
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Isætning af PowerTube ramme-akku  (se Fig. D)
For at akkuen kan sættes i, skal nøglen 5 sidde i låsen 6, og 
låsen være låst op.

Fjern altid nøglen 5 fra låsen 6 efter aflåsningen. Dermed for-
hindrer du, at nøglen falder ud, og at akkuen fjernes af en ube-
rettiget tredjemand, når eBiken stilles fra.

Brug
Ibrugtagning
 Brug kun originale Bosch akkuer, der er blevet god-

kendt til din eBike af produenten. Brug af andre akkuer 
kan føre til kvæstelser og er forbundet med brandfare. 
Bosch fraskriver sig ansvaret, og garantien bortfalder, hvis 
der bruges andre akkuer.

Tænd/sluk
En af måderne, som eBike-systemet kan tændes på, er ved at 
tænde akkuen. Læs i den forbindelse driftsvejledningen til 
drivenhed og cykelcomputer, og følg anvisningerne.
Kontroller før akkuen eller eBike-systemet tændes, at låsen 6 
er aflåst.
Akkuen tændes ved at trykke på tænd-sluk-tasten 4. LED-
lamperne i indikatoren 3 lyser og viser samtidigt ladetil-
standen.
Bemærk: Hvis akkuens kapacitet ligger under 5 %, er der ikke 
nogen lysdioder, som lyser på ladetilstandsvisningen 3. Det 
kan kun ses på cykelcomputeren, om eBike-systemet er 
tændt.
Akkuen slukkes ved at trykke på tænd-sluk-tasten 4 en gang 
til. LED-lamperne i indikatoren 3 slukker. eBike-systemet 
slukkes dermed ligeledes.
Hvis der i cirka 10 min. ikke aktiveres nogen ydelse fra eBike-
drevet (f.eks. fordi eBike holder stille), og der ikke trykkes på 
nogen taster på cykelcomputeren eller eBikes betjeningsen-
hed, slukker eBike-systemet og dermed også akkuen af spare-
hensyn.
Akkuen er beskyttet mod afladning, overladning, overophed-
ning og kortslutning vha. „Electronic Cell Protection (ECP)“. 
I tilfælde af fare slukker akkuen automatisk vha. en beskyttel-
seskobling.

Registreres en defekt på akku-
en, blinker to LED-lamper på la-
detilstandsindikatoren 3. Kon-
takt i dette tilfælde en 
autoriseret forhandler.

Henvisninger til optimal håndtering af akkuen
Akkuens levetid kan forlænges, hvis den passes godt, og især 
hvis den opbevares ved de rigtige temperaturer.
Akkuens kapacitet forringes, jo ældre den bliver, også selv om 
den plejes godt.
Når driftstiden efter opladningen forkortes væsentligt, er det 
tegn på, at akkuen er slidt op. Du kan erstatte akkuen.

Akku efterlades før og under opbevaringen
Oplad akkuen til ca. 60 % (3 til 4 LED-lamper i ladetilstandsin-
dikatoren 3 lyser), før den tages ud af brug i længere tid. 
Kontroller ladetilstanden efter 6 måneder. Lyser kun en LED-
lampe i ladetilstandsindikatoren 3, oplades akkuen igen til ca. 
60 %.
Bemærk: Opbevares akkuen i tom tilstand i længere tid, kan 
den blive beskadiget på trods af den lille selvafladning, og la-
gerkapaciteten forringes betydelig.
Det kan ikke anbefales at lade akkuen være tilsluttet varigt til 
ladeaggregatet.

Opbevaringsbetingelser
Opbevar helst akkuen et tørt og godt ventileret sted. Beskyt 
den mod fugtighed og vand. Ved ugunstige vejrbetingelser 
kan det f.eks. anbefales at fjerne akkuen fra eBiken og opbe-
vare den i lukkede rum, indtil den tages i brug igen.
Opbevar eBike-akkuer på følgende steder:
– I rum med røgdetektorer
– Ikke i nærheden af brændbare eller letantændelige gen-

stande
– Ikke i nærheden af varmekilder
Opbevar akkuerne ved temperaturer mellem 0 °C og 20 °C. 
Temperaturer under –10 °C eller over +60 °C bør principielt 
undgås. For at opnå en lang levetid anbefales opbevaring ved 
ca. 20 °C rumtemperatur. 
Sørg for, at den maksimale opbevaringstemperatur ikke over-
skrides. Sørg for, at akkuen f.eks. om sommeren ikke opbeva-
res i bilen, og opbevar den sådan, at den ikke udsættes for di-
rekte solstråler.
Det anbefales at afmontere batteriet fra cyklen, når det skal 
opbevares i længere tid.

 For isætning af PowerTube ramme-akkuen 15 skal du 
sætte den med kontakterne i rammens nederste holder.

 Klap akkuen op, til den fastholdes af holdesikringen 14. 
 Tryk akkuen opad, til den tydeligt hørbart går i indgreb. 

Kontrollér, om akkuen sidder fast.
  Lås altid akkuen på låsen 6, da låsen ellers kan gå op, og 

akkuen kan falde ud af holderen.
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Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Batteriet må ikke sænkes ned i vand eller rengøres med 

en vandstråle.
Hold batteriet rent. Rengør det forsigtigt med en fugtig og 
blød klud. 
Rengør stikpolerne af og til, og smør dem med en smule fedt.
Fungerer akkuen ikke mere, bedes du kontakte en autoriseret 
cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Spørgsmål vedr. akkuer bedes stillet til en autoriseret cykel-
forhandler.
 Noter producent og nummer på nøglen 5. Hvis nøglen ta-

bes, bedes du henvende dig til en autoriseret cykelfor-
handler. Husk at angive nøgleproducent og nøglenummer.

Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Transport
 Hvis du transporterer din eBike uden for bilen, f.eks. på 

en tagbagagebærer, skal du afmontere eBike-akkuen 
for at undgå beskadigelser.

Akkuerne er omfattet af kravene, der er fastsat for transport 
af farligt gods. Ubeskadigede akkuer kan transporteres på ve-
jen af private brugere uden yderligere pålæg.
Ved transport udført af erhvervsmæssige brugere eller ved 
transport gennem tredjemænd (f.eks. lufttransport eller spe-
dition) skal særlige krav til emballage og mærkning overhol-
des (f.eks. ADR-forskrifter). Efter behov kan man inddrage en 
ekspert i farligt gods ved klargøring af fragtenheden.
Akkuerne må kun afsendes, når huset er ubeskadiget. Klæb 
åbne kontakter til, og pak akkuen, så den ikke kan bevæge sig 
i emballagen. Gør din pakkeservice opmærksom på, at der er 
tale om farligt gods. Eventuelle mere vidtgående nationale 
forskrifter skal også overholdes.
Spørgsmål vedr. transport af akkuerne bedes stillet til en 
autoriseret cykelforhandler. Hos forhandleren kan du også 
bestille en egnet transportemballage.

Bortskaffelse
Akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en mil-
jøvenlig måde.

Smid ikke akkuen ud sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald!
Klæb akkupolernes kontaktflader til med klæbebånd før bort-
skaffelse af akkuerne.
Rør ikke ved stærkt beskadigede eBike-akkuer med de bare 
hænder, da der kan være udslip af elektrolyt, som virker hu-
dirriterende. Opbevar akkuen på et sikkert sted ude i det fri. 
Klæb i givet fald polerne til med klæbebånd, og kontakt din 
forhandler. Han kan hjælpe dig med at bortskaffe akkuer på 
en forsvarlig måde.

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal 
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske 
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte 
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.

Aflever gamle akkuer til en autoriseret cykelforhandler.
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i 
afsnit „Transport“, side Dansk–5.

Ret til ændringer forbeholdes.
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eBike Battery Charger 36-4/230                         Standard Charger
0  275  007  907

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   1.5A
Output: 36V        4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

eBike Battery Charger 36-4/100-230
0  275  007  923
Input: 100V - 230V          50-60Hz   2.2A
Output: 36V        4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

• 使用前には、必ず取り扱い説明書をお読みください。
• 指定のボッシュ リチウムイオンバッテリー以外の充電に使用しないでください。
• 屋内専用品です。雨に濡らしたり、湿気の多い場所で使用しないでください。
• 燃えやすい物の側で、使用しないでください。
• 分解や、改造をしないでください。
• 使用前にはコードの損傷を確認し、コードが損傷した物は使用しないでください。

2

1

3

4

5

Standard Charger
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eBike Battery Charger 36-2/100-240               Active/Performance Line
0  275  007  915

Li-Ion
USE ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 100-240V           50/60 Hz   1.6A
Output: 36V        2A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Made in PR

2

1

3

4

5

Compact Charger
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Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstruk-
ser og anvisninger. Forsøm-
melser ved overholdelsen af 
sikkerhedsinstrukser og anvis-
ninger kan forårsage elektrisk 
stød, brand og/eller alvorlige 
kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til 
fremtidig brug.
Det i driftsvejledningen anvendte begreb „akku“ refererer til 
alle originale Bosch eBike-akkuer.

Ladeaggregatet må ikke udsættes for regn eller 
fugtighed. Indtrængning af vand i et ladeaggregat er 
forbundet med risiko for elektrisk stød.

 Lad kun Bosch li-ion-akkuer, der er godkendt til eBikes. 
Akkuspændingen skal passe til ladeaggregatets akku-
ladespænding. Ellers er der fare for brand og eksplosion.

 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk 
stød.

 Kontrollér altid lader, kabel og stik før brug. Brug ikke 
laderen, hvis du konstaterer skader. Åbn ikke laderen. 
Beskadigede ladere, kabler og stik forøger risikoen for 
elektrisk stød.

 Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar under-
grund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare 
omgivelser. Pas på! Ladeaggregatet bliver varmt under 
opladningen. Brandfare!

 Vær forsigtig, hvis du berører ladeaggregatet under 
opladningen. Brug beskyttelseshandsker. Ladeaggre-
gatet kan blive meget varmt især ved høje omgivelsestem-
peraturer.

 I tilfælde af skader eller forkert brug af akkuen kan der 
udvikles dampe. Sørg for frisk luft, og søg om nødven-
digt læge. Dampene kan påvirke luftvejene.

 Placer ikke ladeaggregatet og akkuen i nærheden af 
brændbare materialer. Oplad kun akkuerne i tør til-
stand og på et brandsikkert sted. Der er brandfare på 
grund af den varme, der opstår ved opladningen.

 eBike-batteriet må ikke lades ude af syne.

 Hold børn under opsyn ved brug, rengøring og vedlige-
holdelse. Derved sikres det, at børn ikke bruger laderen 
som legetøj.

 Børn og personer, der på grund af deres fysiske, senso-
riske eller psykiske evner eller uerfarenhed eller 
ukendskab ikke er i stand til at betjene ladeaggregatet, 
må ikke bruge dette ladeaggregat uden opsyn eller in-
struktion fra en ansvarlig person. Ellers er der fare for 
fejlbetjening og kvæstelser.

 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i 
brugsanvisningen til din eBike.

 På undersiden af laderen sidder en mærkat med en henvis-
ning på engelsk (mærket med nummer 4 på tegningen på 
grafiksiden) og med følgende indhold:
Må KUN anvendes med BOSCH lithium-ion-akkuer!

Beskrivelse af produkt og ydelse
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at 
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din 
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.

1 Ladeaggregat
2 Bøsning
3 Stik
4 Sikkerhedsforskrifter ladeaggregat
5 Ladestik
6 Bøsning til ladestik
7 Plade til beskyttelse af ladebøsning
8 Bagagebærer-akku
9 Drifts- og ladestandsvisning

10 Tænd/sluk-tast akku
11 Standard-akku

 Dansk–2
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Tekniske data

Brug
Ibrugtagning
Slut laderen til strømnettet (se Fig. A)
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal 

stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.

Sæt netkablets stik 3 ind i bøsningen 2 på ladeaggregatet. 
Tilslut netkablet (landespecifik) til strømnettet.

Opladning af afmonteret akku  (se Fig. B)
Sluk for akkuen og tag den ud af holderen på eBiken. Læs og 
overhold akkuens brugsanvisning.
 Stil kun akkuen på rene overflader. Undgå især en til-

smudsning af ladebøsningen og kontakterne (f.eks. fra 
sand eller jord).

Sæt ladeaggregatets ladestik 5 i bøsningen 6 på akkuen.

Opladning af akku på cykel (se billede C og D)
Sluk akkuen. Rengør afdækningen af ladebøsningen 7. Undgå 
især at gøre ladebøsningen og kontakterne snavset, f.eks. 
som følge af sand eller jord. Løft afdækningen af ladebøsnin-
gen 7, og sæt ladestikket 5 i ladebøsningen 6.
 Oplad kun akkuen under overholdelse af alle sikker-

hedshenvisninger. Hvis dette ikke er muligt, skal du tage 
akkuen ud af holderen og oplade den et egnet sted. Læs og 
følg i den forbindelse anvisningerne til akkuen.

Opladningsproces ved to isatte akkuer
Hvis der på en eBike er anbragt to akkuer, kan begge akkuer 
oplades via den tilslutning, der ikke er lukket. Under opladnin-
gen lades de to akkuer skiftevis, hvorved der automatisk skif-
tes mellem de to akkuer flere gange. Ladetiderne adderes.
Når cyklen er i brug, aflades de to akkuer også skiftevis. 
Når du tager akkuerne ud af holderne, kan hver akku oplades 
separat.

Opladning
Opladningen starter, så snart laderen er forbundet med akku-
en eller ladebøsningen på cyklen og strømnettet.
Bemærk: Opladning er kun mulig, hvis eBike-akkuens tempe-
ratur befinder sig i det tilladte ladetemperaturområde.
Bemærk: Under opladningen deaktiveres drivenheden.
Akkuen kan oplades med og uden cykelcomputer. Uden cykel-
computer kan opladningen kun følges på akku-ladetilstands-
visningen.
Med tilsluttet cykelcomputer nedtones meddelelserne på dis-
playet.
Opladningen vises med akku-ladestandsindikatoren 9 på ak-
kuen og med bjælkerne på cykelcomputeren.
Under opladningen lyser LED-lamperne i ladetilstandsindika-
toren 9 på akkuen. Hver konstant lysende LED-lampe svarer 
ca. til 20 % kapacitet opladning. Den blinkende LED-lampe vi-
ser opladningen af de næste 20 %.
Hvis eBike-akkuen er helt aflades, forsvinder LED’en straks, 
og cykelcomputeren slukkes. Opladningen afsluttes. Hvis du 
trykker på tænd/sluk-knappen 10 på eBike-akkuen, kan op-
ladningen vises i 3 sekunder. 

Ladeaggregat Standard Charger
(36–4/230)

Standard Charger
(36–4/100-230)

Compact Charger
(36–2/100-240)

Typenummer 0 275 007 907 0 275 007 923 0 275 007 915
Nominel spænding V~ 207...264 90...264 90...264
Frekvens Hz 47...63 47...63 47...63
Akku-opladningsspænding V 36 36 36
Ladestrøm (maks.) A 4 4 2
Ladetid
– PowerPack 300, ca.
– PowerPack 400, ca.
– PowerPack 500, ca.

h
h
h

2,5
3,5
4,5

2,5
3,5
4,5

5
6,5
7,5

Driftstemperatur °C –5 ...+40 –5 ...+40 –5 ...+40
Opbevaringstemperatur °C –10 ...+50 –10 ...+50 –10 ...+50
Vægt, ca. kg 0,8 0,8 0,6
Tæthedsgrad IP 40 IP 40 IP 40
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
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Tekniske data

Brug
Ibrugtagning
Slut laderen til strømnettet (se Fig. A)
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal 

stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.

Sæt netkablets stik 3 ind i bøsningen 2 på ladeaggregatet. 
Tilslut netkablet (landespecifik) til strømnettet.

Opladning af afmonteret akku  (se Fig. B)
Sluk for akkuen og tag den ud af holderen på eBiken. Læs og 
overhold akkuens brugsanvisning.
 Stil kun akkuen på rene overflader. Undgå især en til-

smudsning af ladebøsningen og kontakterne (f.eks. fra 
sand eller jord).

Sæt ladeaggregatets ladestik 5 i bøsningen 6 på akkuen.

Opladning af akku på cykel (se billede C og D)
Sluk akkuen. Rengør afdækningen af ladebøsningen 7. Undgå 
især at gøre ladebøsningen og kontakterne snavset, f.eks. 
som følge af sand eller jord. Løft afdækningen af ladebøsnin-
gen 7, og sæt ladestikket 5 i ladebøsningen 6.
 Oplad kun akkuen under overholdelse af alle sikker-

hedshenvisninger. Hvis dette ikke er muligt, skal du tage 
akkuen ud af holderen og oplade den et egnet sted. Læs og 
følg i den forbindelse anvisningerne til akkuen.

Opladningsproces ved to isatte akkuer
Hvis der på en eBike er anbragt to akkuer, kan begge akkuer 
oplades via den tilslutning, der ikke er lukket. Under opladnin-
gen lades de to akkuer skiftevis, hvorved der automatisk skif-
tes mellem de to akkuer flere gange. Ladetiderne adderes.
Når cyklen er i brug, aflades de to akkuer også skiftevis. 
Når du tager akkuerne ud af holderne, kan hver akku oplades 
separat.

Opladning
Opladningen starter, så snart laderen er forbundet med akku-
en eller ladebøsningen på cyklen og strømnettet.
Bemærk: Opladning er kun mulig, hvis eBike-akkuens tempe-
ratur befinder sig i det tilladte ladetemperaturområde.
Bemærk: Under opladningen deaktiveres drivenheden.
Akkuen kan oplades med og uden cykelcomputer. Uden cykel-
computer kan opladningen kun følges på akku-ladetilstands-
visningen.
Med tilsluttet cykelcomputer nedtones meddelelserne på dis-
playet.
Opladningen vises med akku-ladestandsindikatoren 9 på ak-
kuen og med bjælkerne på cykelcomputeren.
Under opladningen lyser LED-lamperne i ladetilstandsindika-
toren 9 på akkuen. Hver konstant lysende LED-lampe svarer 
ca. til 20 % kapacitet opladning. Den blinkende LED-lampe vi-
ser opladningen af de næste 20 %.
Hvis eBike-akkuen er helt aflades, forsvinder LED’en straks, 
og cykelcomputeren slukkes. Opladningen afsluttes. Hvis du 
trykker på tænd/sluk-knappen 10 på eBike-akkuen, kan op-
ladningen vises i 3 sekunder. 

Ladeaggregat Standard Charger
(36–4/230)

Standard Charger
(36–4/100-230)

Compact Charger
(36–2/100-240)

Typenummer 0 275 007 907 0 275 007 923 0 275 007 915
Nominel spænding V~ 207...264 90...264 90...264
Frekvens Hz 47...63 47...63 47...63
Akku-opladningsspænding V 36 36 36
Ladestrøm (maks.) A 4 4 2
Ladetid
– PowerPack 300, ca.
– PowerPack 400, ca.
– PowerPack 500, ca.

h
h
h

2,5
3,5
4,5

2,5
3,5
4,5

5
6,5
7,5

Driftstemperatur °C –5 ...+40 –5 ...+40 –5 ...+40
Opbevaringstemperatur °C –10 ...+50 –10 ...+50 –10 ...+50
Vægt, ca. kg 0,8 0,8 0,6
Tæthedsgrad IP 40 IP 40 IP 40
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
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Afbryd ladeaggregatet fra strømnettet og akkuen fra lade-
aggregatet.
Når akkkuen afbrydes fra ladeaggregatet, slukkes akkuen 
automatisk.
Bemærk:  Når opladningen på cyklen er afsluttet, skal du 
forsigtigt lukke ladebøsningen 6 med afdækningen 7, så der 
ikke kan trænge smuds eller vand ind.
Hvis laderen ikke kan adskilles fra akkuen efter opladning, 
tændes opladeren igen efter nogle timer, hvorefter akkuens 
ladestand kontrolleres, og opladningen genstartes.

Fejl – Årsager og afhjælpning

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Skulle ladeaggregatet svigte, bedes du kontakte en 
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerrådgivning
Spørgsmål vedr. ladeaggregatet bedes stillet til en autoriseret 
cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på 
internetsiden www.bosch-ebike.com

Bortskaffelse
Ladeaggregater, tilbehør og emballage skal genbruges på en 
miljøvenlig måde.
Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige 
husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
I henhold til det europæiske direktiv 
2012/19/EU om affald af elektrisk og elektro-
nisk udstyr og dets implementering i national lov-
givning skal ikke-funktionsdygtige ladeaggrega-
ter indsamles separat og tilføres en miljørigtig 
genanvendelsesordning.

Ret til ændringer forbeholdes.

Årsag Afhjælpning
To LED-lamper blinker på 
akkuen

Akku defekt Kontakt en autoriseret cykel-
forhandler.
Tre LED-lamper blinker på 
akkuen

Akku for varm eller for kold Adskil akkuen fra laderen, 
indtil ladetemperaturom-
rådet er nået.
Tilslut først akkuen til ladeag-
gregatet, når den har nået 
den tilladte ladetemperatur.
Der er ikke nogen LED, der 
blinker (afhængigt af 
eBike-akkuens ladestand 
lyser en eller flere LED’er 
konstant).

Laderen lader ikke. Kontakt en autoriseret 
cykelforhandler.

Opladning er ikke mulig (ingen visning på akkuen)
Stik er ikke sat rigtigt i Kontroller alle stikfor-

bindelser.
Kontakter er snavsede på 
akku

Rengør forsigtigt kontakter 
på akku.

Stikdåse, kabel eller lade-
aggregat er defekt

Kontroller netspænding, få 
ladeaggregat kontrolleret af 
cykelforhandler

Akku defekt Kontakt en autoriseret 
cykelforhandler.
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EGOverensstemmelseserklæring 2018 CE
Producenten:  Koninklijke Gazelle N.V.
 Wilhelminaweg 8
 6951 BP Dieren, Nederland
 +31(0)900-7070707

Erklærer, at følgende produkter:

Produktbeskrivelse: Impulse
Modelbeskrivelse:   Orange C7 HMI, Orange C8 HMI, Arroyo C7 HM, Arroyo C7 HMI, Arroyo C7+ HMI,  

Arroyo C7+ HMIS

Produktbeskrivelse:  Bosch
Modelbeskrivelse:    CityZen C8 HMB, Cityzen C8+ HMB, Cityzen T10 HMB, Cityzen Speed HMB,  

Cityzen Speed 380 HMB, Orange C7 HMB, Orange C7 HMB Exclusive,  
Orange C7+ HMB, Orange C7+ HMB LTD, Orange C7+ HMB Demo, Orange C8 
HMB, Orange CX HMB, Orange C330 HMB,  Arroyo C7 HMB, Arroyo C7+ HMB,  
Arroyo C7+ HMB ZLTD, Arroyo C7+ HMB ZEG, Arroyo C7+ HMB Spezial,  
Arroyo C8 HMB R8H, Ultimate C8 HMB, Ultimate T9 HMB, Ultimate T10 HMB, 
Chamonix T10 HMB, Deauville C8 HMB, Valencia C7 HMB, Mallorca C7 HMB, 
Grenoble C7 HMB, Grenoble C7+ HMB, Miss Grace C7 HMB, Miss Grace C7 HMB 
R7H, Miss Grace C7+ HMB R7H, Gazelle NL C7 HMB, Heavy Duty NL C7 HMB,  
Cadiz C7 HMB, Vento C7 HMB, Luzern C7 HMB, Ultimate CX HMB

Produktbeskrivelse:  Panasonic
Modelbeskrivelse:   Heavy Duty NL HFP, RP Duty NL HFP, Orange C7 HFP, Orange C7+ HFP,   

Orange C8 HFP Demo, Arroyo C7 HFP, Arroyo C7+ HFP,  Arroyo C7 HFP R7H, 
Chamonix C7 HFP, Grenoble C7+ HFP, Puur_NL C7+ HFP, Balance C7 HFP

Produktbeskrivelse: Shimano Steps
Modelbeskrivelse:   Orange C7 HMS, Orange C7 HMS Demo , Orange C8 HMS, Orange  C330 HMS,  

Arroyo C7 HMS, Arroyo C7+ HMS, Arroyo C8 HMS, Arroyo C8 HMS,  
Chamonix C7 HMS, Avenue C8 HMS 

Produktionsår:  2017/2018
Overholder alle relevante bestemmelser i EU-direktiv 2006/42/EG.
Maskinen overholder desuden alle bestemmelser i EMC-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet  
(2014/30/EU) og i maskindirektivet (2006/42/EG).

Der gælder følgende harmoniserede standarder: 
NEN-EN-ISO 15194: 2009 Cykler – Cykler med elektrisk hjælpemotor – EPAC-cykler; 
ISO 4210-2: 2015: Cykler – Sikkerhedskrav til cykler – Del 2: Krav til by- og trekkingcykler, cykler til unge 
samt mountainbikes og racercykler.

Maarten Pelgrim
Innovation Manager

Koninklijke Gazelle N.V.
Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren, Holland
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Koninklijke Gazelle N.V.
Wilhelminaweg 8
6951 BP Dieren, Holland

Gazelle Experience Centre
Nijkerkerstraat 17
3821 CD Amersfoort, Holland

Postadresse
Postboks 1
6950 AA Dieren
Holland
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