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GRATULERAR TILL DITT KÖP 
Tack för att du köpt en Emmaljuna eBike. Vi 
tror på cyklar. Vi tillverkar cyklar av hög kvalitet 
som är byggda för att hålla. Vi önskar er 
många behagliga och roliga cykelkilometrar 
med din nya cykel! 

FRÅGOR ELLER PROBLEM
Om du upplever några problem med din 
cykel, tveka inte att kontakta din lokala åter
försäljare. 

VIKTIGA PUNKTER ATT FÖLJA
Framhjulet måste vara rätt monterat. Kont
rollera det före varje resa. Undvik allt som kan 
fastna i framhjulet, som till exempel remmar 
från handväskor och ryggsäckar och pinnar 
från marken. Om framhjulet plötsligt slutar att 
snurra kommer cykeln att stanna tvärt och du 
kan skada dig.
Hjälm är en billig investering jämfört med att 
krascha utan en. Använd alltid hjälm när du 
cyklar.
Cykelbelysning används varje gång du cyklar; 
dag som natt. Även när solen skiner. Det är 
det bästa sättet att få bilister att upptäcka dig 
i god tid.
Fel känsla/ljud anger att du skall kontrollera 
cykeln utan fördröjning. Behöver du hjälp 
finns återförsäljaren där för dig. 

VIKTIGT ATT LÄSA MANUALEN
Vi vet att du vill komma ut och cykla! Innan du 
gör det, är det viktigt att du läser igenom den 
här manualen. Manualen innehåller väsentlig 
säkerhetsinformation. Även om du är en van 
cyklist är det viktigt att du läser och förstår 
informationen i den här manualen innan du 
cyklar på din nya cykel. Vi vill särskilt betona 
för föräldrar eller vårdnadshavare att om den 

här cykeln skall användas av barn/ungdom, 
var vänlig och se till att han/hon förstår all 
säkerhetsinformation som delges i den här 
manualen.

VARNINGAR!
Text i en gul ruta med symboler för säkerhets
varning kommer att varna dig om en situation 
eller ett beteende som kan orsaka allvarlig 
skada eller dödsfall.

Anledningen till varningarna är att vi inte vill 
att du eller din cykel skall bli skadad. Vi vill 
att du ska ha kul med din cykel, precis som 
vi älskar att ha kul när vi använder våra cyklar. 

Vi vet hur det är att tippa över styret vid en 
stoppskylt, att skrapa våra knogar blodiga, 
samtidigt som vi måste fixa kedjan, för att sen 
krascha på en smal trottoar. Vi har gjort allt 
detta. I bästa fall är dessa olyckor inte farliga. 
I värsta fall kan du bli skadad. 

Var därför uppmärksam på varningarna. Det 
är vårt sätt att låta dig veta att vi bryr oss om 
din säkerhet.

BEHÅLL MANUAL OCH INKÖPSBEVIS 
Behåll den här manualen som referens under 
hela cykelns livstid. Den visar hur du cyklar 
säkert och när du ska göra grundläggande 
inspektioner och underhåll. Vi rekommenderar 
också att du behåller ditt inköpsbevis tillsam
mans med manualen om du skulle behöva 
göra några garantianspråk.

VÄLKOMMEN TILL VÅR CYKELFAMILJ
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EN CYKEL KAN INTE SKYDDA DIG I EN 
OLYCKA
Den vanligaste orsaken till skada på en cykel 
är en krasch. Vid en krasch är det inte ovanligt 
att din cykel får skador. Bilar har stötdämpare, 
säkerhetsbälten, krockkuddar och krockzoner. 
Cyklar har inte det. Om du kraschar kan inte 
din cykel förhindra att du skadas.

Om du är involverad i någon form av krasch 
eller olycka, kontrollera noggrant att du inte 
fått några skador. Därefter skall din cykel 
noggrant inspekteras av din återförsäljare 
innan du cyklar på den igen.

KÄNN DINA OCH DIN CYKELS GRÄNSER
En cykel kan vara farlig, speciellt om du 
försöker cykla över din förmåga. Känn dina 
begränsningar.

ANVÄNDARVILLKOR
Din cykel är gjord för att klara normal belastning 
under specifika användningsförhållanden (se 
avsnittet Användarvillkor). Om du missbrukar 
din cykel genom att cykla utanför dessa 
förhållanden kan den skadas av belatning 
eller utmattning.

Du kommer ofta att se ordet ”utmattning” i 
den här manualen. Det betyder att materialet 
försämras över tid på grund av upprepad 
belastning eller stress. Eventuella skador kan 
drastiskt minska livslängden på ramen, gaffeln 
eller andra delar.

LIVSLÄNGD
En cykel är inte oförstörbar och dess delar 
kommer inte att vara för evigt. Våra cyklar 
är gjorda för att motstå belastningen av 
”normal” cykling eftersom de påfrestningarna 
är välkända och förstådda.

Vi kan inte förutsäga de krafter som kan 
uppstå om du använder din cykel i tävling, 
om du cyklar under extrema förhållanden, om 
det händer en olycka, om den används för 
uthyrning eller för kommersiella ändamål eller 
om det används på andra sätt som orsakar 
hög belastning eller utmattningsbelastning.

Med uppkomna skador kan livslängden på 
någon del minskas drastiskt och fallera utan 
varning. Säkerheten för en del bestäms av 
konstruktion, material, användning, underhåll, 
cyklistens vikt, hastighet, terräng och miljö 
(fuktighet, salthalt, temperatur mm). Därför är 
det inte möjligt att ge en exakt tidsaspekt för 
när en del behöver bytas ut.

Eventuella sprickor, repor eller färgföränd
ringar indikerar att delen (inklusive ramen 
eller gaffeln) har nått slutet på sitt liv och bör 
bytas ut. Om du är osäker eller du inte känner 
dig bekväm med att inspektera eller reparera 
din cykel, kontakta din återförsäljare.

I vissa fall har en lättare ram eller viss del längre 
livslängd än en ram eller del som är tyngre. 
Regelbundet underhåll, frekventa inspektioner 
och frekventa byten av delar är nödvändigt för 
en lättviktig, högpresterande cykel.

För underhåll, se avsnittet ”Ta hand om din 
cykel”.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
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HANTERAS VARSAMT
Vissa delar på din cykel kan skada dig om 
du är ovarsam. Det finns vassa detaljer, 
till exempel på kedjedrevet och på en del 
pedaler. Bromsar och deras delar kan bli heta. 
Roterande hjul kan skada hud och till och med 
bryta ben. Klämmor och rörliga delar som 
bromshandtag kan klämma, liksom kedjan på 
den plats där den möter kugghjulständerna. 

Komponenter för Ecykel är särskilt känsliga. 
Elektriska kablar, kontakter, batteridocka, 
batteri och display kan lätt skadas om de 
hanteras felaktigt.

TÄNK PÅ SÄKERHETEN
Var observant på omgivningen och undvik 
farliga situationer som vanligtvis är uppenbara 
(trafik, hinder, avspärrningar mm). Trots att 
man är uppmärksam är det inte så lätt ibland. 
Många av dessa situationer visas i den här 
manualer.

Höga hopp som visas i tidningar eller videor är 
mycket farliga. Till och med skickliga idrottare 
får allvarliga skador när de kraschar (och det 
gör de).

Modifieringar och ändrignar av din cykel kan 
medföra att den blir osäker. Varje del av din 
nya cykel har valts noggrant och godkänts. 
Säkerhetsaspekten är inte alltid uppenbar när 
det gäller tillbehör och reservdelar och särskilt 
inte för hur säkerheten påverkas av hur dessa 
monteras ihop med andra delar av cykeln. Av 
denna anledning bör du bara ersätta delar 
med originalutrustning eller delar som är 
godkända. Om du inte är säker på vilka delar 
som är godkända, fråga din återförsäljare.

Exempel på modifieringar kan vara:
-  Fysiskt förändring av befintliga delar 

(slipning, filning, borrning mm)
  Bortmontering av säkerhetsutrustning, 

som reflektorer eller sekundär 
kvarhållningsenhet.

  Att använda adaptrar för bromssystem.
  Lägga till en motor.
  Installera tillbehör.
  Byta ut delar.

VIKTIG INFORMATION OM DIN E-CYKEL
Det är viktigt att du läser den här manualen 
och den kompletterande manualen för NXT 
eBike noggrant innan du cyklar på din nya 
elcykel.
-  Det finns bra information om din e-cykel i 

varje del av manualen.
  Vi är partners för att skydda jorden, så du 

behöver använda, underhålla och kassera 
elektriska komponenter på rätt sätt.

Förutom att du får veta hur din NXT eBike 
fungerar, rekommenderar vi av säkerhetsskäl 
att du läser ”Viktigt att läsa” innan din första 
cykeltur.

 VARNING! En cykel utsätts för slitage 
och hög stress/belastning. Olika material 
och delar kan reagera olika på stress och 
utmattning. Om en dels konstruktionslängd 
har överskridits kan det plötsligt gå sönder.
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DEN ULTIMATA RESURSEN
Det bästa sättet för att förbereda för många 
trevliga timmar med problemfri cykling är 
att bygga upp ett bra förhållande med din 
återförsäljare.

Denna manual innehåller en stor del värdefull 
information om din cykel. Lokalt ägda butiker 
är hjärta och själ för cykling. Här nedan följer 
bara ett urval av vad de kan erbjuda:

Kunnig personal Butikens personal är inte 
bara säljare, de är även människor; cyklister 
som använder och förstår de produkter som 
de säljer.

Rätt passform Din butik kan ställa in och 
justera din cykel så att den passar dig, din 
körstil och dina önskemål.

Professionell mekanik Servicepersonal i din 
butik kommer att hålla din NXT90e Bike i 
toppform år efter år.

Garantiservice Om du har bekymmer med 
en produkt vi säljer, hjälper återförsäljaren till 
med att åtgärda problemet.

1. Sadel
2. Sadelstolpe
3. Sadelstoplsklämma
4. Sadelfäste
5. Bakväxel
6. Främre skivbroms
7. Bakre skivbroms
8. Kassett
9. Pedal

10. Fälg
11. Ekrar
12. Däck
13. Nav
14. Ram
15. Gaffel
16. Styrlager
17. Handbroms
18. Handtag

19. Styrstam
20. Främre stänkskydd
21. Bakre stänkskydd
22. Framljus
23. Bakljus
24. Motor
25. Kickstand
26. Kontrollenhet
27. Batteri

LÄR KÄNNA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE
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CYKLA MED RÄTT STORLEK PÅ CYKELN
Din butik hjälper dig att hitta 
en cykel som passar. Ställ in 
korrekt höjd. För en cykel med 
ett vanligt rakt ramrör ska det 
finnas minst 25 mm (1 tum) 
mellan dig och ramröret när du 
står gränsle över din cykel.

HÅLL DIG INOM VIKTGRÄNSEN
Din cykel har en viktgräns. Se avsnittet 
”Användarvillkor” för allmänna riktlinjer.

JUSTERA SITSHÖJDEN/SADELN
Justera sadeln till rätt höjd för 
dig. Testa att du har rätt höjd 
genom att sitta på sadeln med 
hälen på den nedre pedalen 
och benet något böjt. Om ditt 
ben är böjd mer än vanligt, 
bör sadelhöjden ställas in. Om 
du inte kan nå pedalerna bör 
sadelhöjden ställas in. 

För att undvika skador på 
sadelstolpen eller cykelramen, 
placera inte sadelstolpen över 
markeringen för högsta höjd 
på sadelstolpen. Om du inte 
kan placera sadeln korrekt, 
kontakta din återförsäljare.

JUSTERA STYRET STYRSTAMEN
Justera styret till rätt höjd för dig. Styrets pla
cering är viktigt för kontrollen och komforten. 
Du styr med styret och cykeln följer den nya 
riktningen. 

Särskilda verktyg och vana är nödvändigt för 
att anpassa, justera och ställa in styret korrekt. 
Det är bara din återförsäljare som kan göra 

det på rätt sätt. Försök inte göra justeringarna 
själv, eftersom dessa ingrepp kan påverka 
växlar, bromshandtag och kablar.

LÄR KÄNNA DIN CYKEL
För kunna njuta av din cykeltur på bästa 
sätt behöver du bekanta dig med pedaler, 
bromsar, växlar och fjädring.

Du kommer att trivas bättre med din cykel om 
du har en bekväm och trygg cykeltur.

INNAN DIN FÖRSTA CYKELTUR

 VARNING! Ett felaktigt monterat styrla
ger eller styrstam kan skada gaffelns styrstång, 
vilket kan orsaka att röret bryts sönder. Om 
styrröret går sönder kan du krascha.
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UTFÖR EN SÄKERHETSKONTROLL
Innan du ger dig ut och cyklar skall du alltid 
utföra en säkerhetskontroll. Om någon del 
inte passerar säkerhetskontrollen, se till att få 
det fixat eller lämna cyklen på service.

CHECKLISTA FÖRE AVFÄRD
Kontrollera styret
  Se till att styret är i 90° vinkel mot  hjulet.
  Kontrollera att styret är åtdraget tillräckligt, 

så att det inte kan vrida sig ur sin position.
  Se till att inga kablar sträcks eller kommer i 

kläm när du vrider styret från sida till sida.

Kontrollera sadel- och sittstolpen
  Se till att du har korrekt inställning av styre 

och sadel och att sadeln är i linje med 
cykelns mittlinje.

  Kontrollera att sadelskenor/krage är ordent
ligt åtdragen så att sadeln inte kan flytta sig 
(vrida sig/tilta upp och ner).

Kontrollera hjulen
  Kontrollera fälg och ekrar för skador samt att 

hjulet snurrar rakt genom både framgaffel 
och kedjestegen (bak) utan att ta i broms-
beläggen (fälgbromsar).

  Kontrollera att axlarna sitter fast.
  Lyft din cykel och slå med ett bestämt slag 

på toppen av däcket. Hjulet ska inte lossna, 
sitta löst eller vara instabilt i sidled.

  Om ditt hjul är utrustat med snabbkoppling, 
kontrollera att spaken är ordentligt stängd 
och rätt riktad (i linje med kedjestaget eller 
framgaffeln) och att det inte tar i ekrar eller 
skivbromssystem när det roterar. 

OBS! Snabbkopplingen på 
bilden till höger är felaktigt 
riktad. En felaktigt riktad 
hävarm kan störa broms
systemet.

Kontrollera däcken
  Använd en däckpump med en mätare för att 

säkerställa att däcken är pumpade inom det 
rekommenderade tryckområdet. Överskrid 
inte tryckgränsen som anges på däcksidan 
eller fälgen och följ det angivna tryck som 
har det lägsta värdet. OBS! Det är bättre 
att använda en hand eller fotpump än en 
kompressor, då den ofta tillåter ett övertryck, 
varvid däcket kan explodera.

FÖRE VARJE CYKELTUR

 VARNING! Det krävs kraft för att spänna  
hjulet med snabbkopplingssystem. Om hjulet 
inte är ordentligt fastsatt kan det lossna och 
falla av och orsaka allvarlig skada. Muttern bör 
spännas så pass att det krävs att du lägger 
fingrarna runt gaffeln för att stänga spaken 
ordentligt. Spaken bör lämna ett tydligt 
avtryck i din handflata.

 VARNING! Om ett hjulfäste, inklusive 
snabbkoppling, inte är korrekt inställt och 
spänd, kan det röra sig och störa ekrar eller 
bromsskiva. Hjulet lossna eller ramla av, 
plötsligt sluta rulla, minska din kontroll och 
orsaka ett fall. Se till att ditt hjul är korrekt 
installerat och ordentligt fastsatt innan du 
cyklar.
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Kontrollera bromsarna
  Så länge du står stilla med cykeln, skall du 

kunna applicera full bromskraft utan att 
bromshandtaget rör styret. Om den rör 
styret kan dina bromsar behöva justeras.

  Kontrollera att framhjulets broms fungerar 
korrekt. Cykla cykeln på låg hastighet och 
använd den främre bromsen. Då bör cykeln 
stanna omedelbart.

Kontrollera kedjan
  Se till att din kedja har rätt spänning så att 

den inte kan falla av. Om du är osäker på rätt 
spänning, vänd dig till din återförsäljare.

  Kontrollera att kedjan inte har knyckar eller 
rost samt att alla länkar; brickor, hylsor, rullar 
och nitar är hela.

Kontrollera kablarna
  Se till att alla kablar och höljen är ordentligt 

fastsatta i ramen eller gaffeln, så att de inte 
kan störa eller fastna i rörliga delar.

Kontrollera reflektorer/lampor/tillbehör
-  Kontrollera att reflektorerna är rena och 

placerade vinkelräta mot fälgen.
  Se till att dina fram/bakljus och andra till

behör är korrekt placerade, ordentligt fast
satta och fungerar som de ska.

  Placera dina lampor parallellt med marken. 
Se till att batterierna är laddade.

Kontrollera e-cykelbatteri/display
  Kontrollera att batteriet är fastlåst i dockan 

och fulladdat samt att din display och 
ecykelsystemet fungerar korrekt.

Kontrollera fjädringen
  Justera fjädringen för ditt användningssyfte 

och se till att ingen fjädringskomponent kan 
nå ytterläge/komprimeras helt.

Kontrollera pedalerna
  Se till att dina pedaler och skor är rena och 

fria från skräp som kan påverka ditt grepp 
eller störa pedalsystemet.

  Ta tag i pedaler och vevarm och vicka dem 
i sidled för att känna efter, så att de inte är 
lösa. Kontroller att pedalerna roterar fritt.

 VARNING! När bromskraften plötsligt 
eller med full kraft appliceras på framhjulet 
kan det leda till att bakhjulet lyfter från 
marken. Detta kan minska din kontroll över 
cykeln och du kan falla. För bästa resultat 
skall du använda båda bromsarna samtidigt, 
tillsammans. Att bara använda frambromsen 
kan få cykeln att tippa framåt.
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SÄKERHETSÅTGÄRDER
Följ dessa väsentliga säkerhetsåtgärder för att 
minska risken för skada när du cyklar.

VÄXLA UPP SÄKERHETEN
  Använd alltid en hjälm när du cyklar för att 

minska risken för huvudskada vid en olycka. 
Se till att hjälmen passar dig ordentligt och 
uppfyller de säkerhetsstandarder som krävs.

  Klä dig på lämpligt sätt. Lösa kläder 
eller tillbehör kan fastna i dina hjul eller i 
andra rörliga delar och orsaka att du faller 
(t ex byxben i kedjan).

  Se till att alla lösa remmar och tillbehör som 
t ex utrustning/cykelväskor är väl säkrade.

-  Öka din synlighet genom att bära fluore.
scerande kläder i dagsljus och reflekterande 
kläder i mörker. När du cyklar är det peda
lernas rörelse upp och ner, som gör att du 
syns på vägen. I mörker skall du därför se 
till att dina fötter, anklar och ben synliggörs 
med produkter som har reflekterande mate-
rial. I dagsljus ska du ha fluorescerande 
strumpor, skor och skydd.

  Använd fram och bakljus både dag och 
natt. Se till att dina reflektorer är rena och 
korrekt placerade.

CYKLA SMART
Var medveten om din nivå på färdighet inom 
cykling och håll din inom den.
  Var inte distraherad. Att använda en mobil

telefon, musikspelare eller liknande enhet 
under körning kan leda till en olycka.

  Cykla inte för fort. Högre hastighet skapar 
högre risk och resulterar i högre krafter om 
en krasch inträffar. Du kan bli förvånad över 
kraften hos en ecykel.

  Cykla inte utan att hålla i styret. Håll alltid 
åtminstone en hand på styret.

  Cykla inte när du är berusad eller brukar 
mediciner som kan göra dig dåsig eller 
mindre uppmärksam.

  Cykla inte i stora grupper. Cykling nära andra 
cyklister minskar möjligheten att se vägen 
och kan leda till att du förlorar kontrollen 
över din cykel. Stora grupper av cyklister kan 
också orsaka problem för andra trafikanter.

  Cykla inte på ett sätt som inte är angivet för 
din cykeltyp; se avsnittet ”Användarvillkor/
viktbegränsningar”.

  OBS! Var medveten om att andra trafikanter 
inte förväntar sig att en ecykel går fortare 
än en vanlig cykel. Att cykla snabbare kan 
också öka risken för olyckor.

UNDVIK MISSBRUK AV CYKELN
Ex på missbruk inkluderar att hoppa med cykeln 
(cykla över pinnar/skräp/andra hinder) eller 
utföra stunts (cykla i svår terräng/på ovanligt 
sätt). Dessa och andra missförhållanden ökar 
belastningen på varje del av din cykel.

UNDVIK RISKER
Var uppmärksam och titta på bilar, fotgängare 
och andra cyklister. Utgå från att andra inte ser 
dig och var beredd att undvika dem eller deras 
handlingar, som t ex att öppna en dörr i din 
väg. Cykla försiktigt utanför vägbanan. Cykla 
bara på väg/cykelbana. Cykla inte över stenar, 
grenar eller fördjupningar. Cykla inte med ett 
löst föremål eller sällskapsdjur som är kopplat 
till styret eller någon annan del av din cykel. Var 
uppmärksam på/undvik vägfaror som stolpar, 
galler till dagvattenbrunnar mm och skräp 
som kan orsaka att du förlorar kontrollen över 

 VARNING! Reflektorer/reflexer, som bara 
fungerar när ljus lyser på dem, är inget ersätt
ningsalternativ för strålkastare och bakljus. 
Cykling under mörka förhållanden eller ibland 
under dålig sikt utan tillräcklig belysning är 
extremt farligt.
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cykeln. Om du är osäker på vägförhållandena, 
gå av cykeln och led den i stället.

När du korsar järnvägsspår eller 
galler till dagvattenbrunnar mm 
skall du närma dig dem försik
tigt och korsa dem i 90° vinkel 
för att cykelhjulen inte ska 
fastna (Figur 1.10).

RESPEKTERA VÄDRET
Ta det extra försiktigt när du cyklar i regn eller 
snö, eftersom greppet på dina däck reduceras 
kraftigt. Bromssträckorna ökar i blött väder. 
Bromsa tidigare och var extra försiktig jämfört 
med cykling i torr väderlek.

LYSSNA PÅ DIN CYKEL
Sluta omedelbart att cykla och identifiera 
problemet om din cykel beter sig på ett ovanligt 
sätt; t ex skakar/kränger eller låter annorlunda. 
Efter en eventuell krasch/skada måste du 
kontrollera din cykel noggrant. Skadorna på din 
cykel kanske inte är synliga. Åtgärda/reparera 
ev problem innan du cyklar igen och/eller ta 
med dig cykeln till din återförsäljare för service.

PLANERA FRAMÅT
Det är riktig tråkigt att få punktering eller något 
annat mekaniskt problem när du är ute på en 
trevlig cykeltur. Ha alltid en pump, extra slang, 
multiverktyg samt extra batterier/ laddare för 
dina lampor och ecykelbatteri. Var beredd 
på att kunna att fixa din cykel så att du kan 
återvända hem säkert.

FÖLJ REGLERNA NÄR DU CYKLAR
Du måste vara medveten om de lagar som 
gäller där du cyklar. OBS! Det är ditt ansvar 
att känna till alla lagar och bestämmelser om 
ecyklar, cykelbelysning, cykling på väg, stigar, 
hjälmar, barnstolar och trafik.

 VARNING! Du adderar till riskerna för 
skada när du använder din cykel på ett felak
tigt sätt. Missbruk kan öka belastningen på din 
cykel. Hög belastning kan orsaka att ramen 
eller någon del går sönder vilket ökar risken 
för skador. Använd din cykel på det sätt som 
den var utformat för, för att minska risken för 
skador.
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Use conditions & weight limits 
Your bicycle has a frame sticker that 
indicates its use condition. Ride only 
in the use condition specified for your 
bicycle type. 

Frame sticker 

Check your frame for the use condition 
sticker and/or the following Electrically 
Power Assisted Cycles (EPAC) sticker:

Fast Electric Bicycle (Speed 
EPAC) 45 kmph (28 mph)

EU EPAC ISO label,  
CE specific to model

US EPAC ISO label,  
Class label

1
ISO 4210-2 

City/Trekking

Class I
Max 250 W

Max 20 mph

1
ISO 4210-2 

City/Trekking

1
EN 15194 

City/Trekking EPAC

Condition Terrain Weight limit Bicycle type or definition

Child Bicycle Riding for children. 
A child should not 
ride without the 
supervision of a 
parent. Children 
should not ride 
near slopes, curbs, 
stairs, drop-offs, 
pools; or areas that 
automobiles use.

36kg  
(80lb)

Maximum saddle height of 635mm

Usually a bicycle with 12", 16", or 20" 
wheels; a child’s tricycle; and includes a 
trailer bicycle

No quick-release wheel attachment 
systems

Condition 1

1

Riding on a paved 
surface where the 
tires are always on 
the ground.

125kg  
(275lb)

Road bicycle with drop-type handlebar

Triathlon, time trial, or speed bicycle

Cruiser with large, 26" tires and swept-
back handlebar

Road electric-assist bicycle with drop-
type handlebar

136kg 
(300lb)

Standard pedelec electric-assist bicycle 
(e-bikes)

250kg 
(550lb)

Tandem

Condition 2

2

Riding in Condition 
1, plus smooth 
gravel roads and 
groomed trails with 
low-angle grades.

Drop-offs of less 
than 6" (15cm).

80kg  
(175lb)

Mountain or hybrid bike with 24" wheels

125kg  
(275lb)

Cyclocross bicycle: drop-type handlebar, 
knobby 700c tires, and cantilever or 
disc brakes

136kg 
(300lb) 

Hybrid or DuoSport bicycle with 700c 
wheels, tires wider than 28c, and flat 
handlebar

Standard pedelec electric-assist bicycle

 WARNING: If your use of a bicycle applies more stress than the Use Condition 
for which it is intended, the bicycle or its parts can be damaged or broken. A bicycle 
that has damage could decrease your control and cause you to fall. Do not ride in use 
conditions that apply more stress than the limits of the bicycle. If you are not sure of 
the limits of the bicycle, consult your bike shop.

Weight limit = rider + bicycle + gear/cargo.
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Din cykel har en ramdekal som indikerar 
använ darförhållandet. Cykla endast under de 
användarvillkor som anges för din cykeltyp.

OBS! Kontrollera din ram för användardekalen 
och/eller de EPAC-sticker (EPAC) som finns på 
bilden nedan.

ANVÄNDARVILLKOR/VIKTBEGRÄNSNINGAR

Viktgränsen i tabellen ovan utgörs av summan av vikten för cyklist, cykel och last.
Viktgräns = cyklist + cykel + last.

FÖRHÅLLANDEN TERRÄNG VIKTGRÄNS CYKEL ELLERDEFINITION

BARNCYKEL Cykling för barn
Ett barn bör inte cykla utan 
övervakning av förälder. Barn 
bör inte cykla nära slänter, 
trottoarkanter, trappor, kanter 
pooler eller områden med 
biltrafik.

36 kg (80lb) Max sadelhöjd 635 mm

Vanligtvis en cykel med 12”, 16” eller 20” hjul; 
en trehjulig cykel för barn och inkluderar en 
trailercykel.

Inga system för snabbkopplingar för hjul.

FÖRHÅLLANDE 1 Cykling på en asfalterad yta där 
hjulen alltid är på marken.

125 kg (275lb) Långfärdscykel med bockstyre

Triatlon, time trial eller tävlingscykel

Cruiser med stora 26” hjul och sweapt back 
styre

Road electric assist cyklar med bockstyre

136 kg (300lb) Standard elassisterade cyklar (e-cyklar)

250 kg (550lb) Tandemcyklar

FÖRHÅLLANDE 2 Cykling i förhållande 1, samt 
jämna grusvägar och anlagda 
slingor med lätt lutningsgrad. 
Kanter på mindre än 6” (15 cm)

80 kg (175lb) Mountain eller hybridcyklar med 24” hjul

125 kg (275lb) Cyclocrosscykel; bockstyre, mönstrade 
700chjul och cantilever eller skivbromsar

136 kg (300lb) Hybrid eller Duo sportcykel med 700chjul, 
däck bredare än 28c och ett platt styre

Standard elassisterade cykel

 VARNING! Om din cykelanvändning 
innebär mer påfrestning än vad användarvill
koren anger för cykelns ändamål, kan cykeln 
eller dess delar skadas eller gå sönder. En 
cykel som har en skada kan leda till att din 
kontroll minskar och orsaka att du faller. 

Cykla inte under användarförhållanden som 
innebär en belastning som överskrider cykelns 
gränser. Om du inte är säker på gränserna för 
cykeln, kontakta din återförsäljare.
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GRUNDLÄGGANDE CYKELTEKNIK

Använd följande tips och tekniker för att få ut 
det mesta av din cykelupplevelse. 

ANVÄNDNING OCH HANTERING
”Tåöverlappning” Var försik
tig med ”tåöverlappning”. När 
du vrider styret i mycket låga 
hastigheter kan foten överlap
pa och röra vid framhjulet när 
styret är vridet för att svänga. 

Hastigt förändrad färdriktning Våt, nedskrä
pad eller ojämn trottoar påverkar hanteringen 
av din cykel. Målade ytor som övergångsstäl
len och väglinjer samt metallytor som galler 
och brunnslock kan vara särskilt hala när de 
är blöta. Försök att undvika att hastigt byta 
riktning på ytor som är mindre idealistiska.

Stanna Cykla alltid med säkert avstånd mellan 
dig och andra fordon eller föremål för att ge 
dig själv tillräckligt med utrymme att hinna 
stanna. Anpassa avstånd och bromskraft för 
att passa cykelförhållande och hastighet. 

För bästa möjliga inbromsning, använd dina 
bromsar mjukt och jämnt. Titta framåt och 
anpassa din hastighet i förväg för att undvika 
kraftig inbromsning. 

Var medveten om cykelns bromskraft och cykla 
inte över den. Om du vill ha mer, eller mindre, 
bromskraft, kontakta din återförsäljare. Blöt, 
nedskräpad och ojämn beläggning kommer 
att påverka hur din cykel reagerar vid en 
inbromsning. Var försiktig vid bromsning 
under mindre idealiska vägförhållanden.

Handbromsar Innan du cyklar, kontrollera så 
att du vet vilket bromshandtag som styr de 
olika bromsarna (fram eller bak). Om du har 
två handbromsar; använd båda bromsarna 
samtidigt. Frambromsen ger mer bromskraft 

än bakbromsen. Använd inte den för kraftigt 
eller för hastigt. Lägg gradvis tryck på båda 
bromsarna tills du saktar ner till önskad 
hastighet eller stannar. 

Om du måste stanna snabbt skall du flytta din 
vikt bakåt när du använder bromsarna för att 
lägga tyngd på bakhjulet och hålla det kvar 
på marken. Vissa frambromsar inkluderar en 
”modulator”; en anordning som ger fram
bromsen en mer gradvis bromsverkan.

ATT BYTA VÄXLAR
Kugghjulet på din cykel gör att du kan cykla 
bekvämt under olika förhållanden, som t ex 
uppför en kulle, i motvind eller ute i terrängen. 
Välj den växel som är mest bekvämt under 
omständigheterna; en växel som tillåter att 
du cyklar i en jämn hastighet. Det finns två 
växlingssystem på de flesta cyklar; kedjeväxel 
(extern) och det inre växelnavet (IGH). Olika 
typer av växelreglage och bakväxlar fungerar 
olika. Lär känna ditt system.

Att växla med en bakväxel En bakväxel flyttar 
din kedja från en växel till en annan. Du byter 
växlar genom att ändra läget på en växelspak/
växelreglage som styr bakväxeln. På de 
flesta cyklar styr det vänstra växelreglaget 
framväxeln och det högra växelreglaget styr 
bakväxeln. 

 VARNING! Bromskraft som appliceras 
hastigt eller med full kraft på framhjulet kan 
orsaka att bakhjulet lyfts från marken eller att 
framhjulet glider undan. Detta kommer att 
minska din kontroll och få dig att falla.
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Växla endast när pedaler och kedja flyttar sig 
framåt. Minska kraften på pedalerna när du 
byter växlel. Minskad kedjespänning hjälper 
kedjeskiftet att gå snabbare och smidigare, 
vilket ger mindre slitage på kedja och 
bakväxel. Använd bara ett växelreglage åt 
gången. 

Cykla inte med kedjan i ”crossover”läget. 
Crossover är när du byter växel så att kedjan 
går från det största framdrevet till det största 
bakdrevet (också det minsta drevet till det 
minsta drevet). 

I denna position är kedjan placerad i en extrem 
vinkel som orsakar att kedja och kugghjul slits 
ut mycket fortare än i normala fall.

För hård spänning på kedjan kan skada 
växelmekanismen i navet. Med de flesta IGH-
system kan du växla medan cykeln står stilla. 
Du kan till exempel växla till en lägre växel 
vid en stoppskylt, för du enklare ska komma 
igång igen efter stoppet.

Växling med invändigt växelnav (IGH)

 VARNING! Felaktig växlingsteknik kan 
leda till att kedjan fastnar eller hoppar av, 
vilket gör att du förlorar kontrollen och kan 
falla.
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CYKLA MED BARN
Läs dessa försiktighetsåtgärder för att ge 
unga cyklister den säkraste och bästa möjliga 
upplevelsen. 

DRA/SKJUTSA BARN MED DIN CYKEL
  Om du tillåter ett barn att åka i en barnstol 

eller i trailer efter en cykel, var extra vaksam 
för att trygga barnets säkerhet. Se till att 
din cykel är lämplig för montering av en 
barnstol eller trailer. Trailern bör användas 
korrekt enligt anvisningar.

  Du bör inte fästa en barnstol på en cykel 
med en ram eller ett sadelrör av kolfiber. 
Fråga din butik om du är osäker.

  Kontrollera trailerns anslutning till din cykel 
före varje cykeltur.

  Beakta den maximala tillåtna belastningen 
för din cykel när du fäster en barnstol 
på pakethållaren. På en ecyklel med 
batteriet i pakethållaren är den maximala 
belastningen lägre på grund av batteriets 
vikt. Den maximala tillåtna belastningen 
finns angiven på pakethållaren. I många fall 
rekommenderas att montera barnstolen på 
sadelröret.

  Om du fäster en barnstol på pakethållaren, 
tänk på att sadelfjädrarna kan skada ett 
barns fingrar. Täck fjädrarna eller använd 
en sadel som inte har fjädrar. Lämna aldrig 
ett barn obevakat i en barnstol eller trailer. 
Cykeln kan falla och skada barnet.

  Se till att barnet har en godkänd, korrekt 
monterad hjälm.

   Kontrollera alltid att ett barn i en trailer är 
vaket.

 Reducera din hastighet.
  Läs och följ instruktionerna som följde med 

din barnstol eller trailer.
  Tänk på att bromssträckan förlängs avsevärt 

med ökad vikt. Trailer och barnstol ökar 
vikten och förlänger bromssträckan. Sänk 
hastigheten, kör uppmärksamt och undvik 
riskabla manövrar när du transporterar barn 
med/på cykeln.

MEDFÖLJANDE BARN SOM CYKLAR PÅ 
EGEN CYKEL
  Se till att ditt barn är klädd ordentligt för 

cykling i ljusa, väl synliga kläder.
  Se till att ditt barn cyklar på en cykel i rätt 

storlek i förhållande till barnets längd och 
att sadel och styre är ordentligt justerade 
för maximal komfort och kontroll.

  Barn är mindre benägna än vuxna att 
upptäcka faror och kan kanske inte hantera 
en nödsituation på ett korrekt sätt. Därför 
måste du hjälpa till så att cyklingen blir 
säker för barnet.

  Barn bör inte cykla nära sluttningar, trappor, 
pooler eller områden som används för 
biltrafik.

-  Lär ditt barn trafikregler och betona 
vikten av att följa dem. Skapa dina egna 
cykelregler som passar er på ett tydligt sätt. 
Inkludera regler för var, när och hur länge 
ditt barn skall få lov att cykla.
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TA HAND OM DIN CYKEL
SKYDDA DIN CYKEL 
Vi bygger våra cyklar för att dom ska hålla 
länge – med lite hjälp från dig. Följ dessa 
skyddsåtgärder för att hålla din cykel i god 
form under lång tid.

HÅLL DEN REN
Rengör din cykel med vatten eller milt rengö
ringsmedel och en ickerepande svamp om 
din cykel är mycket smutsig. Spola aldrig din 
cykel med högt tryck, och spola aldrig direkt 
på lagerpunkter eller elektriska delar på 
ecyklar. Använd aldrig hårda kemikalier för 
att rengöra din cykel. 

RESERVDELAR
Om du behöver byta ut några delar på din 
cykel, t ex slitna bromsbelägg eller skadade 
delar efter en olycka, besök din återförsäljare. 
Använd endast orginalreservdelar. Om du 
använder något annat än originalreservdelar 
kan du äventyra säkerhet, prestanda och/eller 
garantin på din cykel.

EN VARNING OM SERVICE PÅ DIN CYKEL
Särskilda verktyg och färdigheter är nödvän
diga för att utföra service på din cykel. 
Om en reparation eller justering inte är 
specifikt angiven i denna manual skall du, 
för din säkerhet, lämna cykeln till en åter
försäljare som kan utföra reparationen. Din 
säkerhet beror på korrekt underhåll av din 
cykel. Om en reparation, justering eller 
mjukvaruuppdatering inte anges specifikt i den 
här handboken, bör endast din återförsäljare 
utföra reparationen. Efter eventuell reparation 
eller tillbehörsinstallation, kontrollera din 
cykel före varje cykeltur, så som visas i denna 
manual. 

FÖRHINDRA STÖLD
Parkera inte din cykel om du inte säkrar den 
till ett fast föremål med ett godkänt cykellås. 
För ecykeln kan du låsa batteriet på plats 
och ta bort displayen om det är tillämpbart. 
Placera manualen på ett säkert ställe.

PARKERA/FÖRVARA PÅ SÄKERT SÄTT
Parkera din cykel där den inte kan falla eller 
rulla iväg. Varje fall kan orsaka skada på din 
cykel eller på egendom runt cykeln. Felaktig 
användning av en cykel i parkeringsställ 
kan böja dina hjul, skada bromskablarna 
eller, om det gäller ecyklar, skada elektriska 
systemkablar. Skydda din cykel från yttre 
element när det är möjligt. Regn, snö, hagel 
och direkt solljus kan skada din cykelram, yta 
och/eller andra delar. Innan du ska ta in din 
cykel för förvaring under en längre tid bör 
du rengöra och serva den samt applicera 
rampolish. Häng upp din cykel en bit från 
marken/golvet och se till att däcken har ca 
hälften av det rekommenderade lufttrycket. 
Se kompletterande bruksanvisning för elcyklar 
för korrekt lagring av batterier.

 VARNING! Många cykelservice och 
reparationsuppgifter kräver specialkunskaper 
och verktyg. Vi rekommenderar att omfat
tande mekaniska reparationer utförs av en 
kvalificerad cykelmekaniker. Felaktig justering 
eller service kan leda till skador på cykeln 
och/eller en olycka som kan orsaka allvarlig 
skada eller dödsfall.
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SKYDDA DIN CYKELS FINISH
Färgen på din cykel kan skadas av kemikalier, 
inklusive vissa sportdrycker. Smuts kan skrapa 
eller avlägsna färg, speciellt på en plats där 
en kabel ligger an eller ett band placerats runt 
ett rör. Använd självhäftande vaddering för att 
förhindra skav på kritiska punkter.

UNDVIK ÖVERDRIVEN VÄRME
Överdriven värme kan skada limmet som 
sammanfogar kolfibrerna och/eller ramde
larnas fogar. Din cykel får inte exponeras för 
en temperatur som överstiger 65°C (150°F). 
En parkerad bil i solen kan lätt nå en sådan 
temperatur. 

VAR VARSAM VID FASTSPÄNNING 
Var försiktig med cykelhållare till bil, repara
tionsställningar, släpvagnar och cykeltrainers 
eftersom spännanordningarna kan orsaka 
skador på cykelramen. Följ anvisningarna för 
ditt specifika tillbehör för att skydda din cykel 
mot skador. Spänn inte fast cykeln, i någon av 
dessa enheter, i ett kolfiberrör om inte ramen 
är speciellt utformad för att passa för detta. 
Inte alla cyklar är kompatibla med pakethållare, 
cykelvagn mm. Om du är osäker, fråga din 
återförsäljare.

PACKA DIN CYKEL FÖR TRANSPORT
En felaktigt packad cykel skadas lätt under 
transport. Använd alltid ett hårt fodral 
eller kartong som skyddar din cykel när du 
packar den. Fäst skumkuddar på alla ram 
och gaffelrör, och använd ett styvt block för 
att skydda gaffeltapparna och upprätthålla 
gaffelns strukturella stöd. Det finns speciella 
regler och överväganden när du skickar en 
ecykel. Om du inte är säker på hur du skall 
göra, kontrollera med din återförsäljare.

Tekniska framsteg gör cyklar och cykeldelar 
blir alltmer komplexa. Innovationstakten ökar 
och gör det omöjligt att, i den här manualen, 
tillhandahålla all information som krävs för att 
reparera/underhålla alla cyklar på rätt sätt.

För att minimera risken för olyckor/skador, är 
det viktigt att du vänder dig till din återför
säljare för reparation och underhåll som inte 
specifikt beskrivs i den här manualen.

Många variabler, från körstil till geografisk 
plats, bidrar till kraven på underhåll. Ju längre 
du försummar underhållet, desto mer kritiskt 
blir det. Din återförsäljare kan hjälpa dig att 
fastställa underhållsbehovet. Efter första 
cykelturen skall din nya cykel kontrolleras. 
T ex kan kablar förlängas vilket kan påverka 
växling och bromsning. Ca två månader efter 
att du köpt din nya cykel, bör en cykelhandlare 
kontrollera den. 

Lämna in din cykel varje år för kontroll, 
även om du inte använt den så mycket. 
Utför inspektionen som beskrivs i avsnittet 
”Före varje cykeltur” innan alla cykelturer. 
Underhållsschemat är baserat på normal 
användning. Utför cykelunderhåll oftare än 
rekommenderat om du cyklar mer än det 
angivna avståndet och tiden. Om en del 
inte fungerar, kontrollera och serva cykeln 
omedelbart eller kontakta din återförsäljare. 
Om en del har slitage eller skada, byt ut den 
innan du använder cykeln igen.

Om din inspektion visar att din cykel behöver 
underhåll, kontakta din återförsäljare för 
service. Om din cykel behöver smörjning, 
fråga efter de mest lämpade produkterna – 
de kan variera utifrån olika parametrar som t 
ex väder och temperatur.

UNDERHÅLL
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INSPEKTION
Utför följande inspektioner och underhåll som 
angivet i underhållsschemat.

KONTROLLERA ÅTDRAGNING 
Din nya cykel lämnade butiken med bultar 
och anslutningar ordentligt åtspända, men 
bultar och anslutningar lossnar över tid – 
det är normalt. Det är viktigt att kontrollera 
och justera dem i överensstämmelse med 
vridmomentspecifikationerna. Vridmomentet 
är ett mått på åtdragning hos en skruv eller 
bult; lär dig dem. För mycket vridmoment kan 
sträcka, deformera eller bryta en bult eller 
den del som den fäster. För lite vridmoment 
kan tillåta att delen rör sig och kan leda till 
utmattning och brott på bulten eller den 
tillhörande delen. En momentnyckel är den 
enda tillförlitliga metoden för bestämning 
av korrekt åtdragning. Konsultera din butik 
om du saknar en vridmomentnyckel och 
inte kan kontrollera åtdragningen. Moment
specifikationen finns ofta angiven på eller nära 
bulten eller delen. Om en del inte har någon 
specifikation, fråga din återförsäljare. Det bör 
inte ta mer än några minuter att kontrollera och 
justera till lämpliga momentspecifikationer.

Styre
Kontrollera:
  Att styrets grepp är säkra; de skall inte röra 

sig eller rotera.
-  Att styrets tejp (om tillämpligt) är hel – byt ut 

den om den sitter löst eller sliten.
  Att styrrörsförlängning, barends, styränds

pluggar sitter ordentligt och är säkrade.

Ram och gaffel
Kontrollera utseende/känsla för tecken på 
utmattning på ram och gaffel; bucklor, sprickor, 
repor, deformation och missfärgning. Om du 
hittar något, kontakta din återförsäljare innan 
du cyklar.

Bromsar
Kontrollera bromsbeläggen för slitage:
  Skivbromsar; byt bromsbelägg som är tun

nare än 1 mm.
  Skivbromsskivan; kontrollera tjocklek/slitage. 

Minimal tjocklek anges ofta på skivan.

Hjul och däck
Kontrollera däcken för skador eller slitna ytor. 
När ett däck blir slitet och tunt, ökar risken för 
punktering. Byt ut däcket om det är slitet. Det 
är din återförsäljare som skall reparera skador 
på ekrar samt ersätta lösa ekrar.

Växelförare
Växla genom alla kedjekombinationer för att 
säkerställa att bakväxeln fungerar rätt och 
smidigt och kedjan inte hoppar av.

Pedaler
Vicka på pedalerna för att kontrollera att de 
sitter fast på vevarmarna. Rotera pedalerna 
på vevarmen. Om pedalerna inte roterar 
smidigt, kontakta din återförsäljare. Dra vid 
behov åt pedalerna. Höger pedal är rätt 
gängad. Vänster pedal är vänstergängad. 
Kontakta din återförsäljare för att få hjälp att 
dra åt pedalerna med rätt moment.

Vevarmar
Om vevarmarna känns lösa eller gnisslar när 
du vrider vevarmen, cykla inte. Lagerna kan 
behöva justeras eller bytas ut. Om en inspek
tion visar att din cykel behöver underhåll, ta 
den till din återförsäljare för service. Endast 
återförsäljaren bör justera lager.

 VARNING! Ett styre som inte har grepp 
som är hela kan skada en cyklist i en olycka. 
Föräldrar bör regelbundet inspektera barns 
cyklar och ersätta skadade/saknade grepp.
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Kedja
Kontrollera kedjan för att upptäcka slitage 
och/eller smuts. Rengör och smörj kedjan.

Tillbehör
Kontrollera alla tillbehör för att se till att de är 
ordentligt fastsatta. Tillbehör är inkluderade i 
vissa cyklar, t ex stöd. Kanske har du lagt till 
några egna tillbehör. Följ de instruktioner som 
lämnades med tillbehöret.

Kablar
Kontrollera kablarna för att upptäcka problem 
som t ex rost och trasiga ändar. Kablarna ska ha 
ett ändskydd för att förhindra att dom trasslar 
upp sig. Kontrollera även kabeldragningen 
för lösa trådsträngar. Om du inte känner dig 
bekväm, ta din cykel till din återförsäljare för 
service.

E-cyklar
Kontrollera alla ledningar, kontakter, systemets 
funktion, kontrollenhetens dockning samt 
funktionen på alla lampor för att upptäcka fel 
och skador. 



20

BOSCH ELEKTRISKA DELAR
VIKTIGT ATT LÄSA FÖRE FÖRSTA 
CYKELTUREN
De nedanstående punkterna är de viktigaste 
punkterna för dig att göra innan din första 
cykeltur.

1  Läs manualerna Även om du har cyklat i 
åratal är det viktigt att läsa igenom den 
allmänna Emmaljungamanualen och de 
specifika Boschbilagorna noggrant innan du 
cyklar med din nya ecykel.

  Båda manualerna innehåller detaljerad infor
mation om, och användbara förslag för, din 
nya cykel.

  Se till att du förstår korrekt användning och 
underhåll av samt bortskaffande av kompo
nenterna i elsystemet till din nya ecykel.

2  Tänk på din säkerhet Din säkerhet och 
säkerheten för andra trafikanter är mycket 
viktig.

  Cykla inte den elektriska cykeln utan batteri. 
Batteriet måste vara på cykeln när du cyklar, 
annars har inte cykeln något ljus när det 
behövs.

  Missbruka inte elcykeln genom att cykla 
utan sadel. Vissa cyklar har en snabbfäste 
på stolpen. Om sadeln blir stulen kan det 
leda till farliga situationer om man cyklar på 
elcykeln utan sadel.

  Kontrollera din cykel före drift. Om du 
hittar något problem, besök din butik för 
reparationer innan du cyklar.

-  Var medveten om att andra trafikanter inte 
förväntar sig att en el cykel går snabbare än 
en vanlig cykel. Snabbare cykling ökar också 
risken för olyckor.

  Cykla inte vårdslöst. Cykla endast under de 
användarvillkor som anges för din cykel. 
Villkor 1 (belagda vägar med däck som alltid 
håller sig på marken) gäller för elektriska 
City/Trekkingcyklar.

  Lasta inte för mycket på pakethållaren. Den 
maximalt tillåtna vikten på pakethållare för 

elektriska cyklar är 20 kg för cyklar med 
bakre pakethållarbatteri och 25 kg för cyklar 
med rambatterier.

3  Det elektriska systemet på din nya cykel 
behöver särskild uppmärksamhet.

  Rengör inte din elektriska cykel med en 
högtryckstvätt. Alla elektriska system är käns
liga för fukt. Vatten från högtryckstvätten 
kan komma in i kontakter eller andra delar 
av elsystemet.

  Hantera batteriet försiktigt. Tappa eller skada 
inte batteriet. Felaktig hantering av batteriet 
kan leda till allvarlig skada eller överhettning. 
I extremt sällsynta fall kan ett batteripaket 
som har skadats svårt eller på annat sätt 
hanterats ovarsamt potentiellt fatta eld. Om 
du misstänker skador på batteriet, besök din 
återförsäljare omedelbart för inspektion.

4  Behandla batteriet enligt instruktionerna 
i den här bruksanvisningen för elcyklar. Om 
du inte följer dessa anvisningar kan det leda 
till skador på batteriet och det kan behöva 
bytas ut.

  Ladda bara batteriet med den medföljande 
Boschladdaren.

  Ladda batteriet under en längre period 
och ladda det till ca. 60 % (3 till 4 lysdioder 
tändapå laddningskontrollindikatorn).  
Kontrollera laddningstillståndet efter 6  
månader. När endast en LED tänds på 
laddningskontrollindikatorn skall batteriet 
laddas till ca 60 % igen. 

  Det rekommenderas inte att batteriet ansluts 
permanent till laddaren.

-  När batteripaketet förvaras urladdat (tomt)
under längre perioder kan det skadas 
trots låg självurladdning och trots att 
batterikapaciteten är kraftigt reducerad.

  Förvara batteriet på en torr och välventilerad 
plats. Skydda batteriet mot fukt och vatten.

  Under ogynnsamma väderförhållanden re
kommenderas t ex ta bort batteriet från 
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cykeln och förvara det på en skyddad plats 
tills det skall användas igen.

  Förvara batterierna på följande platser; i ett 
rum med brandlarm, avskilt från värmekällor 
och brännbara/lättantändliga föremål.

  Batteripaketet kan förvaras vid temperaturer 
mellan 10°C och + 60°C. För en lång 
livslängd på batteriet, lagras batteriet med 
fördel vid rumstemperatur på ca 20°C.

  Se till att maximal lagringstemperatur inte 
överskrids. Lämna till exempel inte batteriet 
i ett fordon på sommaren och förvara det 
skyddat från direkt solljus.

  Det rekommenderas att batteriet inte lagras 
på cykeln.

5  Transport Var försiktig när du transporterar 
en elektrisk cykel.

  En ecykel är tyngre än en vanlig cykel. Vid 
transport på fordon måste du vara med
veten om maximalt tillåten last på fordonets 
tak, dragkrok och/eller den använda cykel
hållaren. Mer information finns i fordonets 
och cykelhållarens bruksanvisning.

  Ta bort display och batteriet från cykeln och 
förvara dem på annat håll i fordonet under 
transporten.

  Följ alltid lokala lagar om transport av en 
ecykel. 

  Eftersom LiIonbatteripaket av denna stor
lek och styrka anses vara ”Farligt gods, klass 
9” vid transport, kan regler på vissa platser 
begränsa transporten av separata LiIon
batterier. Begränsningarna gäller för de 
flesta flygbolag och några lastbilar. Men om 
du har för avsikt att skicka eller resa med din 
kompletta e-cykel (med installerat batteri) 
är reglerna mindre strikta. Var noga med att 
kontrollera att det är tillåtet att transportera 
din kompletta e-cykel med ditt flygbolag 
eller transportföretag innan du bokar din 
resa/transport.

6  Besök din återförsäljare regelbundet 
för underhåll av din nya ecykel.

  För att trygga säkerheten på cykeln 
måste cykeln underhållas regelbundet, 

minst en gång per år, av en auktoriserad 
elcykelhandlare.

  Din återförsäljare har rätt kunskap och 
utrustning för att underhålla din ecykel.

  Om du har frågor om din nya ecykel, fråga 
din återförsäljare!

Din cykel har utformats, testats och tillverkats 
i enlighet med gällande europeiska direktiv 
och standarder.

 VARNING! Följ 
instruktionsboken noga.
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SERVICE eBIKE
SERVICE MINST EN GÅNG PER ÅR
Speciellt med eBikes är det viktigt att cykeln 
kommer in till återförsäljaren på service minst 
en gång per år. Det beror på att en eBike är 
mer komplex än en vanlig cykel.

ENKLARE ÖVERSYN
Enklare översyn kan man givetvis utföra själv:
•  Rengöra cykeln
•  Kontrollera att följande komponenter sitter 

fast ordentligt och inte ser skadade ut; 
sadel, sadelstolpe, styre, styrstam, hjul, 
däck, framgaffel, pakethållare, stöd, skärmar 
samt reflexer och lampor.

•  Smörj kedjan. Glöm ej att torka av överflödig 
olja!

•  Kontrollera bromsklossarnas förslitning.
•  Kontrollera att följande lager är justerade 

och inte glappar. Styrlager, vevlager, hjul
lager fram och bak.

•  Kontrollera att hjulen är raka, hela och sitter 
ordentligt fast.

•  Kontrollera att däck och kedja inte är utslitna.
•  Rengör och smörj den fjädrande framgaffelns 

inre gaffelben.

KONTROLLERA DÄCKTRYCK 
På eBikes har däcktrycket ett stort inflytande 
på batteriet. Ett däck tappar ungefär ett bars 
tryck per månad och bör därför kontrolleras 
regelbundet. Det minsta och högsta däcktrycket 
anges av tillverkaren på däckets sidovägg. 
Viktigt: Ett ”tumtest” är inte tillräckligt utan 
använd en pump med manometer.

KONTROLLERA BATTERIET
Det är viktigt att kontrollera batterikapaciteten. 
Batteriet ska laddas på ett torrt ställe och i 
rumstemperatur. Bosch eBikeexperter har en 
speciell batteritestare som gör det möjligt att 
kontrollera effektiviteten i ett batteri. 

När en systemkontroll görs på en eBike kan 
eBikeexperterna, med hjälp av diagnostik
verktyg från Bosch, kontrollera att omkopplare, 
batteri och motor fungerar korrekt. System
kontroll inkluderar även bekräf telse på 
att programvaran är aktuell eller om en 
programuppdatering är nödvändig. Dessutom 
skrivs en diagnostik rapport ut.

  Emmaljunga rekommenderar att batteriet 
inte lagras på cykeln.

  Emmaljunga rekommenderar att man tar 
bort batteriet från cykeln och förvara det 
på en skyddad plats tills det skall användas 
igen.

  Förvara batterierna på följande platser; i ett 
rum med brandlarm, avskilt från värmekällor 
och brännbara/lättantändliga föremål.

  Batteripaketet kan förvaras vid temperaturer 
mellan 10°C och + 60°C. För en lång 
livslängd på batteriet, lagras batteriet med 
fördel vid rumstemperatur på ca 20°C.

  Se till att maximal lagringstemperatur inte 
överskrids. Lämna till exempel inte batteriet 
i ett fordon på sommaren och förvara det 
skyddat från direkt solljus.

UTFÖR SERVICEKONTROLLER
Det är viktigt att utföra servicekontroller enligt 
schemat på nästa sida. 

Även följande ombesörjs vid de olika kontroll 
intervallen;
•  Smörjning av kedja, kassett och bakväxel
•  Okulär översyn av hela cykeln tex ram, fram

gaffel, styrstam, vevarmar.
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BASSERVICE 6 mån 12 mån 24 mån 36 mån

Att hjulen ej är skeva

Att fälgen ej är skadad

Att ekerspänningen är rätt

Att däcket inte är skadat/slitet

Att däcktrycket är rätt, se däcksidan för rätt tryck

Att belysningen fungerar

Att ringklockan fungerar

Funktionen av fram och bakbroms

Funktionen av växlar/justering

Funktionen av fjädringen på framgaffeln

Funktionen av sadelstolpen, Dropper seatpost

Slitaget på bromsklossarna fram och bak

Slitaget på kedja och kassett 

BOSCH 6 mån 12 mån 24 mån 36 mån

Kontroll av Boschsystemet, kablar och anslutningar

Omkopplar

Display

Batteri

Motor

Programvara

Programvaruuppdatering

Servicerapport
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BILAGOR

Shimano Elsystem

1 Drive Unit BDU 350
2 Intuvia BUI 255
3 Charger BCS 220
4 Powerpack 500 BBS 275
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Active Line Plus

BDU350

Active Line

BDU310

Active Line

BDU310

5 – 17 mm

(1)
(1)

(2)

(3)

A



Säkerhetsanvisningar
Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstår till följd av
att säkerhetsinstruktionerna och
anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Begreppet Batteri, som används i denna bruksanvisning
avser alla original Bosch eBike-batterier.
u Öppna inte drivenheten själv. Drivenheten får endast

repareras av kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar. Därmed kan säkerheten hos
drivenheten garanteras. Vid obehörig öppning av
drivenheten förfaller alla garantianspråk.

u Samtliga komponenter som är monterade på
drivenheten och alla andra komponenter till eBike-
drivningen (t.ex. kedjeblad, kedjebladsupptagning,
pedaler) får bara bytas ut mot identiska komponenter
eller komponenter som godkänts av cykeltillverkaren
för användning på din eBike. På så sätt skyddas
drivenheten mot överlast och skador.

u Ta ut batteriet ur eBike innan du börjar arbeten (t.ex.
inspektion, reparation, montage, underhåll, arbeten
på kedjan etc.) på eBike, transporterar den med bil
eller flyg eller förvarar den. Vid oavsiktlig aktivering av
eBike-systemet finns risk för personskador.

u eBike-systemet kan starta om eBike dras baklänges
eller pedalerna trampas baklänges.

u Funktionen Påskjutningshjälp får endast användas
när du skjuter på eBike. Om hjulen på eBike inte har
någon markkontakt då påskjutningshjälpen används finns
det risk för personskador.

u Om påskjutningshjälpen är påslagen kan det hända att
pedalerna roterar med. Var vid aktiverad
påskjutningshjälp uppmärksam på att hålla tillräckligt
avstånd till de roterande pedalerna. Skaderisk föreligger.

u Kom inte i oskyddad kontakt med drivenhetens
aluminium-kapsling med händerna eller benen efter
en färd. Under extrema förutsättningar, som t.ex.
kontinuerligt högt vridmoment vid låga hastigheter eller
vid körning i kuperad terräng eller med tung last kan
aluminium-kapslingen bli mycket het. 
De temperaturer, som kan uppstå på kapslingen till Drive
Unit påverkas av följande faktorer:
– Omgivningstemperatur
– Körprofil (sträcka/stigning)
– Färdens längd i tid
– Stödläge
– Nyttoförhållande (hur mycket du själv bidrar)
– Total vikt (förare, eBike, packning)
– Drivenhetens motorkåpa
– Cykelramens kylegenskaper
– Typ av drivenhet och typ av växlingssystem

u Använd endast original Bosch batterier, som är
godkända av tillverkaren för din eBike. Används andra

batterier finns risk för personskador och brand. Vid
användning av andra batterier tar Bosch inget ansvar och
lämnar ingen garanti.

u Utför inga ändringar på eBike-systemet och montera
inga produkter vars syfte är att öka prestandan på ditt
eBike-system. Det innebär oftast att systemets livslängd
förkortas och du riskerar skador på drivenheten och på
cykeln. Dessutom föreligger risk för att garantianspråken
förfaller för din cykel. Vid felaktig hantering av systemet
riskerar du din egen säkerhet och säkerheten för dina
medtrafikanter. Vid olyckor som orsakas av manipulation
riskerar du höga straffavgifter och rättsliga påföljder.

u Beakta alla nationella föreskrifter för godkännande
och användning av eBikes.

u Läs och beakta säkerhetsanvisningarna och
anvisningar i alla bruksanvisningarna för eBike-
systemet samt i bruksanvisningen för din eBike.

Skydd av personuppgifter
Vid anslutning av eBike till Bosch DiagnosticTool skickas
data till Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) med
syfte att förbättra produkten och för att få reda på mer hur
Bosch drivenhet används (bl.a. energiförbrukning,
temperatur etc.). Närmare informationer får du på Bosch
eBike websajten www.bosch-ebike.com

Produkt- och prestandabeskrivning
Ändamålsenlig användning
Drivenheten är endast avsedd för framdrivning av din eBike
och får inte användas för andra syften.
Utöver de här beskrivna funktionerna kan det när som helst
hända att det görs programvaruändringar för att rätta fel
eller bygga ut funktionerna.

Illustrerade komponenter
Vissa avbildningar i denna bruksanvisning kan, beroende på
utrustningen på din eBike, avvika något från de faktiska
förhållandena.
Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
bilderna i början av bruksanvisningen.
(1) Drivenhet
(2) Hastighetssensor
(3) Hastighetssensorns ekermagnet

Tekniska data
Drivenhet Active Line
Produktkod BDU310
Nominell kontinuerlig effekt W 250
Vridmoment hos drivningen
max.

Nm 40

Märkspänning V= 36
Driftstemperatur °C –5...+40

Svensk – 1
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Drivenhet Active Line
Förvaringstemperatur °C –10...+50
Skyddsklass IP 54 (damm-

och
stänkvattenskyd

dad)
Vikt, ca. kg 3

Bosch eBike-System använder FreeRTOS 
(se http://www.freertos.org).

Drivenhet ActiveLine Plus
Produktkod BDU350
Nominell permanent effekt W 250
Vridmoment hos drivningen
max.

Nm 50

Märkspänning V= 36
Driftstemperatur °C –5...+40
Förvaringstemperatur °C –10...+50
Skyddsklass IP 54 (damm-

och
stänkvattenskyd

dad)
Vikt, ca. kg 3,3

Bosch eBike-System använder FreeRTOS 
(se http://www.freertos.org).

CykelbelysningA)

Spänning ca.B) V= 12
maximal effekt
– Framljus W 17,4
– Bakljus W 0,6
A) är beroende på lagstadgade regler inte möjlig via eBike-batteriet

i alla landsspecifika utföranden

B) Var vid byte av lamporna uppmärksam på om lamporna är
kompatibla med Bosch eBike-systemet (fråga din
cykelhandlare) och att den angivna spänningen stämmer
överens. Endast lampor med samma spänning får användas.

Felaktigt insatta lampor kan förstöras!

Montage
Sätta in och ta ut batteriet
För att sätta in och ta ut eBike-batteriet ur eBike läser och
beaktar du batteriets bruksanvisning.

Kontrollera hastighetssensorn (se bild A)
Hastighetssensorn (2) och den tillhörande ekermagneten
(3) skall monteras på ett sådant sätt att ekermagneten
passerar hastighetssensorn med ett avstånd på mellan 5 och
17 mm när hjulet roterar.
Anmärkning: Om avståndet mellan hastighetssensorn (2)
och ekermagneten (3) är för litet eller stort eller om
hastighetssensorn (2) inte är korrekt ansluten slutar

hastighetsmätaren att fungera och eBike-drivningen arbetar
i nödkörningsprogrammet. 
Lossa i detta fall skruven till ekermagneten (3) och fäst
ekermagneten så i ekern att den passerar förbi
hastighetssensorns markering med rätt avstånd. Om inte
heller då hastighetsmätaren visar någon hastighet så vänder
du dig till en auktoriserad cykelhandlare.

Drift
Driftstart
Förutsättningar
eBike-systemet kan bara aktiveras när följande
förutsättningar har uppfyllts:
– Ett tillräckligt laddat batteri har satts i (se batteriets

bruksanvisning).
– Cykeldatorn sitter korrekt i hållaren (se cykeldatorns

bruksanvisning).
– Hastighetssensorn är rätt ansluten (se „Kontrollera

hastighetssensorn (se bild A)“, Sidan Svensk – 2).

Sätta på/stänga av eBike-system
För att sätta på eBike-systemet har du följande möjligheter:
– Om cykeldatorn redan är påslagen när den sätts in i

hållaren så aktiveras eBike-systemet automatiskt.
– När cykeldatorn och eBike-batteriet har satts i trycker du

en gång på cykeldatorns på-/av-knapp .
– När cykeldatorn är isatt trycker du på eBike-batteriets

på-/av-knapp. (Det kan finnas cykeltillverkar-specifika
lösningar där det inte finns någon tillgång till batteriets
på-/av-knapp. Se batteriets bruksanvisning).

Drivningen aktiveras så snart du trampar på pedalerna (utom
vid funktion påskjutningshjälp (se „In- och urkoppling av
påskjutningshjälp“, Sidan Svensk – 4)). Motoreffekten
beror på den inställda assistansnivån på cykeldatorn.
Så snart du slutar med att trampa på pedalerna i normal drift
eller så snart du uppnått en hastighet på 25 km/h stängs
eBike-drivningens assistans av. Drivningen aktiveras
automatiskt så snart du trampar på pedalerna och
hastigheten ligger under 25 km/h.
För att stänga av eBike-systemet har du följande
möjligheter:
– Tryck på på-/av-knappen på cykeldatorn.
– När cykeldatorn är isatt trycker du på eBike-batteriets

på-/av-knapp. (Det kan finnas cykeltillverkar-specifika
lösningar där det inte finns någon tillgång till batteriets
på-/av-knapp. Se cykeltillverkarens bruksanvisning).

– Ta ut cykelhållaren ur hållare.
Om eBike inte förflyttas under cirka 10 minuter och om
ingen knapp trycks på cykeldatorn stänger eBike-systemet
av sig automatiskt av energisparskäl.

eShift (tillval)
Med eShift menas integrationen av elektroniska
växlingssystem i eBike-systemet. eShift-komponenterna är
anslutna elektriskt till drivenheten av tillverkaren.

http://www.freertos.org
http://www.freertos.org


Hanteringen av de elektriska växlingssystemen beskrivs i en
egen bruksanvisning.

Ställa in stödnivå
På cykeldatorn kan du ställa in hur mycket stöd eBike-
drivningen skall ge när du trampar. Assistansnivån kan
ändras när som helst, även under färd.
Anmärkning: Vid enskilda utföranden kan det hända att
stödnivån är förinställd och inte kan ändras. Det kan också
hända att det finns färre stödnivåer till förfogande än vad
som anges här.
Följande assistansnivåer står maximalt till förfogande:
– OFF: Motorassistansen är avstängd, eBike kan förflyttas

genom att trampa, som med en vanlig cykel.

Påskjutningshjälpen kan inte aktiveras på denna
assistansnivå.

– ECO: Verksamt stöd vid maximal effektivitet för maximal
räckvidd

– TOUR: konsistent stöd för längre cykelturer
– SPORT: Kraftfullt stöd, för sportig cykling i kuperad

terräng och i stadstrafik
– TURBO: Maximalt stöd upp till höga trampfrekvenser, för

sportig cykling
Vald motoreffekt visas på cykeldatorns skärm. Den maximala
motoreffekten beror på den valda assistansnivån.

Assistansnivå Assistansfaktor A)

Active Line Active Line Plus
ECO 40 % 40 %
TOUR 100 % 100 %
SPORT 150 % 180 %
TURBO 250 % 270 %

A) Stödfaktorn kan avvika vid enskilda utföranden.
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In- och urkoppling av påskjutningshjälp
Påskjutningshjälpen kan underlätta påskjutningen av eBike.
Hastigheten i denna funktion är beroende av ilagd växel och
kan uppnå högst 6 km/h. Ju lägre ilagd växel är desto lägre är
hastigheten i funktionen ledhjälp (vid full effekt).
u Funktionen Påskjutningshjälp får endast användas

när du skjuter på eBike. Om hjulen på eBike inte har
någon markkontakt då påskjutningshjälpen används finns
det risk för personskador.

För att aktivera påskjutningshjälpen, tryck på knappen
WALK på din cykeldator. Efter aktiveringen, tryck inom
3 sekunder på knappen + och håll den intryckt. eBike-
drivningen startas.
Anmärkning: Påskjutningshjälpen kan inte aktiveras på
stödnivån OFF.
Gångstödet kopplas ur så snart som något av följande
inträffar:
– Släpp knappen +
– eBike-systemets hjul blockeras (t.ex. genom att bromsa

eller stöta emot ett hinder),
– hastigheten överskrider 6 km/h.
Anmärkning: På vissa system kan påskjutningshjälpen
startas direkt genom ett tryck på knappen WALK.
Beroende på lagstadgade bestämmelser i vissa länder kan
funktionen Påskjutningshjälp se olika ut i olika regioner.

Tända/släcka cykelbelysning
I det utförande i vilket cykelljuset matas av eBike-systemet
kan fram- och bakljus tändas samtidigt via cykeldatorn.

Anvisningar för cykling med eBike-
systemet
När arbetar eBike-drivningen?
eBike-drivningen ger dig stöd vid cyklingen så länge du
trampar på pedalerna. Om du inte trampar på pedalerna så
får du inget stöd. Motoreffekten beror alltid på den kraft med
vilken du trampar på pedalerna.
Om du trampar med mindre kraft kommer stödet att vara
mindre än när du trampar med stor kraft. Det gäller
oberoende av stödnivån.
eBike-drivningen stängs av automatiskt vid hastigheter över
25 km/h. Om hastigheten faller under 25 km/h, står
drivningen automatiskt till förfogande igen.
Ett undantag är funktionen påskjutning, närt eBike skjuts på i
låg hastighet utan att pedalerna trampas. När denna funktion
är aktiv kan pedalerna rotera med.
Du kan när som helst cykla med eBike som en vanlig cykel
utan stöd genom att antingen stänga av eBike-systemet eller
sätta stödnivån på OFF. Detsamma gäller när batteriet är
tomt.

eBike-systemets samspel med växlingen
Även med en eBike-drivning bör du använda växlingen som
på en vanlig cykel (beakta bruksanvisningen till din eBike).
Oberoende av växlingstypen är det lämpligt att avbryta
pedaltrampningen helt kort när du växlar. På så sätt
underlättas växlingen och slitaget på drivlinan reduceras.
Genom att välja rätt växel kan du öka hastigheten och
räckvidden samtidigt som kraftansträngningen är
densamma.

Samla dina första erfarenheter
Det är lämpligt att prova eBike de första gångerna på ett
ställe med litet trafik..
Prova ut olika stödnivåer. Börja med den lägsta stödnivån.
Så snart du känner dig säker kan du delta i trafiken med din
eBike, precis som med vilken annan cykel som helst.
Testa räckvidden på din eBike under olika förutsättningar
innan du planerar längre och mer krävande turer.

Vad som påverkar räckvidden
Räckvidden påverkas av många olika faktorer, som till
exempel:
– Stödnivå,
– hastighet,
– växlingsbeteende,
– typ av däck och däcktryck,
– batteriets ålder och hur det har skötts,
– den aktuella sträckas profil (stigningar) och beskaffenhet

(körbanans beläggning),
– motvind och omgivningstemperatur,
– eBike-förarens och bagagets vikt.
Därför är det inte möjligt att förutsäga exakt räckvidd före
start eller under färden. I allmänhet gäller dock följande:
– Vid samma stödnivå på eBike-drivningen: Ju mindre kraft

du behöver uppbringa för att uppnå en viss hastighet
(t.ex. genom att växla optimalt), desto mindre energi
förbrukar eBike-drivningen och desto längre räcker en
batteriladdning.

– Ju högre stödnivån är vid i övrigt samma förutsättningar,
desto kortare blir räckvidden.

Skötsel av eBike
Beakta drifts- och förvaringstemperaturerna för eBike-
komponenterna. Skydda drivenheten, cykeldatorn och
batteriet mot extrema temperaturer (t.ex. på grund av
intensivt solsken utan samtidig ventilation). Komponenterna
(framför allt batteriet) kan skadas av höga temperaturer.
eBike-systemet ska genomgå en teknisk kontroll minst en
gång om året (bl.a. mekanik, uppdatering av
systemprogramvaran).
För service eller reparationer på eBike vänder du dig till en
auktoriserad fackhandlare.



Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Var vid byte av lamporna uppmärksam på om lamporna är
kompatibla med Bosch eBike-systemet (fråga din
cykelhandlare) och att den angivna spänningen stämmer
överens. Endast lampor med samma spänning får användas.
Inga av komponenterna, inklusive drivenheten får doppas i
vatten eller rengöras med tryckvatten.
eBike-systemet ska genomgå en teknisk kontroll minst en
gång om året (bl.a. mekanik, uppdatering av
systemprogramvaran).
För service eller reparationer på eBike vänder du dig till en
auktoriserad fackhandlare.

Kundtjänst och applikationsrådgivning
Vid alla frågor om eBike-systemet och dess komponenter
vänder du dig till en auktoriserad fackhandlare.
Kontaktdata till auktoriserade cykelhandlare hittar du på
internetsidan www.bosch-ebike.com

Avfallshantering
Drivenhet, cykeldator inkl. manöverenhet,
batteri, hastighetssensor, tillbehör och
förpackningar skall återvinnas på ett

miljövänligt sätt.
Släng inte eBikes och dess komponenter i hushållsavfallet!

Enligt det europeiska direktivet 
2012/19/EU skall obrukbara elektriska
apparater och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade
batterier samlas in separat och tillföras en
miljöanpassad avfallshantering.

Lämna ej funktionsdugliga batterier och cykeldatorer till en
auktoriserad cykelhandlare.
Ändringar förbehålles.
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Säkerhetsanvisningar
Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstår till följd av
att säkerhetsinstruktionerna och
anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Begreppet Batteri, som används i denna bruksanvisning
avser alla original Bosch eBike-batterier.
u Låt dig inte distraheras av cykeldatorn. 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.

u Använd inte cykeldatorn som handtag. Om du lyfter din
eBike hållandes i cykeldatorn kan skador som inte går att
reparera uppstå på cykeldatorn.

u Läs och beakta säkerhetsanvisningarna och
anvisningar i alla bruksanvisningarna för eBike-
systemet samt i bruksanvisningen för din eBike.

Produkt- och prestandabeskrivning
Ändamålsenlig användning
Cykeldatorn Intuvia är avsedd för styrning av ett Bosch
eBike-system och för visning av färddata.
Utöver de här beskrivna funktionerna kan det när som helst
hända att det görs programvaruändringar för att rätta fel
eller bygga ut funktionerna.

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) Knapp visningsfunktion i
(2) Knappen cykelbelysning
(3) Cykeldator
(4) Hållare cykeldator
(5) På-/av-knapp cykeldator
(6) Reset-knapp RESET
(7) USB-uttag
(8) USB-uttagets skyddskåpa
(9) Manöverenhet

(10) Knapp visningsfunktion i på manöverenheten
(11) Knapp Sänk stöd/bläddra neråt –
(12) Knapp Öka stöd/bläddra uppåt +
(13) Knapp påskjutningshjälp WALK
(14) Spärr cykeldator
(15) Blockeringsskruv cykeldator

USB-laddningskabel (Micro A – Micro B)A)

A) ej avbildad, finns som tillbehör

Visningselement cykeldator
(a) Visning stöd drivenhet
(b) Visning assistansnivå
(c) Visning belysning
(d) Textvisning
(e) Värdevisning
(f) Hastighetsmätarvisning
(g) Växelrekommendation: högre växel
(h) Växelrekommendation: lägre växel
(i) Indikering batteristatus

Tekniska data

Cykeldator Intuvia
Produktkod BUI251/BUI255
Laddningsström USB-
anslutning max.

mA 500

Laddningsspänning USB-
anslutning

V 5

USB-laddningskabel A) 1 270 016 360
Driftstemperatur °C –5...+40
Förvaringstemperatur °C –10...+50
Laddtemperatur °C 0...+40
Lithiumjon-batteri internt V

mAh
3,7

230
Skyddsklass B) IP 54 (damm- och

stänkvattenskyddad)
Vikt, ca. kg 0,15
A) ingår inte i den standardmässiga leveransomfattningen

B) vid stängd USB-kåpa
Bosch eBike-System använder FreeRTOS 
(se http://www.freertos.org).

Montage
Sätta in och ta ut batteriet
För att sätta in eBike-batteriet i eBike och för att ta ut det
läser och beaktar du batteriets driftsanvisning.

Sätta in och ta ut färddatorn (se bild A)
För att Sätta in cykeldatorn (3) skjuter du in den i hållaren
framifrån (4).
För att Ta ut cykeldatorn (3) trycker du på spärren (14) och
skjuter den framåt ur hållaren (4).
u När du ställer ifrån dig eBike tar du av cykeldatorn.
Du kan fixera cykeldatorn i sin hållare så att den inte kan tas
av. Demontera hållaren (4) från styret. Sätt cykeldatorn i
hållaren. Skruva in låsskruven (15) (gänga M3, 8 mm lång)
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underifrån i avsedd gänga i hållaren. Montera hållaren på
styret igen.
Anmärkning: Låsskruven är inget stöldskydd.

Drift
Förutsättningar
eBike-systemet kan bara aktiveras när följande
förutsättningar har uppfyllts:
– Ett tillräckligt laddat batteri har satts i (se batteriets

bruksanvisning).
– Färddatorn har satts in korrekt i hållaren (se „Sätta in och

ta ut färddatorn (se bild A)“, Sidan Svensk – 1).
– Hastighetssensorn är korrekt ansluten (se drivenhetens

bruksanvisning).

Sätta på och stänga av eBike-systemet
För att sätta på eBike-systemet har du följande möjligheter:
– Om cykeldatorn redan är påslagen när den sätts in i

hållaren så aktiveras eBike-systemet automatiskt.
– När cykeldatorn och eBike-batteriet har satts i trycker du

en gång på cykeldatorns på-/av-knapp (5).
– När cykeldatorn är isatt trycker du på eBike-batteriets

på-/av-knapp (det är cykeltillverkar-specifika lösningar
möjliga, där det inte finns någon åtkomst till batteriets
på-/av-knapp. Se batteriets bruksanvisning).

Drivningen aktiveras så snart du trampar på pedalerna (utom
vid funktion gångstöd eller på assistansnivån OFF).
Motoreffekten beror på den inställda assistansnivån på
cykeldatorn.
Så snart du slutar med att trampa på pedalerna i normal drift
eller så snart du uppnått en hastighet på 25/45 km/h stängs
eBike-drivningens assistans av. Drivningen aktiveras
automatiskt så snart du trampar på pedalerna och
hastigheten ligger under 25/45 km/h.
För att stänga av eBike-systemet har du följande
möjligheter:
– Tryck på cykeldatorns på-/av-knapp (5) under minst

1 sekund.
– Stäng av eBike-batteriet på dess på-/av-knapp

(cykeltillverkar-specifika lösningar är möjliga, där det inte
finns någon åtkomst till batteriets på-/av-knapp. Se
batteriets bruksanvisning).

– Ta ut cykelhållaren ur hållare.
Om eBike-drivningen inte aktiveras under ca. 10 minuter
(t.ex. på grund av att eBike står stilla) och ingen knapp på
cykeldatorn eller manöverenheten trycks in stängs eBike-
systemet och därmed även batteriet av automatiskt för att
spara energi.

eShift (tillval)
eShift är en integrering av automatväxlingssystem till eBike-
systemet. eShift-komponenterna är anslutna elektriskt till
drivenheten av tillverkaren. Hanteringen av de elektroniska
växlingssystemen beskrivs i en egen bruksanvisning.

Cykeldatorns energiförsörjning
Om cykeldatorn sitter i hållaren (4), om ett tillräckligt laddat
batteri har satts in i eBike och om eBike-systemet är tillslaget
försörjs cykeldatorn av eBike‑batteriet med energi.
Om cykeldatorn tas ut ur hållaren (4) försörjs den med el
från ett internt batteri. Om det interna batteriet är svagt vid
start av cykeldatorn visas under 3 s <Anslut till cykel> på
textvisningen (d). Därefter stängs cykeldatorn av igen.
För att ladda det interna batteriet, sätt tillbaka cykeldatorn i
hållaren (4) (när ett batteri sitter i eBike). Sätt på eBike-
batteriet med dess på-/av-knapp (se batteriets
driftsanvisning).
Cykeldatorn kan också laddas upp via USB-anslutningen. För
att göra detta, öppna skyddskåpan (8). Anslut USB-uttaget
(7) på cykeldatorn via en passande USB-kabel med en vanlig
USB-laddare eller USB-uttaget på en dator (5 V
laddningsspänning; max. 500 mA laddningsström). På
textvisningen (d) på cykeldatorn visas <USB ansluten>.

Sätta/stänga av cykeldatorn
För att sätta på cykeldatorn trycker du kort på på-/av-
knappen (5). Cykeldatorn kan (om det interna batteriet är
tillräckligt laddat) också sättas igång när den inte sitter i sin
hållare.
För att stänga av cykeldatorn trycker du på på-/av-knappen
(5).
Om cykeldatorn inte sitter i sin hållare och ingen knapp
trycks in stängs den av automatiskt efter 1 minut av
energibesparingsskäl.
u Om du inte ska använda din eBike under en längre

tidsperiod, ta ut cykeldatorn från sin hållare. Förvara
cykeldatorn i ett torrt utrymme och vid rumstemperatur.
Ladda cykeldatorns batteri regelbundet (minst var 3:e
månad).

Indikering batteristatus
Batteriladdningsvisningen (i) visar eBike-batteriets
laddning, inte laddningen hos cykeldatorns interna batteri.
eBike-batteriets laddning kan också läsas av på LED:erna på
själva batteriet.
På visningen (i) motsvarar varje stapel i batterisymbolen
cirka 20 % kapacitet:

eBike-batteriet är helt laddat.

eBike-batteriet bör underhållsladdas.

Lysdioderna på batteriets laddindikering
slocknar. Kapaciteten för assistans av
drivningen är förbrukad och assistansen stängs
av mjukt. Resterande kapacitet används till
belysning och cykeldator, indikeringen blinkar.
eBike-batteriets kapacitet räcker för ytterligare
cirka 2 timmars cykelbelysning. Ytterligare
förbrukare (t.ex. automatväxel, laddning av
externa enheter i USB-uttaget) tas inte hänsyn
till här.



Om cykeldatorn tas ut ur hållaren (4) sparas den senast
visas batteriladdningsstatusen. Om en eBike drivs med två
batterier så visar batteriladdningsvisaren (i) nivån i båda
batterier.

OFF

MPH
KM/H

Om båda batterier på en eBike med två
batterier laddas på cykeln så visas
laddningen för båda batterier på
displayen (på bilden laddas det vänstra
batteriet). Vilket av de båda batterierna
som laddas ser du på den blinkande
indikatorn på batteriet.

Ställa in stödnivån
På manöverenheten (9) går det att ställa in hur kraftig
assistans eBike-drivningen skall ge vid trampningen.
Assistansnivån kan ändras när som helst, även under färd.
Anmärkning: Vid enskilda utföranden kan det hända att
stödnivån är förinställd och inte kan ändras. Det kan också
hända att det finns färre stödnivåer till förfogande än vad
som anges här.
Om eBike har konfigurerats med eMTB Mode av tillverkaren
ersätts stödnivån SPORT av eMTB. I eMTB Mode anpassas
stödfaktorn och vridmomentet dynamiskt beroende på
trampkraften på pedalerna. eMTB Mode finns endast för
drivningar i Performance Line CX.
Följande stödnivåer står maximalt till förfogande:
– OFF: Motorassistansen är avstängd, eBike kan förflyttas

genom att trampa, som med en vanlig cykel.
Påskjutningshjälpen kan inte aktiveras på denna stödnivå.

– ECO: Aktivt stöd vid maximal effektivitet för maximal
räckvidd

– TOUR: Konstant stöd vid färder med stor räckvidd
– SPORT/eMTB:

SPORT: Kraftfullt stöd, sportig cykling på kuperade
sträckor och i stadstrafik
eMTB: Optimalt stöd i alla terrängtyper, sportig
igångkörning, förbättrad dynamik, maximala prestanda

– TURBO: Maximalt stöd upp till höga trampfrekvenser, för
sportig cykling

För att öka assistansnivån trycker du på knappen + (12) på
manöverenheten tills den önskade assistansnivån visas på
visningen (b). För att sänka trycker du på knappen – (11).
Den aktuella motoreffekten visas på visningen (a). Den
maximala motoreffekten beror på den valda assistansnivån.
Om färddatorn tas ut ur hållaren (4) sparas den senast
visade assistansnivån. Visningen (a) av motoreffekten förblir
tom.

eBike-systemets samspel med växlingen
Även med eBike-drivningen bör du växla som på en vanlig
cykel. (Beakta beträffande detta din eBikes
användarhandbok).
Oberoende av växlingstyp är det lämpligt att avbryta
trampningen kort medan du växlar. På så sätt underlättas
växlingen och drivlinans slitage minskar.

Genom att välja rätt växel kan du öka räckvidden och
hastigheten med samma kraftinsats.
Följ därför växelrekommendationerna som visas med (g)
och (h) på displayen. Om visningen (g) dyker upp, växla till
en högre växel med lägre trampfrekvens. Om visningen (h)
dyker upp, välj en lägre växel med högre trampfrekvens.

Tända/släcka cykelbelysning
I det utförande i vilket cykelljuset matas av eBike-systemet
kan fram- och bakljus tändas samtidigt via cykeldatorn med
knappen (2).
När belysningen tänds visas <Ljus tänt> och när
belysningen släcks visas <Ljus släckt> under ca. 1 s på
textvisningen (d). När ljuset är påslaget visas
belysningssymbolen (c).
Cykeldatorn sparar ljusstatus och aktiverar ljuset efter en
omstart, beroende på den sparade statusen.
Tändning och släckning av lamporna påverkar inte
displayens bakgrundsbelysning.

In- och urkoppling av påskjutningshjälp
Påskjutningshjälpen kan underlätta påskjutningen av eBike.
Hastigheten i denna funktion är beroende av ilagd växel och
kan uppnå högst 6 km/h. Ju lägre ilagd växel är desto lägre är
hastigheten i funktionen ledhjälp (vid full effekt).
u Funktionen Påskjutningshjälp får endast användas

när du skjuter på eBike. Om hjulen på eBike inte har
någon markkontakt då påskjutningshjälpen används finns
det risk för personskador.

För att aktivera påskjutningshjälpen, tryck på knappen (13)
på din cykeldator. Efter aktiveringen, tryck inom 3 sekunder
på knappen + och håll den intryckt. Drivningen av eBike sätts
på.
Gångstödet kopplas ur så snart som något av följande
inträffar:
– Släpp knappen +,
– eBike-systemets hjul blockeras (t.ex. genom att bromsa

eller stöta emot ett hinder),
– hastigheten överskrider 6 km/h.
Anmärkning: Påskjutningshjälpen kan inte aktiveras på
stödnivån OFF.
Anmärkning: På vissa system kan påskjutningshjälpen
startas direkt genom ett tryck på knappen WALK.
Påskjutningshjälpens funktionssätt omfattas av
landsspecifika bestämmelser och kan därför avvika från den
ovan nämnda beskrivningen.

Energiförsörjning av externa enheter via USB-
anslutning
Med hjälp av USB-anslutningen kan de flesta enheterna, som
kan försörjas med energi via USB (t.ex. diverse
mobiltelefoner) drivas och/eller laddas upp.
Förutsättningen för laddningen är att cykeldatorn och ett
tillräckligt laddat batteri har satts i eBike.
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Öppna skyddsluckan (8) till USB-anslutningen på
cykeldatorn. Anslut USB-anslutningen på den externa
enheten via en standardmässig Micro A/Micro B USB-kabel
till USB-anslutningen (7) på cykeldatorn.
Efter att förbrukaren tagits bort ska USB-anslutningen
förslutas noga med skyddslocket (8).
u En USB-anslutning är ingen vattentät stickanslutning.

När du cyklar i regn får ingen extern enhet vara
ansluten och USB-anslutningen ska vara (8) helt
stängd med skyddskåpan.

Observera: Anslutna förbrukare kan påverka eBikes
räckvidd.

Visningar och inställningar av
cykeldatorn
Hastighets- och avståndsvisningar
På hastighetsmätarvisningen (f) visas alltid den aktuella
hastigheten.
På funktionsvisningen – Kombination av textvisning (d)
och värdevisning (e) – står följande funktioner till
förfogande:
– <Tid>: Aktuell tid
– <Max. hastighet>: Maximihastighet uppnådd sedan

senaste återställning
– <Snitthastighet>: Genomsnittshastighet uppnådd sedan

senaste återställning
– <Färdtid>: Färdtid sedan senaste återställning
– <Räckvidd>: Prognosticerad räckvidd med den befintliga

batteriladdningen (vid fortsatt samma förutsättningar i
form av stödnivå, sträckprofil osv.)

– <Räckvidd>: Visning av den totala distans som avverkats
med eBike (inte återställningsbar)

– <Sträcka>: Avstånd sedan senaste återställning
För att växla till visningsfunktionen tryck på knappen i (1)
på cykeldatorn eller knappen i (10) på manöverenheten tills
önskad funktion visas.
För att återställa <Sträcka>, <Färdtid> och
<Snitthastighet> växlar du till en av dessa tre funktioner
och tryck sedan på knappen RESET (6) så länge tills
visningen nollställts. På så sätt är också värdena för de båda
andra funktionerna återställda.
För att återställa <Max. hastighet> växlar du till denna
funktion och tryck sedan på knappen RESET (6) så länge tills
visningen nollställts.
För att återställa <Räckvidd> växlar du till denna funktion
och tryck sedan på knappen RESET (6) så länge tills
visningen återgått till fabriksinställningen.
Om cykeldatorn tas ut ur hållaren (4) förblir funktionernas
samtliga värden sparade och kan visas även i fortsättningen.

Visa/anpassa grundinställningarna
Visning och ändring av grundinställningar kan göras oavsett
om cykeldatorn sitter i sin hållare (4) eller inte. Vissa

inställningar syns bara och kan bara förändras vid isatt
manöverdator. Beroende på utrustningen av din eBike kan
vissa menypunkter saknas.
För att komma till menyn för grundinställningar trycker du
samtidigt på knapparna RESET (6) och i (1), tills
textvisningen (d) <Konfiguration> visas.
För byte mellan grundinställningarna, tryck på knappen i
(1) på cykeldatorn tills önskad grundinställning visas. Om
cykeldatorn sitter i sin hållare (4) kan du också trycka på
knappen i (10) på manöverenheten.
För att ändra grundinställningarna, tryck på-/av-knappen
(5) bredvid visningen – för att minska eller bläddra neråt,
eller på knappen belysning (2) bredvid visningen + för att
öka eller bläddra uppåt. Om cykeldatorn sitter i hållaren (4)
kan ändringen också göras med knapparna – (11) resp. +
(12) på manöverenheten.
För att lämna funktionen och spara en ändrad inställning,
tryck på knappen RESET (6) i 3 sekunder.
Följande grundinställningar kan utföras:
– <– Tid + >: Du kan ställa in aktuell tid. En längre tryckning

på inställningsknapparna accelererar ändringen av tiden.
– <– Hjulomkrets +>:: Detta värde som förinställts av

tillverkaren kan du ändra ca  ±5%. Denna menypunkt
visas endast när cykeldatorn sitter i sin hållare.

– <– Svenska +>: Du kan ändra språk på textvisningen. Du
kan välja mellan tyska, engelska, franska, spanska,
italienska, portugisiska, svenska, nederländska och
danska.

– <– Enhet km/mi +>: Du kan visa hastighet och avstånd i
kilometer eller miles.

– <– Tidsformat +>: Du kan visa tiden i 12-timmars eller
24-timmarsformat.

– <– Växelrek. på +>/<– Växelrek. av +>: Du kan slå på
och stänga av visningen av en växelrekommendation.

– <Driftstid totalt>: Visning av den totala färdtiden med
eBike (kan ej ändras)

– <Displ. vx.x.x.x>: Detta är displayens
programvaruversion.

– <DU vx.x.x.x>: Detta är drivenhetens
programvaruversion. Denna menypunkt visas endast när
cykeldatorn sitter i sin hållare.

– <DU SN xxxxxxx/xxx>: Detta är drivenhetens
serienummer. Denna menypunkt visas endast när
cykeldatorn sitter i sin hållare.

– <DU PN xxxxxxxxxx>: Detta är drivenhetens
typdelsnummer. Denna menypunkt visas endast när
cykeldatorn sitter i sin hållare och drivenheten ställer ett
typdelsnummer till förfogande.

– <Service MM/YYYY>: Denna menypunkt visas om
cykeltillverkaren har bestämt ett fast servicedatum.

– <Serv. xx km/mi>: Denna menypunkt visas om
cykeltillverkaren har bestämt att service skall ske efter en
viss körd sträcka.

– <Bat. vx.x.x.x>: Detta är batteriets programvaruversion.
Denna menypunkt visas endast när cykeldatorn sitter i sin



hållare. Vid användning av 2 batterier visas de båda
batteriernas programversioner efter varandra.

– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: Detta är eBike-batteriets
typdelsnummer. Denna menypunkt visas endast när
cykeldatorn sitter i sin hållare och drivenheten ställer ett
typdelsnummer till förfogande. Vid användning av
2 batterier visas de båda batteriernas programversioner
efter varandra.

– <Cha. vx.x.x.x>: Detta är den laddares programversion,
som eBike-batteriet laddats med. Det visas bara om
laddaren ställer programversionen till förfogande.

– Om en eBike är utrustad med ABS visas också ABS
programversion, serienummer och typdelsnummer.
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Visning felkod
eBike-systemets komponenter kontrolleras ständigt
automatiskt. Om ett fel uppstår visas motsvarande felkod på
textvisningen (d).
Tryck på valfri knapp på cykeldatorn (3) eller på
manöverenheten (9), för att återgå till standardvisningen.

Beroende på typ av fel stängs i förekommande fall även
drivningen av. De går dock att fortsätta cykla utan hjälp av
drivningen. Innan du ger dig ut på en ny tur bör du dock
kontrollera eBike.
u Låt endast auktoriserade cykelverkstäder utföra

reparationer.

Kod Orsak Åtgärd
410 En eller flera knappar på cykeldatorn är

blockerade.
Kontrollera om knappar har fastnat t.ex. på grund av att smuts
trängt in. Rengör knapparna i förekommande fall.

414 Anslutningsproblem med manöverenheten Låt kontrollera anslutningar och förbindelser
418 En eller flera knappar på cykeldatorn är

blockerade.
Kontrollera om knappar har fastnat t.ex. på grund av att smuts
trängt in. Rengör knapparna i förekommande fall.

419 Konfigurationsfel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

422 Anslutningsproblem hos drivenheten Låt kontrollera anslutningar och förbindelser
423 Anslutningsproblem med eBike-batteriet Låt kontrollera anslutningar och förbindelser
424 Inbördes kommunikationsfel mellan

komponenterna
Låt kontrollera anslutningar och förbindelser

426 Internt tidsöverskridandefel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare. Vid denna felstatus är det inte möjligt
att visa eller anpassa däckomkretsen.

430 Cykeldatorns interna batteri är tomt Ladda upp cykeldatorn (i hållaren eller via USB-anslutningen)
431 Versionsfel på programvaran Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din

Bosch eBike-återförsäljare.
440 Internt fel hos drivenheten Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din

Bosch eBike-återförsäljare.
450 Internt programfel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din

Bosch eBike-återförsäljare.
460 Fel på USB-anslutningen Koppla från kabeln till USB-anslutningen cykeldatorn. Om

problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
490 Internt fel på cykeldatorn Låt kontrollera cykeldatorn
500 Internt fel hos drivenheten Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din

Bosch eBike-återförsäljare.
502 Fel på cykelbelysningen Kontrollera belysningen och tillhörande kablar. Starta om systemet

på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-
återförsäljare.

503 Fel på hastighetssensorn Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

510 Internt sensorfel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

511 Internt fel hos drivenheten Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

530 Batterifel Stäng av eBike, ta ur eBike-batteriet och sätt in eBike-batteriet
igen. Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta
din Bosch eBike-återförsäljare.

531 Konfigurationsfel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

540 Temperaturfel eBike befinner sig utanför det tillåtna temperaturområdet. Stäng
av eBike-systemet för att låta drivenheten antingen svalna eller
värmas upp till det tillåtna temperaturområdet. Starta om systemet



Kod Orsak Åtgärd
på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-
återförsäljare.

550 En otillåten förbrukare har identifierats. Avlägsna förbrukaren. Starta om systemet på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

580 Versionsfel på programvaran Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

591 Autentiseringsfel Stäng av eBike-systemet. Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

592 inkompatibel komponent Använd en kompatibel display. Om problemet kvarstår, kontakta
din Bosch eBike-återförsäljare.

593 Konfigurationsfel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

595, 596 Kommunikationsfel Kontrollera anslutningarna till växellådan och starta om systemet.
Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

602 Internt batterifel under
laddningsproceduren

Koppla bort laddaren från batteriet. Starta om eBike-systemet på
nytt. Anslut laddaren till batteriet. Om problemet kvarstår,
kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

602 Internt batterifel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

603 Internt batterifel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

605 Batteritemperaturfel eBike befinner sig utanför det tillåtna temperaturområdet. Stäng
av eBike-systemet för att låta drivenheten antingen svalna eller
värmas upp till det tillåtna temperaturområdet. Starta om systemet
på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-
återförsäljare.

605 Batteritemperaturfel under
laddningsproceduren

Koppla bort laddaren från batteriet. Låt batteriet svalna. Om
problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

606 Externt batterifel Kontrollera kablarna. Starta om systemet på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

610 Batterispänningsfel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

620 Fel på laddaren Byt laddaren. Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
640 Internt batterifel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din

Bosch eBike-återförsäljare.
655 Flera batterifel Stäng av eBike-systemet. Ta bort batteriet och sätt i det igen.

Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

656 Versionsfel på programvaran Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare så att denne kan
genomföra en programuppdatering.

7xx Växellådsfel Beakta bruksanvisningen från tillverkaren av växlingssystemet.
800 Internt ABS-fel Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
810 Osannolika signaler på hjulhastighets-

sensorn. Kontakta din Bosch eBike-
återförsäljare.

Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

820 Fel på ledning till den främre
hjulhastighetssensorn.

Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

821...826 Osannolika signaler på den främre
hjulhastighets-sensorn.

Starta om systemet och provkör i minst 2 minuter. ABS-
kontrollampan ska slockna. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
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Kod Orsak Åtgärd
Sensorplattan kanske saknas eller är
defekt eller felaktigt monterad, stor
skillnad i hjuldiameter mellan framhjul och
bakhjul, extremkörning som körning på
bara bakhjulet

830 Fel på ledning till den bakre
hjulhastighetssensorn.

Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

831
833...835

Osannolika signaler på den bakre
hjulhastighets-sensorn.

Sensorplattan kanske saknas eller är
defekt eller felaktigt monterad, stor
skillnad i hjuldiameter mellan framhjul och
bakhjul, extremkörning som körning på
bara bakhjulet

Starta om systemet och provkör i minst 2 minuter. ABS-
kontrollampan ska slockna. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

840 Internt ABS-fel Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
850 Internt ABS-fel Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
860, 861 Fel på spänningsförsörjningen Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din

Bosch eBike-återförsäljare.
870, 871 
880 
883...885

Kommunikationsfel Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.

889 Internt ABS-fel Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
890 ABS-kontrollampan är defekt eller saknas,

möjlig felfunktion hos ABS.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.

Ingen visning Internt fel på cykeldatorn Starta om eBike-systemet genom att stänga av det och sätta på det
igen.

Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Inga av komponenterna, inklusive drivenheten får doppas i
vatten eller rengöras med tryckvatten.
Vid rengöring av din cykeldator, använd en mjuk trasa som
endast är fuktad med vatten. Använd inga rengöringsmedel.
eBike-systemet ska genomgå teknisk kontroll minst en gång
om året (bl.a. mekanik, uppdatering av
systemprogramvaran).
Cykeltillverkaren eller återförsäljaren kan fastställa
servicetidpunkt baserat på ett visst antal cyklade kilometer
och/eller en viss tidsperiod. I detta fall visas att det är dags
för service i 4 sekunder varje gång cykeldatorn startas.
För service eller reparationer på eBike vänder du dig till en
auktoriserad fackhandlare.
u Låt endast auktoriserade cykelverkstäder utföra

reparationer.

Kundtjänst och applikationsrådgivning
Vid alla frågor om eBike-systemet och dess komponenter
vänder du dig till en auktoriserad fackhandlare.
Kontaktdata till auktoriserade cykelhandlare hittar du på
internetsidan www.bosch-ebike.com.

Transport
u Om du tar med dig din eBike på utsidan av bilen, som

t.ex. på ett takräcke för cyklar eller cykelhållare, bör
du ta av eBike-batteriet för att undvika skador.

Avfallshantering
Drivenhet, cykeldator inkl. manöverenhet,
batteri, hastighetssensor, tillbehör och
förpackningar skall återvinnas på ett

miljövänligt sätt.
Släng inte eBikes och dess komponenter i hushållsavfallet!

Enligt det europeiska direktivet 
2012/19/EU skall obrukbara elektriska
apparater och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade
batterier samlas in separat och tillföras en
miljöanpassad avfallshantering.

Lämna ej funktionsdugliga batterier och cykeldatorer till en
auktoriserad cykelhandlare.
Ändringar förbehålles.

http://www.bosch-ebike.com
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eBike Battery Charger 36-6/230 
0  275  007  918

Li-Ion

Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   2.15A

Output: 36V        6A

Made in Vietnam

Robert Bosch GmbH, Reutlingen

                      Fast Charger BCS250

eBike Battery Charger 36-4/230 
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

                      Standard Charger BCS220

Standard Charger
Fast Charger
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BCS230

Compact Charger
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Säkerhetsanvisningar
Läs igenom alla
säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som
uppstår till följd av att
säkerhetsinstruktionerna

och anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/
eller allvarliga personskador.
Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Begreppet Batteri, som används i denna bruksanvisning
avser alla original Bosch eBike-batterier.

Skydda laddaren mot regn och väta. Om det
tränger in vatten i en laddare finns risk för en
elektrisk stöt.

u Ladda endast li-jon-batterier, som är godkända för
eBike. Batterispänningen måste passa till laddarens
spänning. Annars föreligger brand- och explosionsrisk.

u Håll laddaren ren. Vid smuts ökar risken för elektrisk
stöt.

u Kontrollera laddare, kabel och kontakt innan varje
användning. Använd inte laddaren om du märker
någon skada. Öppna inte laddaren. Skadade laddare,
kabel eller kontakt ökar risken för elstöt.

u Använd inte laddaren på lättantändligt underlag (t.ex.
papper, textil osv.) eller i lättantändlig omgivning.
Brandrisk föreligger på grund av uppvärmning av
laddaren under drift.

u Var försiktig med att vidröra laddaren medan
laddningen pågår. Bär skyddshandskar. Laddaren kan
bli mycket varm, framför allt vid höga
omgivningstemperaturer.

u Vid skador på eller felaktig behandling av det
uppladdningsbara batteriet kan ångor tränga ut.
Ventilera med frisk luft och uppsök en läkare vid
besvär. Ångorna kan reta andningsvägarna.

u Placera inte laddaren och batteriet i närheten av
brännbart material. Ladda endast batterierna i torrt
tillstånd och på en brandsäker plats. Brandrisk
föreligger på grund av värmen som uppstår vid laddning.

u eBike-batteriet får inte laddas utan uppsikt.
u Ha barn under uppsikt vid användning, rengöring och

underhåll. På så sätt säkerställs att barn inte leker med
laddaren.

u Barn och personer som på grund av bristande fysisk,
sensorisk eller psykisk förmåga inte kan använda
laddaren på ett säkert sätt får inte använda laddaren
utan uppsikt av en ansvarig person. I annat fall
föreligger fara för felanvändning och skador.

u Läs och beakta säkerhetsanvisningarna och
anvisningar i alla bruksanvisningarna för eBike-
systemet samt i bruksanvisningen för din eBike.

u På undersidan av laddaren finns en etikett med en
information på engelska (på framsidan på grafiksidan
markerad med nummer (4)) och med följande innehåll:
Får ENDAST användas med BOSCH lithiumjon-batterier!

Produkt- och prestandabeskrivning
Utöver de här beskrivna funktionerna kan det när som helst
hända att det görs programvaruändringar för att rätta fel
eller bygga ut funktionerna.

Illustrerade komponenter
Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
bilderna i början av bruksanvisningen.
Vissa avbildningar i denna bruksanvisning kan, beroende på
utrustningen på din eBike, avvika något från de faktiska
förhållandena.

(1) Laddare
(2) Apparatdosa
(3) Apparatstickkontakt
(4) Säkerhetsanvisningar laddare
(5) Laddningsstickkontakt
(6) Dosa för laddare
(7) Kåpa laddardosa
(8) Pakethållar-batteri
(9) Drifts- och laddningstillstånd

(10) Strömbrytare batteri
(11) Standardbatteri
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Tekniska data

Laddare Standard Charger 
(36–4/230)

Compact Charger 
(36–2/100-230)

Fast Charger 
(36–6/230)

Produktkod BCS220 BCS230 BCS250
Märkspänning V~ 207...264 90...264 207...264
Frekvens Hz 47...63 47...63 47...63
Batteri-laddningsspänning V= 36 36 36
Laddström (max.) A 4 2 6 A)

Laddningstid
– PowerPack 300, ca. h 2,5 5 2
– PowerPack 400, ca. h 3,5 6,5 2,5
– PowerPack 500, ca. h 4,5 7,5 3
Driftstemperatur °C 0 ...+40 0 ...+40 0 ...+40
Lagringstemperatur °C –10 ...+50 –10 ...+50 –10 ...+50
Vikt, ca. kg 0,8 0,6 1,0
Skyddsklass IP 40 IP 40 IP 40
A) Laddningsströmmen begränsas till 4 A hos PowerPack

300 och hos batterier i Classic+ Line.
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Drift
Driftstart
Anslut laddaren till elnätet (se bild A)
u Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans

spänning överensstämmer med uppgifterna på laddarens
typskylt. Laddare märkta med 230 V kan även anslutas till
220 V.

Stick in apparatstickkontakten (3) på nätkabeln i
apparatdosan (2) på laddaren.
Anslut nätkabeln (nationellt specifik) till elnätet.

Ladda det avtagna batteriet (se bild B)
Stäng av batteriet och ta ut det ur hållaren på eBike. Läs och
beakta bruksanvisningen för batteriet.
u Ställ endast upp batteriet på rena ytor. Undvik framför

allt nedsmutsning av ladduttaget och kontakterna, t. ex.
på grund av sand eller jord.

Stick in laddarens laddningsstickkontakt (5) i uttaget (6) på
batteriet.

Ladda batteriet på cykeln (se bilder C och D)
Stäng av batteriet. Rengör locket på ladduttaget (7). Undvik
framför allt nedsmutsning av ladduttaget och kontakterna,
t.ex. på grund av sand eller jord. Lyft locket på ladduttaget
(7) och sätt kontakten (5) i ladduttaget (6).
u Ladda endast batteriet under beaktande av alla

säkerhetsanvisningar. Om detta inte är möjligt, ta ut
batteriet ur hållaren och ladda den på lämplig plats. Läs
och beakta bruksanvisningen för batteriet.

Laddning vid två batterier
Om två batterier är monterade på en eBike så kan båda
batterier laddas genom den öppna anslutningen. Först
laddas båda batterier efter varandra till ca. 80–90 %.
Därefter laddas båda batterier parallellt tills de är fulladdade
(båda batteriers LED:er blinkar).
Under drift laddas de båda batterierna ur växelvis.
Om du tar ut batterierna ur hållarna kan du ladda varje
batteri för sig.

Laddning
Laddningen börjar så snart laddaren med batteri resp.
ladduttaget på cykeln är ansluten till elnätet.
Anmärkning: Laddning kan endast ske om temperaturen i
eBike-batteriet ligger inom det tillåtna
laddningstemperaturområdet.
Anmärkning: Under laddningen avaktiveras drivenheten.
Batteriet kan laddas med och utan cykeldator. Utan
cykeldator kan laddningen endast övervakas via
statusindikatorn på batteriet.
Om en cykeldator är ansluten visas ett tillhörande
meddelande på displayen.
Laddstatus visas på batteriet med laddindikeringen (9) och
med stapeln på cykeldatorn.
Under laddningen lyser laddindikeringen LED:er (9) på
batteriet. Varje permanent lysande LED motsvarar cirka
20 % kapacitet uppladdning. Den blinkande LED:n visar
uppladdningen av de nästföljande 20 %.
När eBike-batteriet är fulladdat slocknar lysdioderna direkt
och cykeldatorn stängs av. Laddningen är avslutad. Genom



att trycka på strömbrytaren (10) på eBike-batteriet kan
laddningsnivån visas i 3 sekunder.
Koppla bort laddaren från elnätet och batteriet från
laddaren.
När du skiljer batteriet från laddaren stängs batteriet av
automatiskt.
Anmärkning Efter att du har laddat på cykeln försluter du
uttaget (6) noga med locket (7), så att smuts och vatten inte
kan tränga in.
Om laddaren inte kopplas loss från batteriet efter laddning
slås laddaren på igen efter några timmar, kontrollerar
batteriets nivå och påbörjar laddning på nytt vid behov.

Fel – Orsaker och åtgärder
Orsak Åtgärd

Batteri defekt

Två LED:er på batteriet
blinkar.

Vänd dig till en auktoriserad
cykelhandlare.

Batteriet är för varmt eller för
kallt

Tre LED:er på batteriet
blinkar.

Koppla loss batteriet från
laddaren tills
laddtemperaturintervallen
har uppnåtts.

Anslut batteriet till laddaren
först när den nått en
godkänd
laddningstempertur.

Laddaren laddar inte.

Ingen LED blinkar
(beroende på eBike-
batteriets laddningsstatus
lyser en eller flera
lysdioder permanent).

Vänd dig till en auktoriserad
cykelhandlare.

Ingen laddning möjlig (ingen indikering på batteriet)
Stickkontakten ej korrekt
isatt

Kontrollera alla
stickanslutningar.

Kontakter på batteriet är
smutsiga

Rengör försiktigt kontakterna
på batteriet.

Uttag, kabel eller laddare
defekt

Kontrollera nätspänningen,
låt en cykelhandlare
kontrollera laddaren.

Batteri defekt Vänd dig till en auktoriserad
cykelhandlare.

Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Om laddaren skulle sluta fungera så vänder du dig till en
auktoriserad cykelhandlare.

Kundtjänst och applikationsrådgivning
Vid alla frågor om laddaren vänder du dig till en auktoriserad
cykelhandlare.
Kontaktdata till auktoriserade cykelhandlare hittar du på
internetsidan www.bosch-ebike.com

Avfallshantering
Laddare, tillbehör och förpackning ska omhändertas på ett
miljövänligt sätt för återvinning.
Laddare får inte kastas i hushållsavfallet!
Endast för EU‑länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU
om avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
omsättning i nationell lag måste förbrukade
laddare samlas in enskilt och lämnas in till
återvinning.

Ändringar förbehålles.

Svensk – 3

Bosch eBike Systems 0 275 007 XCX | (24.04.2018)

http://www.bosch-ebike.com


Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72703 Reutlingen
GERMANY

www.bosch-ebike.com

0 275 007 XPX (2018.04) T / 78 WEU

de Originalbetriebsanleitung
en Original operating instructions
fr Notice d'utilisation d'origine
es Instrucciones de servicio originales
pt Manual de instruções original
it Istruzioni d’uso originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Originalbruksanvisning
no Original bruksanvisning
fi Alkuperäinen käyttöopas
el Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας

PowerPack 300|400|500 PowerTube 500
BBS240 | BBS245 | BBR240 | BBR245 | BBS260 | BBS265 |BBR260 | 
BBR265 | BBS270 | BBS275 | BBR270 | BBR275 |BBP280 | BBP281



2 |

0 275 007 XPX | (23.04.2018) Bosch eBike Systems

(13)(12)

(2)

(1)

(6)
(5)

(3) (4)

(11)

(4) (3)

(7)

(6)

(5)

(8)

(13)

(12)

(9)



| 3

Bosch eBike Systems 0 275 007 XPX | (23.04.2018)

(16)
(14)

(12) (13)

(11)

(4)
(3)

(14)

(6)

(5)

(4)

(15)



4 |

0 275 007 XPX | (23.04.2018) Bosch eBike Systems

7°

B

A

(8)

(9)

(5)

(1)

(6)
(5)

(7)

(2)

(6)

(10)

(10)



| 5

Bosch eBike Systems 0 275 007 XPX | (23.04.2018)

1

2

1

2

4

3

(5)

(14)
(6)

(15)

(6)
(5) (14)

(15)

(15)

C

D



Säkerhetsanvisningar
Läs igenom alla
säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som
uppstår till följd av att
säkerhetsinstruktionerna

och anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/
eller allvarliga personskador.
De ämnen som lithiumjon-battericeller består av är
antändliga under vissa förutsättningar. Gör dig därför bekant
med förhållningsreglerna i denna bruksanvisning.
Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Begreppet Batteri, som används i denna bruksanvisning
avser alla original Bosch eBike-batterier.
u Ta ut batteriet ur eBike innan arbeten påbörjas (t.ex.

inspektion, reparation, montering, underhåll, arbeten
på kedjan etc.), om den ska transporteras med bil
eller flyg eller om den ska förvaras. Vid oavsiktlig
aktivering av eBike-systemet föreligger skaderisk.

u Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning. Vid
öppnat batteri upphör garantin att gälla.

u Skydda batteriet mot hetta (t.ex. även längre vistelse
i stark solsken), eld, och doppa det inte i vatten.
Förvara eller använd inte batteriet i närheten av heta
eller brännbara objekt. Risk för explosion.

u Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
små metallföremål på avstånd från det ej använda
batteriet för att undvika en bygling av kontakterna. En
kortslutning av batteriets kontakter kan leda till
brännskador eller brand. Vid de kortslutningsskador, som
uppstår i detta sammanhang upphör garantin att gälla.

u Undvik mekaniska belastningar eller kraftig
värmepåverkan Dessa kan skada battericellerna och
leda till att antändbara ämnen tränger ut.

u Placera inte laddaren och batteriet i närheten av
brännbara material. Ladda endast batterierna i torrt
tillstånd och på ett brandsäkert ställe. Brandrisk
föreligger på grund av värmen som uppstår vid laddning.

u eBike-batteriet får inte laddas utan uppsikt.
u Om batteriet används på fel sätt finns risk för att

vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra
hudirritation och brännskada.

u Batterier får inte utsättas för mekaniska stötar. Risk
för att batteriet skadas.

u Vid skador och felaktig användning av batteriet kan
ångor träda ut. Tillför friskluft och uppsök läkare vid
besvär. Ångorna kan reta andningsvägarna.

u Ladda endast batteriet med original Bosch-laddare.
Vid användning av ej original Bosch laddare kan en
brandfara inte uteslutas.

u Använd det uppladdningsbara batteriet endast med
eBikes original Bosch eBike drivsystem. Detta skyddar
batteriet mot farlig överbelastning.

u Använd endast original Bosch batterier, som är
godkända av tillverkaren för din eBike. Används andra
batterier finns risk för personskador och brand. Vid
användning av andra batterier tar Bosch inget ansvar och
lämnar ingen garanti.

u Använd inte pakethållar-batteriet som handtag. Om du
lyfter en eBike hållandes i batteriet kan du skada
batteriet.

u Håll barn borta från batteriet.
u Läs och beakta säkerhetsanvisningarna och

anvisningar i alla bruksanvisningarna för eBike-
systemet samt i bruksanvisningen för din eBike.

Våra produkters och kunders säkerhet är viktiga för oss. Våra
eBike-batterier är lithiumjon-batterier, som utvecklats och
tillverkats enligt moderna tekniska standarder. Vi följer eller
överträffar de gällande säkerhetsnormerna. I laddat tillstånd
har dessa lithiumjon-batterier ett högt energiinnehåll. Vid en
defekt, som ev. inte syns utifrån, kan lithiumjon-batteri börja
brinna i mycket sällsynta fall och under ogynnsamma
förhållanden.

Skydd av personuppgifter
Vid anslutning av eBike till Bosch DiagnosticTool skickas
data till Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) med
syfte att förbättra produkten och för att få reda på mer hur
Bosch eBike-batteriet används (bl.a. temperatur,
cellspänning etc.). Närmare informationer får du på Bosch
eBike websajten www.bosch-ebike.com

Produkt- och prestandabeskrivning
Illustrerade komponenter
Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
bilderna i början av bruksanvisningen.
Alla visningar av cykeldelar, utom batterierna och deras
hållare, är schematiska och kan avvika på din eBike.
Utöver de här beskrivna funktionerna kan det när som helst
hända att det görs programvaruändringar för att rätta fel
eller bygga ut funktionerna.
(1) Pakethållar-batteriets hållare
(2) Pakethållar-batteri
(3) Drifts- och laddningstillstånd
(4) På-/Av-knapp
(5) Nyckel till batterilåset
(6) Batterilås
(7) Standardbatteriets övre hållare
(8) Standardbatteri
(9) Standardbatteriets nedre hållare
(10) Kåpa (levereras bara med eBikes med 2 batterier)
(11) Laddare
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(12) Dosa för laddningsstickkontakt
(13) Kåpa laddningsdosa
(14) Fasthållningssäkring PowerTube-batteri

(15) PowerTube-batteri
(16) Säkringshake PowerTube-batteri

Tekniska data

Li-jon-batteri PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500 PowerTube
Produktkod BBS240 A) B)

BBS245 A) B)

BBR240 C) B)

BBR245 B) C)

BBS260 A)

BBS265 A)

BBR260 C)

BBR265 C)

BBS270 A)

BBS275 A)

BBR270 C)

BBR275 C)

BBP280 horisontell
BBP281 vertikal

Märkspänning V= 36 36 36 36
Nominell kapacitet Ah 8,2 11 13,4 13,4
Energi Wh 300 400 500 500
Driftstemperatur °C –5...+40 –5...+40 –5...+40 –5...+40
Lagringstemperatur °C –10...+60 –10...+60 –10...+60 –10...+60
Tillåtet
laddningstemperaturområde

°C 0...+40 0...+40 0...+40 0...+40

Vikt, ca. kg 2,5/2,6 2,5/2,6 2,6/2,7 2,8
Skyddsklass IP 54 (damm- och

stänkvattens-
kyddad)

IP 54 (damm- och
stänkvattens-

kyddad)

IP 54 (damm- och
stänkvattens-

kyddad)

IP 54 (damm- och
stänkvattens-

kyddad)
A) Standardbatteri

B) Kan ej användas i kombination med andra batterier i system med 2 batterier

C) Pakethållar-batteri

Montage
u Ställ endast upp batteriet på rena ytor. Undvik framför

allt nedsmutsning av ladduttaget och kontakterna, t. ex.
på grund av sand eller jord.

Kontrollera batteriet innan första användningen
Kontrollera batteriet innan du laddar upp det för första
gången eller använder det med din eBike.
För att göra det trycker du på På-/Av-knappen (4) för att
starta batteriet. Om ingen LED till laddningsindikeringen (3)
tänds så är kanske batteriet skadat.
Om minst en LED men inte alla LED:er till
laddningsstatusvisningen (3) lyser så laddar du upp
batteriet helt och hållet innan första användningen.
u Ladda inte upp ett skadat batteri och använd det inte.

Kontakta en auktoriserad cykelhandlare.

Batteriets laddning
u Använd endast den original Bosch-laddare som följde

med din eBike eller en identisk original Bosch-
laddare. Endast denna laddare är anpassad till det
lithiumjon-batteri som används på din eBike.

Anmärkning: Batteriet levereras delvis laddat. För full effekt
ska batteriet före första användningen laddas upp helt i
laddaren.
Läs och beakta bruksanvisningen för batteriet vid laddning.

Batteriet kan laddas i alla laddningsstatusar. Batteriet
skadas inte om laddning avbryts.
Batteriet är försedd med en temperaturövervakning som
endast tillåter uppladdning inom ett temperaturområde
mellan 0 °C och 40 °C.

Om batteriet befinner sig
utanför
laddningstemperaturområde
t så blinkar tre LED:till
laddningsstatusvisningen
(3). Skilj batteriet från
laddaren och låt det återfå
normal temperatur.

Anslut först batteriet till laddaren när den uppnått den
tillåtna laddningstemperaturen.

Laddningsstatusvisning
De fem gröna LED-lamporna på indikeringen för
batteristatus (3) visar batteriets laddningsnivå när det är
påslaget.
En LED motsvarar cirka 20 % kapacitet. Vid helt laddat
batteri lyser alla fem LED:er.
Laddningsstatus hos påslaget batteri visas också på
cykeldatorns display. Läs och beakta bruksanvisningen för
drivenheten och cykeldatorn.
Om batteriets kapacitet ligger på under 5 % släcks alla
LED:er till laddningsstatusvisningen (3) till batteriet, men
cykeldatorn fortsätter att indikera.



Efter laddningen skiljer du batteriet från laddaren och
laddaren från nätet.

Användning av två batterier för en eBike (tillval)
En eBike kan utrustas med två batterier av tillverkaren. I
detta fall är ett av laddningsuttagen otillgängligt eller
förseglat av tillverkaren. Ladda endast batterierna i
tillgängligt laddningsuttag.
u Öppna aldrig laddningsdosor, som förslutits av

tillverkaren. Laddning via ett förseglat uttag kan leda till
skador som inte kan repareras.

Om du vill använda en eBike, som är avsedd för två batterier
med endast ett batteri så täcker du över den lediga
insticksplatsens kontakter med det medföljande locket (10).
I annat fall finns risk för en kortslutning när kontakterna är
öppna (se bilderna A och B).

Laddning vid två batterier
Om två batterier är monterade på en eBike så kan båda
batterier laddas genom den öppna anslutningen. Först
laddas båda batterier efter varandra till ca. 80–90 %.
Därefter laddas båda batterier parallellt tills de är fulladdade
(båda batteriers LED:er blinkar).
Under drift laddas de båda batterierna ur växelvis.
Om du tar ut batterierna ur hållarna kan du ladda varje
batteri för sig.

Laddning vid ett isatt batteri
Om bara ett batteri har satts in kan du bara ladda det batteri
som har ett tillgängligt uttag. Batteriet med förseglat uttag
kan bara laddas om du tar ut batteriet ur hållaren.

Sätta in och ta ut batteriet
u Stäng alltid av batteriet och eBike-systemet när du

sätter in det eller tar ut det från hållaren.

Sätta in och ta ut standardbatteri (se bild A)
För att batteriet skall kunna sättas in måste nyckeln (5) sitta
i låset (6) och låset måste vara upplåst.
För att sätta in standardbatteriet (8) sätter du det in den
nedre hållaren (9) med kontakterna på eBike. Batteriet kan
vara lutat i upp till 7° mot ramen). Tippa in batteriet i den
övre hållaren (7), ända till det hakar i hörbart.
Kontrollera i alla riktningar att batteriet sitter fast. Lås alltid
batteriet med låset (6). I annat fall kan låset öppnas och
batteriet ramla ur hållaren.
Dra alltid ur nyckeln (5) ur låset (6) efter att du låst. På så
sätt förhindrar du att nyckeln ramlar ut eller att batteriet
stjäls när cykeln är avställd.
För att ta ut det standardmässiga batteriet (8) stänger du
av det och låser upp låset med nyckeln (5). Tippa batteriet
ur den övre hållaren (7) och dra ut det ur den nedre hållaren
(9).

Sätta in och ta ut pakethållarbatteri (se bild B)
För att batteriet skall kunna sättas in måste nyckeln (5) sitta
i låset (6) och låset måste vara upplåst.

För att sätta in pakethållar-batteriet (2) skjuter du in det i
hållaren (1) med kontakterna före tills det hakar i hörbart.
Kontrollera i alla riktningar att batteriet sitter fast. Lås alltid
batteriet med låset (6). I annat fall kan låset öppnas och
batteriet ramla ur hållaren.
Dra alltid ur nyckeln (5) ur låset (6) efter att du låst. På så
sätt förhindrar du att nyckeln ramlar ut eller att batteriet
stjäls när cykeln är avställd.
För att ta ut pakethållar-batteriet (2) stänger du av det och
låser upp låset med nyckeln (5). Dra ut batteriet ur hållaren
(1).

Ta ut PowerTube-batteriet (se bild C)
❶ För att ta ut PowerTube-batteriet (15) öppnar du låset

(6) med nyckeln (5). Batteriet låses upp och faller in i
fasthållningssäkringen (14).

❷ Tryck uppifrån på fasthållningssäkringen, batteriet
låses upp komplett och faller ner i din hand. Dra ut
batteriet ur hållaren .

Anmärkning: Beroende på varierande konstruktioner kan
det förekomma att insättningen och uttagningen av batteriet
måste ske på annat sätt. Se i detta fall din cykeltillverkares
cykeldokumentation.

Sätta in PowerTube-batteriet (se bild  D)
För att batteriet skall kunna sättas in måste nyckeln (5) sitta
i låset (6) och låset måste vara upplåst.
❶ För att sätta in PowerTube-batteriet (15) sätter du in

det med kontakterna i ramens nedre hållare.
❷ Fäll upp batteriet tills det hålls fast av

fasthållningssäkringen (14).
❸ Tryck batteriet uppåt tills det hakar i hörbart.

Kontrollera i alla riktningar att batteriet sitter fast.
❹ Lås alltid batteriet med låset (6). I annat fall kan låset

öppnas och batteriet ramla ur hållaren.
Dra alltid ur nyckeln (5) ur låset (6) efter att du låst. På så
sätt förhindrar du att nyckeln ramlar ut eller att batteriet
stjäls när cykeln är avställd.

Drift
Driftstart
u Använd endast original Bosch batterier, som är

godkända av tillverkaren för din eBike. Används andra
batterier finns risk för personskador och brand. Vid
användning av andra batterier tar Bosch inget ansvar och
lämnar ingen garanti.

In- och urkoppling
Påslagning av batteriet är ett av flera sätt att starta eBike-
systemet. Läs och beakta bruksanvisningen för drivenheten
och cykeldatorn.
Kontrollera innan starten av batteriet resp. eBike-systemet
att låset (6) är låst.
För att starta batteriet, trycker du på På-/Av-knappen (4).
Indikeringens (3) LED:er tänds och visar samtidigt
laddningsstatusen.
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Anmärkning:Om batteriets kapacitet ligger under 5 % lyser
inga LED-lampor på laddningsindikeringen (3). Endast på
cykeldatorn kan du se om eBike-systemet är på.
För att stänga av batteriet, tryck på På-/Av-knappen igen
(4). LED:erna till visningen (3) slocknar. eBike-systemet
stängs då av.
Om eBike-drivningen inte aktiveras under ca. 10 minuter
(t.ex. på grund av att eBike står stilla) och ingen knapp på
cykeldatorn eller manöverenheten trycks in stängs eBike-
systemet och därmed även batteriet av automatiskt för att
spara energi.
Batteriet är skyddat mot djupurladdning med "Electronic
Cell Protection (ECP)". Vid fara stänger batteriet av sig
automatiskt med en skyddskoppling.

Om en defekt identifieras på
batteriet blinkar två LED:er
på laddningsstatusvisningen
(3). Kontakta i detta fall en
auktoriserad cykelhandlare.

Anvisningar för korrekt hantering av
batterimodulen
Batteriets livslängd kan förlängas vid god skötsel och framför
allt om batteriet förvaras i rätt temperatur.
Allt eftersom batteriet blir äldre kommer dock batteriets
kapacitet att minska, även vid god skötsel.
Är batteritiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på
att batteriet är förbrukat och måste bytas ut. Batteriet kan
bytas ut.

Underhållsladda batteriet före och under lagringen
Lagra batteriet under längre tider (>3 månader) då det inte
används med cirka 30 % till 60 % laddning (2 till 3 LED:er på
laddningsstatusvisningen (3) lyser).
Kontrollera laddningen efter 6 månader. Om bara en LED på
laddningsstatusvisningen (3) lyser så laddar du upp
batteriet till cirka 30–60 %.
Anmärkning: Om batteriet förvaras urladdat en längre tid
kan det skadas, trots att självurladdningen är låg, och
kapaciteten kan reduceras kraftigt.
Det är inte lämpligt att låta batteriet vara anslutet till
laddaren kontinuerligt.

Lagringsförhållanden
Förvara om möjligt batteriet på ett torrt och välventilerat
ställe. Skydda batteriet mot fukt och vatten. Vid ogynnsamt
väder är det t.ex. lämpligt att ta bort batteriet från eBike och
förvara det i en sluten lokal till nästa användning.
Förvara eBike-batterierna på följande ställen:
– i lokaler med rökgasdetektorer
– inte i närheten av brännbara eller lättantändliga föremål
– inte i närheten av värmekällor
Förvara batterierna vid temperaturer mellan 0 °C och 20 °C.
Temperaturer under –10 °C eller över 60 °C bör generellt
sett undvikas. För en lång livslängd är en förvaring vid ca.
20 °C rumstemperatur fördelaktig.

Kontrollera att den maximala lagringstemperaturen inte
överskrids. Låt inte batteriet t.ex. bli liggande i bilen på
sommaren och förvara det så att det inte utsätts för direkt
solsken.
Det rekommenderas att inte lagra batteriet på cykeln.

Underhåll och service
Underhåll och rengöring
u Batteriet får inte doppas i vatten eller rengöras med

en vattenstråle.
Håll batteriet rent. Rengör det försiktigt med en fuktig, mjuk
duk.
Rengör med jämna mellanrum instickspolerna och fetta in
dem lätt.
Om batteriet inte längre är användbart vänder du dig till en
auktoriserad cykelhandlare.

Kundtjänst och applikationsrådgivning
Vid alla frågor om batterierna vänder du dig till en
auktoriserad cykelhandlare.
u Notera nyckelns tillverkare och nummer (5). Om

nyckeln går förlorad kontakta en auktoriserad
cykelhandlare. ange härvid nyckelns tillverkare och
nummer.

Kontaktdata till auktoriserade fackhandlare hittar du på
Internetsidan www.bosch-ebike.com

Transport
u Om du tar med dig din eBike på utsidan av bilen, som

t.ex. på ett takräcke för cyklar eller cykelhållare, bör
du ta av eBike-batteriet för att undvika skador.

batterierna ska uppfylla kraven i trafikförordningarna.
Oskadade batterier kan transporteras av privata användare.
Vid kommersiell transport eller transport via tredje part (t.
ex. lufttransport eller spedition) ska särskilda krav på
förpackning och beaktas (t.ex. föreskrifter från ADR). Vid
behov kan förberedelse av paketet utföras av en expert på
farligt gods.
Skicka endast batterierna om höljet är oskadat. Tejpa igen
öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte flyttar
sig i förpackningen. Informera leverantören om att det
handlar om farligt gods. Beakta också eventuella nationella
föreskrifter.
Vid alla frågor om transport av batterierna vänder du dig till
en auktoriserad cykelhandlare. Hos handlaren kan du också
beställa en lämplig transportförpackning.

Avfallshantering
Batterier, tillbehör och förpackning ska
avfallshanteras på ett miljövänligt sätt för
återvinning.

Kasta inte batterierna bland hushållsavfallet!
Sätt tejp framför batteripolernas kontaktytor innan du
kasserar dem.



Rör inte kraftigt skadade eBike-batterier med händerna,
eftersom elektrolyt kan tränga ut och leda till hudretningar.
Förvara det defekta batteriet på ett säkert ställe utomhus.
Tejpa i förekommande fall över polerna och informera din
handlare. Denne hjälper dig med en korrekt avfallshantering.

Enligt det europeiska direktivet 
2012/19/EU skall obrukbara elektriska
apparater och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade
batterier samlas in separat och tillföras en
miljöanpassad avfallshantering.

Lämna ej funktionsdugliga batterier till en auktoriserad
fackhandlare.

Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet (se
„Transport“, Sidan Svensk – 4)

Ändringar förbehålles.
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