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1.
2.
3.
4.

Intuvia
Purion
Kiox
PowerPack 300/400/500
PowerTube 400/500/625
5. Charger
6. Drive Units Active Line / Active Line Plus /
Performance Line
7. Drive Units Performance Line / Cargo Line
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Norsk – 1

Sikkerhetsanvisninger
Les sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene tas
til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.
Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,
refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.
u Du må ikke la deg forstyrre av visningene på
kjørecomputeren. Det kan oppstå farlige situasjoner hvis
du ikke til enhver tid følger med på trafikken. Hvis du i
tillegg til å endre fremdriftshjelpen ønsker å foreta
inntasting på kjørecomputeren, må du stoppe før du gjør
dette.
u Du må ikke bruke kjørecomputeren som håndtak. Hvis
du løfter elsykkelen ved å holde i kjørecomputeren, kan
kjørecomputeren skades permanent.
u Følg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle
bruksanvisningene for eBike-systemet og
brukerhåndboken for din eBike.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

(13) Knapp for skyvehjelp WALK
(14) Låsing av kjørecomputeren
(15) Blokkeringsskrue for kjørecomputeren
USB-ladekabel (Micro A – Micro B)A)
A) Ikke avbildet, kan fås som tilbehør

Visningselementer på kjørecomputeren
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Visning av fremdriftshjelp fra drivenheten
Visning av fremdriftshjelp
Indikator for lys
Tekstfelt
Verdivisning
Speedometervisning
Giringsanbefaling: høyere gir
Giringsanbefaling: lavere gir
Indikator for batteriladenivå

Tekniske data
Kjørecomputer

Intuvia

Produktkode

BUI255

Ladestrøm USB-inngang
maks.
Ladespenning USBinngang

mA

500

V

5

Forskriftsmessig bruk

USB-ladekabel A)

Kjørecomputeren Intuvia er beregnet for styring av et Bosch
eBike-system og visning av kjøredata.
I tillegg til funksjonene som vises her, kan det når som helst
lanseres programvareendringer for feilretting og
funksjonsendringer.

Driftstemperatur

°C

–5 ... +40

Lagringstemperatur

°C

+10 ... +40

Ladetemperatur

°C

0 ... +40

V
mAh

3,7
230

Illustrerte komponenter

Kapslingsgrad B)

Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på
illustrasjonene på grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.
Alle illustrasjoner av sykkeldeler med unntak av drivenhet,
kjørecomputer med betjeningsenhet, hastighetssensor og
tilhørende fester, er skjematiske, og kan avvike fra din eBike.
(1) Knapp for visningsfunksjon i
(2) Knapp for lys på sykkel
(3) Kjørecomputer
(4) Holder for kjørecomputer
(5) Av/på-knapp for kjørecomputer
(6) Nullstillingsknapp RESET
(7) USB-kontakt
(8) Beskyttelsesdeksel for USB-kontakt
(9) Betjeningsenhet
(10) Knapp for visningsfunksjon i på betjeningsenheten
(11) Knapp for redusert fremdriftshjelp/bla ned –
(12) Knapp for økt fremdriftshjelp/bla opp +
Bosch eBike Systems

Li-ion-batteri internt

Vekt, ca.

1 270 016 360

IP 54 (beskyttet mot støv
og vannsprut)
kg

0,15

A) inngår ikke i standardleveransen
B) ved lukket USB-deksel
Bosch eBike-systemet bruker FreeRTOS
(se http://www.freertos.org).

Montering
Sette inn og ta ut batteriet
Følg bruksanvisningen for batteriet når du setter inn og tar ut
eBike-batteriet.

Sette inn og ta ut kjørecomputeren (se bilde A)
For å sette inn kjørecomputeren (3) skyver du den inn i
holderen forfra (4).
For å ta ut kjørecomputeren (3) trykker du på låsen (14) og
skyver den forover og ut av holderen (4).
u Ta av kjørecomputeren når du parkerer din eBike.
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Norsk – 2
Det er mulig å feste kjørecomputeren slik at den ikke kan tas
ut av holderen. Du må da demontere holderen (4) fra styret.
Sett kjørecomputeren i holderen. Skru blokkeringsskruen
(15) (M3-gjenger, 8 mm lang) nedenfra og inn i holderens
gjenger som er beregnet for denne. Monter holderen på
styret igjen.
Merk: Blokkeringsskruen er ingen tyverisikring.

Bruk
Forutsetninger
eBike-systemet kan bare aktiveres når følgende
forutsetninger er oppfylt:
– Et tilstrekkelig ladet batteri er satt inn (se
bruksanvisningen for batteriet).
– Kjørecomputeren sitter riktig i holderen (se „Sette inn og
ta ut kjørecomputeren (se bilde A)“, Side Norsk – 1).
– Hastighetssensoren er riktig tilkoblet (se
bruksanvisningen for drivenheten).

Slå eBike-systemet på/av
Du slår på eBike-systemet på følgende måter:
– Hvis kjørecomputeren er slått på når den settes i
holderen, aktiveres eBike-systemet automatisk.
– Trykk kort én gang på av/på-knappen til kjørecomputeren
med kjørecomputeren og eBike-batteriet satt inn.
– Trykk på av/på-knappen til eBike-batteriet hvis
kjørecomputeren er satt inn (enkelte sykkelprodusenter
har løsninger der det ikke er tilgang til av/på-knappen til
batteriet, se bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
Motoren aktiveres så snart du trår på pedalene (unntatt i
funksjonen skyvehjelp eller i fremdriftshjelpnivået OFF).
Motoreffekten avhenger av nivået på fremdriftshjelpen som
er stilt inn på kjørecomputeren.
Når du slutter å trå på pedalene i normalmodus, eller så snart
sykkelen har kommet opp i en hastighet på 25/45km/h
kobles hjelpen fra eBike-motoren ut. Motoren aktiveres
automatisk igjen når du trår på pedalene og hastigheten er
under 25/45 km/h.
Du slår av eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk på av/på-knappen til kjørecomputeren.
– Slå av eBike-batteriet med av/på-knappen til dette
(enkelte sykkelprodusenter har løsninger der det ikke er
tilgang til av/på-knappen til batteriet, se
bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
– Ta kjørecomputeren ut av holderen.
Hvis det ikke er behov for effekt fra eBike-motoren i løpet av
ca. 10 minutter (for eksempel fordi sykkelen står i ro) og
ingen knapp på kjørecomputeren eller betjeningsenheten til
eBike trykkes, slås eBike-systemet og dermed også batteriet
av automatisk, for å spare strøm.

eShift (tilleggsutstyr)
eShift er integreringen av elektroniske girsystemer i eBikesystemet. eShift-komponentene er koblet til drivenheten
elektrisk hos produsenten. Betjeningen av de elektroniske
girsystemene er beskrevet i en egen brukerhåndbok.
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Kjørecomputerens strømforsyning
Når kjørecomputeren sitter i holderen (4), et tilstrekkelig
ladet batteri er satt på elsykkelen og eBike-systemet er slått
på, får kjørecomputeren strøm fra batteriet til elsykkelen.
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen (4), skjer
strømforsyningen via et internt batteri. Hvis batteriet er
svakt når kjørecomputeren slås på, vises <Attach to bike
(kople til sykkel)> i tekstfeltet (d) i 3 sekunder. Deretter
slås kjørecomputeren av igjen.
For å lade det interne batteriet setter du kjørecomputeren i
holderen (4) igjen (hvis et batteri er satt inn på eBike). Slå
på eBike-batteriet med batteriets av/på-knapp (se
bruksanvisningen for batteriet).
Du kan også lade kjørecomputeren via USB-tilkoblingen.
Åpne beskyttelsesdekselet (8). Koble USB-kontakten (7) til
kjørecomputeren til en vanlig USB-lader eller til USBinngangen på en datamaskin (5 V ladespenning, maks.
500 mA ladestrøm) ved bruk av en egnet USB-kabel. I
tekstfeltet (d) på kjørecomputeren vises <USB connected
(USB tilkoplet)>.

Slå kjørecomputeren på/av
For å slå på kjørecomputeren trykker du kort på av/påknappen (5). Kjørecomputeren kan også slås på når den ikke
er satt inn i holderen (hvis det interne batteriet er
tilstrekkelig ladet).
For å slå av kjørecomputeren trykker du på av/på-knappen
(5).
Hvis ikke kjørecomputeren er satt inn i holderen, slås den
automatisk av etter ett minutt uten knappetrykk, for å spare
energi.
u Ta kjørecomputeren ut av holderen hvis det er flere
uker til du skal bruke elsykkelen igjen. Oppbevar
kjørecomputeren på et tørt sted med romtemperatur. Lad
kjørecomputerbatteriet jevnlig (minst hver 3. måned).

Indikator for batteriladenivå
Batteriets ladetilstandsindikator (i) viser ladetilstanden til
eBike-batteriet, ikke tilstanden det interne batteriet til
kjørecomputeren. Ladetilstanden til eBike-batteriet vises
også av lysdiodene på selve batteriet.
I visningen (i) tilsvarer hver strek i batterisymbolet ca. 20 %
kapasitet:
eBike-batteriet er fulladet.
eBike-batteriet bør lades opp.
LED-lampene til ladetilstandsindikatoren på
batteriet slukker. Kapasiteten til fremdriftshjelp
er brukt opp, og hjelpen kobles ut litt etter litt.
Kapasiteten som er igjen, står til disposisjon for
lys og kjørecomputer, og visningen blinker.
Kapasiteten til eBike-batteriet rekker til lys på
sykkelen i ca. 2 timer. Dette anslaget tar ikke
hensyn til annet strømforbruk (f.eks.
automatgir, lading av eksterne enheter via USBinngangen).
Bosch eBike Systems

Norsk – 3
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen (4), lagres den sist
viste batteritilstanden. Hvis en eBike drives med to batterier,
viser ladetilstandsindikatoren (i) nivået til begge batteriene.
OFF

Hvis begge batteriene på en eBike med to
batterier, lades på sykkelen, vises
ladefremdriften til begge batteriene på
displayet (på bildet lades det venstre
batteriet). Hvilket av de to batteriene
som lades for øyeblikket, vises også av
indikatoren som blinker på batteriet.

MPH
KM/H

Stille inn fremdriftshjelpnivået
Du kan stille inn på betjeningsenheten (9) hvor mye hjelp du
skal få fra eBike-motoren når du trår. Nivået på
fremdriftshjelpen kan endres også mens du er på tur.
Merk: På enkelte utførelser kan nivået på fremdriftshjelpen
være forhåndsinnstilt og ikke mulig å endre. Antallet
fremdriftshjelpnivåer kan også være mindre enn beskrevet
her.
Sykkelen har følgende fremdriftshjelpnivåer som
maksimum:
– OFF: Hjelpen fra motoren er slått av, og eBike kan brukes
som en vanlig tråsykkel. Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
dette fremdriftshjelpnivået.
– ECO: aktiv hjelp ved maksimal effektivitet, for maksimal
rekkevidde
– TOUR: konstant hjelp, for turer med stor rekkevidde
– SPORT/eMTB:
SPORT: kraftfull hjelp, for sportslig sykling i kupert
terreng og i bytrafikk
eMTB: optimal hjelp i ethvert terreng, sportslig
igangkjøring, forbedret dynamikk, maksimal ytelse
(eMTB bare i kombinasjon med drivenhetene
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX og BDU480 CX. En
programvareoppdatering kan eventuelt være nødvendig.)
– TURBO: maksimal hjelp opp til høy tråkkfrekvens, for
sportslig sykling
For å øke nivået på hjelpen trykker du gjentatte ganger på
knappen + (12) på betjeningsenheten helt til ønsket nivå på
hjelpen vises i (b). For å senke nivået trykker du på knappen
– (11).
Ønsket motoreffekt vises i (a). Den maksimale
motoreffekten avhenger av valgt nivå på fremdriftshjelpen.
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen (4), blir den sist
viste fremdriftshjelpen lagret, og visningen , og visningen (a)
for motoreffekten forblir tom.

eBike-systemets samspill med girsystemet
Også med eBike-motor bør du bruke girsystemet som på en
vanlig tråsykkel. Se brukerhåndboken for din eBike.
Uavhengig av hva slags girsystem sykkelen har lønner det
seg å avbryte tråkkingen en kort stund under giring. Det gjør
det lettere å gire, og slitasjen på drivlinjen blir mindre.
Ved å velge riktig gir kan du øke hastigheten og rekkevidden
uten å bruke mer krefter.
Følg derfor giringsanbefalingene (g) og (h) som vises på
displayet. Hvis (g) vises, bør du skifte til et høyere gir med
Bosch eBike Systems

lavere tråkkfrekvens. Hvis (h) vises, bør du velge et lavere
gir med høyere tråkkfrekvens.

Slå lysene på sykkelen på/av
I utførelsen der lyset på sykkelen forsynes med strøm av
eBike-systemet kan front- og baklyset slås på og av samtidig
med knappen (2).
Kontroller at lysene på sykkelen fungerer riktig før hver
sykkeltur.
Når lyset slås på, vises <Lights on (Lys på)>, og når lyset
slås av, vises <Lights off (Lys av)> i ca. 1 sekund i
tekstfeltet (d). Når lyset er slått på, vises
belysningssymbolet (c).
Kjørecomputeren lagrer lysstatusen og aktiverer eventuelt
lyset i samsvar med den lagrede statusen etter en ny start.
Lyset på sykkelen har ingen innflytelse på bakgrunnslyset til
displayet.

Slå skyvehjelp på/av
Skyvehjelpen kan gjøre det lettere å skyve din eBike.
Hastigheten i denne funksjonen avhenger av hvilket gir som
er valgt og kan maksimalt komme opp i 6 km/h. Jo lavere gir
som er valgt, desto mindre er hastigheten i funksjonen
skyvehjelp (ved full effekt).
u Funksjonen skyvehjelp må utelukkende brukes ved
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene på eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen er i bruk.
For å aktivere skyvehjelpen trykker du kort på knappen
WALK på kjørecomputeren. Etter aktivering trykker du på
knappen + innen 3 sekunder og holder den inne. Motoren til
elsykkelen kobles inn.
Merk: Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
fremdriftshjelpnivået OFF.
Skyvehjelpen slås av i følgende situasjoner:
– Du slipper knappen +,
– hjulene på eBike blir blokkert (f.eks. på grunn av
bremsing eller støt mot en hindring),
– hastigheten overskrider 6 km/h.
Virkemåten til skyvehjelpen er underlagt landsspesifikke
bestemmelser og kan derfor avvike fra beskrivelsen over.

Strømforsyning til eksterne enheter via
USB‑inngang
De fleste enheter som kan forsynes med strøm via USB
(f.eks. diverse mobiltelefoner) kan brukes eller lades ved
hjelp av USB-inngangen.
For at ladingen skal fungere, må kjørecomputeren og et
tilstrekkelig ladet batteri være montert på eBike.
Åpne beskyttelsesdekselet (8) til USB-inngangen på
kjørecomputeren. Koble den eksterne enhetens USB-plugg
til USB-kontakten (7) på kjørecomputeren via en USBladekabel Micro A – Micro B (føres av Bosch eBikeforhandleren).
Etter at forbrukeren er koblet fra, må USB-inngangen lukkes
godt med beskyttelsesdekselet (8) igjen.
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Norsk – 4
En USB-forbindelse er ingen vanntett pluggforbindelse.
Ved sykling i regn må ingen eksterne enheter være
tilkoblet, og USB-inngangen må med
beskyttelsesdekselet (8) være helt lukket.
Obs! Tilkoblede forbrukere kan påvirke elsykkelens
rekkevidde.

Visninger og innstillinger på
kjørecomputeren
Visning av hastighet og distanse
I speedometervisningen (f) vises alltid hastigheten for
øyeblikket.
I funksjonsvisningen – kombinasjon av tekst (d) og verdi
(e) – kan følgende funksjoner velges:
– <Clock (klokkeslett)>: gjeldende klokkeslett
– <Max. speed (maksimal)>: maksimumshastighet
oppnådd siden siste nullstilling
– <Avg. Speed (gjennomsnitt)>: gjennomsnittshastighet
oppnådd siden siste nullstilling
– <Trip time (kjøretid)>: kjøretid siden siste nullstilling
– <Range (rekkevidde)>: antatt rekkevidde med
nåværende batterilading (ved uendrede betingelser som
fremdriftshjelpnivå, strekningsprofil osv.)
– <Odometer (totalstrekning)>: visning av
totalstrekningen som er tilbakelagt med eBike (kan ikke
tilbakestilles)
– <Trip distance (strekning)>: tilbakelagt distanse siden
siste nullstilling
For å skifte i visningsfunksjonen trykker du gjentatte
ganger på knappen i (1) på kjørecomputeren eller
knappen i (10) på betjeningsenheten helt til den ønskede
funksjonen vises.
For å nullstille <Trip distance (strekning)>, <Trip time
(kjøretid)> og <Avg. Speed (gjennomsnitt)> skifter du til
en av disse tre funksjonene og trykker deretter på knappen
RESET (6) helt til visningen er nullstilt. Dermed nullstilles
også verdiene for de andre funksjonene.
For å nullstille <Max. speed (maksimal)> skifter du til
denne funksjonen og trykker deretter på knappen RESET (6)
helt til visningen er nullstilt.
For å nullstille <Range (rekkevidde)> skifter du til denne
funksjonen og trykker deretter på knappen RESET (6) helt til
visningen er tilbakestilt til fabrikkinnstillingen.
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen (4), forblir
verdiene for funksjonene lagret, og kan fortsatt vises.

Vise/tilpasse grunninnstillinger
Visning og endring av grunninnstillingene er mulig uavhengig
av om kjørecomputeren sitter i holderen (4) eller ikke.
Enkelte innstillinger kan vises og endres bare når
kjørecomputeren er satt inn. Enkelte menypunkter kan
mangle, avhengig av utstyret til din eBike.
For å komme til menyen for grunninnstillinger trykker du
samtidig på RESET (6) og i (1) helt til (d) <Configuration
(innstillinger)> vises i tekstfeltet.
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For å veksle mellom grunninnstillingene trykker du
gjentatte ganger på knappen i (1) på kjørecomputeren helt
til den ønskede grunninnstillingen vises. Hvis
kjørecomputeren sitter i holderen (4), kan du også trykke på
knappen i (10) på betjeningsenheten.
For å endre grunninnstillingene trykker du på av/påknappen (5) ved visningen – for å redusere eller bla ned eller
knappen for belysningen (2) ved visningen + for å øke eller
bla opp. Hvis kjørecomputeren sitter i holderen (4), er det
også mulig å endre med knappene – (11) eller + (12) på
betjeningsenheten.
For å avslutte funksjonen og lagre en endret innstilling
trykker du på knappen RESET (6) i tre sekunder.
Følgende grunninnstillinger kan velges:
– <– Clock + (klokkeslett)>: Du kan stille inn gjeldende
klokkeslett. Ved langt trykk på innstillingsknappene
endres klokkeslettet raskt.
– <– Wheel circum. + (hjulomkrets)>: Du kan endre
denne verdien som er forhåndsinnstilt av produsenten
med ±5 %. Dette menypunktet vises bare når
kjørecomputeren sitter i holderen.
– <– English + (engelsk)>: Du kan endre språket som
brukes i tekstvisningene. Mulige språk er tysk, engelsk,
fransk, spansk, italiensk, portugisisk, svensk,
nederlandsk og dansk.
– <– Unit km/mi + (enhet km/mi)>: Hastigheten og
avstanden kan vises i kilometer eller miles.
– <– Time format + (tidsformat)>: Klokkeslettet kan vises
i 12- eller 24-timersformat.
– <– Shift recom. on + (giringsanbefaling på)>/<– Shift
recom. off + (giringsanbefaling av)>: Du kan slå
visningen av girskiftanbefaling av og på.
– <Power-on hours (total driftstid)>: Visning av total
kjøretid med eBike (kan ikke endres)
– <Displ. vx.x.x.x>: Dette er displayets
programvareversjon.
– <DU vx.x.x.x>: Dette er drivenhetens
programvareversjon. Dette menypunktet vises bare når
kjørecomputeren sitter i holderen.
– <DU SN xxxxxxx/xxx>: Detter er drivenhetens
serienummer. Dette menypunktet vises bare når
kjørecomputeren sitter i holderen.
– <DU PN xxxxxxxxxx>: Dette er drivenhetens
komponentdelenummer. Dette menypunktet vises bare
når kjørecomputeren sitter i holderen og drivenheten
angir et komponentdelenummer.
– <Service MM/YYYY>: Dette menypunktet vises hvis
sykkelprodusenten har angitt et fast tidspunkt for service.
– <Serv. xx km/mi>: Dette menypunktet vises hvis
sykkelprodusenten har angitt frist for service ved en
bestemt kjørelengde.
– <Bat. vx.x.x.x>: Dette er batteriets programvareversjon.
Dette menypunktet vises bare når kjørecomputeren sitter
i holderen. Hvis det brukes to batterier, vises
programvareversjonen til batteriene etter hverandre.
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Norsk – 5
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: Dette er eBike-batteriets
komponentdelenummer. Dette menypunktet vises bare
når kjørecomputeren sitter i holderen og eBike-batteriets
komponentdelenummer er tilgjengelig. Hvis det brukes to
batterier, vises programvareversjonen til batteriene etter
hverandre.
– <Cha. vx.x.x.x>: Dette programvareversjonen til laderen
som eBike-batteriet ble ladet med. Den vises bare hvis
laderens programvareversjon er tilgjengelig.
– Hvis en eBike er utstyrt med ABS, vises også
programvareversjonen, serienummeret og
komponentdelenummeret til ABS.

Visning av feilkode
Komponentene i eBike-systemet kontrolleres hele tiden
automatisk. Hvis en feil oppdaget, vises en feilkode i
tekstfeltet (d).
Trykk på en knapp på kjørecomputeren (3) eller på
betjeningsenheten (9) for å gå tilbake til standardvisningen.
Avhengig av feiltypen koples motoren eventuelt også
automatisk ut. Videresykling uten støtte fra motoren er alltid
mulig. Elsykkelen bør inspiseres før du sykler flere turer.
u Få utført alle reparasjoner hos en autorisert
sykkelforhandler.

Kode

Årsak

410

Én eller flere knapper på kjørecomputeren Kontroller om knappene er blokkert, for eksempel på grunn av
er blokkert.
skitt. Rengjør eventuelt knappene.

414

Forbindelsesproblem på
betjeningsenheten

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

418

Én eller flere knapper på
betjeningsenheten er blokkert.

Kontroller om knappene er blokkert, for eksempel på grunn av
skitt. Rengjør eventuelt knappene.

419

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

422

Problem med forbindelsen med motoren

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

423

Problem med forbindelsen til eBikebatteriet

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

424

Kommunikasjonsfeil mellom
komponentene

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

426

Intern tidsoverskridelsesfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler. I denne feiltilstanden er det ikke mulig å
se eller tilpasse dekkomkretsen i menyen for grunnleggende
innstillinger.

430

Det interne batteriet til kjørecomputeren
er tomt (ikke for BUI350)

Lad kjørecomputeren (i holderen eller via USB-tilkoblingen)

431

Feil ved programvareversjon

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

440

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

450

Intern programvarefeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

460

Feil på USB-tilkobling

Ta ledningen ut av USB-tilkoblingen til kjørecomputeren. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

490

Intern feil i kjørecomputeren

Få inspisert kjørecomputeren

500

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

502

Feil på lyset til sykkelen

Kontroller lyset og de tilhørende ledningene. Start systemet på
nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBikeforhandler.

503

Feil i hastighetssensoren

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

504

Manipulering av hastighetssignalet er
registrert.

Kontroller plasseringen av eikemagneten, og juster den eventuelt.
Kontroller med hensyn til manipulering (tuning). Hjelpen fra
motoren reduseres.

510

Intern sensorfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

Bosch eBike Systems
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Kode

Årsak

Løsning

511

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

530

Batterifeil

Slå av elsykkelen. Ta ut eBike-batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.

531

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

540

Temperaturfeil

Elsykkelens temperatur er utenfor det tillatte området. Slå av
eBike-systemet, slik at drivenheten kan avkjøles eller varmes opp
til tillatt temperaturområde. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

550

En strømforbruker som ikke er tillatt, har
blitt registrert.

Fjern strømforbrukeren. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

580

Feil ved programvareversjon

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

591

Autentiseringsfeil

Slå av eBike-systemet. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.

592

Inkompatibel komponent

Bruk et kompatibelt display. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

593

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

595, 596

Kommunikasjonsfeil

Kontroller ledningene til giret, og start systemet på nytt. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

602

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

603

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

605

Feil ved batteritemperatur

Batteriets temperatur er utenfor det tillatte området. Slå av eBikesystemet, slik at batteriet kan avkjøles eller varmes opp til tillatt
temperaturområde. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

606

Ekstern batterifeil

Kontroller kablingen. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

610

Feil ved batterispenning

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

620

Feil ved lader

Skift ut laderen. Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

640

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

655

Flere feil ved batteriet

Slå av eBike-systemet. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.

656

Feil ved programvareversjon

Kontakt Bosch eBike-forhandleren for
oppdatering av programvaren.

7xx

Feil på komponenter fra andre
leverandører

Se bruksanvisningen fra produsenten av komponenten.

800

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

810

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

820

Feil på ledningen til
hjulhastighetssensoren foran

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
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Kode

Årsak

Løsning

821 ... 826

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren foran

Start systemet på nytt, og foreta en prøvetur på minst to minutter.
ABS-kontrollampen på slukke. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

Det kan hende at sensorskiven ikke er på
plass, eller at den er defekt eller montert
feil. Merkbar forskjell mellom
dekkdiameteren på forhjulet og bakhjulet;
ekstrem bruk, for eksempel sykling på
bakhjulet
830

Feil på ledningen til
hjulhastighetssensoren bak

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

831
833 ... 835

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren bak

Start systemet på nytt, og foreta en prøvetur på minst to minutter.
ABS-kontrollampen på slukke. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

Det kan hende at sensorskiven ikke er på
plass, eller at den er defekt eller montert
feil. Merkbar forskjell mellom
dekkdiameteren på forhjulet og bakhjulet;
ekstrem bruk, for eksempel sykling på
bakhjulet
840

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

850

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

860, 861

Feil på spenningsforsyningen

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

870, 871
880
883 ... 885

Kommunikasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

889

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

890

ABS-kontrollampen er defekt eller
mangler; det kan eventuelt hende at ABS
ikke fungerer.

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

Ingen
visning

Intern feil i kjørecomputeren

Start eBike-systemet på nytt ved å slå det av og på.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Ingen komponenter må senkes ned i vann eller rengjøres
med høytrykksspyler. Dette gjelder også drivenheten.
Kjørecomputeren må bare rengjøres med en myk klut fuktet
med vann. Bruk ikke rengjøringsmidler.
Få inspisert eBike-systemet teknisk minst en gang i året
(bl.a. mekaniske deler, oppdatert systemprogramvare).
Sykkelprodusenten eller -forhandleren kan også legge
kjørelengde og/eller tidsrom til grunn for servicetidspunktet.
Da vil kjørecomputeren vise servicetidspunktet i fire
sekunder hver gang den slås på.
Kontakt en autorisert sykkelforhandler for service eller
reparasjoner på eBike.
u Få utført alle reparasjoner hos en autorisert
sykkelforhandler.

Bosch eBike Systems

Kundeservice og kundeveiledning
Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
eBike-systemet og systemkomponentene.
Du finner kontaktinformasjon til autoriserte
sykkelforhandlere på nettsiden www.bosch-ebike.com.

Transport
u

Hvis du transporterer eBike utenfor bilen, for
eksempel på et sykkelstativ, må du ta av
kjørecomputeren og eBike-batteriet slik at du unngå
skader på disse.

Deponering
Drivenheten, kjørecomputeren inkl.
betjeningsenheten, batteriet,
hastighetssensoren, tilbehør og emballasje skal
leveres til gjenvinning.
eBike og komponentene til sykkelen må ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!

1 270 020 XBI | (11.03.2020)

Norsk – 8
Iht. det europeiske direktivet
2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht.
det europeiske direktivet 2006/66/EC må
defekte eller brukte batterier/oppladbare
batterier samles adskilt og leveres inn for
miljøvennlig resirkulering.
Lever Bosch eBike-komponenter som ikke lenger kan
brukes, til en autorisert sykkelforhandler.
Rett til endringer forbeholdes.

1 270 020 XBI | (11.03.2020)

Bosch eBike Systems

Purion
BUI215

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com

1 207 020 XBP (2020.03) T / 100 WEU

2

2|

(a)
(b)
(c)
(j)

(d)
(e)

(i)

(h)

(g)

(f)

(8) (9)

(1)

(7)

(6)
(5)

LK
WA

(2)

(3)

(4)

1 207 020 XBP | (11.03.2020)

Bosch eBike Systems

|3

A

LK
WA

(3)
(4)

(10)

Bosch eBike Systems

1 207 020 XBP | (11.03.2020)

4|

1 207 020 XBP | (11.03.2020)

Bosch eBike Systems

Norsk – 1

Sikkerhetsanvisninger

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Visning i enhet km/h
Visning i enhet mph
Visning av totaldistanse TOTAL
Visning av rekkevidde RANGE
Servicepåminnelse
Indikator for batteriladenivå
Indikator for lys
Visning av fremdriftshjelp/verdivisning
Strekningsvisning TRIP

Les sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene tas
til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.
Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,
refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.
u Du må ikke la deg forstyrre av visningene på
kjørecomputeren. Det kan oppstå farlige situasjoner hvis
du ikke til enhver tid følger med på trafikken. Hvis du i
tillegg til å endre fremdriftshjelpen ønsker å foreta
inntasting på kjørecomputeren, må du stoppe før du gjør
dette.
u Følg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle
bruksanvisningene for eBike-systemet og
brukerhåndboken for din eBike.
u Still inn displaylysstyrken slik at du kan oppfatte
viktig informasjon eller varselsymboler. Feil innstilling
av displaylysstyrken kan føre til farlige situasjoner.

Tekniske data

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

A) Vi anbefaler å bruke batteriene som tilbys av Bosch. Disse kan
bestilles hos din sykkelforhandler
(artikkelnummer: 1 270 016 819).
B) ved lukket USB-deksel
Bosch eBike-systemet bruker FreeRTOS
(se http://www.freertos.org).

Kjørecomputer

Purion

Produktkode

BUI215

Batterier A)

2 × 3 V CR2016

Driftstemperatur

°C

–5 ... +40

Lagringstemperatur

°C

+10 ... +40

Kapslingsgrad B)
Vekt, ca.

IP 54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)
kg

0,1

Forskriftsmessig bruk
Kjørecomputeren Purion er beregnet for styring av et Bosch
eBike-system og visning av kjøredata.
I tillegg til funksjonene som vises her, kan det når som helst
lanseres programvareendringer for feilretting og
funksjonsendringer.

Illustrerte komponenter
Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på
illustrasjonene på grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.
Enkelte illustrasjoner i denne bruksanvisningen kan avvike
fra de faktiske forholdene, avhengig av utstyret på din eBike.
(1) Av/på-knapp for kjørecomputer
(2) Knapp for skyvehjelp WALK
(3) Festeskrue for kjørecomputer
(4) Holder for kjørecomputer
(5) Knapp for reduksjon av fremdriftshjelp –
(6) Knapp for økning av fremdriftshjelp +
(7) Display
(8) Beskyttelsesdeksel for USB-kontakt
(9) USB-diagnosekontakt (bare for vedlikehold)
(10) Deksel for batterirom
Visningselementer på kjørecomputeren
(a) Speedometervisning

Bosch eBike Systems
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Bruk
Symboler og deres betydning
Symbol

Forklaring
Kort trykk på knappen (mindre enn
1 sekund)
Middels langt trykk på knappen (mellom
1 sekund og 2,5 sekunder)
Langt trykk på knappen (mer enn
2,5 sekunder)

Igangsetting
Forutsetninger
eBike-systemet kan bare aktiveres når følgende
forutsetninger er oppfylt:
– Et tilstrekkelig ladet batteri er satt inn (se
bruksanvisningen for batteriet).
– Hastighetssensoren er riktig tilkoblet (se
bruksanvisningen for drivenheten).
Slå eBike-systemet på/av
Du slår på eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk på av/på-knappen (1) på kjørecomputeren med
eBike-batteriet satt inn.
– Trykk på av/på-knappen til eBike-batteriet (se
bruksanvisningen for batteriet).
Motoren aktiveres så snart du trår på pedalene (unntatt i
funksjonen skyvehjelp eller i fremdriftshjelpnivået OFF).
Motoreffekten avhenger av nivået på fremdriftshjelpen som
er stilt inn på kjørecomputeren.
Når du slutter å trå på pedalene i normalmodus, eller så snart
sykkelen har kommet opp i en hastighet på 25/45km/h
kobles hjelpen fra eBike-motoren ut. Motoren aktiveres
automatisk igjen når du trår på pedalene og hastigheten er
under 25/45 km/h.
Du slår av eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk på av/på-knappen (1) til kjørecomputeren.
– Slå av eBike-batteriet med av/på-knappen til dette
(enkelte sykkelprodusenter har løsninger der det ikke er
tilgang til av/på-knappen til batteriet, se
bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
Etter utkoblingen slås systemet av. Dette tar ca. 3 sekunder.
Det er ikke mulig å slå det på igjen umiddelbart før det er helt
stoppet.
Hvis ikke elsykkelen beveges og ingen knapp på
kjørecomputeren trykkes på ca. 10 minutter, slås eBikesystemet automatisk av for å spare energi.
Merknad: Slå alltid av eBike-systemet når du parkerer
elsykkelen.
Merknad: Hvis batteriene til kjørecomputeren er tomme,
kan du fortsatt slå på eBike med sykkelbatteriet. Det
anbefales imidlertid at batteriene byttes snarest mulig, slik
at du unngår skader.

Skifte batterier (se bilde A)
Hvis LOW BAT vises på displayet til kjørecomputeren, tar du
kjørecomputeren fra styret ved å skru ut festeskruen (3) til
kjørecomputeren. Åpne dekselet til batterirommet (10) med
en mynt, ta ut de tomme batteriene og sett inn nye batterier
av typen CR2016. Du kan få kjøpt batteriene som anbefales
av Bosch, hos sykkelforhandleren.
Pass på riktig polaritet når du setter inn batteriene.
Lukk batterirommet igjen, og fest kjørecomputeren på styret
til din eBike med festeskruen (3).

Slå skyvehjelp på/av
Skyvehjelpen kan gjøre det lettere å skyve din eBike.
Hastigheten i denne funksjonen avhenger av hvilket gir som
er valgt og kan maksimalt komme opp i 6 km/h. Jo lavere gir
som er valgt, desto mindre er hastigheten i funksjonen
skyvehjelp (ved full effekt).
u Funksjonen skyvehjelp må utelukkende brukes ved
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene på eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen er i bruk.
For å aktivere skyvehjelpen trykker du kort på knappen
WALK på kjørecomputeren. Etter aktivering trykker du på
knappen + innen 3 sekunder og holder den inne. Motoren til
elsykkelen kobles inn.
Merk: Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
fremdriftshjelpnivået OFF.
Skyvehjelpen slås av i følgende situasjoner:
– Du slipper knappen +,
– hjulene på eBike blir blokkert (f.eks. på grunn av
bremsing eller støt mot en hindring),
– hastigheten overskrider 6 km/h.
Virkemåten til skyvehjelpen er underlagt landsspesifikke
bestemmelser og kan derfor avvike fra beskrivelsen over.

Stille inn fremdriftshjelpnivået
Du kan stille inn på kjørecomputeren hvor mye tråhjelp du
skal få av eBike-motoren. Nivået på fremdriftshjelpen kan
endres også mens du er på tur.
Merk: På enkelte utførelser kan nivået på fremdriftshjelpen
være forhåndsinnstilt og ikke mulig å endre. Antallet
fremdriftshjelpnivåer kan også være mindre enn beskrevet
her.
Sykkelen har følgende fremdriftshjelpnivåer som
maksimum:
– OFF: Hjelpen fra motoren er slått av, og eBike kan brukes
som en vanlig tråsykkel. Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
dette fremdriftshjelpnivået.
– ECO: aktiv hjelp ved maksimal effektivitet, for maksimal
rekkevidde
– TOUR: konstant hjelp, for turer med stor rekkevidde

Kjørecomputerens strømforsyning
Kjørecomputeren får spenning fra to CR2016-knappceller.
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– SPORT/eMTB:
SPORT: kraftfull hjelp, for sportslig sykling i kupert
terreng og i bytrafikk
eMTB: optimal hjelp i ethvert terreng, sportslig
igangkjøring, forbedret dynamikk, maksimal ytelse
(eMTB bare i kombinasjon med drivenhetene
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX og BDU480 CX. En
programvareoppdatering kan eventuelt være nødvendig.)
– TURBO: maksimal hjelp opp til høy tråkkfrekvens, for
sportslig sykling
For å øke hjelpen trykker du kort på knappen + (6) på
kjørecomputeren gjentatte ganger til ønsket nivå på hjelpen
vises i (i). For å senke nivået trykker du kort på knappen –
(5).
Hvis TRIP, TOTAL eller RANGE er stilt inn i visningen, vises
dette på displayet en kort stund (ca. 1 sekund) ved endring
av hjelpen.

Slå lysene på sykkelen på/av
I utførelsen der sykkellyset får strøm fra eBike-systemet kan
front- og baklykten slås på samtidig med et middels langt
trykk på knappen +. For å slå av lysene på sykkelen
trykker du lenge på knappen +.
Når lyset er slått på, vises belysningssymbolet (h).
Kontroller at lysene på sykkelen fungerer riktig før hver
sykkeltur.
Kjørecomputeren lagrer lysstatusen og aktiverer eventuelt
lyset i samsvar med den lagrede statusen etter en ny start.
Lyset på sykkelen har ingen innflytelse på bakgrunnslyset til
displayet.

Bosch eBike Systems
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Visninger og innstillinger på
kjørecomputeren

Handling

Knapper Varighet

Øke fremdriftshjelpen

+

Redusere fremdriftshjelpen

–

Indikator for batteriladenivå

Visning TRIP, TOTAL, RANGE,
fremdriftshjelpmoduser

–

Slå på lysene på sykkelen

+

Slå av lysene på sykkelen

+

Nullstille turstrekning

–+

Skrivere skyvehjelp
Utføre skyvehjelp

WALK
+

1.
2. etter ønske

Stille om fra kilometer til miles

–

1. hold
2.

Vise versjon A)B)

–+

1. hold
2.

Stille inn displaylysstyrke C)

–+

1. hold
2.

Ladetilstandsvisningen (g) viser ladetilstanden til eBikebatteriet. Ladetilstanden til eBike-batteriet vises også av
lysdiodene på selve batteriet.
I visningen (g) tilsvarer hver strek i batterisymbolet ca. 20 %
kapasitet:
eBike-batteriet er fulladet.
eBike-batteriet bør lades opp.
LED-lampene til ladetilstandsvisningen på
batteriet slukker. Kapasiteten til fremdriftshjelp er
brukt opp, og hjelpen kobles ut litt etter litt.
Kapasiteten som er igjen, står til disposisjon for
lys. Visningen blinker.
Kapasiteten til eBike-batteriet rekker til lys på
sykkelen i ca. 2 timer.

Visning av hastighet og distanse

– eller +
A) eBike-systemet må være slått av.
B) Informasjonen vises som rulletekst.
C) Displayet må være slått av.

I speedometervisningen (a) vises alltid hastigheten for
øyeblikket.
I visningen (i) vises som standard alltid den siste
innstillingen. Ved gjentatte middels lange trykk på
knappen – vises turstrekning TRIP, kilometer totalt TOTAL
og batteriets rekkevidde RANGE. (Kort trykk på
knappen – gjør at nivået på hjelpen senkes!)
For å nullstille turstrekningen TRIP velger du
kjørestrekningen TRIP og trykker samtidig lenge på
knappene + og –. Først vises RESET på displayet. Hvis du
fortsetter å trykke på de to knappene, stilles turstrekningen
TRIP på 0.
For å nullstille rekkevidden RANGE velger du rekkevidden
RANGE og trykker samtidig lenge på knappene + og –.
Først vises RESET på displayet. Hvis du fortsetter å trykke
på de to knappene, stilles turstrekningen TRIP på 0.
Du kan endre verdiene som vises, fra kilometer til miles ved
å holde knappen – inntrykt og trykke kort på av/påknappen (1).
For vedlikehold kan versjonene til delsystemene og deres
typedelenummer vises dersom delsystemene gir denne
informasjonen videre (avhengig av delsystemet). Med
systemet slått av trykker du samtidig på knappene – og + og
trykker deretter på av/på-knappen (1).
USB-kontakten er forbeholdt tilkobling av
diagnosesystemer. USB-kontakten har ingen annen
funksjon.
u USB-inngangen må alltid være helt lukket med
beskyttelsesdekselet (8).
Handling

Knapper Varighet

Slå på kjørecomputeren
Slå av kjørecomputeren
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Visning av feilkode
Komponentene i eBike-systemet kontrolleres hele tiden
automatisk. Hvis en feil blir oppdaget, vises en feilkode på
kjørecomputeren.

Avhengig av feiltypen koples motoren eventuelt også
automatisk ut. Videresykling uten støtte fra motoren er alltid
mulig. Elsykkelen bør inspiseres før du sykler flere turer.
u Få utført alle reparasjoner hos en autorisert
sykkelforhandler.

Kode

Årsak

410

Én eller flere knapper på kjørecomputeren Kontroller om knappene er blokkert, for eksempel på grunn av
er blokkert.
skitt. Rengjør eventuelt knappene.

414

Forbindelsesproblem på
betjeningsenheten

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

418

Én eller flere knapper på
betjeningsenheten er blokkert.

Kontroller om knappene er blokkert, for eksempel på grunn av
skitt. Rengjør eventuelt knappene.

419

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

422

Problem med forbindelsen med motoren

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

423

Problem med forbindelsen til eBikebatteriet

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

424

Kommunikasjonsfeil mellom
komponentene

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

426

Intern tidsoverskridelsesfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler. I denne feiltilstanden er det ikke mulig å
se eller tilpasse dekkomkretsen i menyen for grunnleggende
innstillinger.

430

Det interne batteriet til kjørecomputeren
er tomt (ikke for BUI350)

Lad kjørecomputeren (i holderen eller via USB-tilkoblingen)

431

Feil ved programvareversjon

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

440

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

450

Intern programvarefeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

460

Feil på USB-tilkobling

Ta ledningen ut av USB-tilkoblingen til kjørecomputeren. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

490

Intern feil i kjørecomputeren

Få inspisert kjørecomputeren

500

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

502

Feil på lyset til sykkelen

Kontroller lyset og de tilhørende ledningene. Start systemet på
nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBikeforhandler.

503

Feil i hastighetssensoren

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

504

Manipulering av hastighetssignalet er
registrert.

Kontroller plasseringen av eikemagneten, og juster den eventuelt.
Kontroller med hensyn til manipulering (tuning). Hjelpen fra
motoren reduseres.

510

Intern sensorfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

511

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

530

Batterifeil

Slå av elsykkelen. Ta ut eBike-batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.

Bosch eBike Systems
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Kode

Årsak

Løsning

531

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

540

Temperaturfeil

Elsykkelens temperatur er utenfor det tillatte området. Slå av
eBike-systemet, slik at drivenheten kan avkjøles eller varmes opp
til tillatt temperaturområde. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

550

En strømforbruker som ikke er tillatt, har
blitt registrert.

Fjern strømforbrukeren. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

580

Feil ved programvareversjon

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

591

Autentiseringsfeil

Slå av eBike-systemet. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.

592

Inkompatibel komponent

Bruk et kompatibelt display. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

593

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

595, 596

Kommunikasjonsfeil

Kontroller ledningene til giret, og start systemet på nytt. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

602

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

603

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

605

Feil ved batteritemperatur

Batteriets temperatur er utenfor det tillatte området. Slå av eBikesystemet, slik at batteriet kan avkjøles eller varmes opp til tillatt
temperaturområde. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

606

Ekstern batterifeil

Kontroller kablingen. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

610

Feil ved batterispenning

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

620

Feil ved lader

Skift ut laderen. Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

640

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

655

Flere feil ved batteriet

Slå av eBike-systemet. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.

656

Feil ved programvareversjon

Kontakt Bosch eBike-forhandleren for
oppdatering av programvaren.

7xx

Feil på komponenter fra andre
leverandører

Se bruksanvisningen fra produsenten av komponenten.

800

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

810

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

820

Feil på ledningen til
hjulhastighetssensoren foran

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

821 ... 826

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren foran

Start systemet på nytt, og foreta en prøvetur på minst to minutter.
ABS-kontrollampen på slukke. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

Det kan hende at sensorskiven ikke er på
plass, eller at den er defekt eller montert
feil. Merkbar forskjell mellom
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Kode

Årsak

Løsning

dekkdiameteren på forhjulet og bakhjulet;
ekstrem bruk, for eksempel sykling på
bakhjulet
830

Feil på ledningen til
hjulhastighetssensoren bak

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

831
833 ... 835

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren bak

Start systemet på nytt, og foreta en prøvetur på minst to minutter.
ABS-kontrollampen på slukke. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

Det kan hende at sensorskiven ikke er på
plass, eller at den er defekt eller montert
feil. Merkbar forskjell mellom
dekkdiameteren på forhjulet og bakhjulet;
ekstrem bruk, for eksempel sykling på
bakhjulet
840

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

850

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

860, 861

Feil på spenningsforsyningen

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

870, 871
880
883 ... 885

Kommunikasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

889

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

890

ABS-kontrollampen er defekt eller
mangler; det kan eventuelt hende at ABS
ikke fungerer.

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

Ingen
visning

Intern feil i kjørecomputeren

Start eBike-systemet på nytt ved å slå det av og på.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Ingen komponenter må senkes ned i vann eller rengjøres
med høytrykksspyler. Dette gjelder også drivenheten.
Kjørecomputeren må bare rengjøres med en myk klut fuktet
med vann. Bruk ikke rengjøringsmidler.
Få inspisert eBike-systemet teknisk minst en gang i året
(bl.a. mekaniske deler, oppdatert systemprogramvare).
I tillegg kan sykkelprodusenten eller -forhandleren lagre en
kjørelengde som servicetidspunkt i systemet.
Kjørecomputeren vil da vise tid for service med (f) .
Kontakt en autorisert sykkelforhandler for service eller
reparasjoner på eBike.

hastighetssensoren, tilbehør og emballasje skal
leveres til gjenvinning.
eBike og komponentene til sykkelen må ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!
Iht. det europeiske direktivet
2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht.
det europeiske direktivet 2006/66/EC må
defekte eller brukte batterier/oppladbare
batterier samles adskilt og leveres inn for
miljøvennlig resirkulering.
Lever Bosch eBike-komponenter som ikke lenger kan
brukes, til en autorisert sykkelforhandler.
Rett til endringer forbeholdes.

Kundeservice og kundeveiledning
Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
eBike-systemet og systemkomponentene.
Du finner kontaktinformasjon til autoriserte
sykkelforhandlere på nettsiden www.bosch-ebike.com.

Deponering
Drivenheten, kjørecomputeren inkl.
betjeningsenheten, batteriet,

Bosch eBike Systems
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Sikkerhetsanvisninger
Les sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene tas
til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.
Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,
refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.
u Du må ikke la deg forstyrre av visningene på
kjørecomputeren. Det kan oppstå farlige situasjoner hvis
du ikke til enhver tid følger med på trafikken. Hvis du i
tillegg til å endre fremdriftshjelpen ønsker å foreta
inntasting på kjørecomputeren, må du stoppe før du gjør
dette.
u Still inn displaylysstyrken slik at du kan oppfatte
viktig informasjon eller varselsymboler. Feil innstilling
av displaylysstyrken kan føre til farlige situasjoner.
u Du må ikke åpne kjørecomputeren. Kjørecomputeren
kan bli ødelagt hvis den åpnes, og garantien vil da
opphøre.
u Du må ikke bruke kjørecomputeren som håndtak. Hvis
du løfter elsykkelen ved å holde i kjørecomputeren, kan
kjørecomputeren skades permanent.
u Du må ikke sette sykkelen opp ned på styret og setet
hvis kjørecomputeren eller holderen til denne rager ut
over styret. Kjørecomputeren eller holderen kan få
permanente skader. Ta også ut kjørecomputeren før
sykkelen festes i en monteringsholder, slik at ikke
kjørecomputeren faller ut eller skades.
u Forsiktig! Under bruk av kjørecomputeren med
Bluetooth® og/eller trådløst nett kan det oppstå
forstyrrelse på andre apparater og anlegg, fly og
medisinsk utstyr (f.eks. pacemakere og høreapparater).
Skader på mennesker og dyr i umiddelbar nærhet kan
heller ikke utelukkes helt. Bruk ikke kjørecomputeren
med Bluetooth® i nærheten av medisinsk utstyr,
bensinstasjoner, kjemiske anlegg, steder med
eksplosjonsfare eller på sprengningsområder. Bruk ikke
kjørecomputeren med Bluetooth® om bord på fly. Unngå
langvarig bruk nær kroppen.
u Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte
varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk
av dette ordmerket / denne logoen av Bosch eBike
Systems skjer på lisens.
u Kjørecomputeren er utstyrt med et radiogrensesnitt.
Lokale restriksjoner for bruk av dette, for eksempel
om bord på fly eller på sykehus, må overholdes.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
Forskriftsmessig bruk
Kjørecomputeren Kiox er beregnet for styring av et Bosch
eBike-system og visning av kjøredata.
For at alle funksjonene til kjørecomputeren Kiox skal kunne
brukes, kreves en kompatibel smarttelefon med
eBikeConnect-appen (finnes i App Store eller Google Play
Store) og registrering i eBike Connect-portalen
(www.ebike-connect.com).

Illustrerte komponenter
Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på
illustrasjonene på grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.
(1) Kjørecomputer
(2) Display
(3) Knapp for lys på sykkel
(4) Av/på-knapp for kjørecomputer
(5) Holder for kjørecomputer
(6) USB-tilkobling
(7) Betjeningsenhet
(8) Bla forover/til høyre-knapp >
(9) Valgknapp
(10) Bla bakover/til venstre-knapp <
(11) Knapp for redusert fremdriftshjelp –/
bla ned
(12) Knapp for økt fremdriftshjelp +/
bla opp
(13) Knapp for skyvehjelp
(14) Kontakter til drivenheten
(15) Blokkeringsskrue for kjørecomputeren
(16) Styreskrue
(17) Deksel for USB-inngangA)
(18) Magnetfeste
(19) Holder for betjeningsenhet
A) Kan fås som reservedel

Personvernerklæring
Hvis kjørecomputeren sendes til Bosch for service, kan
eventuelt dataene som er lagret på kjørecomputeren,
overføres til Bosch.

Bosch eBike Systems
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Tekniske data
Kjørecomputer

Kiox

Produktkode
Ladestrøm USB-inngang
maks.A)
Ladespenning USB-inngang

BUI330
mA

1000

V

USB-ladekabelB)

5
1 270 016 360

Driftstemperatur

°C

−5 … +40

Ladetemperatur

°C

0 … +40

Lagringstemperatur

°C

+10 … +40

Li-ion-batteri internt

V
mAh

3,7
230

KapslingsgradC)
Vekt, ca.

IP x7
g

60

– Frekvens

MHz

2400–2480

– Sendeeffekt

mW

< 10

Bluetooth® Low Energy

A) ved omgivelsestemperatur <25 °C
B) Inngår ikke i standardleveransen
C) ved lukket USB-deksel

Samsvarserklæring
Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, erklærer herved
at radioutstyrstypen Kiox er i samsvar med direktivet
2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUsamsvarserklæringen finnes på følgende nettadresse:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

(se „Kjørecomputerens strømforsyning“, Side Norsk – 3)
eller via eBike-systemet.
Betjeningsenheten bør være plassert slik at knappene
nesten står loddrett mot styret.
Ved første gangs bruk vises først språkvalget, og deretter
kan du få en forklaring av viktige funksjoner og visninger via
menypunktet <Intro to Kiox (Innføring i Kiox)>.
Menypunktet kan også hentes frem senere via <Settings
(Innstillinger)> → <Information (Informasjon)>.
Velge systeminnstillinger
Sett kjørecomputeren i holderen, og følg fremgangsmåten
under. Sykkelen skal stå stille:
Gå til statusskjermbildet (gå til den første visningen med
knappen < (10) på betjeningsenheten), og åpne <Settings
(Innstillinger)> med valgknappen.
Med knappene – (11) og + (12) kan du velge ønsket
innstilling og åpne denne og eventuelle undermenyer med
valgknappen (9). Fra den aktuelle innstillingsmenyen kan du
bla tilbake til den forrige menyen med knappen < (10).
I <Sys settings (Systeminnstillinger)> kan du foreta
følgende innstillinger:
– <Brightness (Lysstyrke)>
– <Time (Tid)>
– <Date [DD.Mon.YYYY] (Dato [DD.MND.ÅÅÅÅ])>
– <Time zone (Tidssone)>
– <24h form (24-timersformat)>
– <Brgh backg. (Lys bakgrunn)>
– <Imp. units (Britiske enheter)>
– <Language (Språk)>
– <Factory reset (Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger)>

Montering

Ta eBike-systemet i bruk

Sette inn og ta ut kjørecomputeren (se bilde A)

Forutsetninger

Sett først den nedre delen av Kiox på holderen (5), og fell
den litt frem til det merkes at kjørecomputeren festes i
magnetholderen.
For å ta den ut holder du oppe på kjørecomputeren og
trekker den mot deg til den løsner fra magnetholderen.
u Ta av kjørecomputeren når du parkerer din eBike.
Det er mulig å feste kjørecomputeren slik at den ikke kan tas
ut av holderen. Løsne styreskruen (16) helt til holderen til
Kiox kan svinges ut på siden. Sett kjørecomputeren i
holderen. Skru inn blokkeringsskruen (M3, 6 mm lang) i
gjengene til kjørecomputeren fra undersiden (bruk av en
lengre skrue kan føre til skade på kjørecomputeren). Sving
holderen tilbake igjen, og stram styreskruen som angitt av
produsenten.

eBike-systemet kan bare aktiveres når følgende
forutsetninger er oppfylt:
– Det er satt inn et tilstrekkelig ladet eBike-batteri (se
bruksanvisningen for batteriet).
– Kjørecomputeren sitter riktig i holderen.

Bruk
Før første gangs bruk
Kiox leveres med delvis ladet batteri. Før første gangs bruk
må dette batteriet lades i minst 1 time via USB-inngangen
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Slå eBike-systemet på/av
Du slår på eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk kort én gang på av/på-knappen (4) til
kjørecomputeren med kjørecomputeren og eBikebatteriet satt inn.
– Trykk på av/på-knappen til eBike-batteriet hvis
kjørecomputeren er satt inn (enkelte sykkelprodusenter
har løsninger der det ikke er tilgang til av/på-knappen til
batteriet, se bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
Motoren aktiveres så snart du trår på pedalene (unntatt i
funksjonen skyvehjelp eller i fremdriftshjelpnivået OFF).
Motoreffekten avhenger av nivået på fremdriftshjelpen som
er stilt inn på kjørecomputeren.
Når du slutter å trå på pedalene i normalmodus, eller så snart
sykkelen har kommet opp i en hastighet på 25/45km/h
kobles hjelpen fra eBike-motoren ut. Motoren aktiveres
Bosch eBike Systems

Norsk – 3
automatisk igjen når du trår på pedalene og hastigheten er
under 25/45 km/h.
Du slår av eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk kort på av/på-knappen (4) til kjørecomputeren.
– Slå av eBike-batteriet med av/på-knappen til dette
(enkelte sykkelprodusenter har løsninger der det ikke er
tilgang til av/på-knappen til batteriet, se
bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
– Ta kjørecomputeren ut av holderen.
Hvis det ikke er behov for effekt fra eBike-motoren i løpet av
ca. 10 minutter (for eksempel fordi sykkelen står i ro) og
ingen knapp på kjørecomputeren eller betjeningsenheten til
eBike trykkes, slås eBike-systemet og dermed også batteriet
av automatisk, for å spare strøm.

Kjørecomputerens strømforsyning
Når kjørecomputeren sitter i holderen (5), et tilstrekkelig
ladet eBike-batteri er satt på elsykkelen og eBike-systemet
er slått på, får kjørecomputerbatteriet strøm fra
eBike‑batteriet og lades.
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen (5), skjer
strømforsyningen via kjørecomputerbatteriet. Hvis
kjørecomputerbatteriet er svakt, vises en varselmelding på
displayet.
Når du skal lade kjørecomputerbatteriet, setter du
kjørecomputeren i holderen (5) igjen. Hvis du ikke lader
eBike-batteriet på dette tidspunktet, slås eBike-systemet
automatisk av etter 10 minutter uten aktivering. Da avsluttes
også ladingen av kjørecomputerbatteriet.
Du kan også lade kjørecomputeren via USB-inngangen (6).
Da åpner du beskyttelsesdekselet (17). Koble USBkontakten til kjørecomputeren til en vanlig USB-lader (følger
ikke med som standard) via en Micro-USB-kabel eller til
USB-inngangen på en datamaskin (maks. 5 V ladespenning;
maks. 500 mA ladestrøm).
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen (5), forblir alle
verdiene for funksjonene lagret, og de vises kontinuerlig.
Uten ny lading av Kiox-batteriet beholdes dato og klokkeslett
i maksimalt 6 måneder. Etter at den er slått på igjen blir dato
og klokkeslett stilt inn på nytt på smarttelefonen ved
Bluetooth®-forbindelse med appen og vellykket GPSlokalisering.
Merknad: Kiox lades bare når den er slått på.
Merknad: Hvis Kiox slås av under lading med USB-kabel, kan
den ikke slås på igjen før USB-kabelen er trukket ut.
Merknad: For maksimal levetid for kjørecomputerbatteriet
bør det lades i en time hver tredje måned.

Indikator for batteriladenivå
Ladenivået til eBike-batteriet d (se „Startskjermbilde“,
Side Norsk – 6) kan vises på statusskjermbildet og i
statuslinjen. Ladenivået til eBike-batteriet vises også av
lysdiodene på selve eBike-batteriet.
Farge på visningen

Forklaring

Hvit

eBike-batteriet er over 30 %
ladet.
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Farge på visningen

Forklaring

Gul

Ladenivået til eBike-batteriet
er mellom 15 og 30 %.

Rød

Ladenivået til eBike-batteriet
er mellom 0 og 15 %.

Rød + !

Kapasiteten til
fremdriftshjelp er brukt opp,
og hjelpen kobles ut.
Kapasiteten som gjenstår,
står til disposisjon for lysene
på sykkelen og
kjørecomputeren.
Hvis eBike-batteriet lades på hjulet, vises en tilsvarende
melding.
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen (5), lagres det sist
viste batterinivået.

Lagringsmodus/nullstille Kiox
Betjeningscomputeren har en strømsparende lagringsmodus
som reduserer utladingen av det interne batteriet til et
minimum. I denne modusen går dato og klokkeslett tapt.
Denne modusen kan utløses med et langt trykk (minst
8 sekunder) på av/på-knappen (4) til kjørecomputeren.
Hvis ikke kjørecomputeren starter når av/på-knappen (4)
trykkes kort, er kjørecomputeren i lagringsmodus.
Du kan avslutte lagringsmodus igjen ved å trykke på av/påknappen (4) i minst 2 sekunder.
Kjørecomputeren registrerer om den er i helt funksjonsklar
tilstand. Hvis du trykker på av/på-knappen (4) i minst
8 sekunder når kjørecomputeren er helt funksjonsklar
tilstand, skifter kjørecomputeren til lagringsmodus. Hvis
Kiox mot formodning ikke skulle befinne seg i funksjonsklar
tilstand og ikke kan betjenes, fører et langt trykk (minst
8 sekunder) på av/på-knappen (4) til at den nullstilles. Etter
nullstillingen starter kjørecomputeren automatisk på nytt
etter ca. 5 sekunder. Hvis ikke Kiox starter på nytt, trykker
du på av/på-knappen (4) i 2 sekunder.
For å tilbakestille Kiox til fabrikkinnstillingene velger du
<Settings (Innstillinger)> → <Sys settings
(Systeminnstillinger)> → <Factory reset (Tilbakestilling
til fabrikkinnstillinger)>. Alle brukerdata vil da gå tapt.

Stille inn fremdriftshjelpnivået
Du kan stille inn på betjeningsenheten (7) hvor mye tråhjelp
du skal få av eBike-motoren. Nivået på hjelpen kan endres
også mens du er på tur.
Merk: På enkelte utførelser kan nivået på fremdriftshjelpen
være forhåndsinnstilt og ikke mulig å endre. Antallet
fremdriftshjelpnivåer kan også være mindre enn beskrevet
her.
Sykkelen har følgende fremdriftshjelpnivåer som
maksimum:
– OFF: Hjelpen fra motoren er slått av, og eBike kan brukes
som en vanlig tråsykkel. Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
dette fremdriftshjelpnivået.

1 270 020 XBK | (17.03.2020)

Norsk – 4
– ECO: aktiv hjelp ved maksimal effektivitet, for maksimal
rekkevidde
– TOUR: konstant hjelp, for turer med stor rekkevidde
– SPORT/eMTB:
SPORT: kraftfull hjelp, for sportslig sykling i kupert
terreng og i bytrafikk
eMTB: optimal hjelp i ethvert terreng, sportslig
igangkjøring, forbedret dynamikk, maksimal ytelse
(eMTB bare i kombinasjon med drivenhetene
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX og BDU480 CX. En
programvareoppdatering kan eventuelt være nødvendig.)
– TURBO: maksimal hjelp opp til høy tråkkfrekvens, for
sportslig sykling
For å øke nivået på hjelpen trykker du gjentatte ganger på
knappen + (12) på betjeningsenheten helt til ønsket nivå på
hjelpen vises. For å senke nivået trykker du på knappen –
(11).
Ønsket motoreffekt vises i h (se „Startskjermbilde“,
Side Norsk – 6). Den maksimale motoreffekten avhenger
av valgt nivå på fremdriftshjelpen.
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen (5), lagres det sist
viste fremdriftshjelpnivået.

Slå skyvehjelp på/av
Skyvehjelpen kan gjøre det lettere å skyve din eBike.
Hastigheten i denne funksjonen avhenger av hvilket gir som
er valgt og kan maksimalt komme opp i 6 km/h. Jo lavere gir
som er valgt, desto mindre er hastigheten i funksjonen
skyvehjelp (ved full effekt).
u Funksjonen skyvehjelp må utelukkende brukes ved
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene på eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen er i bruk.
For å aktivere skyvehjelpen trykker du kort på knappen
WALK på kjørecomputeren. Etter aktivering trykker du på
knappen + innen 3 sekunder og holder den inne. Motoren til
elsykkelen kobles inn.
Merk: Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
fremdriftshjelpnivået OFF.
Skyvehjelpen slås av i følgende situasjoner:
– Du slipper knappen +,
– hjulene på eBike blir blokkert (f.eks. på grunn av
bremsing eller støt mot en hindring),
– hastigheten overskrider 6 km/h.
Virkemåten til skyvehjelpen er underlagt landsspesifikke
bestemmelser og kan derfor avvike fra beskrivelsen over.

Slå lysene på sykkelen på/av
I utførelsen der lyset på sykkelen forsynes med strøm av
eBike-systemet kan front- og baklyset slås på og av samtidig
med knappen (3).
Kontroller at lysene på sykkelen fungerer riktig før hver
sykkeltur.
Når lyset er slått på, lyser indikatoren for lys på sykkelen c
(se „Startskjermbilde“, Side Norsk – 6) i statuslinjen på
displayet.
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Lyset på sykkelen har ingen innflytelse på bakgrunnslyset til
displayet.

Opprette brukernavn
For å kunne bruke alle funksjonene i betjeningssystemet må
du registrere deg på nettet.
Med et brukernavn kan du blant annet analysere dine turdata
og ruter.
Du kan opprette et brukernavn via smarttelefonappen Bosch
eBike Connect eller direkte på www.eBike-Connect.com.
Oppgi informasjonen som er nødvendig for registreringen.
Smarttelefonappen Bosch eBike Connect kan lastes ned
gratis fra App Store (for Apple iPhone) eller Google Play
Store (for Android-enheter).

Koble kjørecomputeren til appen
Bosch eBike Connect
Forbindelse med smarttelefonen opprettes på følgende
måte:
– Start appen.
– Velg fanen <Min eBike>.
– Velg <Legg til ny eBike-enhet>.
– Legg til Kiox.
I appen vises nå en melding om at knappen for sykkellys (3)
skal trykkes i 5 sekunder på kjørecomputeren.
Trykk i 5 sekunder på knappen (3). Kjørecomputeren
aktiverer Bluetooth® Low Energy-forbindelsen automatisk og
skifter til paringsmodus.
Følg anvisningene på skjermen. Brukerdataene
synkroniseres når paringsprosedyren er avsluttet.
Merknad: Bluetooth®-forbindelsene må ikke aktiveres
manuelt.

Activity tracking (Aktivitetssporing)
Registrering eller pålogging i eBike Connect-portalen eller
eBike Connect-appen er nødvendig for registrering av
aktiviteter.
For at aktiviteter skal kunne registreres, må du gi ditt
samtykke til lagring av posisjonsdata i portalen eller appen.
Først da vises aktivitetene dine i portalen og i appen.
Posisjonen registreres bare når kjørecomputeren er koblet
til eBike Connect-appen.

eShift (tilleggsutstyr)
eShift er integreringen av elektroniske girsystemer i eBikesystemet. eShift-komponentene er koblet til drivenheten
elektrisk hos produsenten. Betjeningen av de elektroniske
girsystemene er beskrevet i en egen brukerhåndbok.

eSuspension (tilleggsutstyr)
eSuspension er integreringen av elektroniske dempings- og
fjæringselementer i eBike-systemet. Via Quick Menu
(Hurtigmeny) kan forhåndsdefinerte innstillinger for
eSuspension-systemet velges.
Du finner mer informasjon om innstillingene i
bruksanvisningen fra produsenten av eSuspension.
Bosch eBike Systems
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eSuspension tilbys bare sammen med kjørecomputeren Kiox
og er bare mulig i kombinasjon med drivenhetene BDU450
CX, BDU480 CX og BDU490P.

ABS – blokkeringsfrie bremser (tilleggsutstyr)
Hvis hjulet er utstyrt med Bosch eBike-ABS uten ekstern
kontrollampe, vises kontrollampen på displayet til Kiox ved
systemstart og feil. Du finner mer informasjon om ABS og
hvordan dette systemet fungerer i brukerveiledningen for
ABS.

Lock (premiumfunksjon)
Låsefunksjonen (Lock) kan fås i <Butikk> eBike Connectappen. Etter at Lock-funksjonen er slått på, deaktiveres
hjelpen fra eBike-drivenheten når kjørecomputeren tas ut.
Aktivering er deretter bare mulig med kjørecomputeren som
hører til eBike.
Du finner en detaljert veiledning i nettversjonen av
bruksanvisningen www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Programvareoppdateringer
Programvareoppdateringer overføres i bakgrunnen fra
appen til kjørecomputeren når appen har forbindelse med
kjørecomputeren. Når overføringen av en oppdatering er
fullført, vises dette tre ganger når kjørecomputeren startes
på nytt.
Alternativt kan du sjekke om det finnes oppdateringer på
<Sys settings (Systeminnstillinger)>.

Strømforsyning til eksterne enheter via
USB‑inngang
De fleste enheter som kan forsynes med strøm via USB
(f.eks. diverse mobiltelefoner) kan brukes eller lades ved
hjelp av USB-inngangen.
For at ladingen skal fungere, må kjørecomputeren og et
tilstrekkelig ladet batteri være montert på eBike.
Åpne beskyttelsesdekselet (17) til USB-inngangen på
kjørecomputeren. Koble den eksterne enhetens USB-plugg
til USB-kontakten (6) på kjørecomputeren via en USBladekabel Micro A – Micro B (føres av Bosch eBikeforhandleren).
Etter at forbrukeren er koblet fra, må USB-inngangen lukkes
godt med beskyttelsesdekselet (17) igjen.
En USB-forbindelse er ingen vanntett pluggforbindelse.
Ved sykling i regn må ingen eksterne enheter være
tilkoblet, og USB-inngangen må med
beskyttelsesdekselet (17) være helt lukket.
Obs! Tilkoblede forbrukere kan påvirke elsykkelens
rekkevidde.

Bosch eBike Systems
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Visninger og innstillinger på
kjørecomputeren

b

Merk: Alle grensesnittillustrasjonene og -tekstene på de
følgende sidene representerer gjeldende versjon av
programvaren. Etter en programvareoppdatering kan det
hende at visningene og/eller tekstene på
brukergrensesnittet er litt endret.

Med valgknappen (9) kan du utføre følgende funksjoner:
– Under sykling får du tilgang til hurtigmenyen.
– Du kan åpne innstillingsmenyen i Status screen
(Statusskjermbilde) når sykkelen står stille.
– Du kan bekrefte verdier og anvisninger.
– Du kan avslutte dialogen.
Hvis kjørecomputeren tas ut av holderen uten å slås av, vises
informasjon om den sist kjørte strekningen og
statusinformasjon vekselvis.
Hvis ingen knapp trykkes etter at kjørecomputeren er tatt ut
av holderen, slås den av etter 1 minutt.

Skjermbilderekkefølge
Når kjørecomputeren er satt inn i holderen, kan du hente
frem følgende visninger etter hverandre:
1. Startskjermbilde
2. Tid og rekkevidde
3. Strekning og kjøretid
4. Effekt og tråkkfrekvens
5. Gjennomsnittlig hastighet og maksimal hastighet
6. Strekning, rekkevidde, ytelse og hjertefrekvens
7. Hjertefrekvens
8. Kaloriforbruk og totalstrekning
9. Statusskjermbilde

Startskjermbilde
Når kjørecomputeren er slått på og du setter den i holderen,
vises startskjermbildet.
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j
i

Betjeningslogikk
Med knappene < (10) og > (8) kan de forskjellige
skjermbildene med informasjon om turdata også åpnes
under sykling. Du kan dermed ha begge hendene på styret
mens du sykler.
Med knappene + (12) og – (11) kan du øke eller redusere
nivået på fremdriftshjelpen.
<Settings (Innstillinger)>, som kan åpnes fra Status
screen (Statusskjermbilde), kan ikke tilpasses under
sykling.
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Visning av klokkeslett/hastighet
Visning av fremdriftshjelp
Visning av kjørelys
Ladenivåindikator for eBike-batteri
Visning av hastighetsenhetA)
Hastighet
Hjelpelinje
Motoreffekt
Egen innsats
Gjennomsnittshastighet
Ytelsesvurdering

A) Kan endres via statusskjermbildet <Settings (Innstillinger)>.

Visningene a...d utgjør statuslinjen og vises på alle
skjermbildene. Hvis hastigheten allerede vises på
skjermbildet, skifter visningen a til gjeldende klokkeslett i
timer og minutter. Følgende vises i statuslinjen:
– Hastighet/klokkeslett: den gjeldende hastigheten i km/t
eller mph hhv. gjeldende klokkeslett
– Fremdriftshjelpnivå: visning av valgt fremdriftshjelp for
øyeblikket, med farger
– Lys: et symbol for lys som er slått på
– Ladenivå eBike-batteri: visning av ladenivået i prosent
I ytelsesvurderingen k vises et diagram med hastigheten for
øyeblikket (hvit stolpe) i forhold til din
gjennomsnittshastighet j. Av diagrammet ser du umiddelbart
om hastigheten din for øyeblikket er over eller under
gjennomsnittshastigheten din (til venstre for den svarte
streken = under gjennomsnittsverdien, til høyre for den
svarte streken = over gjennomsnittsverdien).
Via hjelpelinjen g kan du se hvilket skjermbilde du befinner
deg i. Det aktuelle skjermbildet er markert. Med
knappene < (10) og > (8) kan du aktivere flere skjermbilder.
Fra det første startskjermbildet kommer du til
statusskjermbildet med knappen < (10).

Bosch eBike Systems
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Status screen (Statusskjermbilde)
I statusskjermbildet vises
statuslinjen, og i tillegg
gjeldende klokkeslett,
ladenivået til alle batteriene
til Bike og
smarttelefonbatteriet hvis
smarttelefonen er koblet til
via Bluetooth®.
Under denne vises eventuelt
symboler for en aktivert
Bluetooth®-funksjon eller en
enhet som er koblet til via
Bluetooth® (for eksempel en
pulsmåler). I tillegg vises
datoen for den siste synkroniseringen mellom smarttelefon
og Kiox.
I det nedre området har du tilgang til <Settings
(Innstillinger)>.

<Settings (Innstillinger)>
Dette språket i brukergrensesnittet støttes ikke av
kjørecomputeren. I denne bruksanvisningen vises derfor de
engelske tekstene i brukergrensesnittet sammen med en
forklaring på språket i landet.
Du kommer til innstillingsmenyen via statusskjermbildet.
<Settings (Innstillinger)> kan ikke åpnes og ikke tilpasses
under sykling.
Med knappene – (11) og + (12) kan du velge ønsket
innstilling og åpne denne og eventuelle undermenyer med
valgknappen (9). Fra den aktuelle innstillingsmenyen kan du
bla tilbake til den forrige menyen med knappen < (10).
I det første navigasjonsnivået finner du disse overordnede
områdene:
– <Registration (Registrering)> – Informasjon om
registrering:
Dette menypunktet vises bare hvis du ikke har registrert
deg på eBike Connect ennå.
– <My eBike (Min eBike)> – Innstillinger for din eBike:
Du kan stille tellerne, som kilometer per dag og
gjennomsnittsverdier, på 0 automatisk eller manuelt, og
nullstille rekkevidden. Du kan endre verdien for
hjulomkretsen som er forhåndsinnstilt av produsenten,
med ± 5 %. Hvis din eBike er utstyrt med eShift, kan du
også konfigurere eShift-systemet her. Sykkelprodusenten
eller -forhandleren kan ikke legge kjørelengde og/eller
tidsrom til grunn for servicetidspunktet. Under <Next
Service: [DD. Mon. YYYY] or at [xxxxx] [km] (Neste
eBike-service: [DD. MND. ÅÅÅÅ] eller ved [xxxxx]
[km])> ser du når det er tid for service. På siden om
sykkelkomponentene vises serienummer,
maskinvareversjon, programvareversjon og andre
relevante opplysninger om de forskjellige komponentene.
– <My profile (Min profil)> – Opplysninger om den aktive
brukeren

Bosch eBike Systems

– <Bluetooth> – Inn- eller utkobling av Bluetooth®funksjonen:
Tilkoblede enheter vises.
– <Sys settings (Systeminnstillinger)> – en liste med
alternativer for innstillinger på kjørecomputeren:
Du kan velge visning av hastighet og avstand i kilometer
eller miles, klokkeslett i 12- eller 24-timersformat, du kan
velge klokkeslett, dato og tidssone og stille inn ønsket
språk. Du kan tilbakestille Kiox til fabrikkinnstillingene,
starte en programvareoppdatering (hvis tilgjengelig) og
velge mellom svart og hvit design.
– <Information (Informasjon)> – Informasjon om din
Kiox:
Informasjon om vanlige spørsmål (FAQ), sertifikater,
kontaktinformasjon, informasjon om lisenser
Du finner en detaljert beskrivelse av de enkelte parameterne
i nettversjonen av bruksanvisningen på
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Quick Menu (Hurtigmeny)
Via Quick Menu (Hurtigmeny) vises utvalgte innstillinger
som kan tilpasses også under sykling.
Det er mulig å komme til Quick Menu (Hurtigmeny) med
valgknappen (9). Det er ikke mulig å komme til denne fra
Status screen (Statusskjermbilde).
Via Quick Menu (Hurtigmeny) kan du foreta disse
innstillingene:
– <Reset trip data? (Nullstill turdata?)>
Alle data om strekningen som er tilbakelagt frem til dette
tidspunktet, blir nullstilt.
– <eShift>
Her kan du stille inn tråkkfrekvensen.
– <eSuspension>
Her kan du stille inn en dempings eller fjæringsmodus
som er fastsatt av produsenten.
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Visning av feilkode
Komponentene i eBike-systemet kontrolleres hele tiden
automatisk. Hvis en feil blir oppdaget, vises en feilkode på
kjørecomputeren.

Avhengig av feiltypen koples motoren eventuelt også
automatisk ut. Videresykling uten støtte fra motoren er alltid
mulig. Elsykkelen bør inspiseres før du sykler flere turer.
u Få utført alle reparasjoner hos en autorisert
sykkelforhandler.

Kode

Årsak

410

Én eller flere knapper på kjørecomputeren Kontroller om knappene er blokkert, for eksempel på grunn av
er blokkert.
skitt. Rengjør eventuelt knappene.

414

Forbindelsesproblem på
betjeningsenheten

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

418

Én eller flere knapper på
betjeningsenheten er blokkert.

Kontroller om knappene er blokkert, for eksempel på grunn av
skitt. Rengjør eventuelt knappene.

419

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

422

Problem med forbindelsen med motoren

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

423

Problem med forbindelsen til eBikebatteriet

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

424

Kommunikasjonsfeil mellom
komponentene

Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene

426

Intern tidsoverskridelsesfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler. I denne feiltilstanden er det ikke mulig å
se eller tilpasse dekkomkretsen i menyen for grunnleggende
innstillinger.

430

Det interne batteriet til kjørecomputeren
er tomt (ikke for BUI350)

Lad kjørecomputeren (i holderen eller via USB-tilkoblingen)

431

Feil ved programvareversjon

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

440

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

450

Intern programvarefeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

460

Feil på USB-tilkobling

Ta ledningen ut av USB-tilkoblingen til kjørecomputeren. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

490

Intern feil i kjørecomputeren

Få inspisert kjørecomputeren

500

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

502

Feil på lyset til sykkelen

Kontroller lyset og de tilhørende ledningene. Start systemet på
nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBikeforhandler.

503

Feil i hastighetssensoren

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

504

Manipulering av hastighetssignalet er
registrert.

Kontroller plasseringen av eikemagneten, og juster den eventuelt.
Kontroller med hensyn til manipulering (tuning). Hjelpen fra
motoren reduseres.

510

Intern sensorfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

511

Intern feil i drivenheten

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

530

Batterifeil

Slå av elsykkelen. Ta ut eBike-batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.
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Kode

Årsak

Løsning

531

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

540

Temperaturfeil

Elsykkelens temperatur er utenfor det tillatte området. Slå av
eBike-systemet, slik at drivenheten kan avkjøles eller varmes opp
til tillatt temperaturområde. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

550

En strømforbruker som ikke er tillatt, har
blitt registrert.

Fjern strømforbrukeren. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

580

Feil ved programvareversjon

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

591

Autentiseringsfeil

Slå av eBike-systemet. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.

592

Inkompatibel komponent

Bruk et kompatibelt display. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

593

Konfigurasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

595, 596

Kommunikasjonsfeil

Kontroller ledningene til giret, og start systemet på nytt. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

602

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

603

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

605

Feil ved batteritemperatur

Batteriets temperatur er utenfor det tillatte området. Slå av eBikesystemet, slik at batteriet kan avkjøles eller varmes opp til tillatt
temperaturområde. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

606

Ekstern batterifeil

Kontroller kablingen. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.

610

Feil ved batterispenning

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

620

Feil ved lader

Skift ut laderen. Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

640

Intern batterifeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

655

Flere feil ved batteriet

Slå av eBike-systemet. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.

656

Feil ved programvareversjon

Kontakt Bosch eBike-forhandleren for
oppdatering av programvaren.

7xx

Feil på komponenter fra andre
leverandører

Se bruksanvisningen fra produsenten av komponenten.

800

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

810

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

820

Feil på ledningen til
hjulhastighetssensoren foran

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

821 ... 826

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren foran

Start systemet på nytt, og foreta en prøvetur på minst to minutter.
ABS-kontrollampen på slukke. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

Det kan hende at sensorskiven ikke er på
plass, eller at den er defekt eller montert
feil. Merkbar forskjell mellom
Bosch eBike Systems
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Kode

Årsak

Løsning

dekkdiameteren på forhjulet og bakhjulet;
ekstrem bruk, for eksempel sykling på
bakhjulet
830

Feil på ledningen til
hjulhastighetssensoren bak

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

831
833 ... 835

Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren bak

Start systemet på nytt, og foreta en prøvetur på minst to minutter.
ABS-kontrollampen på slukke. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.

Det kan hende at sensorskiven ikke er på
plass, eller at den er defekt eller montert
feil. Merkbar forskjell mellom
dekkdiameteren på forhjulet og bakhjulet;
ekstrem bruk, for eksempel sykling på
bakhjulet
840

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

850

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

860, 861

Feil på spenningsforsyningen

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

870, 871
880
883 ... 885

Kommunikasjonsfeil

Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.

889

Intern ABS-feil

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

890

ABS-kontrollampen er defekt eller
mangler; det kan eventuelt hende at ABS
ikke fungerer.

Kontakt din Bosch eBike-forhandler.

Ingen
visning

Intern feil i kjørecomputeren

Start eBike-systemet på nytt ved å slå det av og på.
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Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Ingen av komponentene må rengjøres med høytrykksspyler.
Sørg for at skjermen til kjørecomputeren alltid er ren. Skitt
kan føre til feil ved registreringen av lysstyrken.
Kjørecomputeren må bare rengjøres med en myk klut fuktet
med vann. Bruk ikke rengjøringsmidler.
Få inspisert eBike-systemet teknisk minst en gang i året
(bl.a. mekaniske deler, oppdatert systemprogramvare).
I tillegg kan sykkelforhandleren legge kjørelengde og/eller
tidsrom til grunn for servicetidspunktet. Da vil
kjørecomputeren vise servicetidspunktet hver gang den slås
på.
Kontakt en autorisert sykkelforhandler for service eller
reparasjoner på eBike.
u Få utført alle reparasjoner hos en autorisert
sykkelforhandler.

Kundeservice og kundeveiledning
Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
eBike-systemet og systemkomponentene.
Du finner kontaktinformasjon til autoriserte
sykkelforhandlere på nettsiden www.bosch-ebike.com.

Transport
u

Hvis du transporterer eBike utenfor bilen, for
eksempel på et sykkelstativ, må du ta av
kjørecomputeren og eBike-batteriet slik at du unngå
skader på disse.

Deponering
Drivenheten, kjørecomputeren inkl.
betjeningsenheten, batteriet,
hastighetssensoren, tilbehør og emballasje skal
leveres til gjenvinning.
eBike og komponentene til sykkelen må ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!
Iht. det europeiske direktivet
2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht.
det europeiske direktivet 2006/66/EC må
defekte eller brukte batterier/oppladbare
batterier samles adskilt og leveres inn for
miljøvennlig resirkulering.
Lever Bosch eBike-komponenter som ikke lenger kan
brukes, til en autorisert sykkelforhandler.
Rett til endringer forbeholdes.

Bosch eBike Systems
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PowerPack 300|400|500
PowerTube 400|500|625
BBS245 | BBR245 | BBS265 | BBR265 | BBS275 | BBR275 |
BBP280 | BBP281 | BBP282 | BBP283 | BBP290 | BBP291

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Sikkerhetsanvisninger
Les
sikkerhetsanvisningene
og instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til følge, kan
det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
personskader.
Under bestemte forhold er innholdet i litium-ion-battericeller
antennelig. Det er derfor viktig at du leser forholdsreglene i
denne bruksanvisningen.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.
Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,
refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.
u Ta ut batteriet til elsykkelen før du setter i gang
arbeid på den (for eksempel inspeksjon, reparasjon,
montering, vedlikehold eller arbeid på kjedet) eller
skal transportere sykkelen med bil eller fly eller skal
sette den til oppbevaring. Utilsiktet aktivering av eBikesystemet medfører fare for personskader.
u Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.
Ethvert garantikrav avvises hvis batteriet åpnes.
u Batteriet må beskyttes mot varme (også mot sollys i
lengre tid) og ild, og det må ikke senkes ned i vann.
Batteriet må ikke lagres eller brukes i nærheten av
varme eller brennbare gjenstander. Det medfører
eksplosjonsfare.
u Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares i god
avstand fra binders, mynter, nøkler, spikre, skruer
eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage
en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning
mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller
brann. Ethvert garantikrav overfor Bosch i forbindelse
med kortslutningsskader som oppstår i slike situasjoner,
vil bli avvist.
u Unngå mekanisk belastning og eksponering for sterk
varme. Battericellene kan skades, og antennelig innhold
kan lekke ut.
u Laderen og batteriet må ikke plasseres i nærheten av
brennbare materialer. Lad batteriene bare i tørr
tilstand og på et brannsikkert sted. Oppvarmingen som
oppstår under lading, medfører brannfare.
u eBike-batteriet må ikke lades utilsiktet.
Ved feil bruk kan det lekke væske ut av batteriet.
Unngå kontakt med væsken. Skyll med vann ved
kontakt. Hvis det kommer væske i øynene, må du i
tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan
føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
u Batterier må ikke utsettes for mekaniske støt. Det er
fare for at batteriene skades.
u Ved skade på eller ikke-forskriftsmessig bruk av
batteriet kan det slippe ut damp. Sørg for forsyning av
friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampen
kan irritere luftveiene.
u
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u

u

u

u

u

Lad batteriet bare med originale ladere fra Bosch. Ved
bruk av andre ladere enn originale ladere fra Bosch kan
brannfare ikke utelukkes.
Bruk batteriet bare i kombinasjon med eBike med
originalt Bosch eBike.drivsystem. Kun slik beskyttes
batteriet mot farlig overbelastning.
Bruk bare originale batterier fra Bosch som er
godkjent av produsenten for bruk på din eBike. Bruk
av andre batterier kan medføre personskader og
brannfare. Bosch frasier seg ethvert ansvar og gir ingen
garanti hvis det brukes andre batterier.
Bruk ikke batteriet på bagasjebrettet som håndtak.
Hvis du løfter sykkelen ved å ta tak i batteriet, kan
batteriet bli skadet.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

Følg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle
bruksanvisningene for eBike-systemet og
brukerhåndboken for din eBike.
Våre produkters og våre kunders sikkerhet er viktig for oss.
eBike-batteriene våre er litium-ion-batterier som er utviklet
og produsert med den nyeste tilgjengelige teknologi.
Sikkerheten er i samsvar med eller enda bedre enn
gjeldende standarder. I ladet tilstand har disse litium-ionbatteriene høyt energiinnhold. Ved defekt (eventuelt feil som
ikke er synlige fra utsiden) kan litium-ion-batterier i svært
sjeldne tilfeller og under ugunstige forhold begynne å
brenne.
u

Personvernerklæring
Når eBike kobles til Bosch DiagnosticTool, overføres data om
bruken av Bosch eBike-batteriet (bl.a. temperatur og
cellespenning) til Bosch eBike-systemet (Robert Bosch
GmbH), slik at dataene kan brukes i arbeidet med forbedring
av produktet. Du finner mer informasjon på Bosch eBikenettsiden www.bosch-ebike.com.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
Forskriftsmessig bruk
Bosch eBike-batteriene er utelukkende beregnet brukt som
strømforsyning til din eBike-drivenhet og må ikke brukes til
andre formål.

Illustrerte komponenter
Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på
illustrasjonene på grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.
Alle illustrasjoner av sykkelkomponenter med unntak av
batteriene og holderne til disse er skjematiske og kan avvike
fra komponentene på din eBike.
I tillegg til funksjonene som vises her, kan det når som helst
lanseres programvareendringer for feilretting og
funksjonsendringer.
(1) Holder for batteri som festes på bagasjebrettet
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Batteri som festes på bagasjebrettet
Drifts- og ladetilstandsindikator
Av/på-knapp
Nøkkel til batterilås
Batterilås
Øvre holder for standardbatteriet
Standardbatteri
Nedre holder for standardbatteriet

(10) Deksel (leveres bare i forbindelse med eBike med to
batterier)
(11) Lader
(12) Kontakt for ladestøpsel
(13) Deksel for ladekontakt
(14) Sikringsanordning for PowerTube-batteri
(15) PowerTube-batteri
(16) Sikringskrok for PowerTube-batteri

Tekniske data
Li-ion-batteri
Produktkode

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

BBS245A) B)
BBR245B) C)

BBS265A)
BBR265C)

BBS275A)
BBR275C)

Nominell spenning

V=

36

36

36

Nominell kapasitet

Ah

8,2

11

13,4

Energi

Wh

300

400

500

Driftstemperatur

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Lagringstemperatur

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Tillatt ladetemperaturområde

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Vekt, ca.

kg

2,5A)/2,6C)

2,5A)/2,6C)

2,6A)/2,7C)

IP 54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)

IP 54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)

IP 54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)

Kapslingsgrad

A) Standardbatteri
B) Kan ikke brukes i kombinasjon med andre batterier i systemer med to batterier
C) Batteri som festes på bagasjebrettet

Li-ion-batteri
Produktkode

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

BBP282 horisontalt A)
BBP283 vertikalt A)

BBP280 horisontalt
BBP281 vertikalt

BBP290 horisontalt
BBP291 vertikalt
36
16,7

Nominell spenning

V=

36

36

Nominell kapasitet

Ah

11

13,4

Energi

Wh

400

500

625

Driftstemperatur

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

Lagringstemperatur

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

Tillatt ladetemperaturområde

°C

0 ... +40

0 ... +40

0 ... +40

Vekt, ca.

kg

2,9

2,9

3,5

IP 54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)

IP 54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)

IP 54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)

Kapslingsgrad

A) Kan ikke brukes i kombinasjon med andre batterier i systemer med to batterier

Montering
u

Batteriet må aldri legges på et skittent underlag. Vær
spesielt nøye med å unngå skitt på ladekontakten, for
eksempel sand og jord.

Kontrollere batteriet før første gangs bruk
Kontroller batteriet før du lader det første gang eller bruker
det på din eBike.
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Trykk på av/på-knappen (4) for å slå på batteriet. Hvis ingen
av lysdiodene til ladetilstandsindikatoren (3) lyser, kan det
hende at batteriet er skadet.
Hvis minst én, men ikke alle lysdiodene til
ladetilstandsindikatoren (3) lyser, lader du batteriet helt
opp før første gangs bruk.
u Du må ikke lade og ikke bruke et skadet batteri.
Kontakt en autorisert sykkelforhandler.
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Opplading av batteriet
Et Bosch eBike-batteri må bare lades med en original
Bosch eBike-lader.
Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For å sikre full
effekt fra batteriet må du lade det fullstendig opp med
laderen før første gangs bruk.
Lad batteriet som beskrevet i bruksanvisningen for laderen.
Batteriet kan lades uansett ladenivå. Det skader ikke
batteriet å avbryte oppladingen.
Batteriet er utstyrt med en temperaturovervåking som kun
tillater opplading i temperaturområdet mellom 0 °C og
40 °C.
u

Hvis batteriets temperatur er
utenfor temperaturområdet
for lading, blinker de tre
lysdiodene til
ladetilstandsindikatoren (3).
Koble batteriet fra laderen,
og la det få riktig temperatur
for lading.
Ikke koble batteriet til laderen igjen før det har tillatt
ladetemperatur.
Ladetilstandsindikator
De fem grønne lysdiodene i batteriets ladetilstandsindikator
(3) viser batteriet ladenivå når batteriet er slått på.
Hver lysdiode tilsvarer ca. 20 % kapasitet. Når batteriet er
fulladet, lyser alle fem lysdiodene.
Ladetilstanden til det innkoblede batteriet vises også på
displayet til kjørecomputeren. Se også bruksanvisningene
for drivenheten og kjørecomputeren.
Hvis kapasiteten til batteriet er under 5 %, slukker alle
lysdiodene til ladetilstandsindikatoren (3) på batteriet, men
visningen på kjørecomputeren fortsetter.
Etter ladingen må du koble batteriet fra laderen og laderen
fra strømnettet.

Bruk av to batterier på en eBike (tilleggsutstyr)
En eBike kan også utstyres med to batterier hos
produsenten. Da er en av ladekontaktene ikke tilgjengelig,
eller den er lukket med et blindlokk hos sykkelprodusenten.
Du må bare lade batteriene med den ladekontakten som er
tilgjengelig.
u Åpne aldri ladekontakter som er lukket av
produsenten. Lading ved bruk av ladekontakter som er
lukket kan føre til permanente skader.
Hvis du ønsker å bruke en eBike som er beregnet for to
batterier, med bare ett batteri, dekker du kontaktene til den
ledige pluggplassen med det medfølgende dekselet (10),
ellers medfører de åpne kontaktene fare for kortslutning (se
bilde A og B).
Lading når to batterier er satt inn
Hvis to batterier er plassert på en eBike, kan begge
batteriene lades via tilkoblingen som ikke er lukket. Først
lades begge batteriene etter hverandre til ca. 80–90 %, og
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deretter lades begge batteriene helt opp parallelt
(lysdiodene til begge batteriene blinker).
Under drift utlades de to batteriene vekselvis.
Hvis du tar batteriene ut av holderen, kan du lade hvert
batteri enkeltvis.
Lading med batteri plassert på sykkelen
Hvis bare ett batteri er satt på sykkelen, kan du lade bare det
batteriet som har den tilgjengelige ladekontakten, på
sykkelen. Batteriet med lukket ladekontakt kan du bare lade
hvis du tar batteriet ut av holderen.

Sette inn og ta ut batteriet
u

Slå alltid av batteriet og eBike-systemet når du setter
det i holderen eller tar det ut av holderen.

Sette inn og ta ut standardbatterier (se bilde A)
For at batteriet skal kunne settes inn, må nøkkelen (5) sitte i
låsen (6) og låsen låses opp.
Standardbatteriet (8) settes inn med kontaktene på den
nedre holderen (9) på eBike (batteriet kan helle 7° mot
rammen). Vipp det i den øvre holderen til det stopper (7) og
festes hørbart.
Kontroller at batteriet sitter fast i alle retninger. Lås alltid
batteriet med låsen (6), ellers kan låsen åpnes og batteriet
falle ut av holderen.
Trekk alltid nøkkelen (5) ut av låsen (6) etter du har låst.
Dermed hindrer du at nøkkelen faller ut eller at batteriet tas
ut av uvedkommende når eBike står parkert.
For å ta ut standardbatteriet (8) slår du det av og låser opp
låsen med nøkkelen (5). Vipp batteriet ut av den øvre
holderen (7), og trekk det ut av den nedre holderen (9).
Sette inn og ta ut batteri som festes på bagasjebrettet
(se bilde B)
For at batteriet skal kunne settes inn, må nøkkelen (5) sitte i
låsen (6) og låsen låses opp.
For å sette inn batteriet som monteres på bagasjebrettet
(2) skyver du det inn i holderen (1) på bagasjebrettet med
kontaktene først til det høres at det festes.
Kontroller at batteriet sitter fast i alle retninger. Lås alltid
batteriet med låsen (6), ellers kan låsen åpnes og batteriet
falle ut av holderen.
Trekk alltid nøkkelen (5) ut av låsen (6) etter du har låst.
Dermed hindrer du at nøkkelen faller ut eller at batteriet tas
ut av uvedkommende når eBike står parkert.
For å ta ut batteriet som festes på bagasjebrettet (2) slår
du det av og låser opp låsen med nøkkelen (5). Trekk
batteriet ut av holderen (1).
Ta ut PowerTube-batteriet (se bilde C)
❶

❷

For å ta ut PowerTube-batteriet (15) åpner du låsen
(6) med nøkkelen (5). Batteriet frigjøres og faller ned i
sikringsanordningen (14).
Trykk på sikringsanordningen fra oversiden. Batteriet
frigjøres helt og faller ned i hånden din. Trekk batteriet
ut av rammen.
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Merk: På grunn av forskjellige konstruksjoner kan det
hende at batteriet må settes inn og tas ut på en annen måte.
Les bruksanvisningen fra produsenten av elsykkelen.
Sette inn PowerTube-batteriet (se bilde D)
For at batteriet skal kunne settes inn, må nøkkelen (5) sitte i
låsen (6) og låsen låses opp.
PowerTube-batteriet (15) settes inn med kontaktene i
den nedre holderen på rammen.
❷ Fell batteriet opp til det holdes av sikringsanordningen
(14).
❸ Hold låsen åpen med nøkkelen, og trykk batteriet opp
til det merkes at det festes. Kontroller at batteriet
sitter fast i alle retninger.
❹ Lås alltid låsen til batteriet (6), ellers kan låsen åpnes
og batteriet falle ut av holderen.
Trekk alltid nøkkelen (5) ut av låsen (6) etter at du har låst.
Dermed hindrer du at nøkkelen faller ut eller at batteriet tas
ut av uvedkommende når eBike står parkert.
❶

Bruk
Igangsetting
u

Bruk bare originale batterier fra Bosch som er
godkjent av produsenten for bruk på din eBike. Bruk
av andre batterier kan medføre personskader og
brannfare. Bosch frasier seg ethvert ansvar og gir ingen
garanti hvis det brukes andre batterier.

Inn-/utkobling
eBike-systemet kan blant annet slås på ved at batteriet slås
på. Se også bruksanvisningene for drivenheten og
kjørecomputeren.
Kontroller at låsen (6) er låst før du slår på batteriet eller
eBike-systemet.
For å slå på batteriet trykker du på av/på-knappen (4). Bruk
ikke skarpe eller spisse gjenstander til å trykke på knappen.
Lysdiodene på indikatoren (3) tennes og viser samtidig
ladenivået.
Merk: Hvis kapasiteten til batteriet er under 5 %, lyser ingen
av lysdiodene til ladenivåindikatoren på batteriet (3). Det
vises bare på kjørecomputeren om eBike-systemet er slått
på.
For å slå av batteriet trykker du på av/på-knappen (4) igjen.
Lysdiodene i indikatoren (3) slukker. eBike-systemet slås
også av.
Hvis det ikke er behov for effekt fra eBike-motoren i løpet av
ca. 10 minutter (for eksempel fordi sykkelen står i ro) og
ingen knapp på kjørecomputeren eller betjeningsenheten til
eBike trykkes, slås eBike-systemet og dermed også batteriet
av automatisk, for å spare strøm.
Batteriet har "Electronic Cell Protection (ECP)" som
beskytter mot dyputladning, overlading, overoppheting og
kortslutning. Ved fare sørger en beskyttelseskobling for at
batteriet slås av automatisk.
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Hvis det registreres feil på
batteriet, blinker to lysdioder
på ladenivåindikatoren (3).
Du må da kontakte en
autorisert sykkelforhandler.

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier
Batterienes levetid kan forlenges ved riktig behandling, og
fremfor alt ved lagring ved riktig temperatur.
Etter hvert som batteriet blir eldre, reduseres imidlertid
batterikapasiteten også ved riktig behandling.
En vesentlig reduksjon av driftstiden etter lading er et tegn
på at batteriet ikke lenger kan brukes. Du kan skifte ut
batteriet.
Etterlagre batteriet før og under lagring
Lagre batteriet ved ca. 30 % til 60 % ladenivå (2 til 3
lysdioder i ladetilstandsindikatoren (3) lyser) ved lengre
opphold i bruken (over tre måneder).
Kontroller ladenivået etter 6 måneder. Hvis bare én av
lysdiodene til ladetilstandsindikatoren (3) lyser, lader du
opp batteriet til ca. 30 % til 60 % igjen.
Merk: Hvis batteriet oppbevares i lengre tid i tom tilstand,
kan det skades til tross for liten selvutlading, og
lagringskapasiteten kan reduseres kraftig.
Det anbefales ikke å la batteriet være koblet til laderen hele
tiden.
Lagringsforhold
Lagre om mulig batteriet på et tørt sted med god ventilasjon.
Beskytt det mot fuktighet og vann. Ved ugunstige værforhold
anbefales det for eksempel å ta batteriet fra eBike og
oppbevare det i et lukket rom til det skal brukes igjen.
Lagre eBike-batteriet:
– i rom med røykvarslere
– ikke i nærheten av brennbare eller lett antennelige
gjenstander
– ikke i nærheten av varmekilder
Lagre batteriene ved temperatur mellom 10 °C og 20 °C.
Temperatur under –10 °C eller over 60 °C bør prinsipielt
unngås.
Pass på at maksimal lagringstemperatur ikke overskrides. Du
må for eksempel ikke la batteriet det ligge i bilen om
sommeren og ikke lagre det i direkte sollys.
Det anbefales å ta batteriet fra sykkelen før lagring.

Forholdsregler ved feil
Bosch eBike-batteriet må ikke åpnes, heller ikke til
reparasjonsformål. Det er fare for brann i Bosch eBikebatteriet, for eksempel på grunn av en kortslutning. Det kan
oppstå brann også på et senere tidspunkt hvis et Bosch
eBike-batteri som har vært åpnet én gang brukes igjen.
Du må derfor ikke få reparert Bosch eBike-batteriet ved feil,
men få det skiftet ut med et originalt Bosch eBike-batteri hos
en forhandler.
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Service og vedlikehold
Batteriet må ikke senkes ned i vann eller rengjøres
med vannstråle.
Sørg for at batteriet alltid er rent. Rengjør det forsiktig med
en fuktig, myk klut.
Rengjør eventuelt polene og smør dem med litt fett.
Kontakt en autorisert sykkelforhandler hvis batteriet ikke
fungerer lenger.

Iht. det europeiske direktivet
2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht.
det europeiske direktivet 2006/66/EC må
defekte eller brukte batterier/oppladbare
batterier samles adskilt og leveres inn for
miljøvennlig resirkulering.
Lever batterier som ikke lenger kan brukes, til en autorisert
sykkelforhandler.
Li-ion:
Se anvisningene i avsnittet (se „Transport“,
Side Norsk – 5).

Kundeservice og kundeveiledning

Rett til endringer forbeholdes.

Vedlikehold og rengjøring
u

Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
batteriet.
u Noter produsenten og nummeret til nøkkelen (5).
Kontakt en autorisert sykkelforhandler hvis du mister
nøkkelen. Oppgi nøkkelprodusenten og -nummeret.
Du finner kontaktinformasjon til autoriserte
sykkelforhandlere på nettsiden www.bosch-ebike.com.

Transport
Hvis du transporterer eBike utenfor bilen, for
eksempel på et sykkelstativ, må du ta av
kjørecomputeren og eBike-batteriet slik at du unngå
skader på disse.
Batteriene er underlagt bestemmelsene for farlig gods.
Private brukere kan transportere uskadde batterier på vei
uten ytterligere restriksjoner.
Ved transport utført av kommersielle brukere eller tredjepart
(f.eks. lufttransport eller speditør) gjelder spesielle krav til
emballasjen og merkingen (f.eks. ADR-forskrifter). Kontakt
om nødvendig en ekspert på farlig gods for hjelp med hensyn
til forberedelsen av forsendelsen.
Batteriene må bare sendes hvis huset er uskadet og
batteriene fungerer. Bruk den originale Bosch-emballasjen
ved transport. Dekk til åpne kontakter, og pakk batteriet slik
at det ikke beveger seg i emballasjen. Gjør transportøren
oppmerksom på at det dreier seg om farlig gods. Følg også
eventuelle ytterligere nasjonale forskrifter.
Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
transport av batteriet. Du kan også bestille egnet
transportemballasje hos forhandleren.
u

Kassering
Lever batterier, tilbehør og emballasje til
gjenvinning.
Batteriene må ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall!
Lim tape på kontaktflatene til batteripolene før du kaster
batteriene.
Ikke berør skadde eBike-batterier med bare hender.
Elektrolytt kan lekke ut og føre til hudirritasjon. Oppbevar et
defekt batteri på et sikkert sted utendørs. Dekk eventuelt til
polene med tape, og informer forhandleren. Forhandleren
hjelper deg med riktig kassering.
Bosch eBike Systems
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Charger
BCS220 | BCS230 | BCS250

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Standard Charger
Fast Charger
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eBike Battery Charger 36-4/230
0 275 007 907

Standard Charger BCS220

Input: 230V
50Hz 1.5A
Output: 36V 4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

eBike Battery Charger 36-6/230
0 275 007 918

Fast Charger BCS250

Input: 230V
50Hz 2.15A
Output: 36V 6A
Made in Vietnam
Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries
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Compact Charger
BCS230
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Sikkerhetsanvisninger
Les
sikkerhetsanvisningene
og instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til følge, kan
det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.
Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,
refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.
Laderen må ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i en
lader, øker risikoen for elektrisk støt.
u Lad bare opp godkjente Bosch li-ion-batterier.
Batterispenningen må stemme overens med laderens
batteriladespenning. Annen bruk medfører fare for
brann og eksplosjon.
u Sørg for at lederen alltid er ren. Skitt medfører fare for
elektrisk støt.
u Inspiser alltid laderen, ledningen og støpselet før
bruk. Ikke bruk laderen hvis du oppdager skader. Ikke
åpne laderen. Skadde ladere, ledninger og støpsler øker
risikoen for elektrisk støt.
u Bruk ikke laderen på lett antennelig underlag (f.eks.
papir, tekstiler osv.) eller i antennelige omgivelser.
Oppvarmingen av laderen under drift medfører
brannfare.
u Vær forsiktig hvis du berører laderen under ladingen.
Bruk beskyttelseshansker. Laderen kan bli svært varm
spesielt ved høy omgivelsestemperatur.
u Ved skade på eller ikke-forskriftsmessig bruk av
batteriet kan det slippe ut damp. Sørg for forsyning av
friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampen
kan irritere luftveiene.
u eBike-batteriet må ikke lades utilsiktet.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
Forskriftsmessig bruk
I tillegg til funksjonene som vises her, kan det når som helst
lanseres programvareendringer for feilretting og
funksjonsendringer.
Bosch eBike-laderne er utelukkende beregnet for lading av
Bosch eBike-batterier og må ikke brukes til andre formål.

Illustrerte komponenter
Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på
illustrasjonene på grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.
Enkelte illustrasjoner i denne bruksanvisningen kan avvike
fra de faktiske forholdene, avhengig av utstyret på din eBike.
(1) Lader
(2) Apparatkontakt
(3) Apparatstøpsel
(4) Sikkerhetsanvisninger for lader
(5) Ladestøpsel
(6) Kontakt for ladestøpsel
(7) Deksel for ladekontakt
(8) Batteri som festes på bagasjebrettet
(9) Drifts- og ladenivåindikator
(10) Av/på-knapp batteri
(11) Standardbatteri

Hold tilsyn med barn under bruk, rengjøring og
vedlikehold. Dermed er du sikker på at barn ikke leker
med laderen.
u Barn og andre personer som på grunn av sine fysiske,
sansemessige eller mentale evner eller uerfarenhet
eller manglende kunnskaper ikke er i stand til å bruke
laderen på en sikker måte, må kun bruke denne
laderen under tilsyn eller veiledning av en ansvarlig
person. Ellers er det fare for feilbetjening og
personskader.
u Følg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle
bruksanvisningene for eBike-systemet og
brukerhåndboken for din eBike.
u På undersiden av laderen er det et klebemerke med
informasjon på engelsk (merket med nummer (4) på
figuren på siden med illustrasjoner) med følgende
innhold: Må BARE brukes med BOSCH litium-ionbatterier!
u

Bosch eBike Systems
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Tekniske data
Lader

Standardlader
(36–4/230)

Produktkode

Kompaktlader
(36–2/100-230)

Hurtiglader
(36–6/230)

BCS220

BCS230

BCS250

V~

207 … 264

90 … 264

207 … 264

Frekvens

Hz

47 … 63

47 … 63

47 … 63

Batteriladespenning

V=

36

36

36

Ladestrøm (maks.)*

A

4

2

6 A)

– PowerPack 300, ca.

h

2,5

5

2

– PowerPack 400, ca.

h

3,5

6,5

2,5

Nominell spenning

Ladetid

– PowerPack 500, ca.

h

4,5

7,5

3

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Lagringstemperatur

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Vekt, ca.

kg

0,8

0,6

1,0

IP 40

IP 40

IP 40

Driftstemperatur

Kapslingsgrad

A) Ladestrømmen begrenses for PowerPack 300 og for batteriene i Classic+ Line til 4 A.
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Bruk
Igangsetting
Koble laderen til strømnettet (se bilde A)
u Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til
strømkilden må stemme overens med angivelsene på
laderens typeskilt. Ladere som er merket med 230 V kan
også brukes med 220 V.
Sett støpselet (3) til ledningen i kontakten (2) på laderen.
Koble ledningen (landsspesifikk) til strømnettet.
Lading av batteriet når det er tatt ut (se bilde B)
Slå av batteriet, og ta det ut av holderen på eBike. Se
bruksanvisningen for batteriet.
u Batteriet må aldri legges på et skittent underlag. Vær
spesielt nøye med å unngå skitt på ladekontakten, for
eksempel sand og jord.
Sett ladestøpselet (5) til laderen i kontakten (6) på
batteriet.
Lading av batteriet på sykkelen (se bilde C og D)
Slå av batteriet. Rengjør dekselet til ladekontakten (7). Vær
spesielt nøye med å unngå skitt på ladekontakten, for
eksempel sand og jord. Ta av dekselet til ladekontakten (7),
og sett ladestøpselet (5) i ladekontakten (6).
u Oppvarmingen av laderen som oppstår under lading,
medfører brannfare. Lad batteriene på sykkelen bare i
tørr tilstand og på et brannsikkert sted. Hvis dette ikke
er mulig, tar du batteriet ut av holderen og lader det på et
egnet sted. Se bruksanvisningen for batteriet.
Lading når to batterier er satt inn
Hvis to batterier er plassert på en eBike, kan begge
batteriene lades via tilkoblingen som ikke er lukket. Først
0 275 007 XCX | (13.03.2020)

lades begge batteriene etter hverandre til ca. 80–90 %, og
deretter lades begge batteriene helt opp parallelt
(lysdiodene til begge batteriene blinker).
Under drift utlades de to batteriene vekselvis.
Hvis du tar batteriene ut av holderen, kan du lade hvert
batteri enkeltvis.
Lading
Ladingen starter umiddelbart etter at laderen er koblet til
batteriet eller ladekontakten på sykkelen og strømnettet.
Merk: Lading er bare mulig når eBike-batteriet har tillatt
ladetemperatur.
Merk: Drivenheten er deaktivert under ladingen.
Batteriet kan lades både med og uten kjørecomputer. Uten
kjørecomputer kan ladingen følges via
ladetilstandsindikatoren for batteriet.
Med tilkoblet kjørecomputer vises en melding på displayet.
Ladetilstanden vises av ladetilstandsindikatoren (9) på
batteriet og av stolper på kjørecomputeren.
Under ladingen lyser lysdiodene til ladetilstandsindikatoren
(9) på batteriet. Hver lysdiode som lyser kontinuerlig
tilsvarer ca. 20 % kapasitet. Den blinkende lysdioden viser
at batteriet lades opp de neste 20 %.
Så snart eBike-batteriet er fulladet, slukker LED-lampene, og
kjørecomputeren slås av. Ladingen avsluttes. Ladetilstanden
kan vises i tre sekunder ved at man trykker på av/påknappen (10) på eBike-batteriet.
Koble laderen fra strømnettet, og koble batteriet fra laderen.
Når batteriet kobles fra laderen, slås batteriet automatisk av.
Merk: Hvis du har ladet batteriet på sykkelen, lukker du
ladekontakten (6) godt med dekselet (7), slik at ikke skitt
eller vann kan trenge inn.

Bosch eBike Systems
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Hvis ikke laderen kobles fra batteriet etter ladingen, slås den
på igjen etter noen timer, kontrollerer batteriets ladetilstand
og begynner eventuelt å lade igjen.

Feil – Årsak og løsning
Årsak

Løsning
To lysdioder på batteriet blinker.
Kontakt en autorisert sykkelforhandler.

Defekt batteri
Tre lysdioder på batteriet blinker.
Koble batteriet fra laderen helt til ladetemperaturen er nådd.
Batteriet er for varmt eller for kaldt

Ikke koble batteriet til laderen igjen før det har tillatt
ladetemperatur.
Ingen LED blinker (avhengig av ladenivået til eBikebatteriet lyser én eller flere LED-er permanent).
Kontakt en autorisert sykkelforhandler.

Laderen lader ikke.
Lading ikke mulig (ingen visning på batteriet)
Støpsel ikke riktig satt inn

Kontroller alle pluggforbindelsene.

Skitne kontakter på batteriet

Rengjør kontaktene på batteriet forsiktig.

Stikkontakt, ledning eller lader defekt

Kontroller nettspenningen, få undersøkt laderen hos
sykkelforhandleren.

Defekt batteri

Kontakt en autorisert sykkelforhandler.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Kontakt en autorisert sykkelforhandler hvis laderen ikke
fungerer lenger.

Kundeservice og kundeveiledning
Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
laderen.
Du finner kontaktinformasjon til autoriserte
sykkelforhandlere på nettsiden www.bosch-ebike.com.

Deponering
Lever ladere, tilbehør og emballasje til gjenvinning.
Ladere må ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall!
Bare for land i EU:
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om
elektrisk og elektronisk avfall og direktivets
implementering i nasjonal rett skal ladere som
ikke kan brukes mer, leveres til miljøvennlig
gjenvinning.
Rett til endringer forbeholdes.

Bosch eBike Systems
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Drive Units
BDU310 | BDU350 | BDU365

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Sikkerhetsanvisninger
Les sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene tas
til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.
Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,
refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.
u Du må ikke gjøre noe som øker effekten eller den
maksimale hastigheten med støtte fra motoren,
spesielt ikke noe som øker denne. Det kan føre til at du
selv og andre utsettes for fare, og kan være ulovlig.
u Du må ikke gjøre noen endringer på eBike-systemet
eller montere andre produkter som vil kunne øke
effekten til eBike-systemet. Slikt fører vanligvis til at
systemets levetid reduseres, og til at det kan oppstå
skader på drivenhet og hjul. Du risikerer også at garantien
og reklamasjonsretten på hjulet du har kjøp, opphører.
Ved ikke-forskriftsmessig håndtering av systemet utsetter
du dessuten deg selv og andre trafikanter for fare, og
risikerer store personlige kostnader og eventuelt fare for
strafferettslig forfølgelse.
u Du må ikke åpne drivenheten selv. Drivenheten må
kun repareres av kvalifiserte fagpersoner og bare
med originale reservedeler. Bare da kan det garanteres
at drivenhetens sikkerhet opprettholdes. Garantien
gjelder ikke ved uautorisert åpning av drivenheten.
u Alle komponentene som er montert på drivenheten og
alle andre komponenter i eBike-driften (f.eks.
kjedeblad, feste for kjedeblad, pedaler) må bare
skiftes ut med like komponenter eller komponenter
som sykkelprodusenten har godkjent spesielt for
eBike. Drivenheten blir dermed beskyttet mot
overbelastning og skader.
u Ta ut batteriet til eBike før du setter i gang arbeid på
den (for eksempel inspeksjon, reparasjon, montering,
vedlikehold eller arbeid på kjedet) eller skal
transportere sykkelen med bil eller fly eller sette den
til lagring. Utilsiktet aktivering av eBike-systemet
medfører fare for personskader.
u eBike-systemet kan slås på hvis du skyver elsykkelen
bakover eller dreier pedalene bakover.
u Funksjonen skyvehjelp må utelukkende brukes ved
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene på eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen er i bruk.
u Det kan hende at pedalene roterer når skyvehjelpen
er slått på. Når skyvehjelpen er aktivert, må du passe på
at du har beina i tilstrekkelig avstand fra de roterende
pedalene. Det kan oppstå personskader.
På deler av drivenheten kan en temperatur
på over 60 °C forekomme ved ekstreme
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forhold, for eksempel langvarig belastning
med lav hastighet i bakker.
Pass på at du ikke berører huset til drivenheten med
hendene eller bena etter en tur med sykkelen. Under
ekstreme forhold, for eksempel vedvarende høyt
dreiemoment og lav hastighet eller kjøring i bakker og
med last, kan huset bli svært varmt.
Temperaturen som huset til drivenheten kan komme opp
i, avhenger av følgende faktorer:
– omgivelsestemperatur
– kjøreprofil (strekning/stigning)
– varighet på turen
– støttemoduser
– brukerens atferd (brukerens egen ytelse)
– totalvekt (fører, eBike, bagasje)
– drivenhetens motordeksel
– sykkelrammens oppvarmingsegenskaper
– type drivenhet og girsystem
Bruk bare originale batterier fra Bosch som er
godkjent av produsenten for bruk på din eBike. Bruk
av andre batterier kan medføre personskader og
brannfare. Bosch frasier seg ethvert ansvar og gir ingen
garanti hvis det brukes andre batterier.
Følg alle nasjonale forskrifter om godkjenning og bruk
av eBikes.
Følg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle
bruksanvisningene for eBike-systemet og
brukerhåndboken for din eBike.

Personvernerklæring
Når eBike kobles til Bosch DiagnosticTool, overføres data om
bruken av Bosch eBike-drivenheten (bl.a. energiforbruk og
temperatur) til Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH),
slik at dataene kan brukes i arbeidet med forbedring av
produktet. Du finner mer informasjon på Bosch eBikenettsiden www.bosch-ebike.com.
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Norsk – 2
Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på
illustrasjonene på grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.
(1) Drivenhet
(2) Hastighetssensor
(3) Hastighetssensorens eikemagnet
(4) Hastighetssensor (smal)A)
(5) MagnetB)

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
Forskriftsmessig bruk
Drivenheten er utelukkende beregnet for drift av din eBike
og må ikke brukes til andre formål.
I tillegg til funksjonene som vises her, kan det når som helst
lanseres programvareendringer for feilretting og
funksjonsendringer.

A) Annen sensorform og monteringsposisjon mulig
B) Annen monteringsposisjon mulig

Illustrerte komponenter
Enkelte illustrasjoner i denne bruksanvisningen kan avvike
fra de faktiske forholdene, avhengig av utstyret på din eBike.

Tekniske data
Drivenhet

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

BDU310

BDU350

BDU365

W

250

250

250

Dreiemoment på drivenheten
maks.

Nm

40

50

65

Nominell spenning

V=

36

36

36

Driftstemperatur

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Lagringstemperatur

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

IP 54

IP 54

IP 54

2,9

3,2

3,2

Produktkode
Kontinuerlig nominell effekt

Kapslingstype
Vekt, ca.

kg

Bosch eBike-systemet bruker FreeRTOS (se http://www.freertos.org).

SykkellysA)
Spenning ca.B)

V=

12

– Frontlykt

W

17,4

– Baklykt

W

0,6

Maksimal effekt

A) avhengig av lovbestemmelser ikke mulig via eBike-batteriet på alle landsspesifikke utførelser
B) Ved bytte av lyspærer må du kontrollere at lyspærene passer til Bosch eBike-systemet (spør sykkelforhandleren) og at spenningen er riktig.
Det må bare brukes lyspærer med samme spenning.
Lyspærer som settes inn feil, kan bli ødelagt!

Montering
Sette inn og ta ut batteriet
Følg bruksanvisningen for batteriet når du setter eBikebatteriet inn på og tar det ut av eBike.

Kontrollere hastighetssensoren (se bilde A)
Speedsensor (standard)
Hastighetssensoren (2) og den tilhørende eikemagneten (3)
må monteres slik at eikemagneten beveger seg med en
avstand på minst 5 mm og maksimalt 17 mm fra
hastighetssensoren når hjulet roterer.
Merk: Hvis avstanden mellom hastighetssensoren (2) og
eikemagneten (3) er for liten eller for stor, er ikke
hastighetssensoren (2) riktig tilkoblet, speedometeret virker
0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

ikke og eBike-drivenheten går på nøddriftsprogrammet.
Du må da løsne skruen til eikemagneten (3) og feste
eikemagneten den slik på eiken at den passerer merket til
hastighetssensoren med riktig avstand. Kontakt en
autorisert sykkelforhandler hvis det fortsatt ikke vises noen
hastighet på speedometeret.
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) og den tilhørende magneten (5) er
fra fabrikk montert slik at magneten ved omdreining av hjulet
beveger seg i en avstand på minst 2 mm og maksimalt 8 mm
fra hastighetssensoren.
Ved konstruksjonsmessige endringer må riktig avstand
mellom magnet og sensor overholdes (se bilde A).
Merknad: Når du monterer og demonterer bakhjulet, må du
passe på at sensoren eller sensorholderen ikke skades.
Bosch eBike Systems

Norsk – 3

Bruk
Igangsetting
Forutsetninger
eBike-systemet kan bare aktiveres når følgende
forutsetninger er oppfylt:
– Et tilstrekkelig ladet batteri er satt inn (se
bruksanvisningen for batteriet).
– Kjørecomputeren sitter riktig i holderen (se
bruksanvisningen for kjørecomputeren).
– Hastighetssensoren er riktig tilkoblet (se „Kontrollere
hastighetssensoren (se bilde A)“, Side Norsk – 2).
Slå eBike-systemet på/av
Du slår på eBike-systemet på følgende måter:
– Hvis kjørecomputeren er slått på når den settes i
holderen, aktiveres eBike-systemet automatisk.
– Trykk kort én gang på av/på-knappen til kjørecomputeren
med kjørecomputeren og eBike-batteriet satt inn.
– Trykk på av/på-knappen til eBike-batteriet hvis
kjørecomputeren er satt inn (enkelte sykkelprodusenter
har løsninger der det ikke er tilgang til av/på-knappen til
batteriet, se bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
Motoren aktiveres så snart du trår på pedalene (unntatt i
funksjonen skyvehjelp, Slå skyvehjelp på/av). Motoreffekten
avhenger av nivået på fremdriftshjelpen som er stilt inn på
kjørecomputeren.
Når du slutter å trå på pedalene i normalmodus, eller så snart
sykkelen har kommet opp i en hastighet på 25 km/h kobles
hjelpen fra eBike-motoren ut. Motoren aktiveres automatisk
igjen når du trår på pedalene og hastigheten er under
25 km/h.

Sykkelen har følgende fremdriftshjelpnivåer som
maksimum:
– OFF: Hjelpen fra motoren er slått av, og eBike kan brukes
som en vanlig tråsykkel. Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
dette fremdriftshjelpnivået.
– ECO: aktiv hjelp ved maksimal effektivitet, for maksimal
rekkevidde
– TOUR: konstant hjelp, for turer med stor rekkevidde
– SPORT/eMTB:
SPORT: kraftfull hjelp, for sportslig sykling i kupert
terreng og i bytrafikk
eMTB: optimal hjelp i ethvert terreng, sportslig
igangkjøring, forbedret dynamikk, maksimal ytelse
(eMTB bare i kombinasjon med drivenhetene
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX og BDU480 CX. En
programvareoppdatering kan eventuelt være nødvendig.)
– TURBO: maksimal hjelp opp til høy tråkkfrekvens, for
sportslig sykling
Motoreffekten som stilles til disposisjon, vises på displayet
til kjørecomputeren. Den maksimale motoreffekten
avhenger av valgt nivå på fremdriftshjelpen.

Du slår av eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk på av/på-knappen til kjørecomputeren.
– Slå av eBike-batteriet med av/på-knappen til dette
(enkelte sykkelprodusenter har løsninger der det ikke er
tilgang til av/på-knappen til batteriet, se
bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
– Ta kjørecomputeren ut av holderen.
Hvis ikke elsykkelen beveges og ingen knapp på
kjørecomputeren trykkes på ca. 10 minutter, slås eBikesystemet automatisk av for å spare energi.

eShift (tilleggsutstyr)
eShift er integreringen av elektroniske girsystemer i eBikesystemet. eShift-komponentene er koblet til drivenheten
elektrisk hos produsenten. Betjeningen av de elektroniske
girsystemene er beskrevet i en egen brukerhåndbok.

Stille inn fremdriftshjelpnivået
Du kan stille inn på kjørecomputeren hvor mye tråhjelp du
skal få av eBike-motoren. Nivået på fremdriftshjelpen kan
endres også mens du er på tur.
Merk: På enkelte utførelser kan nivået på fremdriftshjelpen
være forhåndsinnstilt og ikke mulig å endre. Antallet
fremdriftshjelpnivåer kan også være mindre enn beskrevet
her.
Bosch eBike Systems
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Norsk – 4
Faktor for hjelp fra motorenA)

Nivå på hjelp fra motoren
Active Line
(BDU310)

Active Line Plus
(BDU350)

Performance Line
(BDU365)

ECO

40 %

40 %

55 %

TOUR

100 %

100 %

120 %

SPORT/eMTB

150 %

180 %

200 %/ dynamiskB)

TURBO

250 %

270 %

300 %

A) Enkelte utførelser kan ha en annen fremdriftshjelpfaktor.
B) Nivå på hjelp fra motoren veksler dynamisk-progressivt mellom TOUR- og TURBO-modus

Slå skyvehjelp på/av
Skyvehjelpen kan gjøre det lettere å skyve din eBike.
Hastigheten i denne funksjonen avhenger av hvilket gir som
er valgt og kan maksimalt komme opp i 6 km/h. Jo lavere gir
som er valgt, desto mindre er hastigheten i funksjonen
skyvehjelp (ved full effekt).
u Funksjonen skyvehjelp må utelukkende brukes ved
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene på eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen er i bruk.
For å aktivere skyvehjelpen trykker du kort på knappen
WALK på kjørecomputeren. Etter aktivering trykker du på
knappen + innen 3 sekunder og holder den inne. Motoren til
elsykkelen kobles inn.
Merk: Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
fremdriftshjelpnivået OFF.
Skyvehjelpen slås av i følgende situasjoner:
– Du slipper knappen +,
– hjulene på eBike blir blokkert (f.eks. på grunn av
bremsing eller støt mot en hindring),
– hastigheten overskrider 6 km/h.
Virkemåten til skyvehjelpen er underlagt landsspesifikke
bestemmelser og kan derfor avvike fra beskrivelsen over.

Slå lysene på sykkelen på/av
I utførelsen der lyset på sykkelen forsynes med strøm av
eBike-systemet kan front- og baklyset slås på og av samtidig
med knappen på kjørecomputeren.
Kontroller at lysene på sykkelen fungerer riktig før hver
sykkeltur.

Informasjon om sykling med eBikesystemet
Når brukes eBike-motoren?
eBike-motoren hjelper deg så lenge du trår på pedalene
under sykling. Når du ikke trår på pedalene, får du ingen
hjelp fra motoren. Motoreffekten er alltid avhengig av
tråkkekraften.
Bruker du liten kraft, blir hjelpen mindre enn når du bruker
stor kraft. Dette gjelder uavhengig av fremdriftshjelpnivået.
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eBike-motoren kobles automatisk ut ved hastighet over
25 km/h. Hvis hastigheten synker under 25 km/h, kan
motoren automatisk brukes igjen.
Et unntak gjelder for funksjonen skyvehjelp, der eBike kan
skyves med lav hastighet uten at man trår på pedalene. Når
skyvehjelpen er i bruk, kan pedalene dreie.
Du kan alltid bruke eBike som en vanlig tråsykkel også, uten
fremdriftshjelp. Da slår du av eBike-systemet eller stiller inn
fremdriftshjelpnivået på OFF. Det samme gjelder når
batteriet er tomt.

eBike-systemets samspill med girsystemet
Også med eBike-motor bør du bruke girsystemet som på en
vanlig tråsykkel. Se brukerhåndboken for din eBike.
Uavhengig av hva slags girsystem sykkelen har lønner det
seg å avbryte tråkkingen en kort stund under giring. Det gjør
det lettere å gire, og slitasjen på drivlinjen blir mindre.
Ved å velge riktig gir kan du øke hastigheten og rekkevidden
uten å bruke mer krefter.

Bli kjent med sykkelen din
Vi anbefaler at du øver på å sykle med din eBike på steder
med lite trafikk i begynnelsen.
Prøv forskjellige nivåer på fremdriftshjelpen. Begynn med
det laveste nivået. Så snart du føler deg trygg, kan du sykle
med eBike i trafikken akkurat som vanlige sykler.
Test rekkevidden til din eBikes under forskjellige forhold før
du planlegger lengre og krevende turer.

Faktorer som virker inn på rekkevidden
Rekkevidden påvirkes av mange faktorer. Noen eksempler:
– fremdriftshjelp,
– hastighet,
– giring,
– dekktype og -trykk,
– batteriets alder og tilstand,
– strekningsprofil (stigninger) og egenskaper (veidekke),
– motvind og omgivelsestemperatur,
– vekten på eBike, fører og bagasje.

Bosch eBike Systems

Norsk – 5
Derfor er det ikke mulig å forutsi den totale rekkevidden før
og under en tur. Generelt gjelder følgende:
– Ved likt nivå på fremdriftshjelpen fra eBike-motoren: Jo
mindre kraft du må bruke for å komme opp i en bestemt
hastighet (f.eks. med optimal bruk av girsystemet), desto
mindre energi forbruker eBike-motoren, og desto større
blir rekkevidden med én batterilading.
– Jo høyere nivå på fremdriftshjelpen som velges ved ellers
like betingelser, desto kortere blir rekkevidden.

Rett til endringer forbeholdes.

Pleie av eBike
Pass på riktig drifts- og lagringstemperatur for eBikekomponentene. Beskytt drivenheten, kjørecomputeren og
batteriet mot ekstreme temperaturer (f.eks. sterkt sollys
uten samtidig ventilasjon). Komponenten (spesielt batteriet)
kan skades av ekstreme temperaturer.
Få inspisert eBike-systemet teknisk minst en gang i året
(bl.a. mekaniske deler, oppdatert systemprogramvare).
Kontakt en autorisert sykkelforhandler for service eller
reparasjoner på eBike.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Ved bytte av lyspærer må du kontrollere at lyspærene passer
til Bosch eBike-systemet (spør sykkelforhandleren) og at
spenningen er riktig. Det må bare brukes lyspærer med
samme spenning.
Ingen komponenter må senkes ned i vann eller rengjøres
med høytrykksspyler. Dette gjelder også drivenheten.
Få inspisert eBike-systemet teknisk minst en gang i året
(bl.a. mekaniske deler, oppdatert systemprogramvare).
Kontakt en autorisert sykkelforhandler for service eller
reparasjoner på eBike.

Kundeservice og kundeveiledning
Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
eBike-systemet og systemkomponentene.
Du finner kontaktinformasjon til autoriserte
sykkelforhandlere på nettsiden www.bosch-ebike.com.

Deponering
Drivenheten, kjørecomputeren inkl.
betjeningsenheten, batteriet,
hastighetssensoren, tilbehør og emballasje skal
leveres til gjenvinning.
eBike og komponentene til sykkelen må ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!
Iht. det europeiske direktivet
2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht.
det europeiske direktivet 2006/66/EC må
defekte eller brukte batterier/oppladbare
batterier samles adskilt og leveres inn for
miljøvennlig resirkulering.
Lever Bosch eBike-komponenter som ikke lenger kan
brukes, til en autorisert sykkelforhandler.
Bosch eBike Systems
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Norsk – 6
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Drive Units
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Norsk – 1

Sikkerhetsanvisninger
Les sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene tas
til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.
Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,
refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.
u Du må ikke gjøre noe som øker effekten eller den
maksimale hastigheten med støtte fra motoren,
spesielt ikke noe som øker denne. Det kan føre til at du
selv og andre utsettes for fare, og kan være ulovlig.
u Du må ikke gjøre noen endringer på eBike-systemet
eller montere andre produkter som vil kunne øke
effekten til eBike-systemet. Slikt fører vanligvis til at
systemets levetid reduseres, og til at det kan oppstå
skader på drivenhet og hjul. Du risikerer også at garantien
og reklamasjonsretten på hjulet du har kjøp, opphører.
Ved ikke-forskriftsmessig håndtering av systemet utsetter
du dessuten deg selv og andre trafikanter for fare, og
risikerer store personlige kostnader og eventuelt fare for
strafferettslig forfølgelse.
u Du må ikke åpne drivenheten selv. Drivenheten må
kun repareres av kvalifiserte fagpersoner og bare
med originale reservedeler. Bare da kan det garanteres
at drivenhetens sikkerhet opprettholdes. Garantien
gjelder ikke ved uautorisert åpning av drivenheten.
u Alle komponentene som er montert på drivenheten og
alle andre komponenter i eBike-driften (f.eks.
kjedeblad, feste for kjedeblad, pedaler) må bare
skiftes ut med like komponenter eller komponenter
som sykkelprodusenten har godkjent spesielt for
eBike. Drivenheten blir dermed beskyttet mot
overbelastning og skader.
u Ta ut batteriet til eBike før du setter i gang arbeid på
den (for eksempel inspeksjon, reparasjon, montering,
vedlikehold eller arbeid på kjedet) eller skal
transportere sykkelen med bil eller fly eller sette den
til lagring. Utilsiktet aktivering av eBike-systemet
medfører fare for personskader.
u Funksjonen skyvehjelp må utelukkende brukes ved
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene på eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen er i bruk.
u Det kan hende at pedalene roterer når skyvehjelpen
er slått på. Når skyvehjelpen er aktivert, må du passe på
at du har beina i tilstrekkelig avstand fra de roterende
pedalene. Det kan oppstå personskader.
På deler av drivenheten kan en temperatur
på over 60 °C forekomme ved ekstreme
forhold, for eksempel langvarig belastning
med lav hastighet i bakker.

Bosch eBike Systems

Pass på at du ikke berører huset til drivenheten med
hendene eller bena etter en tur med sykkelen. Under
ekstreme forhold, for eksempel vedvarende høyt
dreiemoment og lav hastighet eller kjøring i bakker og
med last, kan huset bli svært varmt.
Temperaturen som huset til drivenheten kan komme opp
i, avhenger av følgende faktorer:
– omgivelsestemperatur
– kjøreprofil (strekning/stigning)
– varighet på turen
– støttemoduser
– brukerens atferd (brukerens egen ytelse)
– totalvekt (fører, eBike, bagasje)
– drivenhetens motordeksel
– sykkelrammens oppvarmingsegenskaper
– type drivenhet og girsystem
u Bruk bare originale batterier fra Bosch som er
godkjent av produsenten for bruk på din eBike. Bruk
av andre batterier kan medføre personskader og
brannfare. Bosch frasier seg ethvert ansvar og gir ingen
garanti hvis det brukes andre batterier.
u Følg alle nasjonale forskrifter om godkjenning og bruk
av eBikes.
u Følg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle
bruksanvisningene for eBike-systemet og
brukerhåndboken for din eBike.
u

Personvernerklæring
Når eBike kobles til Bosch DiagnosticTool, overføres data om
bruken av Bosch eBike-drivenheten (bl.a. energiforbruk og
temperatur) til Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH),
slik at dataene kan brukes i arbeidet med forbedring av
produktet. Du finner mer informasjon på Bosch eBikenettsiden www.bosch-ebike.com.
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Norsk – 2

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
Forskriftsmessig bruk
Drivenheten er utelukkende beregnet for drift av din eBike
og må ikke brukes til andre formål.
I tillegg til funksjonene som vises her, kan det når som helst
lanseres programvareendringer for feilretting og
funksjonsendringer.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på
illustrasjonene på grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.
(1) Drivenhet
(2) Hastighetssensor
(3) Hastighetssensorens eikemagnet
(4) Hastighetssensor (smal)A)
(5) MagnetB)
A) Annen sensorform og monteringsposisjon mulig
B) Annen monteringsposisjon mulig

Enkelte illustrasjoner i denne bruksanvisningen kan avvike
fra de faktiske forholdene, avhengig av utstyret på din eBike.

Tekniske data
Drivenhet

Produktkode
Kontinuerlig nominell effekt

Drive Unit
Performance Line CX/
Cargo Line

Drive Unit
Performance Line Speed/
Cargo Line Speed

BDU450 CX

BDU490P

W

250

250

Dreiemoment på drivenheten maks.

Nm

85

75/85A)

Nominell spenning

V=

36

36

Driftstemperatur

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

Lagringstemperatur

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

IP 54

IP 54

3

3

Kapslingstype
Vekt, ca.

kg

A) fastsettes av sykkelprodusenten
Bosch eBike-systemet bruker FreeRTOS (se http://www.freertos.org).

SykkellysA)
Spenning ca.B)

V=

12

– Frontlykt

W

17,4

– Baklykt

W

0,6

Maksimal effekt

A) avhengig av lovbestemmelser ikke mulig via eBike-batteriet på alle landsspesifikke utførelser
B) Ved bytte av lyspærer må du kontrollere at lyspærene passer til Bosch eBike-systemet (spør sykkelforhandleren) og at spenningen er riktig.
Det må bare brukes lyspærer med samme spenning.
Lyspærer som settes inn feil, kan bli ødelagt!

Montering
Sette inn og ta ut batteriet
Følg bruksanvisningen for batteriet når du setter eBikebatteriet inn på og tar det ut av eBike.

Kontrollere hastighetssensoren (se bilde A)
Speedsensor (standard)
Hastighetssensoren (2) og den tilhørende eikemagneten (3)
må monteres slik at eikemagneten beveger seg med en
avstand på minst 5 mm og maksimalt 17 mm fra
hastighetssensoren når hjulet roterer.
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Merk: Hvis avstanden mellom hastighetssensoren (2) og
eikemagneten (3) er for liten eller for stor, er ikke
hastighetssensoren (2) riktig tilkoblet, speedometeret virker
ikke og eBike-drivenheten går på nøddriftsprogrammet.
Du må da løsne skruen til eikemagneten (3) og feste
eikemagneten den slik på eiken at den passerer merket til
hastighetssensoren med riktig avstand. Kontakt en
autorisert sykkelforhandler hvis det fortsatt ikke vises noen
hastighet på speedometeret.
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) og den tilhørende magneten (5) er
fra fabrikk montert slik at magneten ved omdreining av hjulet
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beveger seg i en avstand på minst 2 mm og maksimalt 8 mm
fra hastighetssensoren.
Ved konstruksjonsmessige endringer må riktig avstand
mellom magnet og sensor overholdes (se bilde A).
Merknad: Når du monterer og demonterer bakhjulet, må du
passe på at sensoren eller sensorholderen ikke skades.

Bruk

– Slå av eBike-batteriet med av/på-knappen til dette
(enkelte sykkelprodusenter har løsninger der det ikke er
tilgang til av/på-knappen til batteriet, se
bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
– Ta kjørecomputeren ut av holderen.
Hvis ikke elsykkelen beveges og ingen knapp på
kjørecomputeren trykkes på ca. 10 minutter, slås eBikesystemet automatisk av for å spare energi.

eShift (tilleggsutstyr)

Igangsetting
Forutsetninger
eBike-systemet kan bare aktiveres når følgende
forutsetninger er oppfylt:
– Et tilstrekkelig ladet batteri er satt inn (se
bruksanvisningen for batteriet).
– Kjørecomputeren sitter riktig i holderen (se
bruksanvisningen for kjørecomputeren).
– Hastighetssensoren er riktig tilkoblet (se „Kontrollere
hastighetssensoren (se bilde A)“, Side Norsk – 2).
Slå eBike-systemet på/av
Du slår på eBike-systemet på følgende måter:
– Hvis kjørecomputeren er slått på når den settes i
holderen, aktiveres eBike-systemet automatisk.
– Trykk kort én gang på av/på-knappen til kjørecomputeren
med kjørecomputeren og eBike-batteriet satt inn.
– Trykk på av/på-knappen til eBike-batteriet hvis
kjørecomputeren er satt inn (enkelte sykkelprodusenter
har løsninger der det ikke er tilgang til av/på-knappen til
batteriet, se bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).
Motoren aktiveres så snart du trår på pedalene (unntatt i
funksjonen skyvehjelp, Slå skyvehjelp på/av). Motoreffekten
avhenger av nivået på fremdriftshjelpen som er stilt inn på
kjørecomputeren.
Når du slutter å trå på pedalene i normalmodus, eller så snart
sykkelen har kommet opp i en hastighet på 25/45 km/h
kobles hjelpen fra eBike-motoren ut. Motoren aktiveres
automatisk igjen når du trår på pedalene og hastigheten er
under 25/45 km/h.
Du slår av eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk på av/på-knappen til kjørecomputeren.

eShift er integreringen av elektroniske girsystemer i eBikesystemet. eShift-komponentene er koblet til drivenheten
elektrisk hos produsenten. Betjeningen av de elektroniske
girsystemene er beskrevet i en egen brukerhåndbok.

Stille inn fremdriftshjelpnivået
Du kan stille inn på kjørecomputeren hvor mye tråhjelp du
skal få av eBike-motoren. Nivået på fremdriftshjelpen kan
endres også mens du er på tur.
Merk: På enkelte utførelser kan nivået på fremdriftshjelpen
være forhåndsinnstilt og ikke mulig å endre. Antallet
fremdriftshjelpnivåer kan også være mindre enn beskrevet
her.
Sykkelen har følgende fremdriftshjelpnivåer som
maksimum:
– OFF: Hjelpen fra motoren er slått av, og eBike kan brukes
som en vanlig tråsykkel. Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
dette fremdriftshjelpnivået.
– ECO: aktiv hjelp ved maksimal effektivitet, for maksimal
rekkevidde
– TOUR: konstant hjelp, for turer med stor rekkevidde
– SPORT/eMTB:
SPORT: kraftfull hjelp, for sportslig sykling i kupert
terreng og i bytrafikk
eMTB: optimal hjelp i ethvert terreng, sportslig
igangkjøring, forbedret dynamikk, maksimal ytelse
(eMTB bare i kombinasjon med drivenhetene
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX og BDU480 CX. En
programvareoppdatering kan eventuelt være nødvendig.)
– TURBO: maksimal hjelp opp til høy tråkkfrekvens, for
sportslig sykling
Motoreffekten som stilles til disposisjon, vises på displayet
til kjørecomputeren. Den maksimale motoreffekten
avhenger av valgt nivå på fremdriftshjelpen.
Fremdriftshjelpfaktor A)

Fremdriftshjelpnivå
Performance Line
(BDU490P)

Performance Line CX
(BDU450 CX)

Cargo Line

ECO

60 %

60 %

60 %

TOUR

140 %

140 %

140 %

SPORT/eMTB

240 %

240/140...340 %B)

240 %

TURBO

340 %

340 %

400 %

A) Enkelte utførelser kan ha en annen fremdriftshjelpfaktor.
B) Maksimumsverdi
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Slå skyvehjelp på/av
Skyvehjelpen kan gjøre det lettere å skyve din eBike.
Hastigheten i denne funksjonen avhenger av hvilket gir som
er valgt og kan maksimalt komme opp i 6 km/h. Jo lavere gir
som er valgt, desto mindre er hastigheten i funksjonen
skyvehjelp (ved full effekt).
u Funksjonen skyvehjelp må utelukkende brukes ved
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene på eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen er i bruk.
For å aktivere skyvehjelpen trykker du kort på knappen
WALK på kjørecomputeren. Etter aktivering trykker du på
knappen + innen 3 sekunder og holder den inne. Motoren til
elsykkelen kobles inn.
Merk: Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
fremdriftshjelpnivået OFF.
Skyvehjelpen slås av i følgende situasjoner:
– Du slipper knappen +,
– hjulene på eBike blir blokkert (f.eks. på grunn av
bremsing eller støt mot en hindring),
– hastigheten overskrider 6 km/h.
Virkemåten til skyvehjelpen er underlagt landsspesifikke
bestemmelser og kan derfor avvike fra beskrivelsen over.

Slå lysene på sykkelen på/av
I utførelsen der lyset på sykkelen forsynes med strøm av
eBike-systemet kan front- og baklyset slås på og av samtidig
med knappen på kjørecomputeren.
Kontroller at lysene på sykkelen fungerer riktig før hver
sykkeltur.

Informasjon om sykling med eBikesystemet
Når brukes eBike-motoren?
eBike-motoren hjelper deg så lenge du trår på pedalene
under sykling. Når du ikke trår på pedalene, får du ingen
hjelp fra motoren. Motoreffekten er alltid avhengig av
tråkkekraften.
Bruker du liten kraft, blir hjelpen mindre enn når du bruker
stor kraft. Dette gjelder uavhengig av fremdriftshjelpnivået.
eBike-motoren kobles automatisk ut ved hastighet over
25/45 km/h. Hvis hastigheten synker under 25/45 km/h,
kan motoren automatisk brukes igjen.
Et unntak gjelder for funksjonen skyvehjelp, der eBike kan
skyves med lav hastighet uten at man trår på pedalene. Når
skyvehjelpen er i bruk, kan pedalene dreie.
Du kan alltid bruke eBike som en vanlig tråsykkel også, uten
fremdriftshjelp. Da slår du av eBike-systemet eller stiller inn
fremdriftshjelpnivået på OFF. Det samme gjelder når
batteriet er tomt.

eBike-systemets samspill med girsystemet
Også med eBike-motor bør du bruke girsystemet som på en
vanlig tråsykkel. Se brukerhåndboken for din eBike.
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Uavhengig av hva slags girsystem sykkelen har lønner det
seg å avbryte tråkkingen en kort stund under giring. Det gjør
det lettere å gire, og slitasjen på drivlinjen blir mindre.
Ved å velge riktig gir kan du øke hastigheten og rekkevidden
uten å bruke mer krefter.

Bli kjent med sykkelen din
Vi anbefaler at du øver på å sykle med din eBike på steder
med lite trafikk i begynnelsen.
Prøv forskjellige nivåer på fremdriftshjelpen. Begynn med
det laveste nivået. Så snart du føler deg trygg, kan du sykle
med eBike i trafikken akkurat som vanlige sykler.
Test rekkevidden til din eBikes under forskjellige forhold før
du planlegger lengre og krevende turer.

Faktorer som virker inn på rekkevidden
Rekkevidden påvirkes av mange faktorer. Noen eksempler:
– fremdriftshjelp,
– hastighet,
– giring,
– dekktype og -trykk,
– batteriets alder og tilstand,
– strekningsprofil (stigninger) og egenskaper (veidekke),
– motvind og omgivelsestemperatur,
– vekten på eBike, fører og bagasje.
Derfor er det ikke mulig å forutsi den totale rekkevidden før
og under en tur. Generelt gjelder følgende:
– Ved likt nivå på fremdriftshjelpen fra eBike-motoren: Jo
mindre kraft du må bruke for å komme opp i en bestemt
hastighet (f.eks. med optimal bruk av girsystemet), desto
mindre energi forbruker eBike-motoren, og desto større
blir rekkevidden med én batterilading.
– Jo høyere nivå på fremdriftshjelpen som velges ved ellers
like betingelser, desto kortere blir rekkevidden.

Pleie av eBike
Pass på riktig drifts- og lagringstemperatur for eBikekomponentene. Beskytt drivenheten, kjørecomputeren og
batteriet mot ekstreme temperaturer (f.eks. sterkt sollys
uten samtidig ventilasjon). Komponenten (spesielt batteriet)
kan skades av ekstreme temperaturer.
Få inspisert eBike-systemet teknisk minst en gang i året
(bl.a. mekaniske deler, oppdatert systemprogramvare).
Kontakt en autorisert sykkelforhandler for service eller
reparasjoner på eBike.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Ved bytte av lyspærer må du kontrollere at lyspærene passer
til Bosch eBike-systemet (spør sykkelforhandleren) og at
spenningen er riktig. Det må bare brukes lyspærer med
samme spenning.
Ingen komponenter må senkes ned i vann eller rengjøres
med høytrykksspyler. Dette gjelder også drivenheten.
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Få inspisert eBike-systemet teknisk minst en gang i året
(bl.a. mekaniske deler, oppdatert systemprogramvare).
Kontakt en autorisert sykkelforhandler for service eller
reparasjoner på eBike.

Kundeservice og kundeveiledning
Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
eBike-systemet og systemkomponentene.
Du finner kontaktinformasjon til autoriserte
sykkelforhandlere på nettsiden www.bosch-ebike.com.

Deponering
Drivenheten, kjørecomputeren inkl.
betjeningsenheten, batteriet,
hastighetssensoren, tilbehør og emballasje skal
leveres til gjenvinning.
eBike og komponentene til sykkelen må ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!
Iht. det europeiske direktivet
2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht.
det europeiske direktivet 2006/66/EC må
defekte eller brukte batterier/oppladbare
batterier samles adskilt og leveres inn for
miljøvennlig resirkulering.
Lever Bosch eBike-komponenter som ikke lenger kan
brukes, til en autorisert sykkelforhandler.
Rett til endringer forbeholdes.
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