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Vervoer
u

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsdrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.

(1)

Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieningseenheid, accu, snelheidssensor,
acces(6)
soires en verpakkingen moeten op een milieu(5)
vriendelijke manier gerecycled worden.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingeza(3)
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
een erkende rijwielhandel.
Wijzigingen voorbehouden.

(13)(12)
(2)

(4)

(7)
(11)
(6)
(5)

(8)
(4)

(3)

(9)

(13)
(12)
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Code

Oorzaak

Verhelpen

7xx

Versnellingsfout

Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
versnelling.

800

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

810

Ongeldige signalen bij de wielsnelheidssensor. Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

820

Fout bij kabel naar de voorste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

821...826

Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel- Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
heidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, de(6) duidelijk
fect of verkeerd gemonteerd;
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel;
(16) extreme rijsituatie,
(5) bijv. rijden
op het achterwiel

830

Fout bij kabel naar de achterste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

831
833...835

Ongeldige signalen bij de achterste wielsnelheidssensor.

Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

(14)

Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, defect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel

(12)

(13)

(14)

840

Interne ABS-fout

(15)
Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.

850

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

860, 861

Fout van de spanningsvoorziening

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

870, 871
880
883...885

Communicatiefout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

889

Interne ABS-fout

890

ABS-controlelampje is defect of ontbreekt; ABS functioneert mogelijk niet.

Geen aandui- Interne fout van de boordcomputer
ding

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

(11)
(4)
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Herstart uw eBike-systeem door dit uit en opnieuw in te schakelen.

Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
(4) inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
Alle componenten
onder water gedompeld(3)
of met water onder druk gereinigd

worden.
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachte, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemsoftware).
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
eBikeXBI
Systems
1Bosch
270 020
| (14.05.2018)

grondslag leggen. In dit geval zal de boordcomputer telkens
na het inschakelen 4 s lang de volgende servicebeurt aangeven.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseerde rijwielhandelaar uitvoeren.

Klantenservice en gebruiksadvies
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn componenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com.
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Vervoer
u

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets-

meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
Adrager,
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.

(6)

Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer
incl. bedie(5)
ningseenheid, accu, snelheidssensor, acces- (7)
soires en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn
(8)
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare(10)
elektrische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
een erkende rijwielhandel.
(9)
Wijzigingen voorbehouden.

B

7°

(10)
(1)
(6)
(5)

(2)
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Code

Oorzaak

Verhelpen

7xx

Versnellingsfout

Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
versnelling.

800

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

810

Ongeldige signalen bij de wielsnelheidssensor. Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

820

Fout bij kabel naar de voorste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

821...826

Ongeldige
1 signalen bij de voorste wielsnel- Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
heidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.
(14)
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, de2
fect of verkeerd gemonteerd;
(6) duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel

C

(5)
830

Fout bij kabel naar de achterste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

831
833...835

Ongeldige signalen bij de achterste wielsnelheidssensor.

Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
(15)eBike-dealer.
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch

(15)

Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, defect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel
840

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

850

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

860, 861

Fout van de spanningsvoorziening

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

870, 871
880
883...885

Communicatiefout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

889

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

890

ABS-controlelampje is defect of ontbreekt; ABS functioneert mogelijk niet.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

D

Geen aandui- Interne fout van de boordcomputer
ding

(5)

Herstart uw eBike-systeem door dit uit en opnieuw in te schakelen.

(6)

Onderhoud en service

1

Onderhoud en reiniging
Alle componenten
2 inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachte, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemsoftware).
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
eBikeXBI
Systems
1Bosch
270 020
| (14.05.2018)

grondslag leggen. In dit geval zal de boordcomputer(14)
telkens
na het inschakelen 4 s lang de volgende servicebeurt aange4
ven.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseer3
de rijwielhandelaar uitvoeren.

Klantenservice en gebruiksadvies
(15)
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem
en zijn componenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com.
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Vervoer
Veiligheidsaanwijzingen

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsLees alle veiligheidsaandrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
wijzingen en instructies.
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.
Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en inAfvalverwijdering
structies kan elektrische
Aandrijfeenheid,
boordcomputer
incl. bedieschokken, brand
en/of zware verwondingen
veroorzaken.
ningseenheid,
accu, snelheidssensor,
De inhoudsstoffen
van Lithium-Ion-batterijcellen
zijnaccesin prinsoires en
verpakkingen moeten
op een Maak
milieu-u
cipe onder bepaalde
omstandigheden
ontvlambaar.
vriendelijke
manier met
gerecycled
worden. in deze gebruiksdaarom vertrouwd
de gedragsregels
Gooi
eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
aanwijzing.
de Europese richtlijn
Bewaar alleVolgens
veiligheidsaanwijzingen
en instructies voor
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elekde toekomst.
trische apparaten en
volgensbegrip
de Europese
Het in deze gebruiksaanwijzing
gebruikte
accu heeft
richtlijn
2006/66/EG
moeten defecte of verbetrekking op
alle originele
Bosch eBike-accu's.
bruikte accu’s/batterijen apart worden ingezau Haal de accu uit de eBike, voordat u werkzaamheden
meld en op een voor het milieu verantwoorde
(bijv. inspectie, reparatie, montage, onderhoud, werkwijze worden gerecycled.
zaamheden aan de ketting etc.) aan de eBike uitvoert,
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
deze met de auto of het vliegtuig vervoert of bewaart.
een erkende rijwielhandel.
Bij het per ongeluk activeren van het eBike-systeem beWijzigingen
voorbehouden.
staat er verwondingsgevaar.

u

u

u

u

u

u

u

u
u

Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
Als de accu geopend wordt, vervalt elke aanspraak op garantie.
Bescherm de accu tegen hitte (bijv. ook tegen aanhoudende bestraling door de zon), vuur en onderdompelen in water. Bewaar of gebruik de accu niet in de
buurt van hete of brandbare voorwerpen. Er bestaat
explosiegevaar.
Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de
contacten zouden kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben. Bij in dit verband ontstane schade door
kortsluiting vervalt elke aanspraak op garantie door
Bosch.
Vermijd mechanische belastingen of sterke hitte-inwerking. Deze zouden de batterijcellen kunnen beschadigen en tot het uitstromen van ontvlambare inhoudsstoffen kunnen leiden.
Plaats het oplaadapparaat en de accu niet in de buurt
van brandbare materialen. Laad de accu's alleen in
droge toestand en op een brandveilige plaats. Wegens
de bij het laden optredende opwarming bestaat brandgevaar.
De eBike-accu mag niet zonder toezicht geladen worden.
Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.

Bosch eBike Systems

u

u

u

u

u
u

Accu's mogen niet aan mechanische stoten blootgesteld worden. Het gevaar bestaat dat de accu beschadigd wordt.
Bij beschadiging of verkeerd gebruik van de accu kunnen dampen ontsnappen. Zorg voor de aanvoer van
frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
Laad de accu alleen met originele Bosch oplaadapparaten op. Bij gebruik van niet-originele Bosch oplaadapparaten kan brandgevaar niet uitgesloten worden.
Gebruik de accu alleen in combinatie met eBikes met
een origineel Bosch eBike-aandrijfsysteem. Alleen zo
wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
Gebruik uitsluitend originele Bosch accu's die door de
fabrikant voor uw eBike goedgekeurd werden. Het gebruik van andere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij gebruik van andere accu’s wordt door Bosch geen
aansprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.
Gebruik de bagagedrageraccu niet als greep. Als u de
eBike aan de accu optilt, kunt u de accu beschadigen.
Houd de accu uit de buurt van kinderen.

Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem evenals
in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en neem deze
in acht.
De veiligheid van onze producten en klanten is belangrijk
voor ons. Onze eBike-accu's zijn Lithium-Ion-accu's die volgens de huidige stand van de techniek ontwikkeld en geproduceerd worden. Daarop betrekking hebbende veiligheidsnormen leven wij na of overtreffen deze zelfs. In geladen toestand bevatten deze Lithium-Ion-accu's veel energie. Bij een
defect (evt. van buitenaf niet te zien) kunnen Lithium-Ion-accu's in uiterst zeldzame gevallen en onder ongunstige omstandigheden in brand vliegen.
u

Privacyverklaring
Bij de aansluiting van de eBike op de Bosch DiagnosticTool
worden gegevens met het doel van productverbetering over
het gebruik van de Bosch eBike-accu's (o.a. temperatuur,
celspanning enz.) doorgegeven aan Bosch eBike Systems
(Robert Bosch GmbH). Meer informatie krijgt u op de Bosch
eBike website www.bosch-ebike.com

Beschrijving van product en werking
Afgebeelde componenten
De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen
aan het begin van de gebruiksaanwijzing.
Alle afbeeldingen van fietsonderdelen, behalve de accu's en
hun houders, zijn schematisch en kunnen bij uw eBike anders zijn.
Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk
moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten
en voor functie-uitbreidingen geïmplementeerd worden.
270 007
020 XPX
XBI | (14.05.2018)
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(1)
Code
(2)
7xx
(3)
800
(4)
810
(5)
(6)
(7)
820
(8)

Houder van
bagagedrageraccu
Oorzaak
Bagagedrageraccu
Versnellingsfout
Werkings- en laadtoestandsindicatie
Interne ABS-fout
Aan/uit-toets

(9) Onderste houder van standaardaccu
Verhelpen
Afdekkapje
(levering alleen bijvan
eBikes
met 2 accu's)
(10)nota
Neem goed
van de gebruiksaanwijzing
de fabrikant
van de
versnelling.
(11) Oplaadapparaat
Neem contact
op met uw Bosch
eBike-dealer.
voor oplaadstekker
(12) Aansluitbus

Ongeldige
Sleutel van
accuslotsignalen bij de wielsnelheidsAccuslotsensor. Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.
Bovenste houder van standaardaccu
Fout bij kabel naar de voorste wielsnelStandaardaccu
heidssensor.

Neem contact
op met uwoplaadbus
Bosch eBike-dealer.
(13) Afdekking
(14) Tegenhoudbeveiliging PowerTube-accu
(15) PowerTube-accu
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
(16) Borghaak PowerTube-accu

821...826 Ongeldige
Technische
gegevenssignalen bij de voorste wielsnel- Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een

heidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan,
neem dan
op met uw500
Bosch eBike-dealer.
Lithium-Ion-accu
PowerPack
PowerPack
400contact
PowerPack
PowerTube
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig,
de- 300
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
Productnummer
BBS240 A) B)
BBS260 A)
BBS270 A) BBP280 horizonA) B)
verschillende banddiameter voorwiel
en
BBS245
BBS265 A)
BBS275 A)
taal
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv.BBR240
rijden C) B)
BBR260 C)
BBR270 C) BBP281 verticaal
op het achterwiel
BBR245 B) C)
BBR265 C)
BBR275 C)

830
Fout bij kabel naar de achterste
wielsnelNominale spanning
V=
heidssensor.
Nominale capaciteit
Ah

Neem
36 contact op met uw
36Bosch eBike-dealer.
36

A) Standaardaccu
860,
861
Fout van de spanningsvoorziening

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem

Communicatiefout
870,
871
C) Bagagedrageraccu
880
883...885

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

36

8,2
11
13,4
13,4
831
Ongeldige signalen bij de
achterste wiel- 300
Start het systeem opnieuw
Energie
Wh
400 en maak ten minste
500 2 minuten lang een
500
833...835 snelheidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
Gebruikstemperatuur
°C
–5...+40
–5...+40
–5...+40
–5...+40
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, deBewaartemperatuur
°C
–10...+60
–10...+60
–10...+60
–10...+60
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
Toegestaan oplaadtempera°C voorwiel en0...+40
0...+40
0...+40
0...+40
verschillende banddiameter
tuurbereik achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
Gewicht, ca. op het achterwiel
kg
2,5/2,6
2,5/2,6
2,6/2,7
2,8
840
Interne ABS-fout
NeemIPcontact
op en
metspatuw Bosch
Beschermklasse
IP 54 (stof- en spat54 (stofIP 54 eBike-dealer.
(stof- en spat- IP 54 (stof- en spatwaterbeschermd)
waterbeschermd)
waterbeschermd)
850
Interne ABS-fout
Neem contact
op met uw Bosch
eBike-dealer. waterbeschermd)
met contact
2 accu's op met uw Bosch eBike-dealer.
B) Niet te gebruiken in combinatie met andere accu's in systemendan

Montage
889
Interne ABS-fout

apparaat. Alleen dit oplaadapparaat is afgestemd op de
Neem contact
opeBike
met uw
Bosch eBike-dealer.
bij uw
gebruikte
Li-Ion-accu.
u Plaats de accu alleen op een schone ondergrond. VerAanwijzing:
Deuw
accu
wordt
gedeeltelijk geladen geleverd.
890
ABS-controlelampje is defect of ontNeem contact
op met
Bosch
eBike-dealer.
mijd vooral het
vervuilen
van de oplaadbus
en van
Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u
breekt;
ABS functioneert
mogelijk
niet.de contacten, bijv. door zand of aarde.
eerste gebruik
dedit
accu
volledig
metinhet
Geen aandui- Interne fout van de boordcomputer
Herstartvóór
uw het
eBike-systeem
door
uit en
opnieuw
te oplaadapschakelen.
paraat op.
ding
Accu vóór het eerste gebruik controleren
Lees voor het opladen van de accu de gebruiksaanwijzing
Controleer de accu, voordat u deze de eerste keer oplaadt of
van het oplaadapparaat en neem de voorschriften in acht.
grondslag
leggen. In dit geval zal de boordcomputer telkens
met uw eBike gebruikt.
Onderhoud
en service
Dehet
accu
kan in elke4laadtoestand
opgeladen
worden. aangeEen onna
inschakelen
s lang de volgende
servicebeurt
Druk hiervoor op de aan/uit-toets (4) om de accu in te schaderbreking van het opladen schaadt de accu niet.
ven.
Onderhoud
en reiniging
kelen. Als er geen
led van de oplaadindicatie (3) brandt, dan
De accu
is voorzien
een temperatuurbewaking
dieop
ervoor
Neem
voor
service ofvan
reparaties
aan de eBike contact
met
is decomponenten
accu mogelijkinclusief
beschadigd.
Alle
de aandrijfeenheid mogen niet
zorgterkende
dat de accu
alleen in het temperatuurbereik tussen
een
rijwielhandel.
Brandtwater
minimaal
één, maar
nietwater
alle leds
vandruk
de oplaadindionder
gedompeld
of met
onder
gereinigd
0 °C en 40 °C opgeladen kan worden.
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseercatie (3), dan laadt u de accu vóór het eerste gebruik heleworden.
Als de accu zich buiten het
de rijwielhandelaar uitvoeren.
maal op.voor de reiniging van uw boordcomputer een zachGebruik
oplaadtemperatuurbereik
u alleen
Laad een
accu niet
opGebruik
en gebruik
te,
metbeschadigde
water bevochtigde
doek.
geendeze
reinibevindt, dan knipperen drie
Klantenservice en gebruiksadvies
niet. Neem contact op met een erkende rijwielhandel.
gingsmiddelen.
leds van de oplaadindicatie
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compoLaat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
(3). Koppel de accu los van
nenten
contact
op
met
een
erkende
rijwielhandel.
Accu opladen
controleren
(o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemhet oplaadapparaat en laat
Contactgegevens
van
erkende
rijwielhandels
vindt u op
de
software).
deze op temperatuur
komen.
u Gebruik uitsluitend het bij de levering van uw eBike
internetpagina www.bosch-ebike.com.
Bovendien
kan de
of rijwielhandelaar
de
inbegrepen
of fietsfabrikant
een soortgelijk
origineel Boschvoor
oplaadSluit de accu pas weer op het oplaadapparaat aan, wanneer
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
deze de toegestane oplaadtemperatuur heeft bereikt.
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Oplaadindicatie
Vervoer

DeWanneer
vijf groeneu leds
van debuiten
oplaadindicatie
(3) geven
bijfietsingeu
uw eBike
uw auto, bijv.
op een

schakelde
de laadtoestand
van
dede
accu
aan.
drager, accu
meeneemt,
verwijder
dan
boordcomputer
Daarbij
elke ledom
overeen
met ca. 20 %tevan
de capacien dekomt
eBike-accu
beschadigingen
vermijden.
teit. Als de accu volledig is opgeladen, branden alle vijf leds.
Afvalverwijdering
De laadtoestand van de ingeschakelde accu verschijnt bovendien op het
display van de boordcomputer.
Leesbediedaartoe
Aandrijfeenheid,
boordcomputer incl.
de gebruiksaanwijzing
van aandrijfeenheid
en boordcompuningseenheid,
accu, snelheidssensor,
accester en houd u soires
aan deen
voorschriften.
verpakkingen moeten op een milieuLigt de capaciteit
de accu onder
5%, dan gaan alle leds
vriendelijke
maniervan
gerecycled
worden.
van de
oplaadindicatie
(3) op de accu
uit,het
er ishuisvuil!
echter nog
Gooi
eBikes
en hun componenten
niet bij
een weergavefunctie van de boordcomputer.
Volgens de Europese richtlijn
Koppel na het
opladen de accu
los niet
van het
oplaadapparaat
2012/19/EU
moeten
meer
bruikbare eleken het oplaadapparaat
los van het
elektriciteitsnet.
trische apparaten
en volgens
de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verGebruik van
twee
accu's voor één
bruikte
accu’s/batterijen
aparteBike
worden ingeza(optioneel)
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze
gerecycled.
Een eBike kan
doorworden
de fabrikant
ook met twee accu's uitgeGeef
niet meerInteditgebruiken
Bosch
bij
rust worden.
geval is één
van eBike-componenten
de oplaadbussen nietaftoeeen
erkende
gankelijk
of isrijwielhandel.
deze door de fietsfabrikant met een afsluitkapje afgesloten.voorbehouden.
Laad de accu's alleen op de toegankelijke opWijzigingen
laadbus.
u Open nooit door de fabrikant afgesloten oplaadbussen. Het opladen op een tevoren afgesloten oplaadbus
kan tot onherstelbare schade leiden.
Wanneer u een eBike die voor twee accu's bestemd is,
slechts met één accu wilt gebruiken, dek dan de contacten
van de vrije aansluiting met het meegeleverde afdekkapje
(10) af, omdat er anders door de open contacten gevaar
voor een kortsluiting bestaat (zie afbeeldingen A en B).
Laadprocedure bij twee aangebrachte accu's
Zijn op een eBike twee accu's aangebracht, dan kunnen beide accu's via de niet afgesloten aansluiting geladen worden.
Eerst worden beide accu's achtereenvolgens tot ca. 80–
90 % geladen, vervolgens worden beide accu's parallel vol
geladen (de LED's van beide accu's knipperen).
Tijdens het gebruik worden de beide accu's afwisselend ontladen.
Als u de accu's uit de houders neemt, dan kunt u elke accu
afzonderlijk laden.
Laadprocedure bij één geplaatste accu
Is slechts één accu geplaatst, dan kunt u alleen de accu op
de fiets opladen die de toegankelijke oplaadbus heeft. De accu met de afgesloten oplaadbus kunt u alleen opladen, wanneer u de accu uit de houder neemt.

Accu plaatsen of verwijderen
u

Schakel de accu en het eBike-systeem altijd uit, wanneer u deze in de houder plaatst of uit de houder
neemt.

Standaardaccu plaatsen en verwijderen (zie afbeelding
A)
Om ervoor te zorgen dat de accu geplaatst kan worden, moet
de sleutel (5) in het slot (6) zitten en het slot moet geopend
zijn.
Bosch
Bosch eBike
eBike Systems
Systems

Voor het plaatsen van de standaardaccu (8) zet u deze
met de contacten op de onderste houder (9) van de eBike
(de ac-cu kan een schuinte tot 7° t.o.v. het frame hebben).
Kantel deze tot de aanslag in de bovenste houder (7) tot
deze dui-delijk hoorbaar vastklikt.
Controleer in alle richtingen of de accu vast zit. Sluit de accu
altijd met het slot (6) af, omdat anders het slot open kan
gaan en de accu uit de houder kan vallen.
Trek de sleutel (5) na het afsluiten altijd uit het slot (6). Op
deze manier voorkomt u dat de sleutel eruit valt of dat de accu bij geparkeerde eBike door onbevoegden weggepakt
wordt.
Voor het verwijderen van de standaardaccu (8) schakelt u
deze uit en opent u het slot met de sleutel (5). Kantel de accu uit de bovenste houder (7) en trek deze uit de onderste
houder (9).
Bagagedrageraccu plaatsen en verwijderen (zie
afbeelding B)
Om ervoor te zorgen dat de accu geplaatst kan worden,
moet de sleutel (5) in het slot (6) zitten en het slot moet
geopend zijn.
Voor het plaatsen van de bagagedrageraccu (2) schuift u
deze met de contacten naar voren in de houder (1) in de bagagedrager tot deze duidelijk hoorbaar vastklikt. Controleer
in alle richtingen of de accu vast zit. Sluit de accu altijd met
het slot (6) af, omdat anders het slot open kan gaan en de
accu uit de houder kan vallen.
Trek de sleutel (5) na het afsluiten altijd uit het slot (6). Op
deze manier voorkomt u dat de sleutel eruit valt of dat de accu bij geparkeerde eBike door onbevoegden weggepakt
wordt.
Voor het verwijderen van de bagagedrageraccu (2) schakelt u deze uit en opent u het slot met de sleutel (5). Trek de
accu uit de houder (1).
PowerTube-accu verwijderen (zie afbeelding C)
Voor het verwijderen van de PowerTube-accu (15)
opent u het slot (6) met de sleutel (5). De accu wordt
ontgrendeld en valt in de tegenhoudbeveiliging (14).
❷ Duw van bovenaf op de tegenhoudbeveiliging, de accu
wordt helemaal ontgrendeld en valt in uw hand. Trek
de accu uit het frame.
Aanwijzing: Veroorzaakt door verschillende gerealiseerde
constructies kan het zijn dat het plaatsen en verwijderen van
de accu op een andere manier moet gebeuren. Raadpleeg in
dit geval de fietsdocumentatie van uw fietsfabrikant.
❶

PowerTube-accu plaatsen (zie afbeelding D)
Om ervoor te zorgen dat de accu geplaatst kan worden, moet
de sleutel (5) in het slot (6) zitten en het slot moet geopend
zijn.
❶ Voor het plaatsen van de PowerTube-accu (15) plaatst
u deze met de contacten in de onderste houder van het
frame.
❷ Klap de accu naar boven tot deze door de tegenhoudbeveiliging (14) vastgehouden wordt.
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❸ Duw de accu
naar boven tot deze duidelijk hoorbaar Verhelpen
Aanwijzingen voor de optimale omgang met de
Code
Oorzaak
vastklikt. Controleer in alle richtingen of de accu vast
accunota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
7xx
Versnellingsfout
Neem goed
zit.
versnelling.
De levensduur van de accu kan verlengd worden, wanneer
❹ Sluit de accu altijd met het slot (6) af, omdat anders
deze goed
verzorgd
wordteBike-dealer.
en met name bij de juiste tempe800
Interne ABS-fout
Neem contact
op met
uw Bosch
het slot open kan gaan en de accu uit de houder kan
raturen bewaard wordt.
810 vallen. Ongeldige signalen bij de wielsnelheids- Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Met toenemende ouderdom zal de capaciteit van de accu
Neem
contact
op uit
methet
uwslot
Bosch
Trek de sleutel sensor.
(5) na het
afsluiten
altijd
(6). Op
echter ook bij goede verzorging afnemen.
eBike-dealer.
deze manier voorkomt u dat de sleutel eruit valt of dat de acEen duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan
820
FouteBike
bij kabel
de voorste weggepakt
wielsnelNeem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
cu
bij geparkeerde
doornaar
onbevoegden
dat de accu versleten is. U kunt de accu vervangen.
heidssensor.
wordt.
Accu
voor en
tijdens
bewaren
bijladen
821...826 Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel- Start het
systeem
opnieuw
enhet
maak
ten minste
2 minuten lang een
Bewaar
de
accu,
wanneer
deze
langere
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan.tijd
Als(>3
hetmaanden)
probleem
Gebruik heidssensor.
niet gebruikt
bij eenoplaadtoestand
van
ongeveer 30 %
blijft bestaan,
neem wordt,
dan contact
met uw Bosch
eBike-dealer.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, detot 60 % (2 tot 3 leds van de oplaadindicatie (3) branden).
Ingebruikname
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
Controleer de laadtoestand na 6 maanden. Als nog maar één
verschillende
banddiameter
voorwiel
en
u Gebruik uitsluitend originele Bosch accu's die door de
led van de oplaadindicatie (3) brandt, dan laadt u de accu
achterwiel;
extreme
rijsituatie,
bijv. rijden
fabrikant voor
uw eBike
goedgekeurd
werden.
Het geweer op tot ongeveer 30 % à 60 %.
op hetaccu’s
achterwiel
bruik van andere
kan tot letsel en brandgevaar leiAanwijzing: Als de accu langere tijd in lege toestand beden. Bij gebruik
andere
accu’s
wordt door
Bosch geen
830
Foutvan
bij kabel
naar
de achterste
wielsnelNeem contact
op metdan
uw kan
Bosch
eBike-dealer.
waard wordt,
deze
ondanks de geringe zelfontlading
aansprakelijkheid
aanvaard en geen garantie geboden.
heidssensor.
beschadigd en de opslagcapaciteit sterk verminderd wor831en uitschakelen
Ongeldige signalen bij de achterste wiel- Start het
systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
den.
In833...835
proefrit.
Het
moetlangdurig
uitgaan. Als
Het
is ABS-controlelampje
niet aan te raden de accu
op het
het probleem
oplaadapHet
inschakelensnelheidssensor.
van de accu is een van de mogelijkheden om
blijft bestaan,
neem dan contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
paraat
aangesloten
te
laten.
het eBike-systeem
in
te
schakelen.
Lees
daartoe
de
geSensorschijf mogelijk niet aanwezig, debruiksaanwijzing
van
en boordcomputer
fect
of aandrijfeenheid
verkeerd gemonteerd;
duidelijk en
Bewaaromstandigheden
houd u aan de voorschriften.
verschillende banddiameter voorwiel en
Bewaar de accu bij voorkeur op een droge en goed geventiControleer vóórachterwiel;
het inschakelen
vanrijsituatie,
de accu ofbijv.
het rijden
eBikeextreme
leerde plaats. Bescherm deze tegen vocht en water. Bij onsysteem of het op
slothet
(6)achterwiel
afgesloten is.
gunstige weersomstandigheden is het bijv. aan te raden om
Voor
de accu drukt u op de aan/uit- Neem contact
840 het inschakelen
Interne van
ABS-fout
Bosch
eBike-dealer.
de accuop
vanmet
deuw
eBike
te verwijderen
en tot het volgende getoets (4). De leds van de oplaadindicatie (3) gaan branden
bruik inop
eenmet
gesloten
ruimte
te bewaren.
850
Interne ABS-fout
Neem contact
uw Bosch
eBike-dealer.
en geven tevens de laadtoestand aan.
Bewaar
de eBike-accu's
volgendeblijft
plekken:
860, 861 Ligt
Fout
de spanningsvoorziening
systeem
opnieuw. Als op
hetde
probleem
bestaan, neem
Aanwijzing:
de van
capaciteit
van de accu onder 5%, dan Start het
– in een
ruimte
met rookmelders
dan contact
op met
uw Bosch
eBike-dealer.
brandt op de accu geen led van de oplaadindicatie (3). Al– systeem
niet in deopnieuw.
buurt vanAls
brandbare
of licht
ontvlambare
voorCommunicatiefout
Start het
het probleem
blijft
bestaan, neem
870,op
871
leen
de boordcomputer
is te zien of het eBike-systeem inwerpen
dan contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
880
geschakeld
is.
– niet in de buurt van hittebronnen
883...885
Voor
het uitschakelen van de accu drukt u opnieuw op de
Bewaarop
demet
accu's
temperaturen
tussen 0 °C en 20 °C.
889
Interne
ABS-fout
uwbij
Bosch
eBike-dealer.
aan/uit-toets
(4).
De leds
van de oplaadindicatie (3) gaan Neem contact
Temperaturen onder –10 °C of boven 60 °C moeten altijd
uit.
Het
eBike-systeem
wordt
daarmee
eveneens
uitgescha890
ABS-controlelampje is defect of ontNeem contact
op met
uw Bosch
eBike-dealer.
vermeden
worden.
Voor een
lange levensduur is bewaren bij
keld.
breekt; ABS functioneert mogelijk niet.
een omgevingstemperatuur van ca. 20 °C gunstig.
Wordt
ongeveer
10
minuten
lang
geen
vermogen
van
de
eBiGeen aandui- Interne fout van de boordcomputer
HerstartLet
uwerop
eBike-systeem
door dit
uit en opnieuw in niet
te schakelen.
dat de maximale
bewaartemperatuur
overke-aandrijving
gevraagd (bijv. omdat de eBike stilstaat) en
ding
schreden
wordt.
Laat
de
accu
bijv.
in
de
zomer
niet in de auniet op een toets van boordcomputer of bedieningseenheid
to liggen en bewaar deze niet in fel zonlicht.
van de eBike gedrukt, dan schakelen zowel het eBike-sysgrondslag
leggen. In dit
zal de
boordcomputer
telkens
Er wordt aangeraden
omgeval
de accu
voor
het bewaren niet
op
teem als de accu omwille
van energiebesparing automatisch
Onderhoud
en service
na
het
inschakelen
4
s
lang
de
volgende
servicebeurt
aangede
fiets
te
laten
zitten.
uit.
ven.
Onderhoud
De accu is dooren
dereiniging
„Electronic Cell Protection (ECP)“ beNeem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
schermd
tegen
diepontlading,
overlading,
oververhitting
en
Onderhoud
en service
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
een
erkende rijwielhandel.
kortsluiting.
Bij gevaar wordt
accu onder
door een
veiligheidsonder
water gedompeld
of metdewater
druk
gereinigd
u
Laat
alle
reparaties
uitsluitend door een geautoriseerschakeling automatisch uitgeschakeld.
Onderhoud en reiniging
worden.
de rijwielhandelaar uitvoeren.
Alsboordcomputer
een defect van een
de accu
Gebruik voor de reiniging van uw
zachu De accu mag niet onder water gedompeld of met een
herkend
wordt, dan
te, alleen met water bevochtigde
doek. Gebruik
geenknippereiniwaterstraal gereinigd
worden.
Klantenservice
en gebruiksadvies
ren twee leds van de opgingsmiddelen.
Houd de
accu
schoon.
Reinig
deze voorzichtig
vochNeem
bij
alle
vragen
over
het
eBike-systeem
enmet
zijneen
compolaadindicatie
in dit
Laat uw eBike-systeem minstens
één keer per(3).
jaarNeem
technisch
tige, zachte
doek.
nenten
contact
op
met
een
erkende
rijwielhandel.
contact
een ercontroleren (o.a. mechanisme, geval
actualiteit
vanop
demet
systeemMaak af en toe de van
stekkerpolen
schoon en vetvindt
dezeulicht
in.
Contactgegevens
erkende rijwielhandels
op de
kende rijwielhandel.
software).
Als de accu nietwww.bosch-ebike.com.
meer werkt, dient u contact op te nemen
internetpagina
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
met een erkende rijwielhandel.
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
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Vervoer
Klantenservice en gebruiksadvies
u
Wanneer
uw eBike
uw auto,
bijv.
op een
fietsNeem
bij alleuvragen
overbuiten
het vervoer
van de
accu’s
contact

verwijder dan de boordcomputer
opdrager,
met eenmeeneemt,
erkende rijwielhandel.
en
de eBike-accu
beschadigingen
te vermijden.
Noteer
fabrikant om
en nummer
van de sleutel
(5). Neem
bij verlies van de sleutels contact op met een erkende rijAfvalverwijdering
wielhandel. Vermeld daarbij fabrikant en nummers van de
sleutels. Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieningseenheid,
accu,
snelheidssensor,
Contactgegevens
van erkende
rijwielhandels
vindt uaccesop de
soires
en verpakkingen moeten op een milieuinternetpagina
www.bosch-ebike.com
vriendelijke manier gerecycled worden.
Vervoer
Gooi
eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
u WanneerVolgens
u uw eBike
buiten uw
auto, bijv. op een fietsde Europese
richtlijn
drager, meeneemt,
verwijder
danmeer
de boordcomputer
2012/19/EU
moeten niet
bruikbare elektrische apparaten
en volgens de
en de eBike-accu
om beschadigingen
teEuropese
vermijden.
richtlijn
2006/66/EG
of verDe accu's vallen
onder
de vereistenmoeten
van de defecte
wetgeving
inzake
bruikte accu’s/batterijen
worden
gevaarlijke goederen.
Onbeschadigdeapart
accu's
kunneningezadoor de
meld
en opverdere
een voor
het milieu verantwoorde
privégebruiker
zonder
verplichtingen
over de weg
wijze worden gerecycled.
vervoerd worden.
Geef
niet
meer te
gebruiken
Bosch gebruikers
eBike-componenten
af bij
Bij het
vervoer
door
professionele
of bij het vereen
rijwielhandel.
voererkende
door derden
(bijv. luchttransport of transportbedrijf)
Wijzigingen
voorbehouden.
moeten specifieke
vereisten aan verpakking en aanduiding in
acht genomen worden (bijv. voorschriften van de ADR). Indien nodig kan bij de voorbereiding van het verzendstuk het
advies van een expert voor gevaarlijke goederen ingewonnen
worden.
Verstuur de accu's alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd is. Plak open contacten af en verpak de accu zodanig
dat hij niet beweegt in de verpakking. Wijs uw pakketdienst
erop dat het om een gevaarlijk product gaat. Neem ook eventuele bijkomende nationale voorschriften in acht.
Neem bij alle vragen over het vervoer van de accu’s contact
op met een erkende rijwielhandel. Bij de rijwielhandel kunt u
ook een geschikte transportverpakking bestellen.
u

Li-Ion:
Neem goed nota van de aanwijzingen in het gedeelte (zie „Vervoer“, Pagina Nederlands –
5)
Wijzigingen voorbehouden.

Afvalverwijdering
Oplaadapparaten, accessoires en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Gooi de accu's niet bij het huisvuil!
Plak vóór het afvoeren van de accu's de contactvlakken van
de accupolen met tape af.
Pak sterk beschadigde eBike-accu's niet met blote handen
vast, omdat elektrolyt kan uitstromen en tot huidirritaties
kan leiden. Bewaar de defecte accu op een veilige plek in de
buitenlucht. Plak eventueel de polen af en informeer uw handelaar. Deze ondersteunt u bij een vakkundige afvalverwijdering.
Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken accu’s af bij een erkende rijwielhandel.
Bosch
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Vervoer
u

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsdrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.

(i)

Afvalverwijdering

TU
SP RB
O O
TO RT
U
EC R
O
O
FF

Aandrijfeenheid,
boordcomputer incl. bedie(h)
ningseenheid, accu, snelheidssensor,TURBO
accesSPORT
(g)verpakkingen moeten op een
soires en
milieuTOUR
ECO
vriendelijke manier gerecycled worden.
OFF
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
(f)
MPH
KM/H
Volgens de Europese richtlijn
PMWH
2012/19/EU moeten niet meer bruikbareAMM
elekMIN
MPH
(e)
KM/H
trische apparaten
en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verReichweite
bruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
een erkende rijwielhandel.
Wijzigingen voorbehouden.
PH H
MKM/
M

H
W
AM
INPH /H
PM
MM
KM

(6)
(5)

ET

RES

(a)
(b)
(c)

(d)
(7)

(8)

(1)
(2)

te
wei
h
c
Rei
(3)

(4)

Bosch
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Code

Oorzaak

Verhelpen

7xx

Versnellingsfout

Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
versnelling.

800

Interne ABS-fout

810

Ongeldige signalen bij de wielsnelheidssensor. Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

820

Fout bij kabel naar de voorste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

821...826

Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel- Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
heidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, de(10)
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende(13)
banddiameter voorwiel en
(11)
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel

830

Fout bij kabel naar de achterste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

831
833...835

Ongeldige signalen bij de achterste wielsnelheidssensor.

Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

(9)uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met

(12)

Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, defect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel
840

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

850

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

860, 861

Fout van de spanningsvoorziening

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

870, 871
880
883...885

Communicatiefout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

889

Interne ABS-fout

890

ABS-controlelampje is defect of ont- weite
eich
breekt; ABS functioneert mogelijkRniet.

A

O
EC

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

PH
MKM/H
/H
KM

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

(3)

T

RESE

Geen aandui- Interne fout van de boordcomputer
ding

Herstart uw eBike-systeem
door dit uit en opnieuw in te schakelen.
(14)

Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen
(4) niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachte, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemsoftware).
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
eBikeXBI
Systems
1Bosch
270 020
| (14.05.2018)

(15)

grondslag leggen. In dit geval zal de boordcomputer telkens
na het inschakelen 4 s lang de volgende servicebeurt aangeven.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseerde rijwielhandelaar uitvoeren.

Klantenservice en gebruiksadvies
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn componenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com.

1 270 020
XBI | eBike
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Vervoer
Veiligheidsaanwijzingen

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsLees alle veiligheidsaanwijzingen en indrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
structies. Het niet naleven van de veiligen de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.
heidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwonAfvalverwijdering
dingen veroorzaken.
Aandrijfeenheid, boordcomputer
incl. bedieBewaar alle veiligheidsaanwijzingen
en instructies
voor
ningseenheid, accu, snelheidssensor, accesde toekomst.
soires en verpakkingen moeten op een milieuHet in deze gebruiksaanwijzing
gebruikte begrip accu heeft
vriendelijke
manier gerecycled worden.
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
u Laat u niet door de aanduiding van de boordcomputer
Volgens de Europese richtlijn
afleiden. Wanneer u zich niet uitsluitend op het verkeer
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elekconcentreert, loopt u het risico om betrokken te raken bij
trische apparaten en volgens de Europese
een ongeval. Wanneer u, naast het wisselen van de onderrichtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versteuningsniveaus, gegevens in uw boordcomputer wilt inbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezavoeren, stop dan en voer de betreffende gegevens in.
meld en op een voor het milieu verantwoorde
u Gebruik de boordcomputer niet als greep. Wanneer u
wijze worden gerecycled.
de eBike aan de boordcomputer optilt, kunt u de boordGeef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
computer onherstelbare schade toebrengen.
een erkende rijwielhandel.
u Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle
Wijzigingen voorbehouden.
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem evenals
in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en neem deze
in acht.
u

(12)
(13)
(14)
(15)

Toets ondersteuning verhogen/vooruit bladeren +
Toets duwhulp WALK
Vergrendeling boordcomputer
Blokkeerschroef boordcomputer
USB-oplaadkabel (micro A – micro B)A)

A) niet afgebeeld, als accessoire verkrijgbaar

Aanduidingselementen boordcomputer
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Aanduiding ondersteuning van de aandrijfeenheid
Aanduiding ondersteuningsniveau
Aanduiding verlichting
Tekstaanduiding
Waarde-aanduiding
Snelheidsmeteraanduiding
Schakeladvies: hogere versnelling
Schakeladvies: lagere versnelling
Accu-oplaadaanduiding

Technische gegevens
Boordcomputer

Intuvia

Productnummer

BUI251/BUI255

Beschrijving van product en werking

Laadstroom USB-aansluiting max.

Beoogd gebruik

Laadspanning USB-aansluiting

De boordcomputer Intuvia is bestemd voor de besturing van
een Bosch eBike-systeem en voor de aanduiding van rijgegevens.
Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk
moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten
en voor functie-uitbreidingen geïmplementeerd worden.

Afgebeelde componenten
De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen
aan het begin van de gebruiksaanwijzing.
Alle weergaven van fietsonderdelen behalve aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieningseenheid, snelheidssensor en de bijbehorende houders zijn schematisch en kunnen bij uw eBike afwijken.
(1) Toets aanduidingsfunctie i
(2) Toets fietsverlichting
(3) Boordcomputer
(4) Houder boordcomputer
(5) Aan/uit-toets boordcomputer
(6) Reset-toets RESET
(7) USB-bus
(8) Beschermkapje van USB-bus
(9) Bedieningseenheid
(10) Toets aanduidingsfunctie i op de bedieningseenheid
(11) Toets ondersteuning verlagen/achteruit bladeren –
Bosch eBike Systems

mA

500

V

5

USB-oplaadkabel A)

1 270 016 360

Gebruikstemperatuur

°C

–5...+40

Opslagtemperatuur

°C

–10...+50

Laadtemperatuur

°C

0...+40

V
mAh

3,7
230

Lithium-Ion-accu intern
Beschermklasse B)
Gewicht, ca.

IP 54 (stof- en spatwaterbeschermd)
kg

0,15

A) niet standaard bij de levering inbegrepen
B) bij gesloten USB-afdekking
Bosch eBike-systeem gebruikt FreeRTOS
(zie http://www.freertos.org).

Montage
Accu plaatsen en verwijderen
Voor het plaatsen van de eBike-accu in de eBike en voor het
verwijderen dient u de gebruiksaanwijzing van de accu te lezen en in acht te nemen.

Boordcomputer plaatsen en verwijderen
(zie afbeelding A)
Voor het plaatsen van de boordcomputer (3) schuift u hem
van vooraf in de houder (4).
1 270 020 XBI | (14.05.2018)
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Voor
van de boordcomputer (3) drukt u opVerhelpenlijk waarbij de aan/uit-toets van de accu niet toegankelijk
Codehet verwijderen
Oorzaak
is; zie gebruiksaanwijzing van de fietsfabrikant).
de vergrendeling (14) en schuift u hem naar voren toe uit de
7xx
Versnellingsfout
Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
houder (4).
–
Verwijder
de boordcomputer uit de houder.
versnelling.
u Als u de eBike parkeert, verwijdert u de boordcompuWordt ongeveer 10 minuten lang geen vermogen van de eBi800
Interne ABS-fout
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
ter.
ke-aandrijving gevraagd (bijv. omdat de eBike stilstaat) en
810is mogelijk Ongeldige
signalen bij de
op met
uwvan
Bosch
eBike-dealer.of bedieningseenheid
niet op een
toets
boordcomputer
Het
om de boordcomputer
in wielsnelheidsde houder te bevei-Neem contact
sensor. Neem
contact
op met de
uwhouder
Bosch (4)
van de eBike gedrukt, dan schakelen zowel het eBike-sysligen tegen wegnemen.
Demonteer
hiervoor
eBike-dealer.
teem als de accu omwille van energiebesparing automatisch
van het stuur. Plaats
de boordcomputer in de houder.
uit.
820 de blokkeerschroef
Fout bij kabel(15)
naar (schroefdraad
de voorste wielsnelop met uw Bosch eBike-dealer.
Schroef
M3, 8 mmNeem contact
heidssensor.
lang) van onderaf
in de daarvoor bestemde schroefdraad
eShift (optioneel)
van
de houder.Ongeldige
Monteer de
houderbij
opnieuw
op het
stuur. Start het
821...826
signalen
de voorste
wielsnelsysteem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
Onder
eShift verstaat men moet
de integratie
Aanwijzing: Deheidssensor.
blokkeerschroef is geen diefstalbeveiliging.proefrit.
Het ABS-controlelampje
uitgaan.van
Als elektronische
het probleem
schakelsystemen
in het eBike-systeem.
De eShift-compoblijft bestaan,
neem dan contact
op met uw Bosch
eBike-dealer.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, denenten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenGebruik fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
heid verbonden. De bediening van de elektronische schakelverschillende banddiameter voorwiel en
systemen is beschreven in een eigen gebruiksaanwijzing.
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
Voorwaarden
op het
Energievoorziening van de boordcomputer
Het eBike-systeem
kanachterwiel
alleen geactiveerd worden, wanneer

830de volgende
Fout
bij kabel naar
de achterste wielsnel- Neem contact
op met uw Bosch
eBike-dealer.
aan
voorwaarden
is voldaan:
Zit de boordcomputer
in de
houder (4), is een voldoende geheidssensor.
– Een voldoende
geladen accu is geplaatst (zie gebruiksladen accu in de eBike geplaatst en is het eBike-systeem inaanwijzing van
de accu).
831
Ongeldige
signalen bij de achterste wiel- Start het
systeem opnieuw
en de
maak
ten minste 2 minuten
langvan
eende
geschakeld,
dan wordt
boordcomputer
via de accu
–833...835
De boordcomputer
is juist in de houder geplaatst (zie proefrit.
snelheidssensor.
Het ABS-controlelampje
eBike
van energie voorzien.moet uitgaan. Als het probleem
„Boordcomputer plaatsen en verwijderen
blijft bestaan,
neem
dan contact op
uw Bosch
Wordt de
boordcomputer
uit met
de houder
(4) eBike-dealer.
genomen, dan
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, de(zie afbeelding A)“, Pagina Nederlands – 1).
gebeurt de energievoorziening via een interne accu. Is de infect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
– De snelheidssensor
is correct
aangesloten
(zie gebruiksterne accu bij het inschakelen van de boordcomputer zwak,
verschillende
banddiameter
voorwiel
en
aanwijzing van
de aandrijfeenheid).
dan verschijnt gedurende 3 s <Met fiets verbinden> in de
achterwiel;
extreme rijsituatie, bijv. rijden
tekstaanduiding (d). Daarna schakelt de boordcomputer
op het achterwiel
eBike-systeem in-/uitschakelen
weer uit.
840
Interne ABS-fout
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Voor het inschakelen van het eBike-systeem heeft u de volVoor het opladen van de interne accu plaatst u de boordcom850 mogelijkheden:
Interne ABS-fout
Neem contact
op met
Bosch(4)
eBike-dealer.
puter weer
in deuwhouder
(wanneer een accu in de eBike is
gende
861
Fout van de
Start het
systeem opnieuw.
AlseBike-accu
het probleem
bestaan, neem
–860,
Is de
boordcomputer
bijspanningsvoorziening
het plaatsen in de houder al ingegeplaatst).
Schakel de
met blijft
de aan/uit-toets
erdan contact
met
uw Bosch eBike-dealer.
schakeld, dan wordt het eBike-systeem automatisch ingevan inop
(zie
gebruiksaanwijzing
van de accu).
schakeld.
U kunt
de boordcomputer
ook
via de USB-aansluiting
oplaCommunicatiefout
Start het
systeem
opnieuw. Als het
probleem
blijft bestaan, neem
870,
871
–880
Druk bij geplaatste boordcomputer en geplaatste eBike-dan contact
den. Open
hiervoor
heteBike-dealer.
afdekkapje (8). Verbind de USB-bus
op met
uw Bosch
accu één keer kort op de aan/uit-toets (5) van de boord(7) van de boordcomputer via een geschikte USB-kabel met
883...885
computer. Interne ABS-fout
een gangbare
de USB-aansluiting van een com889
Neem contact
op metUSB-lader
uw Bosch of
eBike-dealer.
puter (5 V laadspanning; max. 500 mA laadstroom). In de
– Druk bij geplaatste boordcomputer op de aan/uit-toets
890
ABS-controlelampje is defect of ontNeem contact
op met uw(d)
Bosch
eBike-dealer.
tekstaanduiding
van de
boordcomputer verschijnt <USB
van de eBike-accu (er zijn van de fietsfabrikant afhankelijbreekt; ABS functioneert mogelijk niet.
aangesloten>.
ke oplossingen mogelijk waarbij de aan/uit-toets van de
Geen
aanduiInterne fout
boordcomputer van de Herstart uw eBike-systeem door dit uit en opnieuw in te schakelen.
accu
niet toegankelijk
is;van
zie de
gebruiksaanwijzing
ding
Boordcomputer in-/uitschakelen
accu).
De aandrijving wordt geactiveerd, zodra u op de pedalen
Voor het inschakelen van de boordcomputer drukt u kort op
grondslag
leggen.(5).
In dit
zal de boordcomputer
telkens
trapt (behalve in deen
functie
duwhulp of op ondersteuningsnide aan/uit-toets
Degeval
boordcomputer
kan (bij voldoende
Onderhoud
service
na
het inschakelen
4 s ook
langingeschakeld
de volgende servicebeurt
aangeveau OFF). Het motorvermogen richt zich naar het ingestelgeladen
interne accu)
worden, wanneer
ven.
de ondersteuningsniveau
op de boordcomputer.
deze niet in de houder is geplaatst.
Onderhoud
en reiniging
Neem
voor
service of reparaties
aan de eBike contact
Zodra u in de normale modus stopt met op de pedalen te
Voor het
uitschakelen
van de boordcomputer
drukt uop
opmet
de
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
een
erkende rijwielhandel.
trappen of zodra u een snelheid van 25/45 km/h heeft beaan/uit-toets
(5).
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
reikt, wordt de ondersteuning door de eBike-aandrijving uitu
Laat
alle reparaties
uitsluitend
door
een geautoriseerIs de
boordcomputer
niet
in de houder
geplaatst,
dan wordt
worden.
geschakeld. De aandrijving wordt automatisch weer geactide1rijwielhandelaar
uitvoeren.
deze
minuut
nadat
de
laatste
toets
is
ingedrukt
omwille
Gebruik
voor
de
reiniging
van
uw
boordcomputer
een
zachveerd, zodra u op de pedalen trapt en de snelheid onder
van energiebesparing uitgeschakeld.
te,
alleen
metligt.
water bevochtigde doek. Gebruik geen reini25/45
km/h
Klantenservice
en gebruiksadvies
u Wanneer u uw eBike meerdere weken niet gebruikt,
gingsmiddelen.
Voor het uitschakelen van het eBike-systeem heeft u de volNeem
bij alle vragen
over het eBike-systeem
zijn compoverwijder
de
boordcomputer
dan uit zijnenhouder.
BeLaat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
nenten
op met een erkende
rijwielhandel.
gende mogelijkheden:
waarcontact
de boordcomputer
in een droge
omgeving bij kamercontroleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeem– Druk gedurende minstens 1 seconde op de aan/uit-toets
temperatuur. Laad
de boordcomputeraccu
regelmatig
Contactgegevens
van erkende
rijwielhandels vindt
u op deop
software).
(5) van de boordcomputer.
(uiterlijk omwww.bosch-ebike.com.
de 3 maanden).
internetpagina
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
– Schakel de eBike-accu met de aan/uit-toets ervan uit (er
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
zijn van de fietsfabrikant afhankelijke oplossingen moge270 020
020 XBI
XBI || (14.05.2018)
(14.05.2018)
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Vervoer
Accu-oplaadaanduiding
u
u uw eBike buiten
uw auto,
bijv. op een
fietsDeWanneer
accu-oplaadaanduiding
(i) geeft
de laadtoestand
van
de

drager, meeneemt,
dan de
boordcomputer
eBike-accu
aan, niet dieverwijder
van de interne
accu
van de boorden de eBike-accu
om beschadigingen
te vermijden.
computer.
De laadtoestand
van de eBike-accu
kan eveneens
bij de leds op de accu zelf afgelezen worden.

Afvalverwijdering
In de aanduiding (i) komt elk balkje in het accusymbool over-

Aandrijfeenheid,
boordcomputer
incl. bedieeen met een capaciteit
van ongeveer
20%:
ningseenheid,
snelheidssensor,
accesDe
eBike-accu isaccu,
volledig
geladen.
soires en verpakkingen moeten op een milieuDe
eBike-accu
moet
bijgeladen
worden.
vriendelijke manier gerecycled worden.
Gooi eBikes en
niet bij het huisvuil! op de
Dehun
ledscomponenten
van de laadtoestandsaanduiding
accu gaan
De capaciteit
Volgens
deuit.
Europese
richtlijnvoor de ondersteuning van de aandrijving
is opgebruikt
en deelekon2012/19/EU
moeten niet
meer bruikbare
dersteuning
wordten
uitgeschakeld.
De resterentrische
apparaten
volgens de Europese
de capaciteit
wordt voor
de verlichting
de
richtlijn
2006/66/EG
moeten
defecte ofenverboordcomputer
ter beschikking
gesteld,
de
bruikte
accu’s/batterijen
apart worden
ingezaaanduiding
knippert.
Demilieu
capaciteit
van de eBimeld
en op een
voor het
verantwoorde
ke-accu
is voldoende
voor nog ongeveer 2 uur
wijze
worden
gerecycled.
fietsverlichting.
Met andere
verbruikers (bijv.
Geef niet meer
te gebruiken Bosch
eBike-componenten
af bij
automatische transmissie, laden van externe
een erkende rijwielhandel.
toestellen aan de USB-aansluiting) is hierbij
Wijzigingen voorbehouden.
geen rekening gehouden.
Wordt de boordcomputer uit de houder (4) genomen, dan
blijft de laatst weergegeven acculaadtoestand opgeslagen.
Wordt een eBike met twee accu's gebruikt, dan geeft de accu-oplaadaanduiding (i) het niveau van beide accu's aan.
OFF

Worden bij een eBike met twee geplaatste accu's beide accu's op de fiets
geladen, dan wordt op het display de
laadvoortgang van de beide accu's weergegeven (op de afbeelding wordt net de
linker accu geladen). Welke van de beide
accu's net geladen wordt, kunt u aan de
knipperende aanduiding op de accu herkennen.

MPH
KM/H

Ondersteuningsniveau instellen
U kunt op de bedieningseenheid (9) instellen hoe sterk de
eBike-aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het ondersteuningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd
worden.
Aanwijzing: Bij afzonderlijke uitvoeringen is het mogelijk dat
het ondersteuningsniveau vooraf ingesteld is en niet gewijzigd kan worden. Het is ook mogelijk dat er kan worden gekozen uit minder ondersteuningsniveaus dan hier vermeld.
Als de eBike door de fabrikant met de eMTB Mode geconfigureerd werd, wordt het ondersteuningsniveau SPORT vervangen door eMTB. In de eMTB Mode worden de ondersteuningsfactor en het draaimoment dynamisch afhankelijk
van de trapkracht op de pedalen aangepast. De eMTB Mode
is alleen beschikbaar voor aandrijvingen van de Performance
Line CX.
De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter beschikking:
– OFF: de motorondersteuning wordt uitgeschakeld, de
eBike kan als een normale fiets alleen door te trappen
Bosch
BoscheBike
eBikeSystems
Systems

voortbewogen worden. De duwhulp kan in dit ondersteuningsniveau niet geactiveerd worden.
– ECO: effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie,
voor maximaal bereik
– TOUR: gelijkmatige ondersteuning, voor tochten met een
groot bereik
– SPORT/eMTB:
SPORT: krachtige ondersteuning, voor sportief fietsen op
bergachtige trajecten en voor stadsverkeer
eMTB: optimale ondersteuning op elk terrein, sportief
vertrekken, verbeterde dynamiek, maximale prestaties
– TURBO: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
voor sportief fietsen
Voor het verhogen van het ondersteuningsniveau drukt u zo
vaak op de toets + (12) op de bedieningseenheid tot het gewenste ondersteuningsniveau in de aanduiding (b) verschijnt, voor het verlagen op de toets – (11).
Het gevraagde motorvermogen verschijnt in de aanduiding
(a). Het maximale motorvermogen hangt van het gekozen
ondersteuningsniveau af.
Als de boordcomputer uit de houder (4) verwijderd wordt,
blijft het laatst weergegeven ondersteuningsniveau opgeslagen, de aanduiding (a) van het motorvermogen blijft leeg.

Samenspel van het eBike-systeem met de
versnellingen
Ook met eBike-aandrijving moet u de versnellingen als bij
een gewone fiets gebruiken (neem hiervoor goed nota van
de gebruiksaanwijzing van uw eBike).
Onafhankelijk van de aard van de versnelling is het raadzaam
om tijdens het schakelen het trappen kort te onderbreken.
Daardoor wordt het schakelen vergemakkelijkt en de slijtage
van de aandrijflijn beperkt.
Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke
krachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.
Volg daarom de schakeltips die u door de aanduidingen (g)
en (h) op uw display gegeven worden. Verschijnt de aanduiding (g), dan moet u naar een hogere versnelling met lagere
trapfrequentie schakelen. Verschijnt de aanduiding (h), dan
moet u een lagere versnelling met hogere trapfrequentie kiezen.

Fietsverlichting in-/uitschakelen
In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem
gevoed wordt, kunnen via de boordcomputer met de toets
(2) tegelijk voorlicht en achterlicht in- en uitgeschakeld worden.
Bij het inschakelen van de verlichting verschijnt <Licht aan>
en bij het uitschakelen van de verlichting <Licht uit> gedurende ca. 1 s in de tekstaanduiding (d). Bij ingeschakeld
licht wordt het verlichtingssymbool (c) weergegeven.
De boordcomputer slaat de lichtstatus op en activeert overeenkomstig de opgeslagen status eventueel het licht na een
herstart.
Het in- en uitschakelen van de fietsverlichting heeft geen invloed op de achtergrondverlichting van het display.
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Code
Oorzaak
Duwhulp
in-/uitschakelen

Verhelpen
Aanduidingen en instellingen van de

7xxduwhulp kanVersnellingsfout
nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
De
het duwen van de eBike gemakkelijker ma-Neem goed
boordcomputer
ken. De snelheid in deze functie is afhankelijk van de inge- versnelling.
schakelde
versnelling
kan maximaal 6 km/h bereiken. Neem contact
800
Interneen
ABS-fout
op meten
uwafstandsaanduidingen
Bosch eBike-dealer.
SnelheidsHoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de snelheid in
810
Ongeldige
signalen
bij
de
wielsnelheidsNeem
contact
op
met
uw
Bosch eBike-dealer.
In
de
snelheidsmeteraanduiding
(f) verschijnt altijd de acde functie duwhulp (bij volledig vermogen).
sensor. Neem contact op met uw Bosch
tuele snelheid.
u De functie duwhulp mag uitsluitend bij het duwen van
eBike-dealer.
de eBike gebruikt worden. Hebben de wielen van de
In de functie-aanduiding – combinatie van tekstaanduiding
820
bij kabel
naar
de voorste
Neem contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
eBike bij hetFout
gebruik
van de
duwhulp
geenwielsnelcontact met de
(d) en waarde-aanduiding
(e) – kan gekozen worden uit de
bodem, danheidssensor.
bestaat verwondingsgevaar.
volgende functies:
– systeem
<Tijd>: actuele
821...826
Ongeldige
de voorste
wielsnelopnieuwtijd
en maak ten minste 2 minuten lang een
Voor
het activeren
van designalen
duwhulpbij
drukt
u kort op
de toets Start het
heidssensor. Na de activering drukt u binnen
proefrit.
ABS-controlelampje
moet uitgaan.
Als het maximumprobleem
(13) op uw boordcomputer.
– Het
<Maximum>:
sinds de laatste
reset bereikte
blijft bestaan,
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
3 s op de toets Sensorschijf
+ en houdt u mogelijk
deze ingedrukt.
De aandrijving
snelheid
niet aanwezig,
devan de eBike wordt
ingeschakeld.
– <Gemiddelde>: sinds de laatste reset bereikte gemiddelfect of
verkeerd gemonteerd; duidelijk
de snelheid
De duwhulp wordt
uitgeschakeld,
zodra zich
een vanende volverschillende
banddiameter
voorwiel
gende situatiesachterwiel;
voordoet: extreme rijsituatie, bijv. rijden
– <Rijtijd>: rijtijd sinds de laatste reset
– u laat de toets
los,achterwiel
op+het
– <Bereik>: vermoedelijk bereik van de beschikbare accu–830
de wielen van
de bij
eBike
worden
geblokkeerd
(bijv. door Neem contact
lading
omstandigheden als ondersteuFout
kabel
naar de
achterste wielsnelop(bij
metgelijkblijvende
uw Bosch eBike-dealer.
het remmenheidssensor.
of het raken van een obstakel),
ningsniveau, routeprofiel enz.)
–831
de snelheid Ongeldige
komt bovensignalen
6 km/h.bij de achterste wiel- Start het
– systeem
<Bereik>:
aanduiding
vanten
de totaal
de eBikelang
afgelegopnieuw
en maak
minstemet
2 minuten
een
de ABS-controlelampje
afstand (kan niet gereset
Aanwijzing:
duwhulp kan in het ondersteuningsniveau proefrit. Het
833...835 Desnelheidssensor.
moetworden)
uitgaan. Als het probleem
OFF niet geactiveerd worden.
blijft bestaan,
neem dan
contact
op metreset
uw Bosch
eBike-dealer.
– <Afstand>:
sinds
de laatste
afgelegde
afstand
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, deAanwijzing: Bijfect
enkele
systemen
kan de duwhulp
door het
Druk voor het wisselen naar de aanduidingsfunctie zo
of verkeerd
gemonteerd;
duidelijk
indrukken van de
toets WALKbanddiameter
direct gestartvoorwiel
worden.en
vaak op de toets i (1) op de boordcomputer of op de
verschillende
toets i (10) op de bedieningseenheid tot de gewenste funcDe werkwijze van
de duwhulp
valt onder
specifieke
nationale
achterwiel;
extreme
rijsituatie,
bijv. rijden
tie verschijnt.
voorschriften en
afwijken van de bovengenoemopkan
hetdaarom
achterwiel
de beschrijving.
Voor hetopresetten
<Afstand>,
<Rijtijd> en <Gemiddel840
Interne ABS-fout
Neem contact
met uwvan
Bosch
eBike-dealer.
de> gaat u naar een van deze drie functies en drukt vervol850
Interne
ABS-fout
Neem
contact
op
met
uw
Bosch
eBike-dealer.
Energievoorziening van externe apparaten via
gens zolang op de toets RESET (6) tot de aanduiding op nul
860, 861
Fout van de spanningsvoorziening
Start het
systeem
opnieuw.
Alsook
het een
probleem
blijft bestaan, neem
USB-aansluiting
is gezet.
Daarmee
heeft
reset plaatsgevonden
van
op metvan
uw Bosch
eBike-dealer.
de waarden
de beide
andere functies.
Met behulp van de USB-aansluiting kunnen de meeste toe- dan contact
Voor
het resetten
vanAls
<Maximum>
gaat
u naar
deze functie
systeem
opnieuw.
het probleem
blijft
bestaan,
neem
870, 871
stellen
waarbij Communicatiefout
energievoorziening via USB mogelijk is (bijv.Start het
op met
uw Bosch
eBike-dealer.
880 mobiele telefoons), gebruikt of opgeladen worden.dan contact
en drukt
vervolgens
zolang
op de toets RESET (6) tot de
diverse
883...885 voor het opladen is dat de boordcomputer en
aanduiding op nul is gezet.
Voorwaarde
een
geladenABS-fout
accu in de eBike geplaatst zijn.
Voor hetopresetten
<Bereik>
gaat u naar deze functie en
889voldoendeInterne
Neem contact
met uwvan
Bosch
eBike-dealer.
drukt vervolgens
de toets RESET (6) tot de aanOpen
(8) van deisUSB-aansluiting
890 het beschermkapje
ABS-controlelampje
defect of ont- op deNeem contact
op met uwzolang
Boschop
eBike-dealer.
duiding is teruggezet naar de waarde van de fabrieksinstelboordcomputer.
Verbind
defunctioneert
USB-aansluiting
van het
breekt;
ABS
mogelijk
niet.externe
ling.
toestel via de USB-laadkabel micro A–micro B (verkrijgbaar
Geen aandui- Interne fout van de boordcomputer
Herstart uw eBike-systeem door dit uit en opnieuw in te schakelen.
bij uw Bosch eBike-dealer) met de USB-bus (7) op de boordWordt de boordcomputer uit de houder (4) genomen, dan
ding
computer.
blijven alle waarden van de functies opgeslagen en kunnen
deze verder weergegeven worden.
Na het loskoppelen van de verbruiker moet de USB-aansluigrondslag leggen. In dit geval zal de boordcomputer telkens
ting weer zorgvuldigen
afgesloten
worden met het beschermOnderhoud
service
na
het inschakelen 4 s weergeven
lang de volgende
Basisinstellingen
en servicebeurt
aanpassenaangekapje (8).
ven.
Onderhoud
en reiniging
Aanduidingen en wijzigingen van de basisinstellingen zijn
u Een USB-verbinding
is geen waterdichte steekverbinNeem
voor
service of reparaties
aanofde
contact op in
met
mogelijk
onafhankelijk
van het feit
deeBike
boordcomputer
Bij fietseninclusief
in de regen
mag geen extern
toestel
Alleding.
componenten
de aandrijfeenheid
mogen
niet
een erkende rijwielhandel.
de houder (4) geplaatst is of niet. Enkele instellingen zijn alaangesloten
zijn en de
USB-aansluiting
moet
met het
onder
water gedompeld
of met
water onder druk
gereinigd
u
Laat
alle reparaties
uitsluitend doorzichtbaar
een geautoriseerleen
bij geplaatste
bedieningscomputer
en veranbeschermkapje (8) helemaal afgesloten zijn.
worden.
de rijwielhandelaar
uitvoeren.
derbaar.
Afhankelijk
van
de
uitrusting
van
uw eBike kunnen
Let op: Aangesloten
verbruikers
het bereik
van
de
Gebruik
voor de reiniging
van uw kunnen
boordcomputer
een
zachenkele menupunten ontbreken.
eBike
nadelig
beïnvloeden.
te,
alleen
met water
bevochtigde doek. Gebruik geen reiniKlantenservice
en gebruiksadvies
Om in het menu Basisinstellingen te komen, drukt u tegelijk
gingsmiddelen.
Neem
bij
alle
vragen
over het
entot
zijnincompozolang
op
de
toets
RESET
(6)eBike-systeem
en de toets i (1)
de tekLaat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
nenten
contact
op<Configuratie>
met een erkendeverschijnt.
rijwielhandel.
staanduiding
(d)
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemContactgegevens
van erkende
vindt u op
Druk voor het wisselen
tussenrijwielhandels
de basisinstellingen
zode
vaak
software).
internetpagina
op de toets i (1)www.bosch-ebike.com.
op de boordcomputer tot de gewenste baBovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
sisinstelling verschijnt. Is de boordcomputer in de houder
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
270 020
020 XBI
XBI || (14.05.2018)
(14.05.2018)
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Vervoer
(4) geplaatst, dan kunt u ook op de toets i (10) op de bedie-

ningseenheid
u
Wanneer udrukken.
uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets-

Omdrager,
de basisinstellingen
te wijzigen,
u voor het verlameeneemt, verwijder
dan drukt
de boordcomputer
genenofde
achteruit
bladeren
op de aan/uit-toets
(5) naast de
eBike-accu
om beschadigingen
te vermijden.
aanduiding – of voor het verhogen of vooruit bladeren op de
toets verlichting (2) naast de aanduiding +. Is de boordcomAfvalverwijdering
puter in de houder
(4) geplaatst,
dan is de wijziging
moAandrijfeenheid,
boordcomputer
incl. ook
bediegelijk met de toetsen
–
(11)
of
+
(12)
op
de
bedieningseenningseenheid, accu, snelheidssensor, accesheid.
soires en verpakkingen moeten op een milieuOm de functie
te verlaten
en een
gewijzigde instelling op te
vriendelijke
manier
gerecycled
worden.
slaan,eBikes
drukt en
u 3hun
s lang
op de toets niet
RESET
(6).huisvuil!
Gooi
componenten
bij het

boordcomputer zich in de houder bevindt en de eBike-accu een onderdeelnummer ter beschikking stelt. Bij het gebruik van 2 accu's worden achtereenvolgens de softwareversies van beide accu's aangegeven.
– <Cha. vx.x.x.x>: dit is de softwareversie van het oplaadapparaat waarmee de eBike-accu geladen werd. Dit verschijnt alleen, wanneer het oplaadapparaat de softwareversie ter beschikking stelt.
– Wanneer een eBike met ABS is uitgerust, verschijnen ook
de softwareversie, het serienummer en het onderdeelnummer van het ABS.

U kunt kiezenVolgens
uit de volgende
basisinstellingen:
de Europese
richtlijn
– <– Tijd +>:
u kunt de actuele
tijd
instellen.
Langer druk2012/19/EU
moeten
niet
meer bruikbare
elekken op detrische
insteltoetsen
versnelt
de wijziging
van de tijd.
apparaten en volgens
de Europese
– <– Banden
circum.
+>: u kunt deze
door
de fabrikant
richtlijn
2006/66/EG
moeten
defecte
of vervooringestelde
met ±5 % veranderen.
Ditingezamenubruiktewaarde
accu’s/batterijen
apart worden
punt verschijnt
alleen,
wanneer
demilieu
boordcomputer
zich in
meld en
op een
voor het
verantwoorde
de houderwijze
bevindt.
worden gerecycled.
– <–niet
Nederlands
+>: u kuntBosch
de taal
van de tekstaanduidinGeef
meer te gebruiken
eBike-componenten
af bij
eengen
erkende
rijwielhandel.
wijzigen.
U kunt kiezen uit Duits, Engels, Frans,
Spaans, Italiaans,
Portugees, Zweeds, Nederlands en
Wijzigingen
voorbehouden.
Deens.
– <– Eenheid km/mi +>: u kunt snelheid en afstand in kilometer of mijl laten weergeven.
– <– Tijdformaat +>: u kunt de tijd in het 12-uurs- of 24uurs-formaat laten weergeven.
– <– Schakeltip Aan +>/<– Schakeltip Uit +>: u kunt de
aanduiding van een schakeladvies in- of uitschakelen.
– <Gebruiksduur totaal>: aanduiding van de totale rijduur
met eBike (kan niet veranderd worden)
– <Displ. vx.x.x.x>: dit is de softwareversie van het display.
– <DU vx.x.x.x>: dit is de softwareversie van de aandrijfeenheid. Dit menupunt verschijnt alleen, wanneer de
boordcomputer zich in de houder bevindt.
– <DU SN xxxxxxx/xxx>: dit is het serienummer van de
aandrijfeenheid. Dit menupunt verschijnt alleen, wanneer
de boordcomputer zich in de houder bevindt.
– <DU PN xxxxxxxxxx>: dit is het onderdeelnummer van
de aandrijfeenheid. Dit menupunt verschijnt alleen, wanneer de boordcomputer zich in de houder bevindt en de
aandrijfeenheid een onderdeelnummer ter beschikking
stelt.
– <Service MM/JJJJ>: dit menupunt krijgt u te zien, wanneer de fietsfabrikant een vaste servicebeurt heeft vastgelegd.
– <Serv. xx km/mi>: dit menupunt krijgt u te zien, wanneer
na het bereiken van een bepaalde loopcapaciteit de fietsfabrikant een servicebeurt heeft vastgelegd.
– <Bat. vx.x.x.x>: dit is de softwareversie van de accu. Dit
menupunt verschijnt alleen, wanneer de boordcomputer
zich in de houder bevindt. Bij het gebruik van 2 accu's
worden achtereenvolgens de softwareversies van beide
accu's aangegeven.
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: dit is het onderdeelnummer van
de accu. Dit menupunt verschijnt alleen, wanneer de
Bosch
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Afhankelijk van de aard van de fout wordt de aandrijving
Verhelpen
eventueel automatisch uitgeschakeld. Verder rijden zonder
7xxcomponenten
Versnellingsfout
Neem goed
nota van de
gebruiksaanwijzing
de fabrikant
van de
De
van het eBike-systeem worden permanent
ondersteuning
door
de aandrijving isvan
echter
altijd mogelijk.
automatisch gecontroleerd. Wordt een fout vastgesteld, dan
versnelling.
Vóór verdere ritten moet de eBike gecontroleerd worden.
verschijnt
de betreffende
foutcode in de tekstaanduiding Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
800
Interne ABS-fout
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseer(d.
de rijwielhandelaar
810
Ongeldige signalen bij de wielsnelheids- Neem contact
op met uw Boschuitvoeren.
eBike-dealer.
Druk op een willekeurige toets op de boordcomputer (3 of
sensor. Neem contact op met uw Bosch
op de bedieningseenheid (9 om naar de standaard aanduieBike-dealer.
ding terug te keren.
820
Fout bij kabel naar de voorste wielsnelNeem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Code
Oorzaak
Verhelpen
heidssensor.
Code
Oorzaak
Aanduiding
foutcode

410
821...826

Een of meerdere
toetsen
de boordControleer
of toetsen
zijn vastgeklemd,
bijv. door
binnengedronOngeldige
signalen
bij de van
voorste
wielsnel- Start
het systeem
opnieuw
en maak ten minste
2 minuten
lang een
computer zijn geblokkeerd.
gen vuil. Het
Reinig
de toetsen indien moet
nodig.uitgaan. Als het probleem
heidssensor.
proefrit.
ABS-controlelampje
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
414
Verbindingsprobleem
van aanwezig,
de bedieningsSensorschijf
mogelijk niet
de- Aansluitingen en verbindingen laten controleren
eenheid
fect
of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende
banddiameter
418
Een of meerdere
toetsen vanvoorwiel
de bedie-en Controleer of toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedronachterwiel;
extreme
rijsituatie, bijv. rijden gen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.
ningseenheid
zijn geblokkeerd.
op het achterwiel
419
Configuratiefout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
830
Fout bij kabel naar de achterste wielsnel- Neem
contact
met
Bosch
eBike-dealer.
dan contact
opop
met
uwuw
Bosch
eBike-dealer.
heidssensor.
422
Verbindingsprobleem van aandrijfeenheid Aansluitingen en verbindingen laten controleren
831
Ongeldige signalen bij de achterste wiel- Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
423
Verbindingsprobleem van de eBike-accu Aansluitingen en verbindingen laten controleren
833...835 snelheidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
424
Communicatiefout van de componenten blijft
Aansluitingen
en verbindingen
controleren
bestaan, neem
dan contactlaten
op met
uw Bosch eBike-dealer.
Sensorschijf
onderling mogelijk niet aanwezig, defect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
426
Interne time-out
fout
verschillende
banddiameter
voorwiel en Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. Het is in deze fouttoestand niet mogelijk in het basisinstellingsmenu de wielomtrek te laop het achterwiel
ten weergeven of aan te passen.
840
Interne ABS-fout
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
430
Interne accu van de boordcomputer leeg Boordcomputer opladen (in de houder of via USB-aansluiting)
850
Interne ABS-fout
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
431
Softwareversiefout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
860, 861
Fout van de spanningsvoorziening
Start
het systeem
opnieuw.
AlseBike-dealer.
het probleem blijft bestaan, neem
dan contact
op met
uw Bosch
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
440
Interne fout van aandrijfeenheid
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
Communicatiefout
Start
het systeem
opnieuw.
AlseBike-dealer.
het probleem blijft bestaan, neem
870, 871
dan contact
op met
uw Bosch
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
880
450
Interne
softwarefout
Start
het
systeem
opnieuw.
Als
het probleem blijft bestaan, neem
883...885
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
889
Interne ABS-fout
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
460
Fout bij de USB-aansluiting
Verwijder de kabel van de USB-aansluiting van de boordcomputer.
890
ABS-controlelampje is defect of ontNeem
op met
Bosch neem
eBike-dealer.
Als hetcontact
probleem
blijftuw
bestaan,
dan contact op met uw
breekt; ABS functioneert mogelijk niet.
Bosch eBike-dealer.
Geen
Herstart
uw eBike-systeem
door dit uit en opnieuw in te schakelen.
490 aandui- Interne
Interne fout
fout van
van de
de boordcomputer
boordcomputer
Boordcomputer
laten controleren
ding
500
Interne fout van aandrijfeenheid
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
grondslag leggen. In dit geval zal de boordcomputer telkens
Onderhoud
502
Fouten
in deservice
fietsverlichting
Controleer
het
licht en de 4bijbehorende
bekabeling.
Start het
sysna het
inschakelen
s lang de volgende
servicebeurt
aangeteem opnieuw.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact
ven.
Onderhoud en reiniging
op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
Alle
de aandrijfeenheid mogen niet Start het
503componenten
Foutinclusief
van snelheidssensor
Als het probleem blijft bestaan, neem
eensysteem
erkendeopnieuw.
rijwielhandel.
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseerworden.
510
Interne sensorfout
Start het systeem
opnieuw. Alsuitvoeren.
het probleem blijft bestaan, neem
de rijwielhandelaar
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zach-dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
te, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reiniKlantenservice
enAlsgebruiksadvies
511
Interne fout van aandrijfeenheid
Start het
systeem opnieuw.
het probleem blijft bestaan, neem
gingsmiddelen.
dan contact
uw Bosch
eBike-dealer.
Neemop
bijmet
alle vragen
over
het eBike-systeem en zijn compoLaat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
530
Accufout
controleren
(o.a.
mechanisme, actualiteit van de systeem- Schakel de eBike uit, verwijder de eBike-accu en plaats de eBikeContactgegevens
van erkende
rijwielhandels
vindt u opblijft
de
accu opnieuw.
Start het systeem
opnieuw.
Als het probleem
software).
internetpagina www.bosch-ebike.com.
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
270 020
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Vervoer
Code

Oorzaak

Verhelpen

Configuratiefout
u531
Wanneer u uw
eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets-Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem

drager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
en de eBike-accu
om beschadigingen te vermijden. De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik.
540
Temperatuurfout
Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid naar het toeAfvalverwijdering
gestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedie- het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
ningseenheid, accu, snelheidssensor, acces- contact op met uw Bosch eBike-dealer.
soires
en verpakkingen
moeten op
eenhermilieu-Verwijder de verbruiker. Start het systeem opnieuw. Als het pro550
Een niet
toegestane verbruiker
werd
vriendelijke manier
gerecycled worden.
kend.
bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikeGooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
dealer.
Volgens
de Europese richtlijn
580
Softwareversiefout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elek-dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
trische apparaten en volgens de Europese
591
Authenticatiefout
Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats deze
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of veropnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bebruikte accu’s/batterijen apart worden ingezastaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
meld en op een voor het milieu verantwoorde
592
Incompatibele
component
Compatibel display plaatsen. Als het probleem blijft bestaan, neem
wijze
worden gerecycled.
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
593erkende rijwielhandel.
Configuratiefout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
een
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Wijzigingen voorbehouden.
595, 596

Communicatiefout

Controleer de bekabeling naar de versnelling en start het systeem
opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met
uw Bosch eBike-dealer.

602

Interne accufout tijdens het opladen

Koppel het oplaadapparaat los van de accu. Start het eBike-systeem opnieuw. Sluit het oplaadapparaat op de accu aan. Als het
probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikedealer.

602

Interne accufout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

603

Interne accufout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

605

Accutemperatuurfout

De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik.
Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid naar het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start
het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.

605

Accutemperatuurfout tijdens het opladen Koppel het oplaadapparaat los van de accu. Laat de accu afkoelen.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.

606

Externe accufout

Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikedealer.

610

Accuspanningsfout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

620

Fout oplaadapparaat

Vervang het oplaadapparaat. Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

640

Interne accufout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

655

Meervoudige accufout

Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats deze
opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

656

Softwareversiefout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer, zodat hij een software-update uitvoert.
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Code
Code

Oorzaak
Oorzaak

Verhelpen
Verhelpen

7xx
7xx

Versnellingsfout
Versnellingsfout

Neem goed
goed nota
nota van
van de
de gebruiksaanwijzing
gebruiksaanwijzing van
van de
de fabrikant
fabrikant van
van de
de
Neem
versnelling.
versnelling.

800
800

Interne ABS-fout
ABS-fout
Interne

Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Neem

810
810

Ongeldige signalen
signalen bij
bij de
de wielsnelheidswielsnelheidsOngeldige
sensor. Neem
Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch
sensor.
eBike-dealer.
eBike-dealer.

Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Neem

820
820

Fout bij
bij kabel
kabel naar
naar de
de voorste
voorste wielsnelwielsnelFout
heidssensor.
heidssensor.

Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Neem

821...826
821...826

Ongeldige signalen
signalen bij
bij de
de voorste
voorste wielsnelwielsnel- Start
Start het
het systeem
systeem opnieuw
opnieuw en
en maak
maak ten
ten minste
minste 22 minuten
minuten lang
lang een
een
Ongeldige
heidssensor.
proefrit. Het
Het ABS-controlelampje
ABS-controlelampje moet
moet uitgaan.
uitgaan. Als
Als het
het probleem
probleem
heidssensor.
proefrit.
blijft bestaan,
bestaan, neem
neem dan
dan contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
blijft
Sensorschijf mogelijk
mogelijk niet
niet aanwezig,
aanwezig, dedeSensorschijf
fect of
of verkeerd
verkeerd gemonteerd;
gemonteerd; duidelijk
duidelijk
fect
verschillende banddiameter
banddiameter voorwiel
voorwiel en
en
verschillende
achterwiel; extreme
extreme rijsituatie,
rijsituatie, bijv.
bijv. rijden
rijden
achterwiel;
op het
het achterwiel
achterwiel
op

830
830

Fout bij
bij kabel
kabel naar
naar de
de achterste
achterste wielsnelwielsnel- Neem
Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Fout
heidssensor.
heidssensor.

831
831
833...835
833...835

Ongeldige signalen
signalen bij
bij de
de achterste
achterste wielwielOngeldige
snelheidssensor.
snelheidssensor.
Sensorschijf mogelijk
mogelijk niet
niet aanwezig,
aanwezig, dedeSensorschijf
fect of
of verkeerd
verkeerd gemonteerd;
gemonteerd; duidelijk
duidelijk
fect
verschillende banddiameter
banddiameter voorwiel
voorwiel en
en
verschillende
achterwiel; extreme
extreme rijsituatie,
rijsituatie, bijv.
bijv. rijden
rijden
achterwiel;
op het
het achterwiel
achterwiel
op

Start het
het systeem
systeem opnieuw
opnieuw en
en maak
maak ten
ten minste
minste 22 minuten
minuten lang
lang een
een
Start
proefrit. Het
Het ABS-controlelampje
ABS-controlelampje moet
moet uitgaan.
uitgaan. Als
Als het
het probleem
probleem
proefrit.
blijft bestaan,
bestaan, neem
neem dan
dan contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
blijft

840
840

Interne ABS-fout
ABS-fout
Interne

Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Neem

850
850

Interne ABS-fout
ABS-fout
Interne

Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Neem

860, 861
861
860,

Fout van
van de
de spanningsvoorziening
spanningsvoorziening
Fout

Start het
het systeem
systeem opnieuw.
opnieuw. Als
Als het
het probleem
probleem blijft
blijft bestaan,
bestaan, neem
neem
Start
dan contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
dan

870, 871
871
870,
880
880
883...885
883...885

Communicatiefout
Communicatiefout

Start het
het systeem
systeem opnieuw.
opnieuw. Als
Als het
het probleem
probleem blijft
blijft bestaan,
bestaan, neem
neem
Start
dan contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
dan

889
889

Interne ABS-fout
ABS-fout
Interne

Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Neem

890
890

ABS-controlelampje isis defect
defect of
of ontontABS-controlelampje
breekt; ABS
ABS functioneert
functioneert mogelijk
mogelijk niet.
niet.
breekt;

Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Neem

Geen aanduiaandui- Interne
Interne fout
fout van
van de
de boordcomputer
boordcomputer
Geen
ding
ding

Herstart uw
uw eBike-systeem
eBike-systeem door
door dit
dit uit
uit en
en opnieuw
opnieuw in
in te
te schakelen.
schakelen.
Herstart

Onderhoud en service
Onderhoud
Onderhoud en
en reiniging
reiniging
Alle
Alle componenten
componenten inclusief
inclusief de
de aandrijfeenheid
aandrijfeenheid mogen
mogen niet
niet
onder
onder water
water gedompeld
gedompeld of
of met
met water
water onder
onder druk
druk gereinigd
gereinigd
worden.
worden.
Gebruik
Gebruik voor
voor de
de reiniging
reiniging van
van uw
uw boordcomputer
boordcomputer een
een zachzachte,
te, alleen
alleen met
met water
water bevochtigde
bevochtigde doek.
doek. Gebruik
Gebruik geen
geen reinireinigingsmiddelen.
gingsmiddelen.
Laat
Laat uw
uw eBike-systeem
eBike-systeem minstens
minstens één
één keer
keer per
per jaar
jaar technisch
technisch
controleren
controleren (o.a.
(o.a. mechanisme,
mechanisme, actualiteit
actualiteit van
van de
de systeemsysteemsoftware).
software).
Bovendien
Bovendien kan
kan de
de fietsfabrikant
fietsfabrikant of
of rijwielhandelaar
rijwielhandelaar voor
voor de
de
servicebeurt
servicebeurt een
een kilometerstand
kilometerstand en/of
en/of een
een periode
periode ten
ten
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grondslag
grondslag leggen.
leggen. In
In dit
dit geval
geval zal
zal de
de boordcomputer
boordcomputer telkens
telkens
na
na het
het inschakelen
inschakelen 44 ss lang
lang de
de volgende
volgende servicebeurt
servicebeurt aangeaangeven.
ven.
Neem
Neem voor
voor service
service of
of reparaties
reparaties aan
aan de
de eBike
eBike contact
contact op
op met
met
een
een erkende
erkende rijwielhandel.
rijwielhandel.
u
u Laat
Laat alle
alle reparaties
reparaties uitsluitend
uitsluitend door
door een
een geautoriseergeautoriseerde
de rijwielhandelaar
rijwielhandelaar uitvoeren.
uitvoeren.

Klantenservice
Klantenservice en
en gebruiksadvies
gebruiksadvies
Neem
Neem bij
bij alle
alle vragen
vragen over
over het
het eBike-systeem
eBike-systeem en
en zijn
zijn compocomponenten
nenten contact
contact op
op met
met een
een erkende
erkende rijwielhandel.
rijwielhandel.
Contactgegevens
Contactgegevens van
van erkende
erkende rijwielhandels
rijwielhandels vindt
vindt uu op
op de
de
internetpagina
internetpagina www.bosch-ebike.com.
www.bosch-ebike.com.
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Vervoer
Vervoer
u
u

Wanneer
Wanneer uu uw
uw eBike
eBike buiten
buiten uw
uw auto,
auto, bijv.
bijv. op
op een
een fietsfietsdrager,
drager, meeneemt,
meeneemt, verwijder
verwijder dan
dan de
de boordcomputer
boordcomputer
en
en de
de eBike-accu
eBike-accu om
om beschadigingen
beschadigingen te
te vermijden.
vermijden.

Afvalverwijdering
Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid,
Aandrijfeenheid, boordcomputer
boordcomputer incl.
incl. bediebedieningseenheid,
ningseenheid, accu,
accu, snelheidssensor,
snelheidssensor, accesaccessoires
soires en
en verpakkingen
verpakkingen moeten
moeten op
op een
een milieumilieuvriendelijke
vriendelijke manier
manier gerecycled
gerecycled worden.
worden.
Gooi
Gooi eBikes
eBikes en
en hun
hun componenten
componenten niet
niet bij
bij het
het huisvuil!
huisvuil!
Volgens
Volgens de
de Europese
Europese richtlijn
richtlijn
2012/19/EU
2012/19/EU moeten
moeten niet
niet meer
meer bruikbare
bruikbare elekelektrische
trische apparaten
apparaten en
en volgens
volgens de
de Europese
Europese
richtlijn
richtlijn 2006/66/EG
2006/66/EG moeten
moeten defecte
defecte of
of ververbruikte
bruikte accu’s/batterijen
accu’s/batterijen apart
apart worden
worden ingezaingezameld
meld en
en op
op een
een voor
voor het
het milieu
milieu verantwoorde
verantwoorde
wijze
wijze worden
worden gerecycled.
gerecycled.
Geef
Geef niet
niet meer
meer te
te gebruiken
gebruiken Bosch
Bosch eBike-componenten
eBike-componenten af
af bij
bij
een
een erkende
erkende rijwielhandel.
rijwielhandel.
Wijzigingen
Wijzigingen voorbehouden.
voorbehouden.
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Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
gebruiksaanwijzing

22
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Vervoer
u

V

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsdrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.

Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieningseenheid, accu, snelheidssensor, accessoires en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
een erkende rijwielhandel.
Wijzigingen voorbehouden.
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Code

Oorzaak

Verhelpen
De temperaturen die bij de behuizing van de Drive Unit
Neem goed
nota van
de gebruiksaanwijzing
vandoor
de fabrikant
van facde
kunnen
ontstaan,
worden beïnvloed
de volgende
versnelling.
Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijtoren:
zingen.
Onachtzaamheden bij het naleven van
800
Interne ABS-fout
Neem contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
– omgevingstemperatuur
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
– rijprofiel
(afstand/helling)
810
Ongeldige signalen bij de wielsnelheids- Neem contact
op met uw
Bosch eBike-dealer.
kunnen elektrische schok, brand en/of zware
– rijduur
sensor. Neem contact op met uw Bosch
verwondingen veroorzaken.
– ondersteuningsmodi
eBike-dealer.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
– gedrag
(eigen kracht)
820
Fout
bij
kabel
naar
de
voorste
wielsnelNeem
contact
op metvan
uwgebruiker
Bosch eBike-dealer.
voor de toekomst.
– totaalgewicht (fietser, eBike, bagage)
heidssensor.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip „accu” heeft
– motorafdekking van de aandrijfeenheid
821...826 op alle
Ongeldige
signalen
bij de voorste wielsnel- Start het systeem
opnieuw en maak ten minste
minuten
lang een
betrekking
originele
Bosch eBike-accu's.
– warmte-afvoereigenschappen
van 2het
fietsframe
heidssensor.
proefrit. Het
ABS-controlelampje
moet
uitgaan.
Als het probleem
–
type
aandrijfeenheid
en
soort
schakeling
 Open de aandrijfeenheid niet zelf. De aandrijfeenheid
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
 Breng geen veranderingen aan uw eBike-systeem aan
Sensorschijf
mogelijkvakpersoneel
niet aanwezig,en
de-alleen
mag alleen door
gekwalificeerd
of breng geen andere producten aan die geschikt zoufect
of verkeerd gemonteerd;
duidelijk
met originele
reserveonderdelen
worden
gerepareerd.
den zijn om het vermogen van uw eBike-systeem te verbanddiameter
De veiligheidverschillende
van de aandrijfeenheid
blijftvoorwiel
op dezeen
manier
hogen. U vermindert hiermee in de regel de levensduur
achterwiel;
extreme
rijsituatie,
rijden
gewaarborgd.
Bij onbevoegd
openen
van debijv.
aandrijfeenvan het systeem en u riskeert schade aan de aandrijfeenachterwiel
heid vervalt op
de het
aanspraak
op garantie.
heidop
en met
aan het
rijwiel.eBike-dealer.
Bovendien bestaat het gevaar dat u

Alle op de aandrijfeenheid
gemonteerde
830
Fout bij kabel naar
de achterstecomponenten
wielsnel- Neem contact
uw Bosch
uw aanspraak op garantie op het door u gekochte rijwiel
en alle andere
componenten van de aandrijving van de
heidssensor.
verloren gaat. Door de ondeskundige omgang met het syeBike (bijv.Ongeldige
kettingblad,
opname
van
kettingblad,
831
signalen
bij de
achterste
wiel- pe-Start het systeem
opnieuw
en maak ten
2 minuten
lang van
een
steem brengt
u bovendien
uw minste
veiligheid
alsook deze
dalen) mogen
alleen worden vervangen door compo-proefrit. Het
833...835
snelheidssensor.
ABS-controlelampje
moetinuitgaan.
Als
het probleem
andere
verkeersdeelnemers
gevaar
en
riskeert
u
hiernenten met een identieke constructie of door compo-blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
door ongevallen die door manipulaties veroorzaakt worSensorschijf
mogelijk niet
aanwezig,
nenten die door
de fietsfabrikant
speciaal
voordeuw
den, hoge persoonlijke aansprakelijkheidskosten en evenfect of verkeerd
gemonteerd;
duidelijk
eBike zijn toegestaan.
Daardoor
wordt de
aandrijfeentueel zelfs het gevaar op een strafrechtelijke vervolging.
verschillende
banddiameter
voorwiel en
heid beschermd
tegen overbelasting
en beschadiging.
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
 Neem alle nationale voorschriften voor de toelating en
 Haal de accu uit de eBike voor u werkzaamheden (bijv.
op het achterwiel
het gebruik van eBikes in acht.
inspectie, reparatie, montage, onderhoud, werkzaam840
Interne
ABS-fout
Neem contact
uw Bosch eBike-dealer.en aanwijzingen in de
 Leesop
demet
veiligheidsvoorschriften
heden aan de
ketting
etc.) aan de eBike uitvoert, deze
gebruiksaanwijzingen
van het eBike-systeem alsook in
met de autoInterne
of het ABS-fout
vliegtuig transporteert of bewaart.Neem contact
850
op met uw Bosch eBike-dealer.
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.
Bij het per ongeluk activeren van het eBike-systeem be860, 861
Fout van de spanningsvoorziening
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
staat er verwondingsgevaar.
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
 Het eBike-systeem kan inschakelen, wanneer u de
Product- en vermogensbeschrijving
Communicatiefout
870,
871
eBike achteruit duwt of de pedalen achteruit draait. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
880
Gebruik volgens bestemming

De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo883...885
pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de
De aandrijfeenheid is louter ter aandrijving van uw eBike be889
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
eBike bij hetInterne
gebruikABS-fout
van de hulp bij het lopen geen contact
stemd en mag niet voor andere doeleinden worden ingezet.
890
ABS-controlelampje
is defect
ontNeem contact
ophier
metbeschreven
uw Bosch eBike-dealer.
met de grond
maken, bestaat gevaar
voor of
letsel.
Naast de
functies kan het zijn dat op elk moABSisfunctioneert
mogelijk
niet.
 Wanneer debreekt;
duwhulp
ingeschakeld,
draaien
de pedament softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en
lenaanduimee. LetInterne
er bij geactiveerde
duwhulp op dat er vol- Herstarthet
Geen
fout van de boordcomputer
uwuitbreiden
eBike-systeem
door ditworden
uit en opnieuw
in te schakelen.
van functies
geïmplementeerd.
doende afstand is tussen uw benen en de draaiende pedading
Afgebeelde componenten
len. Er bestaat gevaar voor letsel.
De nummering
vanIndeditafgebeelde
componenten
heeft
betrek Gebruik alleen originele Bosch accu’s die door de fabrigrondslag
leggen.
geval zal de
boordcomputer
telkens
Onderhoud
en service
king
de weergaven
metservicebeurt
afbeeldingen
aan
kant voor uw eBike zijn toegestaan. Het gebruik van anna
hetopinschakelen
4 s op
langdedepagina’s
volgende
aangehet begin van de handleiding.
dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij geven.
Onderhoud
en
reiniging
Sommige
in deze gebruiksaanwijzing
kunnen,
afbruik van andere accu’s wordt door Bosch geen
Neem
voorweergaven
service of reparaties
aan de eBike contact
op met
Alleaansprakelijkheid
componenten inclusief
de aandrijfeenheid
niet
hankelijk
vanrijwielhandel.
de uitrusting van uw eBike, van de werkelijke
aanvaard
en geen garantiemogen
geboden.
een
erkende
onder
water
gedompeld
of met
water onder druk
gereinigd
omstandigheden in geringe mate afwijken.
 Raak
na een
rit niet met
onbeschermde
handen
of beu Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseerworden.
1 de
Aandrijfeenheid
Active
Line
nen de aluminium behuizing van de aandrijfeeheid
rijwielhandelaar
uitvoeren.
Gebruik
voor deextreme
reiniging
van uw boordcomputer
eenvoortduzachaan. Onder
omstandigheden,
zoals bijv.
2 Snelheidssensor
te, alleen
met draaimomenten
water bevochtigde
doek.
Gebruik geen
rend hoge
bij lage
snelheden
of bijreinifietsen
Klantenservice
en snelheidssensor
gebruiksadvies
3 Spaakmagneet van
gingsmiddelen.
in de bergen of onder belasting, kunnen zeer hoge tempeNeem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compoLaatraturen
uw eBike-systeem
minstens
één keer
per jaar
technisch
bij de aluminium
behuizing
worden
bereikt.
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemContactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
software).
internetpagina www.bosch-ebike.com.
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
Bosch
eBike
Systems
0 275 007 AD4 | (20.4.17)
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten

Veiligheidsvoorschriften
7xx
Versnellingsfout
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Vervoer
Technische gegevens
u Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets-

drager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
Aandrijfeenheid
Active Line
en de eBike-accu om beschadigingen te 0vermijden.
275 007 046
Productnummer
Nominaal continu
Afvalverwijdering
W
250
vermogen
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieDraaimoment aan de
ningseenheid, accu, snelheidssensor, accesNm
40
aandrijving max.
soires en verpakkingen
moeten op een milieuV
36
Nominale spanning
vriendelijke
manier gerecycled worden.
–5...+40
Bedrijfstemperatuur
Gooi
eBikes en hun componenten °C
niet bij het huisvuil!
Bewaartemperatuur
–10...+50
Volgens de Europese °C
richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer
bruikbare
IP 54
(stof- enelekspatBeschermingsklasse
trische apparaten en volgenswaterbescherming)
de Europese
moeten defecte of ver- 3
Gewicht, ca.richtlijn 2006/66/EGkg
bruikte accu’s/batterijen apart worden ingezaBosch eBike-systeem gebruikt FreeRTOS (zie www.freertos.org)
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Fietsverlichting 1)
Geef niet meer2)te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
Spanning
ca.rijwielhandel.
V
12
een
erkende
maximaal vermogen
Wijzigingen
voorbehouden.
W
17,4
– Voorlicht
W
0,6
– Achterlicht
1) Afhankelijk van wettelijke regelingen niet in alle, per land verschillende uitvoeringen via accu van eBike mogelijk
2) Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het
Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshandelaar) en met
de opgegeven spanning overeenkomen. Er mogen alleen lampen met
dezelfde spanning vervangen worden.
 Verkeerd geplaatste lampen kunnen vernietigd worden!

Montage
Accu plaatsen en uitnemen
Voor het plaatsen van de eBike-accu in de eBike en voor het
uitnemen dient u de gebruiksaanwijzing van de accu te lezen
en in acht te nemen.

Snelheidssensor controleren (zie afbeelding A)
De snelheidssensor 2 en de bijbehorende spaakmagneet 3
moeten zodanig gemonteerd zijn dat de spaakmagneet bij een
omwenteling van het wiel op een afstand van minimaal 5 mm
en maximaal 17 mm langs de snelheidssensor beweegt.
Opmerking: Is de afstand tussen snelheidssensor 2 en
spaakmagneet 3 te klein of te groot of is de snelheidssensor 2
niet juist aangesloten, dan valt de snelheidsmeterindicatie uit
en de eBike-aandrijving werkt in het noodloopprogramma.
Draai in dit geval de schroef van de spaakmagneet 3 los en
bevestig de spaakmagneet zo aan de spaak dat hij op de juiste
afstand voorbij de markering van de snelheidssensor komt.
Verschijnt ook daarna geen snelheid op de snelheidsmeterindicatie, neem dan met een geautoriseerde fietsenhandelaar
contact op.

0 275 007 AD4 | (20.4.17)
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Gebruik

e

Ingebruikneming
Voorwaarden
Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden als de volgende voorwaarden vervuld zijn:
– Een voldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiksaanwijzing van de accu).
– De boordcomputer is juist in de houder geplaatst (zie gebruiksaanwijzing van de boordcomputer).
– De snelheidssensor is correct aangesloten (zie „Snelheidssensor controleren”, pagina Nederlands–2).
eBike-systeem in- en uitschakelen
Als u het eBike-systeem wilt inschakelen, heeft u de volgende mogelijkheden:
– Is de boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al ingeschakeld, dan wordt het eBike-systeem automatisch ingeschakeld.
– Druk bij een geplaatste boordcomputer en eBike-accu één
keer kort op de aan-/uittoets van de boordcomputer (zie
gebruiksaanwijzing van de boordcomputer).
– Druk bij geplaatste boordcomputer op de Aan/Uit-toets
van de eBike-accu (er zijn fietsfabrikant-oplossingen mogelijk waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de accu bestaat; zie gebruiksaanwijzing van de accu).
De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt
(behalve bij de functie duwhulp, zie „Hulp bij het lopen in- en
uitschakelen”, pagina Nederlands–3). Het motorvermogen
richt zich naar het ingestelde ondersteuningsniveau aan de
boordcomputer.
Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of
zodra u een snelheid van 25 km per uur heeft bereikt, wordt
de ondersteuning door de aandrijving van de eBike uitgeschakeld. De aandrijving wordt automatisch weer geactiveerd zodra u op de pedalen trapt of de snelheid onder 25 km per uur
daalt.
Als u het eBike-systeem wilt uitschakelen, heeft u de volgende mogelijkheden:
– Druk op de aan-/uittoets van de boordcomputer.
– Schakel de eBike-accu met de Aan/Uit-toets ervan uit (er
zijn specifieke oplossingen van fietsfabrikanten mogelijk
waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de accu bestaat; zie gebruiksaanwijzing van de fietsfabrikant).
– Verwijder de boordcomputer uit de houder.
Als de eBike zo’n 10 minuten lang niet beweegt en er geen
knop op de boordcomputer wordt ingedrukt, zal het eBike-systeem zichzelf automatisch uitschakelen om energie te besparen.

Bosch eBike Systems
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Code

Oorzaak

Verhelpen
Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets
Neem goed
notaaan
vanuw
de boordcomputer.
gebruiksaanwijzing
vannadedefabrikant
van
de
„WALK”
Druk
activering
binOnder eShift verstaat men de opname van elektronische versnelling.
nen
3
s
op
de
toets
„+”
en
houd
deze
toets
ingedrukt.
De
aanschakelsystemen in het eBike-systeem. De eShift-componen800
Interne ABS-fout
Neem contact
Bosch
eBike-dealer.
drijvingop
vanmet
de uw
eBike
wordt
ingeschakeld.
ten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenheid
810
bij de wielsnelheidsNeem contact
op metDeuw
Bosch eBike-dealer.
Opmerking:
duwhulp
kan op het ondersteuningsniveau
verbonden.
DeOngeldige
bediening signalen
van de elektronische
schakelsystesensor.
Neem
contact
op met uw Bosch
„OFF” niet worden geactiveerd.
men is beschreven
in een
eigen
gebruiksaanwijzing.
eBike-dealer.
De duwhulp wordt uitgeschakeld zodra een van de volgende
Ondersteuningsniveau
instellen
situatiesopvan
toepassing
820
Fout bij kabel naar
de voorste wielsnelNeem contact
met
uw Boschis:
eBike-dealer.
U kunt aan de boordcomputer
– u laat de toets „+” los,
heidssensor. instellen hoe sterk de eBikeaandrijving
het trappen
ondersteunt.
Het ondersteu– systeem
de wielen
van de eBike
worden
geblokkeerd
(bijv.
door
821...826 u bijOngeldige
signalen
bij de voorste
wielsnel- Start het
opnieuw
en maak
ten minste
2 minuten
lang
een
ningsniveau kanheidssensor.
altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd worremmen
of
stoten
tegen
een
been),
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
den.
– de snelheid
overschrijdt
km/h.
blijft bestaan,
neem dan
contact op6met
uw Bosch eBike-dealer.
mogelijk niet
aanwezig,
deOpmerking: InSensorschijf
sommige uitvoeringen
is het
ondersteuningsOpmerking: Bij eigen systemen kan de duwhulp door het infect
of
verkeerd
gemonteerd;
duidelijk
niveau mogelijk vooraf ingesteld en kan dit niet worden gewijdrukken van de „WALK”-toets direct gestart worden.
banddiameter
voorwiel en
zigd. Het is ookverschillende
mogelijk dat er
uit minder ondersteuningsniAfhankelijk
van wettelijke voorschriften in enkele landen kan
veaus dan hier achterwiel;
vermeld kanextreme
wordenrijsituatie,
gekozen. bijv. rijden
de functie Duwhulp regionaal verschillend gerealiseerd zijn.
op het achterwiel
De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be830
Fout bij kabel naar de achterste wielsnel- Neem contact
op met uw Bosch
eBike-dealer.
Fietsverlichting
in-/uitschakelen
schikking:
heidssensor.
– „OFF”: de motorondersteuning
is uitgeschakeld, de eBike
In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem ge-

eShift
(optioneel)
7xx
Versnellingsfout

kan zoals bijOngeldige
een normale
fiets alleen
te trappen
831
signalen
bij dedoor
achterste
wiel- worStart het
systeem
ten minste 2 minuten
een
voed
wordt,opnieuw
kunnen en
viamaak
de boordcomputer
tegelijk lang
voorlicht
den voortbewogen.
De duwhulp kan op dit ondersteu- proefrit.enHet
833...835
snelheidssensor.
ABS-controlelampje
moet uitgaan.
Als het probleem
achterlicht
in- en uitgeschakeld
worden.
ningsniveau niet worden geactiveerd.
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, deAanwijzingen voor het rijden met het
– „ECO”: effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
eBike-systeem
voor maximaal bereik
verschillende banddiameter voorwiel en
– „TOUR”: gelijkmatige ondersteuning voor tochten met
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
Wanneer werkt de eBike-aandrijving?
groot bereik
op het achterwiel
De eBike-aandrijving ondersteunt u tijdens het rijden zolang u
– „SPORT”: krachtige ondersteuning voor sportief rijden op
op de pedalen
Als ueBike-dealer.
niet op de pedalen trapt, vindt geen
840
Interne
ABS-fout
Neem contact
op mettrapt.
uw Bosch
heuvelachtige
stukken
en voor rijden in de stad
ondersteuning plaats. Het motorvermogen is altijd afhankelijk
–850
„TURBO”: maximale
ondersteuning bij flink doortrappen,
Interne ABS-fout
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
van de kracht die u tijdens het trappen uitoefent.
voor
sportiefFout
rijden
860,
861
van de spanningsvoorziening
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
Als u weinig kracht uitoefent, is de ondersteuning geringer
Het opgevraagde motorvermogen verschijnt op het displaydan contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
dan wanneer u veel kracht uitoefent. Dat geldt onafhankelijk
van de boordcomputer (niet bij de Purion). Het maximale moCommunicatiefout
Start het
systeem
opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
870, 871
van
het
ondersteuningsniveau.
torvermogen hangt van het gekozen ondersteuningsniveau af.
dan contact
op met uw Boschwordt
eBike-dealer.
880
De eBike-aandrijving
automatisch uitgeschakeld bij
883...885
Ondersteuningsniveau
Ondersteuningsfactor*
snelheden boven 25 km per uur. Als de snelheid onder 25 km
„ECO”
889
Interne ABS-fout40 %
Neem contact
metstaat
uw Bosch
eBike-dealer.
per uur op
daalt,
de aandrijving
automatisch weer ter beschikking.
100is%defect of ont„TOUR”
890
ABS-controlelampje
Neem contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
Een uitzondering geldt voor de functie duwhulp, waarbij de
breekt; ABS functioneert
„SPORT”
170 % mogelijk niet.
zonder op de pedalen
met geringe
snelheid
Geen
aandui- Interne fout van de
boordcomputer
HerstarteBike
uw eBike-systeem
door ditte
uittrappen
en opnieuw
in te schakelen.
250
%
„TURBO”
geduwd kan worden. Bij het gebruik van de duwhulp kunnen
ding
* De ondersteuningsfactor kan bij afzonderlijke uitvoeringen afwijken.
de pedalen meedraaien.
U kunt metleggen.
de eBike
altijd
ookzal
zonder
ondersteuningtelkens
net als
grondslag
In dit
geval
de boordcomputer
Hulp bij het lopen
en uitschakelen
Onderhoud
enin-service
methet
een
normale fiets
rijden,
als
u het eBike-systeem
uitschana
inschakelen
4
s
lang
de
volgende
servicebeurt
aangeDe functie hulp bij het lopen kan het lopen met de eBike verkelt of het ondersteuningsniveau op „OFF” instelt. Hetzelfde
ven.
gemakkelijken.en
Dereiniging
snelheid in deze functie is afhankelijk van
Onderhoud
geldt als de accu leeg is.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
de ingeschakelde
kan maximaal 6mogen
km perniet
uur
Alle
componentenversnelling
inclusief deen
aandrijfeenheid
Samenspel
eBike-systeem en versnellingen
een
erkendevan
rijwielhandel.
bereiken.
Hoe
kleiner deofgekozen
versnelling,
hoegereinigd
lager de
onder
water
gedompeld
met water
onder druk
Ook
metalle
de eBike-aandrijving
kunt udoor
de versnellingen
net als
u
Laat
reparaties uitsluitend
een geautoriseersnelheid
in
de
functie
hulp
bij
het
lopen
(bij
volledig
vermoworden.
bij de
eenrijwielhandelaar
normale fiets gebruiken
(zie daarvoor de gebruiksaanuitvoeren.
gen).
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachwijzing van uw eBike).
 alleen
De functie
hulp bij
het lopen doek.
mag uitsluitend
bijreinihet lote,
met water
bevochtigde
Gebruik geen
Klantenservice
enaard
gebruiksadvies
Onafhankelijk van de
van de versnelling is het raadzaam
pen
met
de
eBike
worden
gebruikt.
Als
de
wielen
van
de
gingsmiddelen.
om tijdens
hetvragen
schakelen
trappen kort te en
onderbreken.
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact
Neem
bij alle
over het eBike-systeem
zijn compoLaat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
Daardoor
wordtop
het
schakelen
vergemakkelijkt
en de slijtage
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.
nenten
contact
met
een erkende
rijwielhandel.
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemvan de aandrijflijnvan
beperkt.
Contactgegevens
erkende rijwielhandels vindt u op de
software).
internetpagina www.bosch-ebike.com.
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
Bosch eBike Systems
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Vervoer

Active Line/Performance
Line
Onderhoud
en service

Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke
Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietskrachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.
drager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
Eerste
en deervaringen
eBike-accuopdoen
om beschadigingen te vermijden.
Geadviseerd wordt om de eerste ervaringen met de eBike op
Afvalverwijdering
te doen op een weg zonder druk verkeer.
Aandrijfeenheid,
boordcomputer incl.
Probeer de verschillende
ondersteuningsniveaus
uit.bedieBegin
ningseenheid,
accu, snelheidssensor,
met het kleinste
ondersteuningsniveau.
Zodra u zichacceszeker
soires
verpakkingen
opaan
eenhet
milieuvoelt, kunt u met
de en
eBike
net als metmoeten
elke fiets
vervriendelijke
manier gerecycled worden.
keer deelnemen.
Gooi
eBikes
en hun
componenten
bij het huisvuil!
Test het
bereik
van uw
eBike onderniet
verschillende
omstandigheden voordat
u een de
langere
tochtrichtlijn
plant die meer van u eist.
Volgens
Europese
Invloeden op2012/19/EU
het bereik moeten niet meer bruikbare eleken volgens
de Europese
De reikwijdtetrische
wordt apparaten
door veel factoren
beïnvloed,
zoals bijvoorbeeld: richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingeza– ondersteuningsniveau
– snelheid meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
– schakelgedrag
Geef
nietbanden
meer teen
gebruiken
Bosch eBike-componenten af bij
– soort
bandenspanning
een
erkende
– leeftijd
enrijwielhandel.
onderhoudstoestand van de accu
Wijzigingen
voorbehouden.
– routeprofiel
(hellingen) en -toestand (soort wegdek)
– tegenwind en omgevingstemperatuur
– gewicht van eBike, fietser en bagage
Daarom is het niet mogelijk om de reikwijdte voor het begin
van een rit en tijdens een rit exact te bepalen. Algemeen geldt
echter: Robert Bosch GmbH
– Bij hetzelfde
van de eBikeBosch ondersteuningsniveau
eBike Systems
aandrijving: hoe minder kracht u moet gebruiken om een
72703 Reutlingen
bepaalde snelheid te bereiken (bijv. door optimaal gebruik
GERMANY des te minder energie zal de eBikevan de schakeling),
u

aandrijving verbruiken en des te groter zal de reikwijdte
van eenwww.bosch-ebike.com
acculading zijn.
– Hoe hoger het ondersteuningsniveau bij verder gelijke omstandigheden
wordtXBP
gekozen,
des teTgeringer
het bereik.
1 270 020
(2017.05)
/ 83 WEU
Verzorging en onderhoud van de eBike
Neem de gebruiks- en opslagtemperaturen van de eBike-componenten in acht. Bescherm de aandrijfeenheid, boordcomputer en accu tegen extreme temperaturen (bijv. door intensieve zonnestraling zonder gelijktijdige ventilatie). De
componenten (vooral de accu) kunnen door extreme temperaturen beschadigd worden.
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Onderhoud en reiniging
Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met
het Bosch eBike-systeem compatibel zijn (vraag uw fietshandelaar) en met de opgegeven spanning overeenkomen. Er
mogen alleen lampen met dezelfde spanning vervangen worden.
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (o.a. mechaniek, actualiteit van de systeemsoftware).
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn componenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com

Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieningseenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier
afgevoerd worden.
Gooi een eBike of componenten daarvan niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische apparaten
en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG
moeten defecte of lege accu’s en batterijen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden gerecycled.
Wijzigingen voorbehouden.

Bosch eBike Systems
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Vervoer
u

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsdrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.
(a)

Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieningseenheid, accu, snelheidssensor, accessoires en verpakkingen moeten op een milieu(j) worden.
vriendelijke manier gerecycled
Gooi eBikes en hun componenten
(i) niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of ver(h)
(g)
(f)
bruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
een erkende rijwielhandel.
Wijzigingen voorbehouden.

(b)
(c)
(d)
(e)

(8)(9)

(1)

(7)

(6)
(5)

LK
A
W

(2)

(3)

(4)

Bosch
Systems
1 207 eBike
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Code

Oorzaak

Verhelpen

7xx

Versnellingsfout

Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
versnelling.

800

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

810

Ongeldige signalen bij de wielsnelheidssensor. Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

820

Fout bij kabel naar de voorste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

821...826

Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel- Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
heidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, defect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel

A

830

Fout bij kabel naar de achterste wielsnelheidssensor.

831
833...835

Ongeldige signalen bij de achterste wielsnelheidssensor.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, defect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel

LK
A
Neem contact opW
met uw Bosch eBike-dealer.

Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

(3)op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact

840

Interne ABS-fout

850

Interne ABS-fout

(4)op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact

860, 861

Fout van de spanningsvoorziening

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

870, 871
880
883...885

Communicatiefout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

889

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

890

ABS-controlelampje is defect of ontbreekt; ABS functioneert mogelijk niet.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

(10)

Geen aandui- Interne fout van de boordcomputer
ding

Herstart uw eBike-systeem door dit uit en opnieuw in te schakelen.

Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachte, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemsoftware).
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
eBikeXBI
Systems
1Bosch
270 020
| (14.05.2018)

grondslag leggen. In dit geval zal de boordcomputer telkens
na het inschakelen 4 s lang de volgende servicebeurt aangeven.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseerde rijwielhandelaar uitvoeren.

Klantenservice en gebruiksadvies
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn componenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com.
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(14.05.2018)
Systems

22
32 |

Vervoer
Veiligheidsaanwijzingen

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsLees alle veiligheidsaanwijzingen en indrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
structies. Het niet naleven van de veiligen de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.
heidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwonAfvalverwijdering
dingen veroorzaken.
Aandrijfeenheid, boordcomputer
incl. bedieBewaar alle veiligheidsaanwijzingen
en instructies
voor
de toekomst.ningseenheid, accu, snelheidssensor, accessoires en verpakkingen moeten op een milieuHet in deze gebruiksaanwijzing
gebruikte begrip accu heeft
vriendelijke
manier gerecycled worden.
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
u Laat u niet door de aanduiding van de boordcomputer
richtlijn op het verkeer
afleiden. Volgens
Wanneerdeu Europese
zich niet uitsluitend
2012/19/EU
moeten
nietbetrokken
meer bruikbare
elekconcentreert,
loopt u het
risico om
te raken
bij
trische
apparaten
en volgens
de Europese
een ongeval.
Wanneer
u, naast
het wisselen
van de onderrichtlijn
2006/66/EG
moeten
defecte
of
versteuningsniveaus, gegevens in uw boordcomputer wilt inbruikte
apart worden
ingezavoeren, stop
dan accu’s/batterijen
en voer de betreffende
gegevens
in.
meld en op een voor het milieu verantwoorde
u Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle
wijze worden gerecycled.
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem evenals
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en neem deze
een erkende rijwielhandel.
in acht.
Wijzigingen voorbehouden.
u

(c)
(d)
(e)
(f)

Aanduiding eenheid mph
Aanduiding totale afstand TOTAL
Aanduiding bereik RANGE

Aanduiding service
(g) Accu-oplaadaanduiding
(h) Aanduiding verlichting
(i) Aanduiding ondersteuningsniveau/waarde-aanduiding
(j) Aanduiding traject TRIP

Technische gegevens
Boordcomputer

Purion

Product-code

BUI210
BUI215

Batterijen A)

2 × 3 V CR2016

Gebruikstemperatuur

°C

–5...+40

Bewaartemperatuur

°C

–10...+50

Beschermklasse B)

IP 54 (stof- en spatwaterbeschermd)

Beschrijving van product en werking

Gewicht, ca.

Beoogd gebruik

A) We raden aan om de door Bosch aangeboden batterijen te gebruiken. Deze kunnen bij uw rijwielhandelaar verkregen worden
(productnummer: 1 270 016 819).

De boordcomputer Purion is bestemd voor de besturing van
een Bosch eBike-systeem en voor de aanduiding van rijgegevens.
Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk
moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten
en voor functie-uitbreidingen geïmplementeerd worden.

Afgebeelde componenten
De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen
aan het begin van de gebruiksaanwijzing.
Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, afhankelijk van de uitrusting van uw eBike, in geringe mate afwijken van de werkelijke omstandigheden.
(1) Aan/uit-toets boordcomputer
(2) Toets duwhulp WALK
(3) Bevestigingsschroef boordcomputer
(4) Houder boordcomputer
(5) Toets ondersteuning verlagen –
(6) Toets ondersteuning verhogen +
(7) Display
(8) Beschermkapje van USB-bus
(9) USB-diagnosebus (alleen voor onderhoudsdoeleinden)
(10) Batterijvakdeksel
Aanduidingselementen boordcomputer
(a) Snelheidsmeteraanduiding
(b) Aanduiding eenheid km/h
Bosch eBike Systems

kg

0,1

B) bij gesloten USB-afdekking
Bosch eBike-systeem gebruikt FreeRTOS
(zie http://www.freertos.org).

Gebruik
Symbolen en hun betekenis
Symbool

Verklaring
korte toetsdruk (minder dan 1 seconde)
middellange toetsdruk (tussen 1 seconde en
2,5 seconden)
lange toetsdruk (langer dan 2,5 seconden)

Ingebruikname
Voorwaarden
Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden, wanneer
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– Een voldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiksaanwijzing van de accu).
– De snelheidssensor is correct aangesloten (zie gebruiksaanwijzing van de aandrijfeenheid).
eBike-systeem in-/uitschakelen
Voor het inschakelen van het eBike-systeem heeft u de volgende mogelijkheden:
– Druk bij een geplaatste eBike-accu op de aan/uit-toets (1)
van de boordcomputer.
270020
020XBP
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–Code
Druk op de aan/uit-toets
Oorzaak van de eBike-accu (zie gebruiks-VerhelpeneBike bij het gebruik van de duwhulp geen contact met de
bodem, dan bestaat verwondingsgevaar.
aanwijzing van de accu).
7xx
Versnellingsfout
Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets
De aandrijving wordt geactiveerd, zodra u op de pedalen versnelling.
trapt (behalve in de functie duwhulp of op ondersteuningsniWALK op uw boordcomputer. Na de activering drukt u bin800 OFF). HetInterne
ABS-fout richt zich naar het ingestel-Neem contact
uw Bosch
eBike-dealer.
veau
motorvermogen
nen 3 s op
op met
de toets
+ en houdt
u deze ingedrukt. De aandrijde
ondersteuningsniveau
op de boordcomputer.
810
Ongeldige signalen
bij de wielsnelheids- Neem contact
uwwordt
Boschingeschakeld.
eBike-dealer.
ving vanop
demet
eBike
sensor.modus
Neem contact
opop
met
Boschte
Zodra u in de normale
stopt met
deuw
pedalen
De duwhulp wordt uitgeschakeld, zodra zich een van de voleBike-dealer.
trappen of zodra
u een snelheid van 25/45 km/h heeft begende situaties voordoet:
reikt,
ondersteuning
doordedevoorste
eBike-aandrijving
820 wordt de Fout
bij kabel naar
wielsnel- uit-Neem contact
uw+Bosch
– u laatop
demet
toets
los, eBike-dealer.
geschakeld. Deheidssensor.
aandrijving wordt automatisch weer geacti– de wielen van de eBike worden geblokkeerd (bijv. door
veerd, zodra u op de pedalen trapt en de snelheid onder
het remmen
of hetenraken
obstakel),
821...826 Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel- Start het systeem
opnieuw
maakvan
teneen
minste
2 minuten lang een
25/45 km/h ligt.
heidssensor.
proefrit.
ABS-controlelampje
uitgaan. Als het probleem
– Het
de snelheid
komt bovenmoet
6 km/h.
Voor het uitschakelen van het eBike-systeem heeft u de volblijft bestaan,
neemDe
danduwhulp
contactkan
op met
uwondersteuningsniveau
Bosch eBike-dealer.
Aanwijzing:
in het
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, degende mogelijkheden:
OFF niet geactiveerd worden.
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
– Druk op de aan/uit-toets (1) van de boordcomputer.
verschillende banddiameter voorwiel en
Aanwijzing: Bij enkele systemen kan de duwhulp door het
– Schakel de eBike-accu
de aan/uit-toets
ervan
uit (er
achterwiel;met
extreme
rijsituatie, bijv.
rijden
indrukken van de toets WALK direct gestart worden.
zijn van de fietsfabrikant
afhankelijke oplossingen mogeop het achterwiel
lijk waarbij de aan/uit-toets van de accu niet toegankelijk
Ondersteuningsniveau
instellen
830
Fout bij kabel van
naarde
defietsfabrikant).
achterste wielsnel- Neem contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
is; zie gebruiksaanwijzing
heidssensor.
U kunt op de boordcomputer instellen hoe sterk de eBikeNa het uitschakelen wordt het systeem uitgeschakeld, dat
aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het ondersteu831 ca. 3 seconden.
Ongeldige
signalen
bij de
achterste wielduurt
Direct
opnieuw
inschakelen
is pas Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
ningsniveau
kan altijd, ook moet
tijdens
het fietsen,
gewijzigd
wor833...835
snelheidssensor.
proefrit.
Het ABS-controlelampje
uitgaan.
Als het
probleem
weer mogelijk, wanneer het uitschakelen is voltooid.
den. neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
blijft bestaan,
Als de eBike ongeveer
10
minuten
lang
niet
bewogen
wordt
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, deAanwijzing: Bij afzonderlijke uitvoeringen is het mogelijk dat
en er niet op een
toets
op de boordcomputer
gedrukt wordt,
fect
of verkeerd
gemonteerd; duidelijk
het ondersteuningsniveau vooraf ingesteld is en niet gewijdan schakelt het
eBike-systeem
omwille vanvoorwiel
energiebespaverschillende
banddiameter
en
zigd kan worden. Het is ook mogelijk dat er kan worden gering automatisch
uit.
achterwiel;
extreme rijsituatie, bijv. rijden
kozen uit minder ondersteuningsniveaus dan hier vermeld.
op hethet
achterwiel
Aanwijzing: Schakel
eBike-systeem altijd uit, wanneer u
Als de eBike door de fabrikant met de eMTB Mode geconfide
eBike parkeert.
840
Interne ABS-fout
Neem contact
met wordt
uw Bosch
eBike-dealer.
gureerdop
werd,
het ondersteuningsniveau
SPORT verAanwijzing:
AlsInterne
de batterijen
van de boordcomputer leeg Neem contact
850
ABS-fout
met
uw Bosch
vangen op
door
eMTB.
In deeBike-dealer.
eMTB Mode worden de onderzijn, dan kunt u uw eBike toch nog met de fietsaccu inschasteuningsfactor
en hetAlsdraaimoment
afhankelijk
860, 861
vanaanbevolen
de spanningsvoorziening
systeem opnieuw.
het probleemdynamisch
blijft bestaan,
neem
kelen.
Er wordtFout
echter
om de interne batterijenStart het
van deoptrapkracht
op deeBike-dealer.
pedalen aangepast. De eMTB Mode
dan contact
met uw Bosch
zo snel mogelijk te vervangen om schade te vermijden.
is alleen beschikbaar voor aandrijvingen van de Performance
Communicatiefout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
870, 871
Line CX.
Energievoorziening van de boordcomputer
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
880
De
boordcomputer wordt door twee CR2016-knoopcellen
De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be883...885
van spanning voorzien.
schikking:
889
Interne ABS-fout
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
– OFF: de motorondersteuning wordt uitgeschakeld, de
Batterijen verwisselen (zie afbeelding A)
890
ABS-controlelampje is defect of ontNeem contact
met
Bosch
eBike-dealer.
eBikeopkan
alsuw
een
normale
fiets alleen door te trappen
Wanneer op hetbreekt;
displayABS
vanfunctioneert
de boordcomputer
LOW
BAT
mogelijk niet.
voortbewogen worden. De duwhulp kan in dit ondersteuverschijnt, pakt u de boordcomputer van het stuur af door de
ningsniveau niet geactiveerd worden.
Geen aandui- Interne
fout
boordcomputer
bevestigingsschroef
(3)
vanvan
de de
boordcomputer
eruit te Herstart uw eBike-systeem door dit uit en opnieuw in te schakelen.
ding
– ECO: effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie,
draaien.
Open het batterijvakdeksel (10) met een geschikte
voor maximaal bereik
munt, verwijder de lege batterijen en plaats de nieuwe battegrondslag
leggen. In ditondersteuning,
geval zal de boordcomputer
telkens
– TOUR: gelijkmatige
voor tochten met
een
rijen van het type CRen
2016.
De door Bosch aanbevolen batOnderhoud
service
na het
inschakelen
groot
bereik 4 s lang de volgende servicebeurt aangeterijen kunt u bij uw rijwielhandelaar verkrijgen.
ven.
– SPORT/eMTB:
Let bij het plaatsen
van de batterijen op de juiste poolaanOnderhoud
en reiniging
Neem
voor service
of ondersteuning,
reparaties aan de
eBike
contact
op met
SPORT:
krachtige
voor
sportief
fietsen
op
sluiting.
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
eenbergachtige
erkende rijwielhandel.
trajecten en voor stadsverkeer
Sluit het
batterijvak
weerofenmet
bevestig
de boordcomputer
met
onder
water
gedompeld
water onder
druk gereinigd
eMTB:
optimale
ondersteuning
elk terrein,
sportief
u Laat
alle
reparaties
uitsluitendop
door
een geautoriseerde bevestigingsschroef (3) aan het stuur van uw eBike.
worden.
vertrekken,
verbeterde
dynamiek, maximale prestaties
de
rijwielhandelaar
uitvoeren.
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zach– TURBO: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
Duwhulp in-/uitschakelen
te, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reiniKlantenservice
en gebruiksadvies
voor sportief fietsen
De
duwhulp
kan
het
duwen
van
de
eBike
gemakkelijker
magingsmiddelen.
Voor
het
verhogen
van
u
Neem
bij
alle
vragen
overhet
hetondersteuningsniveau
eBike-systeem en zijndrukt
compoken. uw
De snelheid
in dezeminstens
functie iséén
afhankelijk
ingeLaat
eBike-systeem
keer per van
jaarde
technisch
nenten
contact
op met
rijwielhandel.
kort op
de toets
+ (6)een
operkende
de boordcomputer
en zo vaak
schakelde versnelling
en kan maximaal
6 km/h
bereiken.
controleren
(o.a. mechanisme,
actualiteit
van de
systeemtot het gewenste ondersteuningsniveau
in de vindt
aanduiding
Contactgegevens
van erkende rijwielhandels
u op de(i)
Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de snelheid in
software).
verschijnt, voorwww.bosch-ebike.com.
het verlagen kort op de toets – (5).
internetpagina
de functie duwhulp (bij volledig vermogen).
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
u De functieeen
duwhulp
mag uitsluitend
het duwen
servicebeurt
kilometerstand
en/of eenbijperiode
ten van
de eBike gebruikt worden. Hebben de wielen van de
207 020 XBI
XBP| |(14.05.2018)
(14.05.2018)
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Als
de aanduiding TRIP, TOTAL of RANGE is ingesteld, dan
Vervoer
verschijnt
het gekozen ondersteuningsniveau bij het omu Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsschakelen maar even (ca. 1 seconde) in de aanduiding.
drager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.

Fietsverlichting in-/uitschakelen
In
de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem
Afvalverwijdering

gevoed wordt, kunnen door middellang drukken op de
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedietoets + tegelijk voorlicht en achterlicht ingeschakeld worningseenheid, accu, snelheidssensor, accesden. Voor het uitschakelen van de fietsverlichting drukt u
soires en verpakkingen moeten op een milieulang op de toets +.
vriendelijke manier gerecycled worden.
Bij ingeschakeld licht wordt het verlichtingssymbool (h)
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
weergegeven.
Volgens de Europese richtlijn
De boordcomputer slaat de lichtstatus op en activeert over2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elekeenkomstig de opgeslagen status eventueel het licht na een
trische apparaten en volgens de Europese
herstart.
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verHet in- en uitschakelen
van de fietsverlichting
heeft geen
inbruikte accu’s/batterijen
apart worden
ingezavloed op de achtergrondverlichting
het display.
meld en op een voor hetvan
milieu
verantwoorde

wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken
eBike-componenten
af bij
Aanduidingen
en Bosch
instellingen
van de
een erkende rijwielhandel.
boordcomputer
Wijzigingen voorbehouden.

Accu-oplaadaanduiding
De accu-oplaadaanduiding (g) geeft de laadtoestand van de
eBike-accu aan. De laadtoestand van de eBike-accu kan
eveneens bij de leds op de accu zelf afgelezen worden.
In de aanduiding (g) komt elk balkje in het accusymbool
overeen met een capaciteit van ongeveer 20 %:
De eBike-accu is volledig geladen.
De eBike-accu moet bijgeladen worden.
De leds van de laadtoestandsaanduiding op de accu gaan uit. De capaciteit voor de ondersteuning
van de aandrijving is opgebruikt en de ondersteuning wordt stilaan uitgeschakeld. De resterende
capaciteit wordt voor de verlichting ter beschikking gesteld, de aanduiding knippert.
De capaciteit van de eBike-accu is voldoende voor
nog ongeveer 2 uur fietsverlichting.

Snelheids- en afstandsaanduidingen
In de snelheidsmeteraanduiding (a) verschijnt altijd de actuele snelheid.
In de aanduiding (i) verschijnt standaard altijd de laatste instelling. Door herhaaldelijk middellang te drukken op de
toets – verschijnen achtereenvolgens het rijtraject TRIP, het
totale aantal kilometers TOTAL en het bereik van de accu
RANGE. (Door kort drukken op de toets – wordt het ondersteuningsniveau verlaagd!)
Voor het terugzetten van het rijtraject TRIP kiest u het rijtraject TRIP en drukt u gelijktijdig lang op de toetsen + en –.
Eerst verschijnt op het display RESET. Wanneer u beide
toetsen blijft indrukken, wordt het rijtraject TRIP op 0 gezet.
Voor het terugzetten van het bereik RANGE kiest u het bereik RANGE en drukt u gelijktijdig lang op de toetsen + en

Bosch eBike Systems

–. Eerst verschijnt op het display RESET. Wanneer u beide
toetsen blijft indrukken, wordt het rijtraject TRIP op 0 gezet.
U kunt de weergegeven waarden van kilometer in mijl veranderen door de toets – ingedrukt te houden en kort op de
aan/uit-toets (1) te drukken .
Voor onderhoudsdoeleinden kunnen de versies van de deelsystemen en hun onderdeelnummers opgevraagd worden,
mits de deelsystemen deze informatie doorgeven (afhankelijk van het deelsysteem). Druk bij uitgeschakeld systeem
tegelijk op de toetsen – en + en bedien vervolgens de aan/
uit-toets (1).
De USB-bus is voor de aansluiting van diagnosesystemen
voorbehouden. De USB-bus heeft verder geen functie.
u De USB-aansluiting moet met het beschermkapje (8)
altijd volledig gesloten zijn.
Actie

Toetsen Duur

Boordcomputer inschakelen

willekeurig

Boordcomputer uitschakelen

willekeurig

Ondersteuning verhogen

+

Ondersteuning verminderen

–

Aanduiding TRIP, TOTAL, RANGE, ondersteuningsmodi

–

Fietsverlichting inschakelen

+

Fietsverlichting uitschakelen

+

Rijtraject terugzetten

–+

Duwhulp activeren
Duwhulp uitvoeren

WALK
+

1.
2. willekeurig

Van kilometer in mijl veranderen

–

1. vasthouden
2.

Versies opvragen A)B)

–+

1. vasthouden
2.

Displayhelderheid instellenC)

–+

1. vasthouden
2.

– of +
A) Het eBike-systeem moet uitgeschakeld zijn.

B) De informatie wordt als lopende tekst weergegeven.
C) Het display moet uitgeschakeld zijn.

Aanduiding foutcode
De componenten van het eBike-systeem worden permanent
automatisch gecontroleerd. Wordt een fout vastgesteld, dan
verschijnt de betreffende foutcode op de boordcomputer.
Afhankelijk van de aard van de fout wordt de aandrijving
eventueel automatisch uitgeschakeld. Verder rijden zonder
ondersteuning door de aandrijving is echter altijd mogelijk.
Vóór verdere ritten moet de eBike gecontroleerd worden.
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseerde rijwielhandelaar uitvoeren.
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Code
Code
410
7xx

Oorzaak
Oorzaak
Een
of meerdere toetsen van de boordVersnellingsfout
computer zijn geblokkeerd.

Verhelpen
Verhelpen
Controleer
toetsen
vastgeklemd, bijv.van
door
Neem goed of
nota
van dezijn
gebruiksaanwijzing
debinnengedronfabrikant van de
gen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.
versnelling.

414
800

Verbindingsprobleem
van de bedieningsInterne
ABS-fout
eenheid
Ongeldige signalen bij de wielsnelheidsEen of meerdere
toetsen
van de
sensor.
Neem contact
op met
uwbedieBosch
ningseenheid zijn geblokkeerd.
eBike-dealer.

Aansluitingen
en verbindingen
controleren
Neem
contact op
met uw Boschlaten
eBike-dealer.

Configuratiefout
Fout
bij kabel naar de voorste wielsnelheidssensor.
Verbindingsprobleem
vanvoorste
aandrijfeenheid
Ongeldige
signalen bij de
wielsnelheidssensor.
Verbindingsprobleem van de eBike-accu

Start het
systeem
opnieuw.
Als het
probleem blijft bestaan, neem
Neem
contact
op met
uw Bosch
eBike-dealer.
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

810
418
419
820
422
821...826
423
424
426
830
430
831
431
833...835

Ongeldige
signalen bij de achterste wielSoftwareversiefout
snelheidssensor.

460
840
850

Interne ABS-fout

860,
490 861

Fout
vanfout
de spanningsvoorziening
Interne
van de boordcomputer

500
870, 871
880
502
883...885

Interne fout van aandrijfeenheid
Communicatiefout

889

Interne ABS-fout

890
503

ABS-controlelampje
is defect of ontFout van snelheidssensor
breekt; ABS functioneert mogelijk niet.

450

Fout in de fietsverlichting

Geen
van de boordcomputer
510 aandui- Interne
Interne fout
sensorfout
ding
511

Aansluitingen
en verbindingen
latenten
controleren
Start
het systeem
opnieuw en maak
minste 2 minuten lang een
proefrit.
Het ABS-controlelampje
moet
uitgaan. Als het probleem
Aansluitingen
en verbindingen laten
controleren
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Aansluitingen en verbindingen laten controleren

Sensorschijf
mogelijk
deCommunicatiefout
vanniet
de aanwezig,
componenten
fect
of verkeerd gemonteerd; duidelijk
onderling
verschillende
banddiameter
voorwiel en
Interne time-out
fout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. Het is in deze fouttoeop het achterwiel
stand niet mogelijk in het basisinstellingsmenu de wielomtrek te laFout bij kabel naar de achterste wielsnel- Neem
contact op
Bosch eBike-dealer.
ten weergeven
ofmet
aan uw
te passen.
heidssensor.
Interne accu van de boordcomputer leeg Boordcomputer opladen (in de houder of via USB-aansluiting)

Sensorschijf
mogelijk
niet aanwezig, deInterne fout van
aandrijfeenheid
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
Interne softwarefout
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel
Fout bij de USB-aansluiting
Interne ABS-fout

440

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Controleer of toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.

Start
ten minsteblijft
2 minuten
lang
een
Start het
het systeem
systeem opnieuw
opnieuw.en
Alsmaak
het probleem
bestaan,
neem
proefrit.
Het op
ABS-controlelampje
moet uitgaan. Als het probleem
dan contact
met uw Bosch eBike-dealer.
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

Verwijder de kabel van de USB-aansluiting van de boordcomputer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Neem
op met uw Bosch eBike-dealer.
Boschcontact
eBike-dealer.
Start
het
systeem
opnieuw.
Als het probleem blijft bestaan, neem
Boordcomputer laten
controleren
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
Start
het systeem
opnieuw.
AlseBike-dealer.
het probleem blijft bestaan, neem
dan contact
op met
uw Bosch
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact
Neem
op met
uw Bosch eBike-dealer.
op metcontact
uw Bosch
eBike-dealer.
Neem
contact
op met
uw Bosch
eBike-dealer.
Start het
systeem
opnieuw.
Als het
probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Herstart
eBike-systeem
dit probleem
uit en opnieuw
in te schakelen.
Start hetuw
systeem
opnieuw.door
Als het
blijft bestaan,
neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

Interne fout van aandrijfeenheid

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
grondslag
leggen.
In dit eBike-dealer.
geval zal de boordcomputer telkens
dan contact
op met
uw Bosch
na het inschakelen 4 s lang de volgende servicebeurt aange530
Accufout
Schakel de eBike uit, verwijder de eBike-accu en plaats de eBikeven.
Onderhoud en reiniging
accu opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft
Neem
voor
service
of op
reparaties
aan deeBike-dealer.
eBike contact op met
bestaan,
neem
dan
contact
met uw Bosch
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
een erkende rijwielhandel.
onder
of met water onder druk gereinigd Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
531 water gedompeld
Configuratiefout
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseerworden.
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
de rijwielhandelaar uitvoeren.
Gebruik
reiniging van uw boordcomputer een zach- De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik.
540 voor deTemperatuurfout
te, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reini- Schakel
het eBike-systeemen
uitgebruiksadvies
om de aandrijfeenheid naar het toeKlantenservice
gingsmiddelen.
gestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compoLaat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technischhet systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeem- contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
software).
550
Een niet toegestane verbruiker werd her- Verwijder
de verbruiker.
Start het systeem opnieuw. Als het prointernetpagina
www.bosch-ebike.com.
Bovendien kan de
fietsfabrikant
of
rijwielhandelaar
voor
de
kend.
bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikeservicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
dealer.

Onderhoud en service
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Vervoer
Code

Oorzaak

Verhelpen

u
Wanneer u uw
eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets580
Softwareversiefout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem

drager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
en de eBike-accu
om beschadigingen te vermijden. Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats deze
591
Authenticatiefout
opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft beAfvalverwijdering
staan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Aandrijfeenheid,
boordcomputer incl. bedie- Compatibel display plaatsen. Als het probleem blijft bestaan, neem
592
Incompatibele component
ningseenheid, accu, snelheidssensor, acces- dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
soires en verpakkingen moeten op een milieu593
Configuratiefout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
vriendelijke manier
gerecycled worden.
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
595, 596
Communicatiefout
Controleer de bekabeling naar de versnelling en start het systeem
Volgens de Europese richtlijn
opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elekuw Bosch eBike-dealer.
trische apparaten en volgens de Europese
602
Interne
accufout tijdens
hetdefecte
opladenof ver- Koppel het oplaadapparaat los van de accu. Start het eBike-sysrichtlijn
2006/66/EG
moeten
bruikte accu’s/batterijen apart worden ingeza- teem opnieuw. Sluit het oplaadapparaat op de accu aan. Als het
meld en op een voor het milieu verantwoorde probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikedealer.
wijze worden gerecycled.

602 niet meer te
Interne
accufout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
Geef
gebruiken
Bosch eBike-componenten af bij
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
een erkende rijwielhandel.
Wijzigingen
voorbehouden.
603
Interne accufout
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
605

Accutemperatuurfout

605

Accutemperatuurfout tijdens het opladen Koppel het oplaadapparaat los van de accu. Laat de accu afkoelen.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.

606

Externe accufout

Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBikedealer.

610

Accuspanningsfout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

620

Fout oplaadapparaat

Vervang het oplaadapparaat. Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

640

Interne accufout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

655

Meervoudige accufout

Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats deze
opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

656

Softwareversiefout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer, zodat hij een software-update uitvoert.

7xx

Versnellingsfout

Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
versnelling.

800

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

810

Ongeldige signalen bij de wielsnelheidssensor. Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

820

Fout bij kabel naar de voorste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

Bosch
Bosch eBike
eBike Systems
Systems

De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik.
Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid naar het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start
het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.
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Code
Code

Oorzaak
Oorzaak

821...826
7xx

Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel- Neem
Start het
systeem
opnieuw
en maak ten minste
lang
Versnellingsfout
goed
nota van
de gebruiksaanwijzing
van 2deminuten
fabrikant
vaneen
de
heidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
versnelling.
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Interne
ABS-fout
Sensorschijf
mogelijk niet aanwezig, de- Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
fect
of
verkeerd
gemonteerd;
duidelijk
Ongeldige signalen bij de wielsnelheids- Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
verschillende
en
sensor.
Neem banddiameter
contact op metvoorwiel
uw Bosch
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
eBike-dealer.
op het achterwiel
Fout bij kabel naar de voorste wielsnelNeem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Fout bij kabel naar de achterste wielsnel- Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
heidssensor.
heidssensor.
Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel- Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
Ongeldige signalen bij de achterste wiel- proefrit.
Start hetHet
systeem
opnieuw en maak
tenuitgaan.
minste 2Als
minuten
lang een
heidssensor.
ABS-controlelampje
moet
het probleem
snelheidssensor.
proefrit.
Het ABS-controlelampje
moet
AlseBike-dealer.
het probleem
blijft
bestaan,
neem dan contact op
metuitgaan.
uw Bosch
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, de- blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Sensorschijf
mogelijk
niet aanwezig,
fect
of verkeerd
gemonteerd;
duidelijkdefect of verkeerd
gemonteerd;voorwiel
duidelijken
verschillende
banddiameter
verschillende
banddiameter
voorwiel
en
achterwiel;
extreme
rijsituatie,
bijv. rijden
achterwiel;
extreme rijsituatie, bijv. rijden
op
het achterwiel
op het achterwiel
Fout bij kabel naar de achterste wielsnel- Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Interne ABS-fout
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
heidssensor.

800
810

820
830
821...826
831
833...835

830
840
850
831
833...835
860, 861
870, 871
880
883...885

Interne ABS-fout
Ongeldige
signalen bij de achterste wielsnelheidssensor.
Fout van de spanningsvoorziening

Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, deCommunicatiefout
fect
of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op
het achterwiel
Interne
ABS-fout
Interne
ABS-fout
ABS-controlelampje
is defect of ontbreekt; ABS-fout
ABS functioneert mogelijk niet.
Interne

889
840
890
850
Geen861
aandui- Fout
Interne
van de boordcomputer
860,
vanfout
de spanningsvoorziening
ding

Neemhet
contact
op met
uw Bosch
eBike-dealer.
Start
systeem
opnieuw
en maak
ten minste 2 minuten lang een
proefrit.
ABS-controlelampje
moet
uitgaan.
Alsbestaan,
het probleem
Start hetHet
systeem
opnieuw. Als het
probleem
blijft
neem
blijft
bestaan,opneem
danBosch
contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
dan contact
met uw
eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem
Neem contact
contact op
op met
met uw
uw Bosch
Bosch eBike-dealer.
eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Herstart
eBike-systeem
ditprobleem
uit en opnieuw
in te schakelen.
Start
het uw
systeem
opnieuw. door
Als het
blijft bestaan,
neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

880
Onderhoud
en service

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
Contactgegevens
van erkende
rijwielhandels vindt u op de
dan contact
op met uw Bosch
eBike-dealer.
internetpagina www.bosch-ebike.com.

Onderhoud
en
reiniging
889
Interne
ABS-fout

Neem contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
Afvalverwijdering

870, 871

Communicatiefout

Verhelpen
Verhelpen

883...885

890componenten
ABS-controlelampje
is defect of mogen
ont- niet Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Alle
inclusief de aandrijfeenheid
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bediebreekt; ABS
functioneert
mogelijk
niet.
onder water gedompeld
of met
water onder
druk gereinigd
ningseenheid, accu, snelheidssensor, accesworden.
Geen aandui- Interne fout van de boordcomputer
Herstart uw eBike-systeem
door
dit uit en opnieuw
te een
schakelen.
soires en
verpakkingen
moeteninop
milieuGebruik
ding voor de reiniging van uw boordcomputer een zachvriendelijke manier gerecycled worden.
te, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reiniGooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
gingsmiddelen.
grondslag leggen.
In dit
zal derichtlijn
boordcomputer telkens
Volgens
degeval
Europese
Onderhoud
en
service
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
na het inschakelen
4
s
lang
de
volgende
servicebeurt
aange2012/19/EU moeten niet meer
bruikbare
elekcontroleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemven.
trische apparaten en volgens de Europese
Onderhoud
en
reiniging
software).
Neem voor service
of2006/66/EG
reparaties aanmoeten
de eBike
contact
richtlijn
defecte
of op
ver-met
Alle
componenten
inclusief de aandrijfeenheid
mogen
niet
Bovendien
kan de fietsfabrikant
of rijwielhandelaar
voor
de
een erkende rijwielhandel.
bruikte accu’s/batterijen apart worden ingezaonder
water
gedompeld
of
met
water
onder
druk
gereinigd
servicebeurt een kilometerstand in het systeem opslaan. In
u Laat alle reparaties
een
geautoriseermeld en opuitsluitend
een voor hetdoor
milieu
verantwoorde
worden.
dit geval zal de boordcomputer de uit te voeren servicebeurt
de rijwielhandelaar
uitvoeren.
wijze worden
gerecycled.
Gebruik
voor de reiniging
boordcomputer een zachmet de aanduiding
(f) van
latenuwzien.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
te,
alleen
met
waterofbevochtigde
doek.
geen reiniNeem
voor
service
reparaties aan
de Gebruik
eBike contact
op met
Klantenservice
en gebruiksadvies
een erkende rijwielhandel.
gingsmiddelen.
een erkende rijwielhandel.
Neem
bij alle vragen
over het eBike-systeem en zijn compoWijzigingen
voorbehouden.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
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Vervoer
u

Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsdrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.

Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieningseenheid, accu, snelheidssensor, accessoires en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
een erkende rijwielhandel.
Wijzigingen voorbehouden.

Bosch eBike Systems
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Code

Oorzaak

Verhelpen

7xx

Versnellingsfout

Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
versnelling.

800

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

810

Ongeldige signalen bij de wielsnelheidssensor. Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

820

Fout bij kabel naar de voorste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

821...826

Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel- Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
heidssensor.
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, defect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel

830

Fout bij kabel naar de achterste wielsnelheidssensor.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

831
833...835

Ongeldige signalen bij de achterste wielsnelheidssensor.

Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, defect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel
840

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

850

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

860, 861

Fout van de spanningsvoorziening

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

870, 871
880
883...885

Communicatiefout

Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.

889

Interne ABS-fout

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

890

ABS-controlelampje is defect of ontbreekt; ABS functioneert mogelijk niet.

Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.

Geen aandui- Interne fout van de boordcomputer
ding

Herstart uw eBike-systeem door dit uit en opnieuw in te schakelen.

Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachte, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeemsoftware).
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
servicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten
1 270 020 XBI | (14.05.2018)

grondslag leggen. In dit geval zal de boordcomputer telkens
na het inschakelen 4 s lang de volgende servicebeurt aangeven.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.
u Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseerde rijwielhandelaar uitvoeren.

Klantenservice en gebruiksadvies
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn componenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com.
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Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fietsdrager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden.

Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedieningseenheid, accu, snelheidssensor, accessoires en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
een erkende rijwielhandel.
Wijzigingen voorbehouden.
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