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PowerPacks og PowerTubes er energikilden i Bosch eBike-systemerne. 
På de næste sider finder du nyttige tips om, hvordan deres rækkevidde, 
effektivitet og levetid kan beregnes og optimeres samt oplysninger om 
sikkerhed og vedligeholdelse.
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Omkostninger
Fyldning af tanken i  
en personbil koster  
ca. 65 euro – en fuld 
 opladning af et eBike- 
batteri koster kun 
0,15 euro*. Således  
koster 433 eBike-batteri-
opladninger det samme 
som en tankfyldning.

 *  Benzinpris: ⌀ 1,35 €/l; økostrøm: 0,30 €/kWh. Det betyder, at opladning af et batteri med 500 watttimer 
kun koster 15 cent. Kilder: ADAC batteritest; Den tyske miljøstyrelse; Håndbog i litium-ion-batterier

Anvendelsesområder 
Ud over i eBikes anvendes 
 litium-ion-batterier f.eks. i 
smartphones, batteridrevne 
skruetrækkere og også i 
 elbiler.

Levetid
Den strækning, der 
kan tilbagelægges  
i et eBike-batteris 
 levetid, svarer til en 
tur 1½ gange  
rundt om  
jorden. 

Genanvendelse
Forhandlerne tager eBike- 
batterier gratis retur og 
sørger for, at de bliver 
genbrugt. Afhængigt af 
genanvendelsesprocessen 
kan over 80 % af de vær-
difulde råmaterialer gen-
vindes og genanvendes.

Funktion 
Et litium-ion-batteri genererer den 
elektriske kraft ved flytning af litium- 
ioner. Når man kører, vandrer elek-
tronerne fra den negative anode og 
via motorenheden til den positive 
 katode. Litium-ionerne sørger for en 
udligning. Ved opladning sker den 
modsatte proces.

Teknik
Et gængs eBike-batteri 
 indeholder 40 – 60 litium- 
ion-celler. Antallet af 
 celler i 130 eBikes svarer  
i gennemsnit til antallet i 
en elbil.

Lithium-ion-batteri
Værd at vide om eBike-batteriet
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BOSCH  
BATTERIER OG 
OPLADERE
 Mere energi, når du er på farten

Batterierne fra Bosch er energikilden til 
eBikes. De forener enorm række vidde, 
lang levetid og lav vægt (ca. 2,5 til 
4,4 kg) med ergonomisk design og 
 enkel håndtering. Litium-ion-batterier 
er i høj kvalitet og er udstyret med et 
batteriadministrationssystem: Det 
overvåger kontinuerligt batteriet, 
 registrerer potentielle fejlkilder og 
 beskytter battericellerne optimalt  
mod overbelastning.
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Fordele
Gode grunde til at bruge eBike-batterier fra Bosch

Effektive, pålidelige, avanceret teknik – der er gode grunde til, at Bosch 
eBike-batterier hører til blandt de mest efterspurgte modeller på markedet:

▶ Ingen hukommelseseffekt
Bosch-batterier med litium-ion-celler 
kan til enhver tid oplades på kort tid, 
uanset deres ladetilstand. Afbrydelser  
i opladningen skader ikke batterierne. 
Fuldstændig afladning er ikke nødvendig.

▶ Meget lav selvafladning 
Selv efter lange opbevaringsperioder, 
f.eks. vinteropbevaring, er idriftsæt telse 
mulig uden at genoplade batteriet. Til 
længere tids opbevaring anbefales en 
ladetilstand på ca. 30 til 60 %. Det an-
befales ligeledes at oplade batteriet 
 efter længere tids opbevaring.

▶ Lang levetid
Bosch-batterier er konstrueret til mange 
ture og kilometer samt til brug i mange 
år. Det intelligente, elektroniske Bosch- 
batteriadministrationssystem (BMS) 
beskytter mod for høje driftstempera-
turer, overbelastning og dyb afladning. 
BMS kontrollerer hver enkelt celle og 
sikrer derved en endnu længere batteri-
levetid.

▶ Hurtig opladning
Bosch Charger fås i forskellige størrelser 
og effektniveauer og muliggør hurtig 
opladning efter behov.

▶ Let at afmontere
Der kræves kun et par få trin for at af-
montere et Bosch-batteri. Batteriet kan 
således også oplades eller opbevares 
afmonteret fra din eBike. Det gør blandt 
andet driften lettere om vinteren. Da 
batteriet leverer mindre energi ved lave 
temperaturer, bør det opbevares ved 
rumtemperatur indtil kort før turen.

▶ Et godt køb 
Batterier fra Bosch er en prisbillig motor-
løsning. Selv en fuldstændig opladning 
af en PowerPack 500 koster kun 15 cent 
(ved en øko-elpris på 30 cent pr. kWh).

▶ Kompetent service
Bosch-batterier er godt beskyttet og 
kræver næsten ingen vedligeholdelse. 
Hvis det alligevel skulle være nødven-
digt med assistance, er et kompetent 
serviceteam klar til at hjælpe.
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Batterier fra Bosch
Alle versioner med stor ydeevne

PowerPack Frame
Sporty og dynamisk: Som stelbatteri ligger 
PowerPack 300, 400 eller 500 tæt på tyngde-
punktet og sikrer en optimal vægtfordeling.

PowerTube
Stilfuld og elegant: Der findes to versioner 
af PowerTube (vandret og lodret), som 
 afhængigt af geometrien monteres direkte 
af producenten – for større alsidighed i 
eBike-designet. Fås i varianterne 400,  
500 eller 625. Til det smarte system fås 
PowerTube med 750 watttimer.

PowerTube 400 
PowerTube 500
PowerTube 625 
PowerTube 750* 

PowerPack 300
PowerPack 400 
PowerPack 500

Stelbatteri

Integreret batteri
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 * Fås kun med komponenter i det smarte system.
 ** DualBattery kan ikke kombineres med PowerPack 300 og PowerTube 400.

PowerPack Rack
Komfortabelt og bekvemt: Bagagebærer-
batteriet giver ekstra plads og gør det nemt 
at stige på og af cykler med lav påstigning. 
Fås i tre varianter: 300, 400 eller 500.

DualBattery
Dobbelt energi: Når to Bosch eBike-batterier 
kobles sammen, opnås en større energi-
kapacitet på op til 1.250 watttimer.**

2 x PowerPack
2 x PowerTube
PowerPack + PowerTube

PowerPack 300
PowerPack 400 
PowerPack 500

Bagagebærerbatteri

DualBattery
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Bosch Charger
Pålidelig energilevering

Bosch Charger er praktiske, lette og robuste. Uanset hvor turen går hen: 
Med 2 A Compact Charger, 4 A Standard Charger, 6 A Fast Charger* og 
4A Charger til det smarte system forsynes eBikes fra Bosch hurtigt og 
sikkert med energi. Alle Bosch opladere fungerer uden forstyrrende støj 
og er velegnede til alle batterityper. De er udstyret med et praktisk velcro-
bånd, der gør det nemt at opbevare kablerne.
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Compact Charger
Ledsageren: Den Compact Charger er ideel til alle 
eBikere, der er meget på farten. Den vejer under 
600 g og fylder 40 % mindre end Standard Charger, 
så den nemt kan være i sadeltasken. Med en egnet 
adapter kan Compact Charger også bruges i USA, 
Canada og Australien til netspændinger fra 100 til 
240 V.

Standard Charger
Generalisten: Den robuste og funktionelle Standard 
Charger imponerer med et særdeles godt forhold 
mellem ydeevne, størrelse og vægt og er en velegnet 
oplader til alle.

Fast Charger
Den hurtigste: Fast Charger er aktuelt den hurtigste 
Bosch eBike-oplader og forsyner lynhurtigt eBike- 
batteriet med energi. Fast Charger er ideel til eBikes, 
der bruges meget og skal oplades hyppigt, især til 
DualBattery med op til 1.250 watttimer.

4A Charger (smarte system)
Den kompakte: 4A Charger er en lille og let oplader, 
der er ideel på farten og forsyner PowerTube 750** 
med den nødvendige energi på kortest mulig tid.

  * Ladestrømmen er begrænset til 4 A ved PowerPack 300 og batterier i serierne Classic+ Line.
** Fås kun med komponenter i det smarte system.
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Ladetid
 Så hurtigt går det

Ladetiden afhænger af batteriets kapacitet og af oplader-typen. Neden-
stående grafikker viser, hvor hurtigt de forskellige batterier kan genoplades 
med en bestemt oplader.
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 * Ladestrømmen er begrænset til 4 A ved PowerPack 300 og batterier i serierne Classic+ Line.
 ** DualBattery kan ikke kombineres med PowerPack 300 og PowerTube 400.
 *** Fås kun med komponenter i det smarte system.
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For mange eBikere er det et centralt 
spørgsmål. Men det er ikke muligt  
at give et entydigt svar. Hertil er der  
for stor spændvidde, og for mange 
 påvirkningsfaktorer. En batterioplad-
ning kan både række til under 20 kilo-
meter og langt over 100 kilometer. 
Men med et par tips kan rækkevidden 
nemt optimeres.

RÆKKEVIDDE
Hvor langt rækker en batteriopladning?
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Sådan beregner du selv 
 rækkevidden:
bosch-ebike.dk/raeckvidde

Rækkevidden af batterier fra Bosch afhænger af mange forskellige faktorer. 
Både føreren og den valgte understøtningstilstand samt det monterede 
drev eller det anvendte batteri påvirker rækkevidden. Desuden har miljø-
faktorer som temperatur, vindforhold eller underlaget også betydning for, 
hvor langt man kommer med en batteriopladning. 

Med vores rækkeviddeassistent er det muligt at beregne en typisk 
rækkevidde under forskellige rammebetingelser. Onlineværktøjet giver 
lettilgængelige vigtige oplysninger om batteriets rækkevidde. 

Bosch rækkeviddeassistent
Nemmere planlægning
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Rækkeviddegrafikkerne viser, hvor langt produktserierne 
kan komme med forskellige batterier under gode forhold 
(gennemsnit af alle understøtningsniveauer). Rækkevid-
den reduceres under vanskelige forhold.

Produktseriernes rækkevidde
Kom nemt videre

Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

Performance Line CX

Gode  
forhold*

Vanskelige  
forhold*

Trædefrekvens 50–70 rpm 70–90 rpm

Kørevægt
(totalvægt = fører inkl. 
eBike og bagage)

105 kg
150 kg (Cargo Line)

115 kg
170 kg (Cargo Line)

Førertype/
Cyklistens ydeevne Gennemsnit Gennemsnit

Bosch eBike-system Drive Unit, batteri  
og Intuvia

Drive Unit, batteri  
og Intuvia

Gearskift Kædegear Kædegear

Dækprofil Trekkingdæk MTB-dæk

Ćykeltype Turcykel MTB

Terræntype Bakket Middelhøje bjerge

Underlag
Hovedsageligt grusveje 
og ikke-asfalterede 
skovveje

Ikke-asfalterede 
skov- og markstier  
(f.eks. trail)

Igangsætnings-
hyppighed

Tur med lejlighedsvise 
igangsætninger

Tur med hyppige 
igangsætninger

Vindforhold Let vindniveau Moderat vindniveau

eBike

Cyklist

Miljø
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De forskellige Bosch batteriers rækkevidde i mix-tilstand**

 *  Rækkevidderne er typiske værdier for nye batterier, som kan afvige,  
når en af ovenstående betingelser ændres.

 ** Gennemsnit af ensartet brug af alle tilstande og gode forhold.

Batterier

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
5

12
50DualBattery

50
0

40
0

30
0

Batterier

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
5

12
50DualBattery

50
0

40
0

30
0

Batterier

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
5

12
50DualBattery

50
0

40
0

30
0

Batterier

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
5

12
50DualBattery

50
0

40
0

30
0

Batterier

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
5

12
50DualBattery

50
0

40
0

30
0

Batterier

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
5

12
50DualBattery

50
0

40
0

30
0

Batterier

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

75
0

15



Rækkevidde for eksempelvis Active Line med PowerPack 500 eller 
PowerTube 500 under hensyntagen til køretilstandene

 *  Definition af forholdene: se side 14. Rækkevidderne er typiske værdier for nye batterier,  
som kan afvige, når en af betingelserne på side 14 ændres.

20 40 60 80 100 120 1400 160 km

Turbo
Sport
Tour
Eco
Mix*

Rækkevidden med Bosch eBike-systemerne afhænger i høj grad af under-
støtningen. Der kan vælges mellem forskellige køretilstande. Grafikken 
viser, hvordan køretilstandene påvirker rækkevidden under gode (lyseblå) 
og vanskelige (mørkeblå) forhold.

Rækkevidde og køretilstande
Forklaring af sammenhænge

   Vanskelige forhold*       Gode forhold*
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Oversigt over køretilstandene

 *  Afhængigt af eBike-typen kan Sport-tilstand erstattes af eMTB-tilstand ved Performance Line og 
Performance Line CX. Ved eMTB-tilstand skifter understøtningsniveauet mellem køretilstandene 
Tour og Turbo.

 **  Tour-tilstand kan erstattes af Tour+ tilstand ved Performance Line CX. Ved Tour+-tilstand skifter 
 understøtningen mellem køretilstandene Eco og Turbo.

Turbo  Direkte og meget kraftfuld understøtning selv ved høje 
 trædefrekvenser på stejle bakker.

Sport*  Kraftfuld understøtning for universel anvendelse – både  
til sportslig kørsel og hurtige pendlerture i byen.

eMTB*  Dynamisk understøtning for en naturlig køreoplevelse og 
 optimal kontrol ved eMountainbiking.

Tour +**  Trinløs understøtning for energibesparende kørsel og en 
 naturlig køreoplevelse på sportslige ture.

Tour**  Ensartet understøtning til ture med stor  
rækkevidde.

Eco  Lille understøtning ved maksimal effektivitet for  
største rækkevidde.

Off  Ingen understøtning, alle displayfunktioner kan hentes.
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▶ Trædefrekvens
Trædefrekvenser på over 50 omdrejninger 
i minuttet optimerer motorenhedens 
 effektivitet. Ved en meget langsom træde-
frekvens, især i høje gear, bruger batteriet 
derimod mere energi.

▶ Vægt
Massen skal minimeres, totalvægten  
af cykel og bagage må ikke være unød-
vendig stor.

▶ Igangsætning og bremsning
Hyppig igangsætning og bremsning er 
 ligesom ved bilkørsel mindre økonomisk 
end lange strækninger med en så jævn 
hastighed som muligt.

▶ Gearskift
Rigtige gearskift gør også dine eBike-ture 
mere effektive: Til igangsætning og ved 
stigninger anbefales et lavt gear. Skift 
til et højere gear afhængigt af terrænet 
og hastigheden. På din cykelcomputer 
vises skifteanbefalinger*.

▶ Dæktryk
Rullemodstanden kan minimeres med 
et korrekt dæktryk. Tip: Kør med det 
maksimalt tilladte dæktryk for at maksi-
mere rækkevidden.

▶ Visning af motorydelse
Hold øje med visningen af motorydelsen 
på cykelcomputeren Intuvia, Kiox og 
Nyon, og tilpas din køremåde. En lang 
bjælke betyder et højt strømforbrug.

▶ Batteri og temperatur
Når temperaturen falder, aftager batte-
riets ydeevne og dermed rækkevidden 
midlertidigt, da den elektriske modstand 
øges. Ved kolde temperaturer skal der 
derfor påregnes en midlertidig reduktion 
af den normale rækkevidde.

Tips og tricks
For længere køreglæde

* Undtagen Purion, SmartphoneHub, COBI.Bike og Kiox 300.
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HÅNDTERING,  
VEDLIGEHOLDELSE 
OG TRANSPORT
 Så nem kan hightech være

Batterier er meget komplekse kompo-
nenter, og det er nødvendigt at følge 
nogle enkle regler og anvisninger i 
 forbindelse med håndtering, vedlige-
holdelse og transport. Det gør det 
nemt at håndtere batterierne, og det 
har også en positiv indvirkning på 
 levetiden.
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Opladning
Hjemme og på farten

Opladning på Pedelec
PowerPacks og PowerTubes kan nemt og bekvemt oplades direkte på din 
Pedelec. Sæt blot opladerens ladestik ind i ladebøsningen i batteri-
holderen og netstikket ind i stikdåsen. Færdig. Opladningen skal foretages 
under tørre forhold og ved rumtemperatur, og der skal være installeret 
en røgalarm.

Opladning af det afmonterede 
 batteri
Hvis batteriet ikke kan oplades direkte 
på din Pedelec, kan PowerPack og 
PowerTube nemt tages ud.

Opladning på farten
Infrastrukturen for ladestandere til eBike-batterier er efterhånden 
 veludbygget i mange regioner. 

eBike-brugerne finder et stadigt tættere net af ladestandere langs popu-
lære cykelruter. For at fremme denne udbygning yderligere har vi med 
Bike Energy allerede nu en stærk partner ved vores side. Mellemstop og 
pauser kan således anvendes til gratis opladning af eBike-batteriet. 

HÅNDTERING,  
VEDLIGEHOLDELSE 
OG TRANSPORT
 Så nem kan hightech være

eBikere kan finde en oversigt over de 
 ladestandere, der aktuelt findes, på 
bosch-ebike.com/tourism
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Udtagning og isætning
Med få greb

Selv ved kørsel i ujævnt terræn sidder batterierne fra Bosch godt og 
 sikkert fast i holderen. Det er til gengæld meget nemt at tage dem ud til 
opbevaring eller opladning: Åbn blot låsen, der holder batteriet, og tag 
batteriet ud af holderen.

Og det er lige så nemt at indsætte batterier fra Bosch igen. Den lave 
vægt, de handy mål og holderens perfekte pasform gør det legende let. 
Batteriet klikker mærkbart på plads i holderen og sidder sikkert fast på 
stellet eller på eBiken.

▶ PowerPacks
Alle PowerPacks er forsynet med et 
 ergonomisk håndtag, der gør det meget 
nemt at håndtere dem. PowerPacks kan 
således nemt og bekvemt indsættes, 
udtages, transporteres og oplades.

▶ PowerTube
Via en sikkerhedsfunktion glider 
PowerTube ca. 2 cm ud af stellet, når 
 låsen åbnes, så det er nemmere at få  
fat i det. Desuden forhindrer en sikker-
hedsmekanisme, at batteriet, der også 
er beskyttet af stellet, kan falde ud. 
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1 2

3 4

5

Åbning af stelafdækningen  
(hvis monteret)

Når batteriet låses op med nøglen (af-
hængigt af producenten) falder batteriet 
ned i holdesikringen

Løsn batteriet fra holdesikringen ved at 
trykke ovenfra, så batteriet falder ned i 
hånden

Træk batteriet ud af stellet

Indsætning af batteriet

Batteriet indsættes i omvendt rækkefølge 
af trinnene 1 til 5. Afhængigt af produ-
centen indsættes batteriet ved at dreje 
nøglen (5). Efterfølgende skal det kon-
trolleres, om batteriet sidder sikkert og 
fast.

Udtagning af batteriet
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Vedligeholdelse
Sådan holder batteriet længere

Rengøring og vedligeholdelse
Til rengøring af batteriet anvendes en fugtig 
klud. Stikpolerne skal af og til rengøres og 
smøres med en smule fedt. Tag altid batteriet 
ud, før du rengør din eBike. For at beskytte de 
elektroniske komponenter er det vigtigt, at 
der ikke anvendes direkte vandstråler eller 
højtryksrenser til rengøring af batterierne.  

Vinteropbevaring
Batterier skal opbevares tørt og ved rum-
temperatur. Batteriet belastes ved at blive 
fuldt opladet eller helt afladet. Den ideelle 
 ladetilstand til længere tids opbevaring er  
ca. 30 til 60 % eller to til tre lysdioder på 
 batteriets statusskærm.

Vinterkørsel
Ved vinterkørsel (især ved temperaturer under 0 °C) anbefaler vi, at et 
batteri, der er opladet og opbevaret ved rumtemperatur, først indsættes i 
din eBike, kort før du kører af sted. Ved længere ture i koldt vejr anbefales 
det at anvende termobeskyttelseskapper.

Batteriet fra Bosch er en vigtig eBike-komponent. Med den rigtige 
 behandling og vedligeholdelse kan batteriets levetid optimeres.
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Levetid
Tips til mange kilometers kørsel

Først og fremmest har typen og varigheden af belastningen betydning 
for levetiden for batterier fra Bosch. Som alle litium-ion-batterier ændres 
et batteri fra Bosch helt naturligt over tid, selv når det ikke er i brug. 
Kapaciteten vil altid aftage med tiden.

   
Faktorer, der forkorter 
 levetiden:

▶ Stor belastning
▶  Opbevaring ved en omgivelses-

temperatur på mere end 30 °C
▶  Længere tids opbevaring i fuldt 

 opladet eller helt afladet tilstand
▶  Parkering af eBiken i fuld stærk sol
▶  Regelmæssig komplet „tømning“ af 

batteriet for strøm

   
Faktorer, der forlænger 
 levetiden:

▶ Lille belastning
▶  Opbevaring ved en temperatur 

 mellem 10 og 20 °C 
▶  Opbevaring ved en ladetilstand  

på ca. 30 – 60 %
▶  Parkering af eBiken i skygge eller 

 kølige rum

Die Illustrationen viser et typisk forløb af energi-
kapaciteten efter alder og opladningshyppighed.En
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Transport
Sikkerhed på farten

Litium-ion-batterier lagrer store mængder energi. Ved transport skal 
forskellige sikkerhedsforanstaltninger derfor overholdes. Ideelt bør 
 batteriet inden transporten eller rejsen være afladet til ca. 30 % og først 
genoplades helt på destinationen.
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Med bilen
Når eBiken transporteres i en cykelholder, skal batteriet først 
 fjernes og opbevares sikkert i bilen.

På flyrejser
Transport af eBike-batterier i passagerfly er forbudt i henhold til 
Den internationale lufttransportsammenslutning IATA. Vi anbefaler, 
at du lejer et Bosch eBike-batteri på destinationen. Det skal på 
forhånd kontrolleres, om flyselskabet medtager eBikes uden batteri. 

Med toget
I tog med cykelkupé kan Pedelecs (op til 25 km/t) som regel med-
tages uden problemer. Du skal typisk købe en ekstra cykelbillet og 
en pladsbillet til din eBike. eBike-batteriet skal være sikkert mon-
teret under kørslen og må ikke oplades undervejs. Det anbefales 
at søge oplysning om de nøjagtige transportbetingelser hos den 
pågældende udbyder, før rejsen påbegyndes. Det er ikke altid 
muligt at medtage cykler på alle strækninger.

I nærtrafik og fjernbus
II nærtrafikken, f.eks. S-toget, kan cykler ofte medtages uden for 
de regionale spærretider, når der er købt billet. Det anbefales at 
søge oplysning hos det pågældende trafikselskab før rejsen. De 
enkelte trafikselskaber har forskellige regler for medtagelse af 
 Pedelecs i fjernbusser. Det anbefales her at søge oplysning i god 
tid for rejsen.

Et eBike-batteri er farligt gods. Ved forsendelse gælder 
de særlige bestemmelser og regler for farligt gods. Det er 

derfor i praksis ikke muligt for privatpersoner at sende batteriet.
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UDSKIFTNING  
ELLER  
REPARATION?
Når batteriet bliver svagere

eBike-batterier er sliddele, og alle litium- 
ion-batterier mister kapacitet over tid.  
Men hvad så? Af sikkerhedsmæssige 
 årsager må defekte, gamle eller „opbrugte“ 
batterier ikke repareres eller opfriskes, 
men skal genanvendes korrekt.
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Risici ved reparation eller opfriskning af Bosch eBike-batterier
Litium-ion-batterier er komplekse, fint afstemte systemer med en høj 
energikapacitet. Ved reparation eller „opfriskning“, dvs. ved udskiftning 
af de oprindeligt monterede celler med tilsyneladende tilsvarende enkelt-
celler i forbindelse med en reparation kan korrekt funktion og optimalt 
samspil med batteriadministrationssystemet ikke længere garanteres. 
Der er risiko for, at et Bosch eBike-batteri, der har været åbnet, kan kort-
slutte og bryde i brand som følge af en uprofessionel reparation. Efter 
åbning kan det desuden ikke længere garanteres, at batterihuset er tæt, 
så indtrængende vand eller støv kan medføre skader på elektronikken eller 
på cellerne. Også i denne forbindelse er der risiko for, at Bosch eBike- 
batteriet kortslutter og bryder i brand. Denne risiko vil også senere være 
til stede, hvis et eBike-batteri, som har været åbnet, fortsat anvendes. 

Desuden kan åbning eller ændring af batteriet i givet fald medføre, at 
 garantien bortfalder. Derudover bortfalder tilladelsen til transport og 
sikkerheden for det sikkerhedsmæssigt forsvarligt udviklede og type-
afprøvede batteri i henhold til internationale bestemmelser.

Batterier skal af sikkerhedsmæssige årsager bestå omfattende serie-
tests, hvor testemnerne bliver belastet til det yderste. Først derefter må 
batterierne tages i brug. Disse serietests kan ikke udføres på et enkelt 
repareret batteri på grund af det foreskrevne antal testprøver. Alt dette 
kan have sikkerhedsrelaterede konsekvenser. 

Af sikkerhedsmæssige årsager fraråder Bosch derfor 
 kraftigt at lade reparationer udføre. I sådanne tilfælde 

kræver det en fuldstændig udskiftning af produktet.
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GENBRUG
 Bæredygtig råstofudnyttelse

CO₂-fodaftrykket for en eBike bestemmes  
i høj grad af fremstillingen, anvendelsen  
og genanvendelse af batteriet. Jo mere en 
elcykel bliver brugt, og jo flere køreture 
med andre transportmidler den erstatter, 
desto mere skånes miljøet. For at sikre,  
at værdifulde råstoffer kan genanvendes, 
når batteriets levetid er udløbet, skal det 
indleveres til korrekt genanvendelse.
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Genbrug
Når et batteris levetid er udløbet, skal det bortskaffes korrekt. I tilfælde 
af defekte eller gamle batterier opfordrer vi brugerne af vores elcykel- 
systemer til at kontakte en forhandler, der sørger for korrekt bortskaffelse. 
Dette er altid gældende: Tilbagelevering og genanvendelsesprocessen er 
gratis for eBikere. Korrekt genanvendelse sparer ressourcer, og værdifulde 
råmaterialer returneres til materialecyklussen. 

Ansvarlighed
Batteriproducenten er ansvarlig for genvinding. Når eBiken krydser en 
landegrænse, bliver importøren (i lande uden for Tyskland også cykel-
fabrikanten eller cykelhandleren) dog automatisk til producenten. Derfor 
kan Bosch eBike Systems kun levere en direkte løsning til genvinding af 
batterier i Tyskland. I de øvrige EU-lande giver vi eBike-producenterne 
den bedst mulige support. 

Effektiv genanvendelse
Bosch eBike understøtter nye og bæredygtige genanvendelsesmetoder. 
Effektiviteten af genvindingen afhænger af genanvendelsesprocessen. Med 
de genanvendelsesprocesser, der anvendes af den tyske GRS-industri-
løsning, genvindes mere end 80 % af mange værdifulde råmaterialer og 
kan genbruges til nye produkter. Det betyder også, at genanvendelses-
processer også er meget miljøvenlige.

Second Use
Vores batterier er specielt konstrueret og certificeret til brug på eBikes. 
Vi kan ikke garantere pålidelig drift, når det drejer sig om andre anvendel-
sesområder.

Mere om emnet bæredygtighed:
bosch-ebike.dk/baeredygtighed
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▶ Dobbelt beskyttelse
De enkelte celler i et batteri fra Bosch 
er beskyttet af en robust stålkappe og 
lagret i et batterihus af plast eller alumi-
nium. Dette hus må ikke åbnes. Desuden 
er det af største vigtighed at undgå direkte 
slag, hårde stød og kraftig varmepåvirk-
ning (herunder direkte sollys), samt at 
det falder ned på underlaget, da batteri-
cellerne derved kan blive beskadiget, og 
der kan ske udstrømning af antændelige 
indholdsstoffer.

▶ Sikker opladning
Sammen med det integrerede batteri-
administrationssystem beskytter Bosch 
Charger batteriet mod overbelastning 

ved opladning, mod beskadigelse ved 
ekstrem overopladning eller mod kort-
slutning. Batterier fra Bosch må kun 
 oplades med originale Bosch opladere 
eller på ladestandere godkendt af Bosch, 
da disse er beregnet specifikt til eBikes 
med motor fra Bosch, og komponenterne 
sikrer en perfekt afstemt opladnings- 
og afladningsproces. Batterier må kun 
oplades i tør tilstand og må ikke oplades 
i nærheden af varmekilder eller letan-
tændelige materialer. Vi anbefaler, at 
batterierne oplades i tørre, godt ventile-
rede og ubeboede rum med røgalarmer, 
som ikke er flugtveje. Efter opladningen 
skal batteri og oplader straks frakobles 
fra elnettet

SIKKERHED
Sikker håndtering af batterier

Batterier fra Bosch er litium-ion-batterier, der udvikles og fremstilles  
i henhold til det aktuelle tekniske niveau. I opladet tilstand har disse 
lithium-ion-batterier et højt energiindhold. Indholdsstofferne i lithium- 
ion-battericeller er som udgangspunkt antændelige under visse forhold. 
Du finder reglerne for sikker håndtering i denne betjeningsvejledning.
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▶ Opbevaring
Overophedning og direkte sollys skal 
undgås. Batterier og opladere fra Bosch 
må ikke opbevares i nærheden af varme-
kilder eller letantændelige materialer. 
Vi anbefaler, at batteriet før opbevaring 
frakobles fra eBiken og opbevares i et 
godt ventileret rum med røgalarm. Tørre 
rum med en temperatur på ca. 20 °C er 
meget velegnede. Batterier fra Bosch 
må ikke opbevares ved en temperatur 
på under 10 °C eller over 40 °C.

▶ Eftersyn
Med Bosch Diagnostikværktøj kan 
 forhandleren kontrollere din eBikes til-
stand, herunder især batteriet, og oplyse 
dig om antallet af udførte ladecyklusser. 
Med CapacityTester kan batteriets energi-
kapacitet desuden beregnes.

▶ Rengøring
Det anbefales at foretage rengøringen 
med en fugtig klud. For at beskytte de 
elektroniske komponenter er det vigtigt, 
at der ikke anvendes direkte vandstråler 
eller højtryksrenser til rengøring af 
 batterierne. 

▶ Bortskaffelse
Brugte batterier skal indleveres til korrekt 
bortskaffelse efter udløbet af levetiden. 
Alle cykelforhandlere tager gratis brugte 
eller defekte batterier retur og sørger for 
korrekt bortskaffelse. Pedelec-batterier 
må ikke smides i husholdningsaffaldet 
eller lægges i de almindelige batteri-
samlebeholdere.

Bosch eBike-batterier må under ingen omstændigheder 
åbnes, heller ikke i forbindelse med en reparation. Hvis 

batteriet åbnes, udgør det altid et indgreb i den certificerede tilstand, 
og det indebærer sikkerhedsrelevante risici. Du finder flere vigtige 
oplysninger om sikkerhedsrisici og farer ved batterireparationer 
på siderne 28 og 29.
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▶ Hvad sker der, hvis der kommer 
vand i batteriholderen?
Holderen er udformet så smart, at 
 vandet kan løbe ud, så kontakterne kan 
tørre. For at sikre dette skal du holde 
batteriholderen og kontaktfladerne helt 
rene. Kontaktfladerne er forsynet med 
en belægning, der beskytter overfladen 
mod korrosion og slitage. Efter behov 
kan du af og til smøre kontakterne med 
polfedt eller syrefri vaseline for at ved-
ligeholde dem.

▶ Hvad sker der med defekte 
 batterier?
Rør ikke ved stærkt beskadigede batterier 
med de bare hænder, da der kan ske 
 udslip af elektrolyt, som kan irritere 
huden. Det anbefales at beskadigede 
batterier opbevares et sikkert sted 
udendørs med tape over kontakterne  
og bortskaffes af forhandleren.

▶ Kan jeg bruge reservebatterier fra 
fremmede producenter?
Man er kun altid på den sikre side med 
originale reservedele fra Bosch. Bosch 
eBike-systemkomponenterne er nøje 
 afstemt efter hinanden og certificeret 
som komplet system. Det giver maksi-
mal driftssikkerhed og effektivitet.

▶ Er det sikkert at bruge opladere 
fra fremmede producenter?
Vores Bosch opladere er tilpasset til 
Bosch eBike-systemet og har den rigtige 
software til optimal opladning af batterier 
fra Bosch. Hvis du anvender en anden 
oplader, risikerer du, at batteriets levetid 
afkortes, eller at der sker andre skader 
og fejlfunktioner på dit elcykel-system.

▶ På internettet har jeg fundet  
et brugt batteri til Bosch eBike- 
systemet. Kan jeg bruge det?
Ved køb af brugte batterier skal man 
 altid sørge for, at batteriet overtages  
fra den forrige ejer uden skader. På 
 internettet tilbydes der af og til defekte 
eller reparerede batterier, som kan 
 indebære en stor sikkerhedsrisiko og 
føre til farlige fejlfunktioner. Nogle gange 
tilbydes der også ulovlige varer, f.eks. 
fra tyverier, på internettet. Sådanne 
 varer kan ikke erhverves lovligt.

SPØRGSMÅL OG SVAR
Info om batterier
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Bosch eBike Systems har i samarbejde med den tyske 
brancheforening for cykelindustrien (ZIV) og andre 
 virksomheder i branchen udviklet den "Normerede 
 rækkeviddetest R200". Dermed kan producenter, forhandlere og kunder 
for første gang foretage en objektiv sammenligning af rækkevidden for 
forskellige eBikes.

Lige betingelser og entydige værdier
Tidligere afhang testresultaterne for eBike-rækkevidden meget af cyklisten 
og af de ydre forhold (kørevægt, dæk, lufttryk, underlaget, vejret osv.). 
Måleproceduren R200 sammenligner eBike-effekten ved en ensartet 
understøtningsfaktor på 200 % (derfor: R200). Det betyder, at det 
 afprøvede motorsystem understøtter en gennemsnitlig cyklisteffekt  
på 70 watt med 140 watt, hvilket svarer til en middelhøj til høj under-
støtningsfaktor.

R200 laver en realistisk 
 sammenligning
Testresultatet er en konkret an-
givelse af, hvor mange kilometer 
en eBike tilbagelægger under 
disse standardbetingelser. Pro-
ducenterne skal dog teste hver 
enkelt model individuelt med 
R200-proceduren. Operatøren 
indtaster blot værdierne fra 
kravkataloget.

TESTSTANDSMÅLING R200
Batteriets ydeevne vil være sammenlignelig
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