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Kostnader
Å fylle full tanke på  
en personbil koster  
ca. 65 euro – å fullade 
et eBike-batteri koster 
derimot bare 0,15 euro*. 
Du får dermed 433 eBike- 
batteriladinger per én 
full drivstofftank.

 *  Bensinpris: ⌀ 1,35 €/l; Økostrøm: 0,30 €/kWh. Lading av et batteri med 500 Wh koster altså bare 
15 cent. Kilder: ADAC-batteritest; tysk miljødirektorat; håndbok li-ion-batterier

Bruksområder 
Li-ion-batterier brukes ikke 
bare i eBikes, men også i for 
eksempel smarttelefoner, 
batteridrevne skrutrekkere  
og sågar elbiler.

Levetid
Strekningen som et 
eBike-batteri kan til-
bakelegge i løpet av 
levetiden, er opptil 
1½ gang rundt  
jorden. 

Gjenvinning
eBike-batterier tas kost-
nadsfritt tilbake av de fleste 
forhandlere og gjenvinnes. 
Avhengig av resirkulerings-
metoden kan mer enn 80 % 
av de verdifulle råstoffene 
gjenvinnes og brukes om 
igjen.

Funksjon 
Li-ion-batterier genererer elektro-
motorisk kraft ved å forflytte litium- 
ioner. Under kjøring flyter elektronene 
fra den negative anoden via driven-
heten til den positive katoden. Litium- 
ionene sørger for jevn regulasjon. 
Den omvendte prosessen foregår 
 under lasting.

Teknologi
Et vanlig eBike-batteri 
inneholder 40 – 60 litium- 
ion-celler. Dette betyr at 
det er like mange celler i 
en elbil som i 130 eBikes.

Li-ion-batteri
Verdt å vite om eBike-batterier
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BOSCH-BATTERIER 
OG CHARGER
 Mer energi for underveis

De oppladbare batteriene er energi-
leverandører for eBikes. De kombinerer 
enorm kjørelengde, lang levetid og lav 
vekt (ca. 2,5 til 4,4 kg) med ergonomisk 
design og enkel håndtering. De opplad-
bare li-ion-batteriene av høy kvalitet er 
utstyrt med et batteristyringsystem:  
Det overvåker batteriet fortløpende, 
registrerer potensielle feilkilder og 
beskytter cellene best mulig mot over-
belastning.
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Fordeler
Gode grunner for eBike-batterier fra Bosch

Effektiv, utholdende, høymoderne teknologi – Det er gode grunner for 
hvorfor Bosch eBike-batterier er blant de mest populære modellene:

▶ Ingen minneeffekt
Oppladbare Bosch-batterier med litium- 
ion-celler kan når som helst lades så 
kort tid som du vil, uavhengig av det 
aktuelle ladenivået. Det skader ikke  
det oppladbare batteriet om ladingen 
avbrytes. Fullstendig utlading er ikke 
nødvendig.

▶ Svært lav selvutlading 
Selv etter lengre tids oppbevaring, 
f.eks. over vinteren, er det mulig å ta  
det oppladbare batteriet i bruk uten  
å lade det opp først. For lengre tids 
 lagring anbefales et ladenivå på  
ca. 30–60 %. Lading anbefales også 
etter lagre tids lagring.

▶ Lang levetid
Oppladbare Bosch-batterier er utformet 
for mange turer, kilometer og mange 
års bruk. Det intelligente, elektroniske 
Bosch-batteristyringsystemet (BMS) 
beskytter mot overoppheting ved bruk, 
overbelastning og dyputlading. BMS 
kontroller hver enkelt celle for å øke det 
oppladbare batteriets levetid enda mer.

▶ Hurtig lading
Bosch Charger finnes i forskjellige stør-
relser og ytelsesklasser, og gir mulighet 
til rask lading ved behov.

▶ Enkel å ta ut
Oppladbare Bosch-batterier kan demon-
teres med noen få håndgrep. Batteriet 
kan dermed også lades eller lagres uten-
for eBike. Det er spesielt nyttig for bruk 
om vinteren. Da det oppladbare batteriet 
har mindre effekt ved lave temperaturer, 
bør det om vinteren oppbevares i rom-
temperatur til rett før turen.

▶ Rett og slett økonomisk 
Bosch-batterier er et rimelig frem-
driftsalternativ. Selv fullading av en 
PowerPack 500 koster bare 15 cent 
(antagelse: øko-strømtariff på 30 cent 
per kWh).

▶ Kompetent service
Oppladbare Bosch-batterier er opti-
malt beskyttet og trenger nesten ikke 
vedlikehold. Skulle du likevel ha behov 
for hjelp, kan du henvende deg til vårt 
kompetente serviceteam.
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Bosch-batterier
Kraftig ytelse i hver utførelse

PowerPack Frame
Sportslig-dynamisk: PowerPack 300, 400 
og 500 ligger, som rammebatterier, nær 
tyngdepunktet på hjulet og sørger for en 
optimal vektfordeling.

PowerTube
Stilig-elegant: PowerTube fås i to versjoner 
(horisontal og vertikal) og monteres hos 
produsenten avhengig av geometrien – for 
større variasjon av eBike-designen. Til-
gjengelig i variantene 400, 500 eller 625. 
Til smartsystemet tilbys en PowerTube 
med 750 Wh.

PowerTube 400 
PowerTube 500
PowerTube 625 
PowerTube 750* 

PowerPack 300 
PowerPack 400 
PowerPack 500

Rammebatteri

Internt batteri
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 * Kun tilgjengelig med komponenter i smartsystemet.
 ** DualBattery er ikke tilgjengelig i kombinasjon med PowerPack 300 og PowerTube 400.

PowerPack Rack
Komfortabelt-bekvemt: Bagasjebrettbat-
teriet skaper plass og gjør det lettere å 
stige av og på hos elsykler med lavt innsteg. 
Kan fås i tre varianter: 300, 400 eller 500.

DualBattery
Dobbel energi: Koblingen av to Bosch- 
eBike-batterier gir et energiinnhold på 
 inntil 1250 Wh.**

2 x PowerPack
2 x PowerTube
PowerPack + PowerTube

PowerPack 300 
PowerPack 400 
PowerPack 500

Bagasjebrettbatteri

DualBattery
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Bosch Charger
Pålitelige energileverandører

Bosch Chargere er praktiske, små og robuste. Uansett hvor turen går: 
2 A Compact Charger, 4 A Standard Charger, 6 A Fast Charger* og 
 4A Charger for smartsystemet sørger for rask og pålitelig energiforsyning 
til enhver Bosch eBike. Bosch-ladere lader støyfritt og er egnet for alle 
typer oppladbare batterier. I tillegg har de et praktisk borrelås for å 
holde kabelen samlet.
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Compact Charger
Følgesvenn: Compact Charger er den ideelle batte-
riladeren for alle eBike-brukere som er mye på tur. 
Den veier mindre enn 600 g og har 40 % mindre volum 
enn Standard Charger – dermed får den plass i 
enhver sykkelveske. Compact Charger kan brukes 
ved nettspenninger på 100 til 240 V med en passende 
adapter også i USA, Canada og Australia.

Standard Charger
Laderen for de fleste: Den robuste og funksjonelle 
Standard Charger overbeviser med en god avveining 
mellom ytelse, størrelse og vekt og er en lader som 
passer for alle.

Fast Charger
Den raskeste: Fast Charger er den raskeste av 
Bosch-eBike-laderne og forsyner eBike-batterier 
med energi på kortest mulig tid. Fast Charger er 
 ideell for eBikes som brukes mye og som må lades 
hyppig – særlig DualBattery med opptil 1250 Wh.

4A Charger (smartsystemet)
Den kompakte: Den lille, lette 4A Charger er ideell 
for lading underveis og forsyner PowerTube 750** 
raskt med nødvendig energi.

  * Ladestrømmen er begrenset til 4 A hos PowerPack 300 og hos batteriene i Classic+ Line.
** Kun tilgjengelig med komponenter i smartsystemet.
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Ladetid
 Så raskt går det

Ladetiden er avhengig av batterikapasitet og Charger-type. De følgende 
grafikkene røper hvor raskt de forskjellige batteriene kan lades med en 
gitt Charger.
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 * Ladestrømmen er begrenset til 4 A hos PowerPack 300 og hos batteriene i Classic+ Line.
 ** DualBattery er ikke tilgjengelig i kombinasjon med PowerPack 300 og PowerTube 400.
 *** Kun tilgjengelig med komponenter i smartsystemet.
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For mange eBikere er dette et sentralt 
spørsmål. Det finnes det ikke noe 
 definitivt svar på. Det finnes altfor stor 
variasjon og for mange innflytelses-
faktorer. Mindre enn 20 kilometer på 
en batterilading er likeså mulig som 
over 100 kilometer. Ved å følge et par 
tips kan du imidlertid lett maksimere 
rekkevidden.

REKKEVIDDE
Hvor langt rekker en batterilading?
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Rekkevidden til Bosch-batteriene er avhengig av flere faktorer. Både 
syklisten, den valgte assistansemodus, motoren i eBike og batteriet 
har en innflytelse på rekkevidden. I tillegg spiller omgivelsesfaktorer, 
som temperatur, vindforhold eller underlag, en rolle for hvor langt  
man kommer med en batterilading. 

Med vår rekkevidde-assistent er det mulig å bestemme den typiske 
rekkevidden under forskjellige rammebetingelser. Nettverktøyet formidler 
viktig informasjon angående batteri-rekkevidden på en visuelt tiltalende 
måte. 

Rekkevidde-assistenten fra Bosch
Enklere planlegging

Beregn rekkevidden selv:
bosch-ebike.com/range
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Rekkeviddegrafikkene viser hvor langt produktseriene 
med de forskjellige batteriene kan kjøre under gunstige 
forhold (middelverdi fra alle assistansenivåer). Under 
vanskelige forhold blir rekkevidden kortere.

Rekkevidde for produktseriene
Rekk over mer

Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

Performance Line CX

Gunstige  
forhold*

Vanskelige  
forhold*

Tråkkefrekvens 50–70 o/min 70–90 o/min

Kjørevekt
Totalvekt = syklist inkl. 
eBike og bagasje)

105 kg
150 kg (Cargo Line)

115 kg
170 kg (Cargo Line)

Type syklist/
Kjøreinnsats Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig

Bosch eBike-system Drive Unit, oppladbart 
batteri og Intuvia

Drive Unit, oppladbart 
batteri og Intuvia

Gir Kjedegir Kjedegir

Dekkprofill Landeveisdekk MTB-dekk

Sykkeltype Tursykkel MTB

Terrengtype Bakkete Middels kupert

Underlag
Hovedsakelig grus-  
og skogsveier med  
fast dekke

Skog- eller gårds-
veier uten fast dekke  
(f.eks. terreng)

Start/stopp-hyppighet Tur med enkelte start/
stopp

Tur med hyppige 
start/stopp

Vindforhold Lett vind Moderat vind

eBike

Syklist

Miljø
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Rekkevidden til Bosch-batteriene i miks-modus**

 *  Rekkeviddene er typiske verdier for nye batterier, som kan avvike når en av betingelsene ovenfor 
endrer seg.

 ** Middelverdi over jevn bruk av alle moduser og ved gunstige forhold.
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Rekkevidde hos for eksempel Active Line med PowerPack 500 
eller PowerTube 500 avhengig av kjøremodus

 *  Definisjoner av forholdene: se Side 14. Rekkeviddene er typiske verdier for nye batterier og kan 
avvike hvis en av de angitte betingelsene på Side 14 endrer seg.

20 40 60 80 100 120 1400 160 km

Turbo 
Sport 
Tour 
Eco
Miks*

Rekkevidden til Bosch eBike-systemet er i stor grad avhengig av graden av 
assistanse. Det kan velges mellom forskjellige kjøremoduser. Grafikken 
viser effekten på rekkevidden under gunstige (lyseblå) og vanskelige 
(mørkeblå) forhold.

Rekkevidde og kjøremoduser
Forklaring av sammenhengene

   Vanskelige forhold*       Gunstige forhold*
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Oversikt over kjøremodusene

 *  Avhengig av eBike-typen kan eMTB-modus erstatte Sportsmodus hos Performance Line  
og Performance Line CX. I eMTB-modus varierer assistansenivået mellom kjøremodusene  
Tour og Turbo.

 **  Hos Performance Line CX kan modusen Tour+ erstatte Tourmodus. I modusen Tour + vil  
assistansen varierer mellom kjøremodusene Eco og Turbo.

Turbo  Direkte og maksimalt kraftig assistanse opptil høy tråkkefre-
kvens for bratte stigninger.

Sport*  Kraftig assistanse for universell bruk – både for sporty kjøring 
og jevn, rask pendling i bytrafikken.

eMTB*  Dynamisk assistanse for en naturlig kjørefølelse og optimal 
kontroll ved bruk av eMountainbiking.

Tour +**  Trinnløs assistanse for energisparende sykling og en naturlig 
kjørefølelse på sporty turer.

Tour**  Jevn assistanse for turer med lang rekkevidde.

Eco  Begrenset assistanse ved maksimal effektivitet for lengst 
mulig rekkevidde.

Off  Ingen assistanse – alle skjermfunksjoner forblir tilgjengelige.
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▶ Tråkkefrekvens
Tråkkefrekvenser over 50 omdreininger 
per minutt optimaliserer drivenhetens 
virkningsgrad. Veldig langsom tråkking, 
særlig på høyt gir, koster derimot mer 
energi for det oppladbare batteriet.

▶ Vekt
Vekten bør holdes lav; totalvekten av 
sykkel og bagasje bør ikke være unød-
vendig høy.

▶ Start/stopp og brems
Hyppige start/stopp og brems er – 
akkurat som hos en bil – mindre øko-
nomisk enn jevn kjørehastighet på 
lange strekninger.

▶ Giring
Riktig giring gjør bruken av eBike mer 
effektiv: Ved igangkjøring og stigninger 
anbefales lave gir, mens oppgiring  
bør gjøres etter terreng og hastighet. 
Kjørecomputeren gir her girskiftan-
befalinger*.

▶ Dekktrykk
Rullemotstanden kan minimaliseres 
gjennom korrekt dekktrykk. Tips: Kjør 
med maksimalt tillatt dekktrykk for å 
maksimalisere rekkevidden.

▶ Motoreffektvisning
Sjekk motoreffektvisningen på kjøre-
computerne Intuvia, Kiox og Nyon og 
 tilpass kjøremåten deretter. En lang 
linje betyr høyt strømforbruk.

▶ Oppladbart batteri og temperatur
Ved synkende temperatur avtar batteriets 
yteevne, og dermed også rekkevidden, 
forbigående på grunn av høyere elektriske 
motstand. Ved lave temperaturer må 
du derfor regne med en forbigående 
reduksjon av den vanlige rekkevidden.

Tips og triks
For lengre kjøreglede

* Unntatt Purion, SmartphoneHub, COBI.Bike og Kiox 300.
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HÅNDTERING, 
VEDLIKEHOLD OG 
TRANSPORT
 Så enkelt kan Hightech være

Da batterier er svært komplekse 
komponenter, er det viktig å følge 
visse enkle regler og merknader ved 
håndtering, vedlikehold og trans-
port. Dette forenkler håndteringen 
av batteriene og virker positivt på 
batterilevetiden.
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Lade
Hjemme og underveis

Lading på Pedelec
PowerPacks og PowerTubes kan lades helt enkelt direkte på Pedelec. 
Sett ladepluggen til Charger inn i ladekontakten i batteriholderen, og sett 
støpselet i stikkontakten. Ferdig. Lad batteriet alltid i tørre omgivelser, 
ved romtemperatur og med en røykvarsler installert.

Lading av batteriet når det er 
tatt ut
Hvis batteriet ikke kan lades direkte 
på Pedelec, kan PowerPack og 
PowerTube enkelt tas ut.

Lade underveis
Infrastrukturen av ladestasjoner for eBike-batterier er godt utbygd 
avhengig av region. 

Langs populære sykkelveier har eBike-brukerne tilgang til et stadig mer 
omfattende nettverk av ladestasjoner. For å styrke denne utbyggingen 
ytterligere har vi nettopp inngått samarbeid med Bike Energy. Stopp og 
pauser på veien kan dermed brukes til å lade opp eBike-batteriet gratis. 

Du finner en oversikt over tilgjengelige 
 eBike-ladestasjoner på
bosch-ebike.com/tourism
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Fjerning og innsettelse
Med noen få håndgrep

Bosch-batteriene sitter godt i holderen også ved sykling i ujevnt terreng. 
Samtidig er de enkle å ta ut for lagring eller lading: Åpne låsen som brukes 
som feste, og ta batteriet ut av holderen.

Like enkelt og intuitivt er det å sette inn igjen Bosch-batteriene. Dette 
takket være en kombinasjon av lav vekt, håndterlige dimensjoner og en 
nøyaktig passform i holderen. Batteriet går merk- og hørbart i inngrep i 
holderen og sitter da godt fast på rammen eller eBike.

▶ PowerPacks
Samtlige PowerPacks er utstyrt med et 
ergonomisk bærehåndtak som gjør dem 
enkle å håndtere. Håndtaket er praktisk 
for å sette inn, ta ut, bære og lade 
PowerPacks.

▶ PowerTube
Ved hjelp av en komfortfunksjon popper 
PowerTube ved opplåsing ca. 2 cm ut 
av rammen, slik at du får bedre tak i 
den. Dessuten forhindrer en sikrings-
mekanisme batteriet fra å falle ut. 
 Batteriet er i tillegg sikret gjennom 
 rammen. 
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1 2

3 4

5

Åpning av rammedekselet  
(hvis utstyrt)

Etter opplåsing av batteriet med nøkkel 
(produsentavhengig), faller batteriet 
inn i sikringsanordningen

Løsne batteriet ved å trykke på sikringen 
fra oversiden – Batteriet faller ned i 
hånden

Trekk batteriet ut av rammen

Innsetting av batteriet

Batteriet settes inn i omvendt rekkefølge 
av trinn 1 til 5. Avhengig av produsenten 
må nøkkelen vris ved innsetting av 
 batteriet (5). Deretter må du sjekke om 
batteriet sitter godt.

Ta ut batteriet
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Vedlikehold
Slik holder batteriet lenger

Rengjøring og vedlikehold
For rengjøring av batteriet kan det brukes en 
fuktig klut. Polene bør fra tid til annen rengjøres 
og smøres med litt fett. Batteriet må tas ut før 
hver rengjøring av eBike. For å beskytte de 
elektroniske komponentene skal batteriene 
ikke rengjøres med direkte vannstråle eller 
høytrykksspyler.  

Over vinteren
Lagre batteriene tørt og ved romtemperatur. 
Helt fullt og helt tomt ladetilstand sliter mer 
på batteriet. Den ideelle ladetilstanden for 
lengre lagringstider ligger ved ca. 30 til 60 % 
eller to til tre lysende dioder på batteriindi-
katoren.

Bruk om vinteren
Ved bruk av om vinteren (spesielt under 0 °C) anbefaler vi å sette inn 
batteriet, som er ladet og lagret ved romtemperatur, i eBike kort før turen 
starter. Ved lengre sykling i kulden anbefaler vi bruk av termobeskyttel-
sestrekk.

Bosch-batteriet er en viktig eBike-komponent. Med riktig behandling og 
vedlikehold kan du øke levetiden.
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Levetid
Tips for mange kilometer sammen

Levetiden til Bosch-batteriene påvirkes hovedsakelig av hvordan og hvor 
lenge de brukes. Som alle li-ion-batterier eldes også Bosch-batterier på 
naturlig vis – også når de ikke er i bruk. Med tiden mister det kapasitet.

   
Faktorer som forkorter 
 levetiden:

▶ Mye bruk
▶  Lagring ved omgivelsestemperatur 

over 30 °C
▶  Lengre lagring med helt fullt eller  

helt tomt ladenivå
▶  Parkering av eBike i fullt sollys
▶  Regelmessig komplett utlading  

av batteriet

   
Faktorer som øker  
levetiden:

▶ Lite bruk
▶  Lagring ved temperaturer på  

mellom 10 og 20 °C 
▶  Lagring ved ca. 30 – 60 % ladenivå
▶  Parkering av eBike i skyggen eller  

i kjølige rom

Figuren viser typiske forløp for energiinnhold over 
brukstid og -hyppighet.

En
er

gi
in

nh
ol

d 
W

h

Alder/ladesykluser
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Transport
Sikkerhet underveis

Li-ion-batterier lagrer store mengder energi. Ved transport er det derfor 
viktig å ta visse forholdsregler. Ideelt sett bør batteriet ha en lading på 
ca. 30 % under transporten/reisen og lades opp helt først ved ankomst 
på destinasjonen.
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Med bil
Hvis eBike transporteres på sykkelstativ, må du først ta ut batteriet 
og oppbevare det trygt i bilen.

På flyreiser
Transport av eBike-batterier i passasjerfly er forbudt av organi-
sasjonen for lufttransport IATA. Vi anbefaler å leie et Bosch-eBike- 
batteri på bestemmelsesstedet. Sjekk i forveien om flyselskapet 
transporterer eBike uten batteri. 

På toget
Pedelecs (til 25 km/t) kan som regel tas med uten problemer på 
tog med sykkelavdeling. Ofte er det nødvendig å kjøpe en ekstra 
sykkelbillett og en plassreservering for eBike. eBike-batteriet må 
være montert på sykkelen under turen, og får ikke lades. Sjekk de 
nøyaktige transportbetingelsene hos togselskapet før reisen. Det 
er mulig at utstyret ikke kan tas med på alle strekninger.

I lokaltrafikk og med langdistansebuss
I kollektivtrafikken, f.eks. på T-banen, er det ofte tillatt å ta med 
elsykkelen utenfor regionale sperretider hvis man løser et sykkelkort. 
Det er anbefalt å forhøre seg hos kollektivselskapet før reisen. 
Busselskapene har ulike regler for transport av Pedelecs i lang-
distansebusser. Forhør deg om dette i god tid før reisen.

eBike-batterier regnes som farlig gods. Ved forsendelse 
gjelder bestemmelsene for farlig gods. Privatpersoner har 

dermed i praksis ikke mulighet til å sende batterier.

27



UTSKIFTNING 
 ELLER 
 REPARASJON?
Når det oppladbare batteriet taper seg

eBike-batterier er slitedeler og alle li-ion- 
batterier mister kapasitet over tid. Hva gjør 
man da? Av sikkerhetsmessige årsaker skal 
defekte, gamle eller "utbrukte" oppladbare 
batterier ikke repareres eller oppfriskes, 
men resirkuleres forskriftsmessig.
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Risikoer ved reparasjon eller oppfrisking av Bosch eBike-batterier
Oppladbare li-ion-batterier er komplekse, nøyaktig avstemte systemer med 
et høyt energiinnhold. I forbindelse med reparasjon eller «oppfrisking», 
dvs. hvis de opprinnelige monterte cellene byttes ut med enkeltceller 
med formentlig lik konstruksjon under en reparasjon, kan ikke Bosch 
lenger garantere at batteriet vil fungere riktig eller at samspillet med 
batteristyringsystemet vil være optimalt. Det foreligger da risiko for at 
det tidligere åpnede Bosch eBike-batteriet vil kortsluttes og begynne å 
brenne på grunn av ikke-forskriftsmessig utført reparasjon. Etter åpning 
kan det heller ikke lenger garanteres at batterihuset er tett. Vann eller 
støv kan dermed trenge inn og skade elektronikken eller cellene. Også 
her er det fare for at Bosch eBike-batteriet kan begynne å brenne på 
grunn av kortslutning. Disse farene vil foreligge også senere ved fortsatt 
bruk av et åpnet eBike-batteri. 

Hvis batteriet åpnes eller endres, medfører det dessuten en sikkerhets-
risiko og garantien kan bli ugyldig. I tillegg vil det ikke lenger være tillatt 
å transportere batteriet, og sikkerheten – som bygger på en typegod-
kjenning i samsvar med internasjonale forskrifter – reduseres.

Av sikkerhetsmessige årsaker må batteriene gjennom omfattende serie-
tester der man blant annet kontrollerer belastningsgrensene. Først når 
dette er gjort får batteriene brukes i trafikken. Slike serietester kan ikke 
utføres for et enkelt reparert oppladbart batteri på grunn av det påbudte 
antallet testprøver. Alt dette kan ha sikkerhetsrelaterte konsekvenser. 

Av sikkerhetsmessige årsaker fraråder derfor Bosch å 
reparere batteriet. I slike tilfeller må hele produktet skiftes.
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RESIRKULERING
 Bærekraftig bruk av råstoff

CO₂-fotavtrykket til en eBike bestemmes i 
stor grad av produksjon, bruk og gjenvinning 
av batteriet. Jo lenger en eBike brukes, og 
jo flere turer den erstatter andre transport-
midler, desto bedre for miljøet. For at 
 verdifulle råstoff skal kunne gjenvinnes  
når batteriet har nådd slutten av livstiden, 
må det resirkuleres på en forskriftsmessig 
måte.
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Resirkulering
Når et oppladbart batteri har nådd slutten av livstiden, må det avhendes 
på en forsvarlig måte. Vi oppfordrer brukerne av våre eBike-systemer om 
å levere inn defekte eller utbrukte oppladbare batterier til en autorisert 
forhandler, som tar seg av riktig avhending. Følgende gjelder alltid: 
Innlevering og resirkulering er gratis for eBike-brukere. Etter en fagkyndig 
og resursvennlig resirkulering, havner verdifulle råstoffer tilbake i material-
kretsløpet. 

Ansvar
Hver enkelt batteriprodusent er ansvarlig for resirkuleringen. Hvis eBike 
krysser en landegrense, vil importøren (i land utenfor Tyskland vil det si 
sykkelprodusenten eller sykkelforhandleren) automatisk få status som 
produsent. Bosch eBike Systems kan derfor bare tilby en direkte løsning 
for resirkulering av batterier i Tyskland. I de øvrige EU-landene støtter vi 
eBike-produsentene så godt som mulig. 

Effektiv resirkulering
Bosch eBike støtter nye og bærekraftige metoder for resirkulering. Hvor 
effektiv gjenvinningen er, avhenger av resirkuleringsmetoden. Gjennom 
resirkuleringsprosessene som den tyske GRS-bransjen benytter seg av, 
gjenvinnes mer enn 80 % av en rekke verdifulle råstoffer som dermed 
kan brukes på nytt i nye produkter. Dette gjør resirkuleringsprosessene 
svært miljøvennlige.

Bruktbatteri
Våre oppladbare batterier er spesialutviklet og sertifisert for bruk på eBike. 
Vi kan ikke garantere at disse vil fungere pålitelig på andre bruksområder.

Les mer om bærekraft:
bosch-ebike.com/sustainability
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▶ Dobbelt beskyttet
Hver enkelt celle i et Bosch-batteri  
er beskyttet av et robust stålbeger og 
omgitt av et batterihus av plast eller 
aluminium. Dette huset får ikke åpnes.  
I tillegg må direkte slag, harde støt,  
fall osv. samt sterk varmepåvirkning 
(herunder unødvendig solstråling) 
 unngås, da dette kan skade batteri-
celler og føre til lekkasje av antennelige 
innholdsstoffer.

▶ Sikker lading
Bosch Charger har et integrerte batteri-
styringssystem som beskytter batteriet 
mot overbelastning ved lading, mot 
skader ved ekstrem overlading og mot 
kortslutning. Bosch-batterier skal kun 
lades med originale Bosch-ladere eller 
ved Bosch-godkjente ladestasjoner, da 
disse de er laget eksklusivt for eBikes 
med Bosch-drivenhet, og komponen-
tenes lade- og utladingsprosess er per-
fekt avstemt med hverandre. Batterier 
får kun lades i tørr stand og unna varme-
kilder eller lett antennelige materialer. 
Vi anbefaler lading i tørre, godt ventilerte 
og ubebodde rom med røykvarsler, som 
ikke brukes som rømningsvei. Etter lading 
må batterier og Charger raskt kobles fra 
strømmen igjen.

SIKKERHET
Sikker håndtering av batterier

Bosch-batterier er li-ion-batterier som er utviklet og produsert med 
nyeste tilgjengelige teknologi. I ladet tilstand har disse litium-ion- 
batteriene et høyt energiinnhold. Innholdet i litium-ion-battericellene  
er i prinsippet antennelig under bestemte forhold. Forholdsreglene  
for sikker håndtering finner du i bruksanvisningen.
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▶ Lagring
Overoppheting og direkte solstråling bør 
unngås. Bosch-batterier og Chargere  
får ikke lagres i nærheten av varmekilder 
eller lett antennelige materialer. Vi anbe-
faler å ta batteriet ut av eBike for lagring 
og oppbevare det i et godt ventilert rom 
med røykvarsler. Anbefalt er tørre steder 
med en omgivelsestemperatur på ca. 
20 °C. Bosch-batterier skal ikke lagres 
ved temperaturer under 10 °C eller over 
40 °C.

▶ Inspeksjon
Ved hjelp av Bosch DiagnosticTool kan 
forhandleren kontrollere tilstanden til 
eBike, og særlig batteriene, og informere 
om antall utførte ladesykluser. Capacity-
Tester gjør det i tillegg mulig å fastslå 
batteriets aktuelle energiinnhold.

▶ Rengjøring
Rengjøring med en fuktet klut anbefales. 
For å beskytte de elektroniske kompo-
nentene skal batteriene ikke rengjøres 
med direkte vannstråle eller høytrykks-
spyler. 

▶ Avhending
Brukte batterier må etter endt levetid 
avhendes forskriftsmessig. Alle sykkel-
forhandlere tar imot brukte eller defekte 
batterier i og avhender dem på en for-
skriftsmessig måte. Pedelec-batterier 
skal ikke kastes i husholdningsavfall 
eller sammen med vanlige batterier.

Bosch eBike-batterier får under ingen omstendigheter 
åpnes – heller ikke i forbindelse med reparasjon. Åpning  

av batteriet gjelder som inngrep i den sertifiserte tilstanden, og 
innebærer en sikkerhetsrisiko. Du finner flere viktige merknader 
angående sikkerhetsrisikoer og farer ved batterireparasjon på 
Sider 28 og 29.
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▶ Hva gjør jeg hvis det kommer 
vann i batteriholderen?
Holderen er designet slik at vannet kan 
renne av og kontaktene kan tørke. For  
å bevare det slik må innsettings- og 
pluggområdet holdes rent. Kontaktene 
har et belegg som beskytter overflaten 
mot korrosjon og slitasje. Kontaktene kan 
ved behov vedlikeholdes med polfett 
eller teknisk vaselin.

▶ Hva skjer med defekte batterier?
Kraftig skadde batterier skal ikke berøres 
med bare hender, da elektrolytt kan lekke 
ut og føre til hudirritasjon. Skadde bat-
terier skal helst oppbevares på et sikkert 
sted ute, med kontaktene maskert, og 
deretter avhendes av forhandleren.

▶ Kan jeg bruke reservebatterier fra 
andre produsenter?
Bare med originale Bosch-reservedeler 
er man alltid på den sikre siden. Bosch 
eBike-systemkomponentene er nøyaktig 
tilpasset hverandre og sertifisert som 
komplett system. Dette gjør dem maksi-
malt pålitelige og effektive.

▶ Er det trygt å bruke ladere fra 
 andre produsenter?
Bosch-laderne spiller sammen med 
Bosch-eBike-systemet og har den rette 
programvaren for optimal lading av 
Bosch-batterier. Ved å bruke en annen 
lader risikerer du at batteriet får kortere 
levetid, eller at det oppstår andre skader 
og feil på eBike-systemet.

▶ Jeg har funnet et brukt batteri for 
Bosch-eBike-systemet på Internett. 
Kan jeg bruke det?
Ved kjøp av et brukt batteri er det viktig 
å sjekke at det er uten skader fra den 
forrige eieren. På Internett tilbys det av 
og til defekte eller reparerte batterier 
som kan utgjøre en høy sikkerhetsrisiko 
og føre til alvorlige funksjonsfeil. Også 
illegale varer som f.eks. tyvegods, kan bli 
tilbudt på Internett. Ifølge tysk BGB § 935 
kan det ikke erverves lovlig eierskap for 
slike varer.

SPØRSMÅL OG SVAR
Omkring temaet batterier
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Bosch eBike Systems har, når det gjelder sammenlign-
barhet, i samarbeid med tysk sykkelindustriforbund (ZIV) 
og andre foretak i sykkelbransjen utviklet en standardisert 
test R200 for rekkeviddemåling. Dette gjør det mulig for produsenter, 
forhandlere og kunder objektivt å sammenligne rekke forskjellige eBikes 
for første gang.

Samme betingelser – entydige verdier
Så langt var testresultatene ved feltforsøk for måling av eBike-rekkevidden 
sterkt avhengig av resultatene for syklisten og av ytre forhold (så som 
kjørevekt, dekk, lufttrykk, underlag, vær osv.) Målemetoden R200 gjør 
eBike-ytelsen sammenlignbar ved at målingen skjer ved en uniform 
assistansefaktor på 200 % (derav: R200). Dette betyr at det testede 
drivsystemet har en gjennomsnittlig kjøreeffekt på 70 watt med 140 watt, 
noe som tilsvarer en medium til høy assistansefaktor.

R200 sammenligner  
realitetsnært
Testresultatet er en konkret 
 indikasjon på hvor mange kilo-
meter en eBike tilbakelegger 
under disse standardforholdene. 
Produsentene må faktisk teste 
hver modell for seg med R200- 
metoden. Operatøren angir kun 
verdiene i kravkatalogen.

TESTBENKMÅLING R200
Batteriytelsen vil være sammenlignbar
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