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Innehåll

Kort och gott
PowerPacks och PowerTubes kallas energikällorna i Bosch eBike-
systemen. Användbara tips, som hur du kan beräkna och optimera
räckvidd, effekt och livslängd, samt information om säkerhet och
skötsel hittar du på följande sidor.
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Boschs batterier och Chargers
Räckvidd
Hantering, skötsel och transport
Byta eller laga?
Återvinning
Säkerhet
Frågor och svar
Testmätning R200

Litiumjonbatterier

Värt att veta om eBike-batterier
Funktion
Användningsområden
Litiumjonbatterier används i
eBikes, men även i exempelvis
smartphones, batteridrivna
skruvdragare och till och med
i elbilar.

Litiumjonbatterier alstrar elektromotorisk kraft genom att förflytta litiumjoner. I samband med körning vandrar
elektroner från den negativa anoden via
drivenheten till den positiva katoden.
Litiumjonerna skapar en utjämningseffekt. Vid uppladdning sker omvänd
process.
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Teknik
Ett vanligt eBike-batteri
innehåller 40 – 60 litium
jonceller. Sett till antalet
celler har en elbil lika många
celler som 130 eBikes.

Kostnader
Att fulltanka en personbil
kostar ca 650 kronor – att
fulladda ett eBike-batteri
kostar å andra sidan bara
1,50 kronor*. Det innebär
att 433 eBike-batteriladdningar kostar lika mycket
som en biltank.

Livslängd
Den sträcka som ett
eBike-batteri kan
tillryggalägga under
sin livslängd räcker
upp till
1,5 gånger
runt jorden.

Återvinning
Återförsäljare tar kostnadsfritt tillbaka e-Bike-
batterier och återför dem
till återvinningskretsloppet.
Beroende på återvinningsmetod kan över 80 % av
alla värdefulla råmaterial
återvinnas och användas
på nytt.

*	Bensinpris: ⌀ 16 kr/l, bioel: 3 kr/kWh. Att ladda ett batteri med 500 Wh kostar därför bara 1,50 kr.
Källor: ADAC-batteritest, tyska miljödepartementets bruksanvisning för litiumjonbatterier
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BOSCHS
BATTERIER OCH
CHARGERS

Mer energi till resor

Boschs batterier levererar energi till
eBikes. De förenar ett mycket stort antal
cyklade kilometer med lång livslängd
och låg vikt (ca 2,5 till 4,4 kg) med ergonomisk design och enkel användning.
De exklusiva litiumjonbatterierna är
utrustade med ett batterihanterings
system (BMS): Det övervakar löpande
batteriet, upptäcker potentiella fel och
skyddar cellerna mot överbelastning i
största möjliga mån.
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Fördelar

Goda skäl att välja eBike-batterier från Bosch
Effektiv, hållbar och toppmodern teknik – det finns många goda skäl till
att Bosch eBike-batterier tillhör de mest eftertraktade modellerna:

▶ Ingen minneseffekt
Bosch-batterierna med litiumjonceller
kan alltid laddas en kort stund oavsett
laddningsnivå. Batteriet skadas inte
om laddningen avbryts. En fullständig
urladdning krävs inte.
▶ Mycket låg självurladdning
Även efter en längre tids förvaring, t. ex.
över vintern, går det att använda batteriet
utan att det behöver laddas. Om batteriet
ska förvaras en längre tid rekommenderas
en laddningsnivå på ca 30 till 60 %. Vi
rekommenderar också att batteriet laddas
efter en längre tids förvaring.
▶ Lång livslängd
Bosch-batterierna är konstruerade för
många turer, kilometer och år av användning. Det intelligenta, elektroniska
Bosch-batterihanteringssystemet (BMS)
skyddar mot för hög driftstemperatur,
överbelastning och djupurladdning.
BMS kontrollerar då varje enskild cell,
vilket ökar batteriets livslängd.

▶ Snabb laddning
Bosch Chargers är tillgängliga i olika
storlekar och effektnivåer och möjliggör
snabb laddning helt efter behov.
▶ Lätt att demontera
Det räcker med ett fåtal handgrepp för
att demontera ett Bosch-batteri. Det är
då lätt att ladda eller förvara batteriet
separat från din eBike. Detta underlättar
bland annat användning vintertid. Eftersom batteriet levererar lägre effekt
vid låga temperaturer bör det förvaras
i rumstemperatur en kort stund före
turen på vintern.
▶ Prisvärt, helt enkelt
Boschs batterier är en prisvärd driftlösning. Till och med en fullständig
laddning av en PowerPack 500 kostar
bara 1,50 kr (om vi antar att bioel kostar
3 kr per kWh).
▶ Kompetent service
Bosch-batterier är skyddade på bästa
möjliga sätt och kräver nästan inget
underhåll. Men om du någon gång skulle
behöva hjälp står ett kompetent serviceteam till ditt förfogande.
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Boschs batterier

Hög effekt i alla utföranden

Rambatteri

PowerPack Frame
Sportigt och dynamiskt: PowerPack 300,
400 eller 500 ligger som rambatteri nära
cykelns tyngdpunkt, vilket ger optimal
viktfördelning.

PowerPack 300
PowerPack 400
PowerPack 500

Integrerat batteri

PowerTube
Snyggt och elegant: Det finns två versioner
(horisontell eller vertikal) av PowerTube,
som beroende på geometri kan monteras
direkt av tillverkaren – för en mer flexibel
eBike-design. Finns i varianterna 400, 500
eller 625. Till det smarta systemet finns
det en PowerTube på 750 Wh.
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PowerTube 400
PowerTube 500
PowerTube 625
PowerTube 750*

Pakethållarbatteri

PowerPack 300
PowerPack 400
PowerPack 500

PowerPack Rack
Komfortabelt och bekvämt: Pakethållarbatteriet skapar plats och förenklar säker
på- och avstigning på cyklar med lågt insteg.
Finns i tre varianter: 300, 400 och 500.

DualBattery

DualBattery
Dubbel energi: Genom att koppla samman
två Bosch eBike-batterier kan man uppnå
ett energiinnehåll på upp till 1 250 Wh.**
2 PowerPack
2 PowerTube
PowerPack + PowerTube

* Endast tillgänglig med komponenter från det smarta systemet.
** DualBattery är inte tillgängligt för kombinationer med PowerPack 300 eller PowerTube 400.
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Bosch Chargers

Tillförlitliga energileverantörer
Bosch Chargers är smidiga, lätta och robusta. Oavsett vart färden går:
Med 2 A Compact Charger, 4 A Standard Charger, 6 A Fast Charger* och
4A Charger för det smarta systemet förses Boschs eBikes med energi
på ett snabbt och säkert sätt. Samtliga laddenheter från Bosch arbetar
utan irriterande ljud och lämpar sig för alla typer av batterier. De är även
försedda med ett praktiskt kardborrband, så att du enklare kan stoppa
undan kabeln.
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Compact Charger
Följeslagaren: Compact Charger är den perfekta
laddenheten till alla eBikers som cyklar mycket.
Den väger mindre än 600 gram och har 40 % mindre
volym än Standard Charger – så att den får plats i
alla sadelväskor. Compact Charger kan anslutas till
nätspänningar från 100 till 240 V med hjälp av respektive adapter och därmed kan den användas även
i USA, Kanada och Australien.

Standard Charger
Generalisten: Standard Charger är både robust
och funktionell och övertygar med ett balanserat
förhållande mellan effekt, storlek och vikt. Det här
är kort sagt en laddare som passar alla.

Fast Charger
Den snabbaste: Fast Charger är den hittills snabbaste
eBike-laddenheten från Bosch och f örser eBike-
batteriet med energi på kortast möjliga tid. Fast
Charger passar perfekt till eBikes som används
mycket och laddas ofta, framför allt till DualBattery
med upp till 1 250 Wh.

4A Charger (smart system)
Kompakt: 4A Charger är en liten och lätt laddenhet
som passar perfekt att ta med på färden. Den förser
PowerTube 750** med nödvändig energi på väldigt
kort tid.

* Laddströmmen begränsas till 4 A hos PowerPack 300 och hos batterier i Classic+-serien.
** Endast tillgänglig med komponenter från det smarta systemet.

9

Laddtid

Så snabbt går det

Compact
Charger

PowerPack 500
PowerTube 500

ca 5 h
ca 2 h

ca 6,5 h
ca 2,5 h

ca 7,5 h
ca 3,5 h

ca 2,5 h
ca 1 h

ca 3,5 h
ca 1,5 h

ca 4,5 h
ca 2 h

ca 2,5 h
ca 1 h

ca 2,5 h
ca 1 h

ca 3 h
ca 1,2 h

50 % laddning
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PowerPack 400
PowerTube 400

Standard
Charger

PowerPack 300

Fast
Charger*

Boschbatteri

Laddtiden är beroende av batteriets kapacitet och typen av Charger. I
tabellerna nedan kan du se hur lång tid det tar att ladda olika batterier
med en viss Charger.

100 % laddning

ca 8,8 h
ca 4,2 h

ca 17,6 h
ca 8,4 h

ca 4,9 h
ca 2,1 h

ca 9,8 h
ca 4,2 h

ca 3,7 h
ca 1,4 h

ca 7,4 h
ca 2,8 h

Bosch
Batteri
(smart system)

DualBattery 1250* *

4A Charger

PowerTube 625

PowerTube 750***

ca 6 h
ca 2,3 h

* Laddströmmen begränsas till 4 A hos PowerPack 300 och hos batterier i Classic+-serien.
** DualBattery är inte tillgängligt för kombinationer med PowerPack 300 eller PowerTube 400.
*** Endast tillgänglig med komponenter från det smarta systemet.
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RÄCKVIDD

Hur långt räcker en batteriladdning?
För många eBikers är det en central
fråga. Något entydigt svar finns det dock
inte. Variationerna är alldeles för stora
och faktorerna för många. Det kan hända
att en batteriladdning räcker mindre än
20 km, eller betydligt längre än 100 km.
Men genom att följa ett par tips kan du
enkelt maximera din räckvidd.
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Boschs räckviddsassistent
Enklare planering

Räckvidden för Bosch-batterier beror på många olika faktorer. Såväl
cyklisten som det valda assistansläget påverkar räckvidden, liksom
vilken drivning eller vilket batteri som är inbyggt i eBike. Därtill kommer
miljöfaktorer som temperatur, vindförhållanden och underlag som också
påverkar hur mångt man kommer på en batteriladdning.

Med hjälp av vår räckviddsassistent kan du beräkna den typiska
räckvidden under olika förhållanden. Onlineverktyget ger en visuell
bild av viktig information när det gäller batteriets räckvidd.

Beräkna räckvidden själv:
bosch-ebike.se/raeckvidde
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Räckvidd för olika produktlinjer
Ta sig fram, helt enkelt

Active Line

Räckviddsdiagrammen visar hur långt olika produktlinjer
räcker med olika batterier under gynnsamma förutsättningar (som ett medelvärde av alla assistansnivåer). Vid
sämre förutsättningar blir räckvidden mindre.

Active Line Plus

Cargo Line

Cyklist

eBike

Yttre för
hållanden
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Gynnsamma
förutsättningar*

Sämre
förutsättningar*

Trampfrekvens

50–70 varv/min

70–90 varv/min

Förarens vikt
(Totalvikt = Förare inkl.
eBike och bagage)

105 kg
150 kg (Cargo Line)

115 kg
170 kg (Cargo Line)

Förartyp/
Cyklisteffekt

Genomsnittlig

Genomsnittlig

Bosch eBike-system

Drive Unit, batteri
och Intuvia

Drive Unit, batteri
och Intuvia

Växel

Kedjeväxling

Kedjeväxling

Däckprofil

Trekkingdäck

MTB-däck

Hjultyp

Touringcykel

MTB

Terrängtyp

Backigt

Medelhöga
bergsområden

Underlag

Huvudsakligen
grusvägar och belagda
skogsvägar

Obelagda skogsoch grusvägar
(t. ex. leder)

Körfrekvens

Tur då e-Bike startas
då och då

Tur då eBike
startas ofta

Vindförhållanden

Lätta vindar

Måttliga vindar

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

Performance Line CX

Räckvidd för olika Bosch-batterier i Mix-läge**

Batterier

20

40

60

120

80

140

160

100

100

120

200

1250
220

240 km

160

180

200

220

240 km

160

180

200

220

240 km

1250

140

120

140

DualBattery

120

160

180

200

220

240 km

140

160

180

200

220

240 km

180

200

220

240 km

1250

140

120

DualBattery

100

180

240 km

1250

100

220

1250

625
100

200

DualBattery

DualBattery

80

180

625

500
80

160

120

140

1250

60

100

500

625
80

140

DualBattery

DualBattery

500

400

500

60

120

160

750

Batterier

0

40

300

20

400

Batterier

0

60

40

300

20

80

625

Batterier

0

500

40

300

20

60

400

Batterier

0

40

300

20

80

500

Batterier

0

60

400

40

300

20

100

625

Batterier

0

80

400

60

625

40

300

20

400

0

*	Räckvidderna är typiska värden hos nya batterier och kan förändras så snart någon av ovanstående
förutsättningar förändras.
** Ett medelvärde av jämn användning av alla lägen och under gynnsamma förutsättningar.
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Räckvidd och körlägen
Beskrivning av sammanhang

Räckvidden hos Bosch eBike-systemet är kopplad till graden av assi
stans. Det finns flera körlägen att välja på. I diagrammet kan du se hur
de påverkar räckvidden under gynnsamma (ljusblå) respektive sämre
(mörkblå) förutsättningar.

Räckvidd för exempelvis Active Line med PowerPack 500 eller
PowerTube 500 med hänsyn till körläget

Turbo
Sport
Tour
Eco
Mix*
0

20

40

Sämre förutsättningar*

60

80

100

120

140

160 km

Gynnsamma förutsättningar*

*	Definition av förutsättningar: se Sidan 14. Räckvidderna är typiska värden hos nya batterier och
kan förändras så snart någon av förutsättningarna förändras.
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Översikt över körlägen

Turbo	Omedelbar och maximal assistans upp till de högsta
trampfrekvenserna för branta stigningar.

Sport*	Kraftfull assistans för universell användning – vid sportig
körning och även snabb pendling i stadstrafik.

eMTB*	Dynamisk assistans för en naturlig körkänsla och
optimal kontroll vid eMountainbiking.

Tour +**	Steglös assistans för energisnål körning och
en naturlig körkänsla på sportiga turer.

Tour**	Konstant assistans under turer med stor
räckvidd.

Eco	Liten assistans vid maximal effektivitet för
maximal räckvidd.

Off	Ingen assistans, samtliga displayfunktioner
är tillgängliga.

*	Beroende på typen av eBike kan eMTB-läget ersätta Sport-läget för Performance Line och
Performance Line CX. I eMTB-läget varierar assistansnivån mellan körlägena Tour och Turbo.
**	På Performance Line CX kan Tour+-läget ersätta Tour-läget. I Tour+-läget varierar assistansnivån
mellan körlägena Eco och Turbo.
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Tips och råd

För längre körglädje
▶ Trampfrekvens
Vid trampfrekvenser över 50 varv per
minut optimeras drivenhetens verkningsgrad. Väldigt långsamt trampande,
framför allt på höga växlar, drar desto
mer energi från batteriet.

▶ Motoreffektsindikering
Håll uppsikt över motoreffektsindi
keringen på cykeldatorn Intuvia, Kiox
eller Nyon och anpassa körsättet
därefter. En lång stapel betyder hög
strömförbrukning.

▶ Vikt
Vikten bör minimeras, så att totalvikten
för cykel och bagage inte blir onödigt hög.

▶ Batteri och temperatur
När temperaturen sjunker minskar
batteriets kapacitet och därmed även
dess räckvidd tillfälligt, eftersom det
elektriska motståndet ökar. I lägre temperaturer kan du därför räkna med att
den räckvidd du vanligtvis förväntar dig
tillfälligt försämras.

▶ Cykla och bromsa
Återkommande starter och inbromsningar
är inte lika ekonomiskt som en jämn
hastighet, precis som med en bil.
▶ Växling
Med rätt växel blir eBiking också mer
effektiv: Starter och stigningar fungerar
bäst på låg växel, växla upp när terrängen
och hastigheten kräver det. Cykeldatorn
ger växelrekommendationer för detta
ändamål*.
▶ Däcktryck
Rullmotståndet kan minimeras med rätt
däcktryck. Tips: För att maximera räckvidden ska du alltid köra med högsta
möjliga tillåtna däcktryck.

* Gäller ej Purion, SmartphoneHub, COBI.Bike och Kiox 300.
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HANTERING,
SKÖTSEL OCH
TRANSPORT
Så enkelt kan det vara med
sofistikerad teknik

Batterier är ytterst komplexa komponenter,
så det är viktigt att följa vissa enkla regler
och anvisningar när det gäller hantering,
skötsel och transport av dem. Om du gör det
blir användningen av batterier en småsak
och samtidigt påverkas deras livslängd
positivt.
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Laddning

Hemma och i farten
Ladda på elcykel
PowerPacks och PowerTubes är extra enkla att ladda direkt på elcykeln.
Det är bara att sätta i laddkontakten i det avsedda ladduttaget på batterihållaren och sedan sätta i kontakten i eluttaget. Klart. Laddningen bör
utföras i torr miljö och rumstemperatur och med en fungerande brandvarnare.
Ladda det uttagna batteriet
Om det inte går att ladda batteriet
direkt på elcykeln kan du enkelt ta
bort PowerPack eller PowerTube.
Ladda under färden
Infrastrukturen med laddstationer för eBike-batterier är numera väl
utbyggd i vissa regioner.
Längs populära cykelleder har eBike-användare tillgång till ett allt mer
finmaskigt nät av laddstationer. För att ytterligare driva på den här utbyggnaden har vi precis inlett ett samarbete med Bike Energy. På så sätt kan
stopp och raster utnyttjas för att kostnadsfritt ladda eBike-batteriet.

eBikers hittar en översikt över alla
aktuella laddstationer på
bosch-ebike.com/tourism
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Ta ur och sätta i

Med några enkla handgrepp
Boschs batterier sitter ordentligt fast i hållaren även under körning i
ojämn terräng. Vid förvaring eller laddning är det dock enkelt att ta
ur dem: Öppna bara låset som fungerar som fäste och ta ut batteriet
ur hållaren.
Sedan är det lika enkelt och intuitivt att sätta tillbaka Bosch-batterierna
igen. Batteriet har låg vikt och behändig storlek och passar perfekt i
hållaren. På så sätt kan du känna och höra när batteriet sitter på plats i
hållaren och därmed ordentligt på plats på ramen eller eBike.

▶ PowerPacks
Alla PowerPacks är försedda med ett
ergonomiskt handtag som underlättar
hanteringen. På så sätt kan du enkelt
sätta i, ta ur, bära och ladda PowerPacks.
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▶ PowerTube
Tack vare en komfortfunktion skjuts
PowerTube upp ca 2 cm ur ramen när den
låses upp, så att du enklare får tag om
den. Därtill förhindrar en låsmekanism
att batteriet faller ut och samtidigt
skyddas den av ramen.

Ta ur batteriet

1

Ta av ramlocket
(om så behövs)

2

När du frigör batteriet med hjälp av
nyckeln (beroende på tillverkare) faller
batteriet ner i fasthållningssäkringen

3

Batteriet lossas ur fasthållningssäkringen
genom att trycka lätt på det från ovan –
då faller batteriet ut i handen

4

Dra ut batteriet ur hållaren

5
Sätt i batteriet
Batteriet sätts i i omvänd ordning enligt
steg 1 till 5. Beroende på tillverkare
behöver du eventuellt vrida på nyckeln
för att sätta i batteriet (5). Kontrollera
slutligen att batteriet sitter ordentligt
på plats.
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Skötsel

Så håller batteriet längre
Bosch-batteriet är en viktig del av en eBike. Med rätt hantering och skötsel
kan du maximera batteriets livslängd.

Rengöring och skötsel
Rengör batteriet med en fuktig trasa.
Instickspolerna bör rengöras med jämna
mellanrum och fettas in lätt. Ta alltid ur
batteriet ur eBike innan du rengör det. För
att skydda de elektroniska komponenterna
får batteriet aldrig rengöras med en direkt
vattenstråle och absolut inte högtryckstvätt.
Vinterförvaring
Förvara batteriet torrt och i rumstemperatur.
Belastningen på batteriet ökar om det laddas
eller töms helt. Under längre tids lagring bör
laddningsnivån helst ligga på ca 30 till 60 %
eller två till tre lysande dioder på batteri
displayen.
Vintercykling
Vid vintercykling (framför allt i temperaturer under 0 °C) rekommenderar
vi att batteriet laddas i rumstemperatur och sedan sätts i eBike precis
före cykelturen. Till längre turer i kyla bör du helst använda termoskydd.
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Livslängd

Tips för många gemensamma kilometer
Livslängden på Bosch-batterier påverkas framför allt av belastningstyp
och -längd. Liksom alla litiumjonbatterier åldras Bosch-batterier på naturlig
väg, även om man inte använder det. Med tiden tappar det kapacitet.


Faktorer som förlänger
livslängden:

▶ Intensiv användning
▶ Förvaring vid en omgivnings
temperatur över 30 °C
▶ Längre tids förvaring i fulladdat
eller helt tomt tillstånd
▶ Att ställa eBike i gassande sol
▶ Att regelbundet köra helt slut på
batteriet

▶ Liten användning
▶ Förvaring vid en temperatur
mellan 10 och 20 °C
▶ Förvaring vid en laddningsnivå
på ca 30 – 60 %
▶ Att ställa eBiken i skugga eller i
svala utrymmen

Energiinnehåll Wh


Faktorer som förkortar
livslängden:

På bilden visas förlopp för energiinnehållet när det
gäller användningens längd och frekvens.

Ålder/laddningscykler
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Transport

Säkerhet under färden
Litiumjonbatterier lagrar stora mängder energi. Vid transport behöver
du därför vidta vissa försiktighetsåtgärder. Allra helst bör batteriet
tömmas till ca 30 % före resan eller transporten och sedan fulladdas
först på plats.
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Med bil
Om du transporterar eBiken med en cykelhållare ska du ta bort
batteriet innan och förvara det på en säker plats i bilen.
På flygresor
Den internationella luftfartsorganisationen IATA har förbjudit transport av eBike-batterier på passagerarflygplan. Vi rekommenderar
att du hyr ett Bosch eBike-batteri på plats. Hör med flygbolaget
om det går bra att transportera en eBike utan batteri.
Med tåg
På tåg med cykelkupé är det för det mesta inga problem att transportera elcyklar (upp till 25 km/h). Ofta behöver du dock köpa
en särskild cykelbiljett och reservera plats till din eBike. eBike-
batteriet måste vara fastsatt under resan och får inte laddas. Innan
resan påbörjas bör du stämma av med det aktuella transportföretaget vilka regler som gäller för transporten. Det kan hända att
eBike inte får tas med på alla sträckor.
I lokaltrafik och med fjärrbuss
I lokaltrafiken, t.ex. på pendeltåget, kan du ofta ta med dig din
eBike om du köper en cykelbiljett, med undantag av regionala
rusningstider. Vi rekommenderar att du stämmer av med transportföretaget vad som gäller före avresa. Transportföretag har
olika regler när det gäller rätten att ta med elcyklar på fjärrbussar.
Här bör du ta reda på vad som gäller i god tid före avresa.

eBike-batterier räknas som farligt gods. Om batteriet ska
skickas gäller särskilda föreskrifter för farligt gods. Privatpersoner har därför inte möjlighet att skicka batterier.
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BYTA ELLER
LAGA?
När batteriet försämras

eBike-batterier är förslitningsdelar och
kapaciteten hos alla litiumjonbatterier
försämras med tiden. Vad händer då? Av
säkerhetsskäl bör defekta, gamla eller
”uttjänta” batterier inte repareras eller
rekonditioneras, utan i stället lämnas in
till återvinning enligt lokala föreskrifter.
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Risker med reparationer eller renoveringar av Bosch eBike-batterier
Litiumjonbatterier är komplexa, fint kalibrerade system med högt energi
innehåll. I samband med en reparation eller ”renovering”, dvs. vid byte
av originalmonterade celler mot enstaka celler med förment liknande
konstruktion inom ramen för en reparation kan Bosch inte längre garantera
att batteriet fungerar på rätt sätt eller att samspelet med batterihanteringssystemet bibehålls. Det finns då risk för att det tidigare öppnade Bosch
eBike-batteriet till följd av en ej fackmannamässig reparation börjar brinna
pga kortslutning. När höljet en gång har öppnats kan tätheten dessutom
inte längre garanteras och inträngande vatten eller damm kan förorsaka
skador på elektroniken eller cellerna. Även då finns det risk att Bosch
eBike-batteriet börjar brinna pga kortslutning. Vid användning av ett
eBike-batteri som en gång har öppnats består dessa faror även vid en
senare tidpunkt.
Dessutom finns det en säkerhetsrisk och om batteriet öppnas eller ändras
kan garanti- och ersättningsanspråk eventuellt avslås. Dessutom blir
det inte längre tillåtet att transportera batteriet och säkerheten (som
bygger på ett typgodkännande i enlighet med internationella föreskrifter)
försämras.
Av säkerhetsskäl måste batterier genomgå omfattande serietester, då
man bland annat kontrollerar dess belastningsgränser. Först därefter
får batterier användas i trafiken. Dessa serietester kan inte genomföras
på ett enstaka reparerat batteri på grund av det föreskrivna antalet
deltester. Allt detta kan ha säkerhetsrelevanta följder.

Av säkerhetsskäl avråder Bosch därför starkt ifrån att
utföra några reparationer. I sådana fall krävs ett komplett
byte av produkten.
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ÅTERVINNING
Hållbar råvaruanvändning

eBikes koldioxidavtryck avgörs av
tillverkningen, användningen och
återvinningen av batteriet. Ju längre
en eBike används och ju fler resor
med andra färdmedel den ersätter,
desto bättre är det för miljön. För att
värdefulla råvaror ska kunna återanvändas när batteriets livslängd är
slut måste batteriet återvinnas på
ett fackmässigt sätt.
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Återvinning
Om ett batteri har nått slutet på sin livstid måste det kasseras enligt
gällande bestämmelser. Användare av våra eBike-system som har ett
defekt eller uttjänt batteri bör uppsöka en fackhandlare, som ser till att
batteriet avfallshanteras korrekt. Nedanstående gäller alltid: För eBike-
användare är retur och därmed återvinning kostnadsfri. Genom korrekt
återvinning sparas resurser och värdefulla råvaror återförs till material
kretsloppet igen.
Ansvar
Det är batteritillverkaren som ansvarar för återvinningen. När produkten
eBike korsar en landsgräns blir dock importören (i länder utanför Tyskland därmed cykeltillverkaren eller cykelhandlaren) automatiskt tillverkare.
Det innebär att Bosch eBike Systems endast kan tillhandahålla en direkt
lösning för batteriåtervinning i Tyskland. I övriga EU-länder stöttar vi
eBike-tillverkare på bästa möjliga sätt.
Återvinningsgrad
Bosch eBike främjar nya och hållbara återvinningsmetoder. Graden av
återvinningseffektivitet beror på vilken återvinningsmetod som används.
Med den återvinningsmetod som används av den tyska GRS-branschlösningen återvinns över 80 % av många värdefulla råvaror som sedan
kan återanvändas till nya produkter. På så sätt blir återvinningsprocessen
väldigt skonsam för miljön.
Annan användning
Våra batterier är speciellt framtagna och certifierade för användning i eBikes.
Vi kan inte garantera tillförlitlig drift vid andra användningsområden.

Fler texter om hållbarhet:
bosch-ebike.com/se/service/hallbarhet
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SÄKERHET
Säker hantering av batterier

Bosch-batterier är litiumjonbatterier som har utvecklats och tillverkats
enligt moderna tekniska standarder. I laddat tillstånd har dessa litiumjonbatterier ett högt energiinnehåll. De ämnen som litiumjonbattericeller
består av är antändliga under vissa förutsättningar. Du hittar förhållningsregler för säker hantering i bruksanvisningen.

▶ Dubbelt skydd
Varje enskild cell i ett Bosch-batteri
skyddas av en robust stålbehållare
och förvaras i ett batterihus i plast eller
aluminium. Huset får inte öppnas.
Dessutom måste direkta slag, hårda
stötar och fall m.m. under alla omständigheter undvikas, liksom kraftig
värmepåverkan (bland annat onödigt
direkt solljus). Detta kan skada battericellerna och leda till att antändliga
material tränger ut.
▶ Säker laddning
Bosch Charger skyddar tillsammans med
batteriets integrerade batterihanteringssystem batteriet från överbelastning i
samband med laddning, mot skador till
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följd av extrem överladdning och mot
kortslutning. Bosch-batterier får endast
laddas med originalladdare från Bosch
eller i laddningsstationer som är godkända av Bosch, eftersom de är framtagna exklusivt för eBikes med Bosch-
drivning och därmed utformade med
komponenter som bildar en perfekt
avstämd laddnings- och urladdningsprocess. Batterier får endast laddas i
torrt tillstånd och inte i närheten av
värmekällor eller lättantändliga material.
Vi rekommenderar att du laddar batterier
i ett torrt, välventilerat och obefolkat
utrymme med brandvarnare som inte är
avsedd som utrymningsväg. Efter laddning ska batterier och Charger kopplas
från elnätet så snart som möjligt.

▶ Förvaring
Undvik att utsätta batterier för hög värme
eller direkt solljus. Bosch batterier och
Chargers får inte förvaras i närheten av
värmekällor eller lättantändliga material.
Vi rekommenderar att batteriet tas ur
eBike före förvaring och förvaras i ett
välventilerat utrymme med brandvarnare.
Platser med en omgivningstemperatur
på ca 20 °C passar bra. Bosch-batterier
får inte förvaras i temperaturer under
10 °C eller över 40 °C.
▶ Inspektion
Med hjälp av Bosch DiagnosticTool kan
återförsäljaren kontrollera eBikes, och
framför allt batteriers, skick och ta reda
på antalet genomförda laddcykler. Med
CapacityTester går det också att fastställa batteriets aktuella energiinnehåll.
▶ Rengöring
Vi rekommenderar att batteriet rengörs
med en fuktig trasa. För att skydda de
elektroniska komponenterna får batteriet
aldrig rengöras med en direkt vattenstråle
och absolut inte högtryckstvätt.

▶ Avfallshantering
Förbrukade batterier måste lämnas in för
korrekt avfallshantering när livslängden
är slut. Alla cykelhandlare tar kostnadsfritt emot förbrukade eller defekta batterier och hanterar dem enligt lokala
föreskrifter. Elcykelbatterier hör varken
hemma i hushållsavfallet eller i vanliga
batteribehållare.

Bosch eBike-batterier får under inga omständigheter
öppnas, inte heller inom ramen för en reparation. Om
batteriet öppnas innebär det alltid ett ingrepp i det certifierade
skicket, vilket medför en säkerhetsrisk. Du hittar mer viktig
information om säkerhetsrisker och faror i samband med batteri
reparationer på Sidorna 28 och 29.
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FRÅGOR OCH SVAR
Om batterier

▶ Vad ska man göra om det kommer
in vatten i batterihållaren?
Hållaren är utformad så att vatten kan
rinna bort och kontakterna torkar. För att
det ska fungera ska du se till att hållaren
och kontaktområdet hålls rena. Kontakterna har en beläggning som skyddar ytan
mot korrosion och slitage. Vid behov kan
man då och då använda polfett eller
vaselin för att vårda kontakterna.

▶ Är det säkert att använda laddare
från andra tillverkare?
Våra Bosch-laddare är anpassade efter
Bosch eBike-systemet och har rätt programvara för optimal laddning av Bosch-
batteriet. Om du använder laddare från
andra tillverkare finns det en risk för att
batterilivslängden förkortas eller att det
uppstår andra skador och fel på eBike-
systemet.

▶ Vad händer med defekta batterier?
Fatta inte tag i kraftigt skadade batterier
med oskyddade händer eftersom elektro
lyt kan tränga ut och orsaka hudirritation.
Förvara helst skadade batterier på ett
säkert ställe utomhus med övertejpade
kontakter och avfallshantera dem hos
återförsäljaren.

▶ Jag har hittat ett begagnat batteri
för Bosch eBike-system på internet.
Kan jag använda det?
Om du köper ett begagnat batteri ska du
se till att det är i oskadat skick när du
övertar det från den föregående ägaren.
Då och då erbjuds defekta eller reparerade batterier på internet. De kan utgöra
en stor säkerhetsrisk och kan leda till
farliga felfunktioner. Ibland kan du även
hitta illegala varor, som stöldgods, på
internet. Lagliga rättigheter till sådana
varor kan enligt tyska Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) §935 eventuellt
inte förvärvas.

▶ Kan jag använda ersättnings
batterier från andra tillverkare?
Det är bara med originalreservdelar från
Bosch som man alltid är på säkra sidan.
Bosch eBike-systemkomponenter har
anpassats exakt till varandra och utgör
därmed ett komplett, certifierat system.
De erbjuder därmed maximal tillförlitlighet och effektivitet.

34

TESTMÄTNING R200
Batterieffekten blir jämförbar

För att kunna mäta räckvidder för eBikes på ett
standardiserat sätt som möjliggör jämförelser har
Bosch eBike Systems i samarbete med Zweirad-
Industrie-Verband (ZIV) och andra branschföretag i Tyskland tagit fram
”Standardiserat räckviddstest R200”. På så sätt kan tillverkare, återförsäljare och kunder direkt och objektivt jämföra räckvidden för olika eBikes.
Samma villkor för entydiga resultat
Än så länge hänger testresultaten för räckvidden hos eBike tydligt samman
med cyklisten och de yttre förutsättningarna (cyklistens vikt, däck, lufttryck, underlag, väder osv.). Mätmetoden R200 jämför eBikes prestanda
utifrån en enhetlig assistansfaktor på 200 % (därav R200). Det innebär
att det testade drivsystemet assisterar en genomsnittlig cyklisteffekt på
70 W med 140 W, vilket motsvarar en medelstor till hög assistansfaktor.
R200 jämför i linje med praxis
Testresultatet är en konkret
angivelse av det antal kilometer
som en eBike kör under sådana
normala förhållanden. Tillver
karen måste dock kontrollera
varje enskild modell i enlighet
med R200-metoden. Driftans
variga lägger bara in värdena i
kravkatalogen.
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