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Du er overbevist om fordelene og har allerede  
en eBike. Men har du stadig spørgsmål til 
teknologien eller brugen af den? Vil du vide,  
hvordan du vedligeholder din eBike og forlænger 
levetiden på dine eBike-komponenter? 

Vi gør dig ikke kun fortrolig med det grundlæggende, 
men vi gør dig også opmærksom på, hvordan du kan 
forbedre din eBike-oplevelse, køre mere sikkert og 
maksimere din køreglæde.

Vil du have  
mere eBike-flow?



▶  Start med lidt assistance

Din eBike er udstyret med forskellige 
køremodusser, som støtter dig på fors-
kellig vis afhængigt af køresituationen. 
Vælg et lavt assistanceniveau (f.eks. Eco) 
til at starte med, indtil du har vænnet  
dig til din eBike.

▶  Øv dig i at bremse

En eBike er normalt tungere end en  
"normal" cykel på grund af de ekstra 
komponenter. Desuden kan du hurtigere 
og nemmere nå op på høje hastigheder. 
Gør dig bekendt med din eBikes  
køre- og bremseegenskaber.

▶  Glem ikke at skifte gear

Tilpas gearet til køresituationen.  
Små gear er optimale ved igangsætning 
og på stigninger. På flade veje eller  
ved høje hastigheder skifter du til et  
højere gear. Hvis du vælger et lavere 
gear, sparer det energi og kraft.

▶  Køresikkerhedstræningsmo-
duler, som du har afsluttet

Nogle specialforhandlere, foreninger og 
klubber tilbyder køresikkerhedstræning. 
Nybegyndere og mindre erfarne kan 
f.eks. lære at håndtere deres eBike  
under dårlige vejrforhold.

Hvordan gør jeg 
mig selv og min 
eBike køreklar?

En eBike er mere end bare en cykel. 
Den elektriske assistance driver dig 
mærkbart frem. Vi anbefaler:  

Tag dig god tid til at vænne dig til den nye 
køreoplevelse. Især ved igangsætning kan  
den støttende kraft være uvant. Vi viser dig, 
hvordan du bliver mere sikker og får mere  
sjov på vejen lige fra starten. 

Inden den første tur

KØRESIKKERHED
Yderligere nyttige tips  
for mere køresikkerhed:
bosch-ebike.com/riding

▶  Gør dig fortrolig  
med din eBike

I brugsanvisningen finder du oplysninger 
om korrekt og sikker brug af din eBike.  
Du kan få yderligere svar og hjælp  
hos cykelhandleren.

▶  Kør med hjelm

Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, 
at du altid har hjelm på, når du kører  
på eBike.

▶  Vær altid synlig

Din eBike skal være udstyret med
tilstrækkelig belysning, så andre
trafikanter bedre kan se dig. Det 
betyder: lys og hvide reflekser foran,
baglygte med integreret reflektor og
rød bagrefleks samt refleksstrimler
på for- og bagdæk eller reflekser på
eger og pedaler.
Lyst, farvet og reflekterende tøj 
bidrager også til, at du bliver set.
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Der er monteret 
PowerTubes i ram-
men. For at fjerne 
dem skal du åbne 
rammedækslet  
(hvis det er til stede).

Lås Power-Tube op 
med nøglen. Det får 
batteriet til at løsne 
sig fra rammen.  
En sikring forhindrer, 
at den falder ud.

Tryk PowerTube en 
smule nedad for at 
frigøre den fra fasthol-
delsesanordningen. 
PowerTube falder  
ned i hånden på dig.

Sæt batteriet i igen 
ved at følge trinene  
i omvendt rækkefølge. 
Om nødvendigt skal 
den medfølgende 
nøgle drejes.

PowerPacks er  
fastgjort til rammen. 
For at fjerne Power-
Pack'en skal du åbne 
udløseren med den 
nøgle, der følger med. 
Hold hele tiden godt 
fast om PowerPack'en.

Tag fat i PowerPack'en 
i forreste eller øverste 
ende, og træk den lidt 
hen mod dig.

Skub PowerPack'en 
opad, og tag den ud  
af holderen.

Sæt batteriet i igen 
ved at følge trinene  
i omvendt rækkefølge. 
Sørg for, at batteriet 
er sat rigtigt i, og at 
det sidder godt fast.

Afmontering af en Bosch PowerTube*

Afmontering af en Bosch PowerPack*

Tips til korrekt opladning

* Bemærk, at monteringstypen afhænger af producenten. Mulighederne for afmontering kan derfor variere.

Du har mulighed for at oplade dit batteri  
på eBiken eller separat.

For at oplade batteriet på eBiken skal du sætte opladerens opladerstik  
i batteriopladningsstikket på din eBike. Hvis det er muligt at fjerne dit 
eBike-batteri, skal du blot åbne låsen og tage batteriet ud af holderen. 
Når du sætter det i igen, klikker det mærkbart og hørbart på plads  
i holderen.

Hvordan  
oplader jeg mit  
eBike-batteri?

Din eBike får den energi, der driver 
dig, fra eBike-batteriet. Før hver  
tur skal du først kontrollere  

opladningsniveauet. Din eBike kan også køre, 
når batteriet er tomt – men det går nemmere 
med elektrisk assistance. Vi viser dig,  
hvordan du fjerner batteriet for at oplade det, 
og hvordan du oplader det korrekt.

Udtagning og opladning af batteriet

Litium-ion-batteriernes levetid 
afhænger af mange faktorer som 
f.eks. opladningscyklusser og  
opbevaring. Selv hvis du ikke bruger 
dit eBike-batteri, vil det gradvist 
miste opladningskapacitet. 

 ▶ Når du oplader batteriet, skal du 
sørge for kun at oplade det med 
en original Bosch-oplader.  

 ▶ Sørg for, at omgivelserne er tørre, 
og at der er installeret en 
røgdetektor. 

 ▶ Efter opladning skal batteriet  
og opladeren frakobles fra 
strømnettet. 

 ▶ Undgå at køre regelmæssigt med 
batteriet, indtil det er helt tomt, 
og lad det køle af efter en 
køretur, før du oplader det. 

1 32 4

1 32 4
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 ▶ Turbo

 ▶ Eco

Hvor langt  
rækker min  
batteriopladning?

eBike-batteriet er ikke helt fuldt, 
men heller ikke helt tomt?  
Spekulerer du på, hvor langt du 

kommer? Din egen indsats, dit valg af  
køretilstand, din vægt og mange andre  
faktorer har indflydelse på, hvor mange  
kilometer du kan køre på en batterioplad-
ning. Derfor findes der ikke noget klart  
svar på spørgsmålet om rækkevidde.  
Hvis du følger vores tips, kan du så påvirke  
rækkevidden positivt?

Batterirækkevidde Valget af køretilstand har bl.a. indflydelse  
på din rækkevidde.

Du kører f.eks. på din eMountainbike, der er udstyret med 
drive unit'en Performance Line CX og en PowerTube 750. 
Hvis du konstant bruger køretilstanden Turbo, dvs. en  
tilstand med kraftfuld assistance, rækker batteriet til ca.  
60 kilometer. Hvis du i stedet vælger den energibesparende 
Eco-tilstand, kan du køre omkring 100 kilometer på  
en batteriopladning.

Værdierne er tilnærmelsesvise skøn.

Rækkevidder ved hjælp af eksemplet  
med drive unit'en Performance Line CX  
og PowerTube 750

VORES RÆKKEVIDDEASSISTENT 
GIVER STØRRE PLANLÆGNINGS- 
SIKKERHED
 Find ud af, hvor mange kilometer dit elcykel-system 
giver dig assistance på din næste tur:
bosch-ebike.dk/raeckvidde

km

Tips til længerevarende køreglæde

 ▶ Spar strøm ved at skifte gear rigtigt 
Lave gear er optimale ved igangsætning og på stigninger. 
På flade veje eller ved høj hastighed skal du skifte til et 
højere gear. 

 ▶ Reducer vægten 
Sørg for at holde totalvægten så lav som muligt.  
Minimal bagage gør din eBike mere smidig og batteriet 
mere holdbart. 

 ▶ Forøg din egen ydelse 
Jo mindre effekt drive unit'en skal producere, jo længere 
holder batteriet. Brug mere kraft og din egen ydelse til  
at reducere elforbruget. 

 ▶ Kør jævnt 
Jo oftere du bremser, jo mere energi skal motoren bruge  
til at starte igen. Derfor skal du køre så jævnt som muligt 
og bevare et optimalt overblik. 

 ▶ Kør med den rigtige trædefrekvens 
Med en trædefrekvens på over 60 omdrejninger pr. minut 
arbejder motorenheden effektivt og sparer energi.  
En lav trædefrekvens i høje gear forkorter rækkevidden.

8 9



* Bosch eBike ABS kan ikke eftermonteres.

Hvordan  
beskytter jeg  
mig selv og  
min eBike?

Funktioner, som giver større sikkerhed

Køreglæde betyder også:  
Du kan være i flowet på en mere 
ubekymret måde, køre mere sikkert, 

komme mere sikkert frem og parkere din 
eBike med en god fornemmelse. Med en  
sikkerhedsbevidst og hensynsfuld kørestil,  
det rigtige udstyr og vores produkter og  
funktioner er du mere afslappet, når du er  
på farten. Vi viser dig, hvilke muligheder du 
har for at beskytte dig selv og din eBike bedre.

Bosch eBike ABS

Brems mere sikkert, og kør med  
en god fornemmelse

Med Bosch eBike ABS* til eBikes med det smarte system kan du bremse 
mere sikkert og trygt med begge bremser på samme tid. Det kan  
forhindre, at forhjulet blokerer, og at baghjulet løfter sig, hvilket øger 
kørestabiliteten. Det betyder, at du bliver siddende mere sikkert  
på sadlen selv under spontane opbremsninger – uanset om du kører  
på fast asfalt eller glatte grusstier. 

Fordi alle eBikes er forskellige, findes der ikke ét ABS til alle,  
men det rigtige ABS til din eBike-type. Men også på trailen sørger  
det for mere sikkerhed, øger din køreglæde og kan være med til  
at forbedre dine præstationer.

eBike Alarm

Alarmsignaler og tracking 
beskytter din eBike

I det smarte system sikrer eBike Alarm i forbindelse med 
ConnectModule (▶ s. 17) og eBike Flow-appen din eBike 
med yderligere automatisk beskyttelse. Den reagerer på
lette bevægelser med alarmsignaler. Hvis din eBike bevæ-
ges kraftigt, modtager du en besked på din smartphone,
tracking-funktionen starter, og du kann følge din eBikes
placering i eBike Flow-appen.

Som tommelfingerregel: Det bedste grundlag for  
at beskytte din eBike mod tyveri er en mekanisk lås.  
eBike Lock- og eBike Alarm-funktionen er det  
ideelle supplement.

 eBike Lock

  Motorassistance er kun tilgængelig  
med den relevante nøgle

En ekstra tyverisikring er afskrækkende og gør din eBike
mindre attraktiv for tyve. I Bosch eBike-system 2 deakti-
verer funktionen eBike Lock automatisk motorassistancen,
når displayet fjernes. I det smarte system fungerer din
smartphone som en digital nøgle – det ideelle supple-
ment til en mekanisk lås. Uden den korrekte nøgle
fungerer din drive unit ikke.
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Hvis du ønsker at tage din eBike med dig 
i bilen, kan du montere en bagagebærer. 
Fordelen ved en bagagebærer til anhæn-
gerkoblingen: Det er nemmere at løfte  
og fastgøre din eBike tæt på jorden.  
Vær altid opmærksom på den maksimale 
støttelast på din anhængerkobling og  
på bagagebæreren. 

Gode råd:
 ▶ Af sikkerhedshensyn og for at beskytte 
dit batteri samt displayet mod skader, 
f.eks. på grund af regn, skal du fjerne 
batteriet og det aftagelige display  
fra din eBike og opbevare begge dele 
i bilen.

 ▶ Lad ikke batteriet ligge i bilen i stærkt 
sollys i lange perioder – det beskytter 
batteriet og giver større sikkerhed.

Med bilen Med toget Med offentlig transport

Transport af eBiken i togkupéen er et
komfortabelt alternativ til bilen. Du
bør dog tage dig mere tid til planlæg-
ning: Informer dig om reglerne –
hvordan du køber billetter, og hvordan
du reserverer en plads. Søg efter for-
bindelser med få skift, eller planlæg
tilstrækkeligt med tid. Hold dig til spær-
retiderne, og undgå myldretidstrafikken.

Gode råd:
 ▶ Hvis det er muligt, skal du bruge 
cykelrummet og sikre din eBike mod  
at vælte.

 ▶ eBike-batterier er omfattet af reglerne 
for farligt gods. Batteriet skal altid 
forblive fast monteret på eBiken under 
togturen og må ikke oplades undervejs.

På kortere strækninger er det offentlige 
transportsystem et godt valg. Du kan  
tage din eBike med dig i S-togene,  
hvis du på forhånd har købt en billet,  
der omfatter cykeltransport.  
Trafikselskaberne kan oplyse om  
eventuelle spærretider.

Værd at vide:

eBike-batterier er farligt gods  
og må ikke sendes uden videre. 
Desværre er det heller ikke muligt 
at transportere eBike-batteriet  
i fly.

 ▶ Tip: I stedet for at tage din 
eBike med dig, kan du leje en 
på din destination.

Hvordan  
transporterer  
jeg min eBike?

Har du lyst til en storbyferie,  
en miniferie eller et eventyr,  
der varer flere dage? Du kan  

transportere din eBike hen til det ønskede 
startsted i bil eller med offentlige  
transportmidler – vi viser dig, hvad du skal 
være opmærksom på.

Transport
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Hvorfor har jeg 
brug for en app?

Apps giver mere køreglæde, fordi du 
kan bruge digitale funktioner og  
tilpasse din eBike til dine ønsker. 
Med den rigtige app bliver din  

smartphone til informations- og kontrolcenter 
for din eBike: Planlæg dine ruter, og overfør 
dem til displayet, eller lad appen navigere dig, 
registrer dine fitnessdata, og synkroniser dem 
med dine yndlingsapps.

Online Er du ikke sikker på, 
hvilket elcykel-system 
din eBike har?
Du kan genkende en 
eBike med det smarte 
system ved hjælp af 
System Controller eller 
LED Remote. System Controller LED Remote

Planlæg ruter, og lad dig navigere
Brug din smartphone på styret som display, eller overfør  
ruter fra appen til dit eBike-display: På den måde får du  
navigationsinstruktioner for bedre orientering under kørslen.

Registrer dine aktiviteter
Vil du følge op på dine præstationer og ruter?  
Brug aktivitets-tracking: Appen registrerer automatisk  
dine tur- og fitnessdata.

Synkroniser dine data med dine yndlingsapps
Synkroniser dine eBike-data f.eks. med komoot, Strava eller 
Apple Health. Det gør din eBike til en træningspartner.

Beskyt din eBike mod tyveri
Digitale funktioner bidrager til en bedre tyverisikring –  
for eksempel ved kun at aktivere din eBikes motorassistance,  
når den genkender den digitale nøgle på din app.

Flere funktioner venter på at blive opdaget
Med den rigtige app til din eBike har du overblik over alle  
relevante oplysninger, og du kan tilpasse din eBike mere  
og mere til dine behov.

Brug den app, der er udviklet specielt  
til dit elcykel-system.

Bosch eBike Systems tilbyder i øjeblikket to elcykel- 
systemer – det smarte system og Bosch eBike-system 2. 
Med den rigtige app kan du tage din køreglæde til  
nye højder.

En app giver dig disse fordele

eBike Flow-app

Det smarte system

Via eBike Flow-appen kan du forbinde dig med din eBike – 
og din eBike med den digitale verden. Den giver dig  
mulighed for at tilpasse eBiken nøjagtigt til dine ønsker,  
at foretage udvidelser og holde den opdateret. Din eBike 
med det smarte system udvides løbende og forbliver  
opdateret med trådløse opdateringer.

COBI.Bike-app og eBike Connect-app

Bosch eBike-system 2

På eBikes med Bosch eBike-system 2 skal du bruge  
eBike Connect-appen sammen med Kiox og Nyon eller 
COBI.Bike-appen. Når du tilslutter smartphonen til din 
eBike, udvider du din oplevelse med digitale muligheder.

DOWNLOAD
eBike Connect-app:
bosch-ebike.com/connect

DOWNLOAD
COBI.Bike-app:
bosch-ebike.com/cobi-app

DOWNLOAD
eBike Flow-app:
bosch-ebike.com/flow-app14 15



SmartphoneGrip

Smartphonen med  
eBike Flow-appen som display

På asfalterede veje eller stier kan du bruge din smartphone som  
display. Det gør du ved at fastgøre SmartphoneGrip på styret,  
åbne eBike Flow-appen og sætte smartphonen på. Din smartphone 
oplades trådløst eller med kabel via SmartphoneGrip og giver dig 
køre- og navigationsdata via eBike Flow-appen. Eftersom det er  
den samme displayholder, kan du nemt og hurtigt udskifte den  
med Kiox 300.

Mini Remote

Det valgfrie og  
optimale supplement  
til System Controller

Mini Remote er det perfekte supplement til System Controller.  
For at opnå større sikkerhed og komfort kan du bruge ekstra  
funktioner (lys, skubbehjælp, displaystyring) og betjene din eBike 
med begge hænder på styret.

Kiox 300

Den smarte følgesvend  
til sportslige ture

Displayet er din intelligente og robuste følgesvend  
til sportslige ture. Det er kompakt og har et optimalt  
letaflæseligt farvedisplay. Du starter navigationsfunktionen  
via eBike Flow-appen – dit Kiox 300 viser dig vejen og  
ledsager dig på dine eBike-eventyr.

Intuvia 100

Det intuitive og  
overskuelige display

Det klare display er nemt og intuitivt at bruge, og læsbarheden  
er fremragende. Takket være den eksterne betjeningsenhed  
(LED Remote eller Mini Remote), som fås separat, kan du beholde 
begge hænder på styret.

ConnectModule

Ekstra tyverisikring 
med eBike Alarm

Komponentet, der kan eftermonteres hos cykelhandleren, monteres 
usynligt på eBiken og gør det muligt at bruge nye funktioner som 
f.eks. eBike Alarm til yderligere tyverisikring. Du kan få at vide hos 
cykelhandleren, om din eBike kan udstyres med ConnectModule.

For at holde softwaren i dine komponenter opdateret 
bør du regelmæssigt foretage trådløse opdateringer  
via din eBike Flow-app eller tage din eBike med hen  
til cykelhandleren for at få den serviceret.

Hvilke produkter 
passer ellers  
til min eBike?

Har du en eBike af den nyeste 
systemgeneration, det smarte  
system? Vil du gerne vide,  

hvilke nye produkter der er blevet tilføjet, 
og hvilke muligheder du har? Det smarte 
system udvikler sig hele tiden – du kan 
finde de hardware-komponenter, der kan 
eftermonteres, her.

Tilbehør og eftermontering til  
det smarte system

PRODUKTKOMBINATIONER
bosch-ebike.com/
product-combinations-smart-system
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Lader

Opladere  
til dit batteri

 ▶ Compact Charger 
Vores mindste oplader: Du kan tage den med dig for  
at spare plads og oplade din eBike på farten. 

 ▶ Standard Charger 
Vores alsidige oplader: Den har en ideel balance  
mellem effekt, vægt og størrelse. 

 ▶ Fast Charger 
Vores hurtigste oplader: Det ideelle valg til eBikes,  
der bruges meget og oplades ofte.

Kiox

Den smarte følgesvend  
til sportslige ture

Det kompakte, robuste display til sportslige eventyr:  
Følg og analyser dine træningsmål i smartphone-appen 
eBike Connect, og gør Kiox til din digitale træningspartner. 
Takket være navigationsfunktionen kan du nemt finde rundt, 
mens du kører.

Nyon

Online allrounderen

Din pålidelige følgesvend på længere ture:  
Før turen betjener du det store, overskuelige display via 
berøring og under turen via den separate betjeningsenhed. 
Den kortbaserede offline-navigation bringer dig sikkert  
frem til din destination.

 For altid at holde din eBike opdateret bør du 
regelmæssigt få foretaget softwareopdateringer 
hos cykelhandleren. 

OPDATERINGER
Du kan finde en oversigt over opdateringerne 
til dit Bosch eBike-system 2 her:
bosch-ebike.com/software-updates

Hvilke produkter 
passer ellers  
til min eBike?

Er du tilfreds med din eBike, men vil 
du stadig gerne vide, hvilke andre 
eBike-komponenter der er  

tilgængelige? Har du tænkt på et større  
display, eller har du brug for en ny oplader? 
Det kommer alt sammen an på elcykel- 
systemet. Vi viser dig, hvilke produkter  
der passer til din eBike med Bosch  
eBike-system 2. Hvis du er usikker eller  
gerne vil vide mere, kan du besøge din  
specialforhandler og spørge ham til råds.

Tilbehør og eftermontering  
til Bosch eBike-system 2

PRODUKTKOMBINATIONER
bosch-ebike.com/ 
product-combinations
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Fokus på dit batteri

Håndter batteriet med særlig forsigtighed: 
Direkte slag, hårde stød og fald er lige så  
skadeligt som stærk varme fra sollys,  
hvilket hurtigt angriber battericellerne.

 ▶ Opbevar og oplad batteriet ved  
moderate temperaturer – ideelt set  
ved stuetemperatur. 

 ▶ Det er bedst at fjerne batteriet fra eBiken, 
når det skal opbevares. Et opladningsniveau 
på mellem 30 og 60 procent er ideelt. 

 ▶ På særligt kolde dage skal du først sætte 
det opladede batteri i, kort før du kører. 

 ▶ Under længere ture i kulden kan du også 
isolere det med en termobeskyttelseskappe. 
Du kan købe disse hos en specialforhandler.

Vedligeholdelse Tips til rigtig vedligeholdelse af eBiken:

 ▶ Rengør din eBike regelmæssigt 
Ideelt set bør du rengøre din 
eBike efter hver tur for at 
forhindre, at der samler  
sig snavs. 

 ▶ Fjern elektronikken  
inden rengøring 
For at beskytte batteriet og 
displayet skal du fjerne begge 
dele. Hvis elektroniske dele er 
fast monteret på eBiken, kan du 
dække dem med en klud eller 
noget folie. 

 ▶ Brug en svamp eller en børste 
Der bør aldrig anvendes  
damp- eller højtryksrensere,  
da der kan trænge vand ind  
i følsomme komponenter  
såsom motoren. 

 ▶ Vælg et egnet rengøringsmiddel 
Cykelshampoo og plejeprodukter 
fra cykelhandleren er velegnede 
til rengøring af din eBike og er 
mindre aggressive.

 ▶ Vær opmærksom  
på skivebremsen 
Skivebremsen er særlig følsom 
over for væsker og fedt. Når du 
smører kæden, skal du derfor 
sørge for, at der ikke kommer 
smøremiddel på skivebremsen. 

 ▶ Afslut rengøringen med  
en funktionstest 
Er batteriet sat korrekt i? 
Fungerer motoren uden 
problemer? 
Reagerer systemet korrekt, 
når du trykker på tasterne? 

 ▶ Kontrollér komponenterne 
Bremser, pærer, skruer og 
dæktryk bør også kontrolleres 
regelmæssigt mellem  
de enkelte rengøringer. 
Hvis der opstår slitage,  
er det tid til at servicere 
komponenterne.

Batteriet forsyner  
din eBike med energi –  
jo længere det holder,  
jo længere varer  
køreglæden. Det er grund 
nok til at være særlig 
opmærksom på det.

Hvordan  
vedligeholder 
jeg min eBike?

Støv om sommeren, mudder og  
vejsalt om vinteren: Snavset skal 
væk! Men en eBike er et komplekst 

system. Da den udstyret med masser af  
elektronik og et opladet eBike-batteri er det 
forkerte valg at gribe til højtryksrenseren.  
Vi har samlet et par tips til dig om, hvordan du 
vedligeholder din eBike rigtigt og holder den  
i god stand i mange år.
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Et produkt er aldrig bedre
end den service, der ligger bag.
Derfor uddanner vi specialforhand-

lere og disses værkstedspersonale til eBike-
specialister på omfattende kurser. Uanset
om det drejer sig om personlig rådgivning,
regelmæssige softwareopdateringer, service-
anmodninger eller omfattende allround-tjek:
Sammen med eBike-specialisterne fra cykel-
handleren sørger vi for, at du får en særlig
køreoplevelse.

Hvem  
vedligeholder 
min eBike?

Sammen mod  
eBike-tuning

Af hensyn til din sikkerhed, beskyttelse 
af andre trafikanter og elcykel-systemet 
fører Bosch eBike Systems en aktiv  
kampagne mod tuning. Motoren standser 
pedalassistancen på eBiken, så snart  
den er nået op på 25 kilometer i timen. 
Bosch-softwaren registrerer, når en eBike 
er blevet manipuleret. Derefter skifter 
den til nødfunktion og reducerer  
assistancen. Derfor er tuning uattraktivt 
fra starten, og du kører mere sikkert  
på vejen. Det er dog muligt at køre  
hurtigere end 25 kilometer i timen på  
din eBike: På lige strækninger eller på 
skrå stier er eBikes på ingen måde  
ringere end almindelige cykler, og du  
kan også opnå højere hastigheder ved  
at bruge mere af din egen energi.

Service og reparation Serviceaftaler 
hos specialforhandleren

Regelmæssige servicetjek er vigtige for
at bevare din eBikes fulde funktionsdyg
tighed. Mange forhandlere tilbyder et
første tjek, som finder sted ca. fire uger
efter købet, eller efter at der er kørt 300
kilometer.
Efter det første tjek skal forhandleren
også fastsætte den næste aftale inden
for serviceintervallerne; påmindelsen
vises derefter på displayet.
Mekaniske komponenter som f.eks.
bremser, bremsebelægninger og dæk-
profiler bør også jævnligt efterses
af en specialforhandler.

FORHANDLERSØGNING
Vores forhandlersøgning viser  
dig, hvor du kan finde en ekspert  
til din eBike
bosch-ebike.dk/forhandler

Skal batteriet udskiftes eller repareres?

eBike-batterier er sliddele, og alle litium-ion-batterier mister kapacitet over tid.  
Af sikkerhedsmæssige årsager må defekte, gamle eller "opbrugte" batterier ikke 
repareres eller opfriskes, men skal genanvendes korrekt. Af sikkerhedsmæssige 
årsager fraråder Bosch derfor kraftigt at lade reparationer udføre. I sådanne  
tilfælde kræver det en fuldstændig udskiftning af produktet.

Effektiv løsningsfinder

Bosch eBike Systems stiller et
DiagnosticTool til rådighed for uddan-
nede specialforhandlere, som kan bruges
til at aflæse og rette fejlmeddelelser
hurtigt og effektivt. Det kan også bruges
til at konfigurere eBiken individuelt, install-
ere nye funktioner eller se de seneste
softwareopdateringer.
Din specialforhandler kan give dig en 
detaljeret rapport over den udførte 
service.
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er CO2-emissionerne fra  
produktionen af din eBike  
udlignet, hvis du lader bilen stå.

Efter ca.

800km

Større bæredygtighed på farten Mindre er mere:  
CO2-emissioner sammenlignet med*

g/Pkm**

Hvorfor kan min 
eBike betale sig  
nu og i fremtiden?

Vi er overbevist om,  
at bæredygtighed er et fælles  
projekt. Alle kan bidrage til  

at spare på ressourcerne og reducere  
emissionerne. Lige præcis i trafikken  
forårsager vores mobilitet mere end  
en femtedel af alle CO2-emissioner på  
verdensplan. Med din eBike er du med  
til at reducere denne værdi.

Tips til bæredygtig eBiking

 ▶ Oplad dit batteri med økostrøm 
Strøm er ikke bare strøm. Hvis du bruger 
økostrøm til at oplade batteriet, er du 
endnu mere miljøvenligt på farten. 

 ▶ Kør økonomisk i Eco-tilstand 
Det er også op til dig, hvor meget strøm  
din eBike bruger. I Eco-tilstand kommer  
du særligt økonomisk fra A til B. 

 ▶ Tag din eBike til regelmæssig kontrol 
Regelmæssige servicebesøg holder din 
eBike i god stand og forlænger dens levetid. 
En specialforhandler kan hurtigt se, om der 
er noget galt med batteriet eller sliddelene 
(f.eks. kæde, dæk og bremsebelægninger). 

 ▶ Få dit brugte batteri genanvendt 
Professionel genanvendelse af batterier 
bidrager i høj grad til bæredygtighed.  
Din eBike-forhandler vil gerne hjælpe dig  
og genbruge dit gamle batteri gratis.

Respekt og hensyn

Uforglemmelige øjeblikke med din eBike og  
en opmærksom tilgang til naturen og andre 
trafikanter kan kombineres på bedste vis. 
Disse seks retningslinjer vil hjælpe dig med  
at gøre din tur gennem naturen hensynsfuld: 

▶ Hold dig på stierne

▶ Undgå bremsespor

▶ Tilpas dit tempo

▶ Vær opmærksom på andre trafikanter

▶ Tag hensyn til dyrene

▶ Forbered dine ture omhyggeligt

 *  CO₂-emissioner (i g/km) fra en pedelec i drift, kilde: egen beregning  
med TÜV Rheinland Energy GmbH; alle andre transportmidler:  
CO₂-ækvivalente emissioner i g/Pkm**, kilde: den tyske miljøstyrelse

** Personkilometer

BÆREDYGTIGHED
Vi har forpligtet os til at øge bæredygtigheden.  
Du kan finde yderligere oplysninger på:
bosch-ebike.dk/baeredygtighed24 25



Har du stadig 
spørgsmål?

Spørgsmål og svar

Hjælpecenter

I vores hjælpecenter kan du finde svar på de 
mest stillede spørgsmål. I det smarte system 
kan du også nemt starte hjælpecenteret via  
din eBike Flow-app.

How to-videoer

Se vores how to-videoer for at få svar  
og andre nyttige tips om vores produkter 
og funktioner.

Vi har svarene!

HJÆLPE-CENTER
bosch-ebike.com/ 
help-center

HOW TO-VIDEOER
bosch-ebike.com/ 
help-center/video

Jo flere kilometer, jo flere
fælles oplevelser: Som tiden går,
vil du helt sikkert have et eller to

spørgsmål om din eBike, komponenterne eller
de digitale funktioner, som vi med glæde besva-
rer. Du kan finde mange nyttige instruktioner
om vores produkter og funktioner i vores 
how to-videoer. Ofte stillede spørgsmål er
besvaret i vores hjælpecenter.
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