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Du är redan övertygad om fördelarna och äger 
en eBike. Men du kanske fortfarande har frågor 
om teknik eller användning? Vill du veta hur 
du vårdar din eBike och förlänger livslängden 
på dina eBike-komponenter?

Vi lär dig inte bara grunderna, utan berättar också 
hur du kan förbättra din eBike-upplevelse, 
bli säkrare på vägen och maximera din cykelglädje.

Vill du ha 
mer eBike Flow?



▶  Börja med lite assistans

Din eBike är utrustad med olika 
 assistanslägen som stöder dig på olika 
sätt beroende på situationen. Välj  
en nivå med lite assistans (t.ex. Eco)  
till att börja med tills du har vant dig  
vid din eBike.

▶  Öva på att bromsa

En eBike är vanligtvis tyngre än en  
vanlig cykel på grund av de extra 
 komponenterna. Dessutom kan du  
nå höga hastigheter snabbare och  
lättare. Bekanta dig med kör- och 
 bromsegenskaperna för din eBike.

▶  Glöm inte att växla

Välj rätt växel för situationen. Lätta 
 växlar är optimala vid start och  i 
 uppförsbackar. På plana vägar eller  
i höga hastigheter växlar du upp.  
Om du väljer en lägre växel sparar  
du energi och kraft.

▶  Gå en kurs i säker cykling

Vissa återförsäljare, organisationer och
klubbar erbjuder kurser i säker cykling.
Nybörjare och mindre erfarna kan till
exempel lära sig hur man hanterar sin
eBike i svåra väderförhållanden.

Hur gör jag 
mig själv 
och min eBike 
redo för start?

En eBike är mer än bara en cykel.
Den elektriska assistansen skjuter
på dig kraftfullt. Vi rekommenderar

att du tar dig tid att vänja dig vid den nya
cykelkänslan. Särskilt när du startar från
stillastående kan det kännas ovant med
dragkraften som uppstår. Vi visar dig hur
du kan cykla säkrare och njuta redan från
början.

Innan du trampar iväg första gången

CYKLA SÄKERT
Ytterligare tips för ökad 
säkerhet:
bosch-ebike.se/koerteknik

▶  Bekanta dig med din eBike

I bruksanvisningen hittar du information
om korrekt och säker användning av  
din eBike. Fackhandeln ger dig ytterligare 
hjälp och kan svara på dina frågor.

▶  Använd hjälm

För din egen säkerhet rekommenderar
vi att du alltid bär hjälm när du cyklar
på din eBike.

▶  Se till att du alltid syns

Din eBike bör vara utrustad med bra 
belysning så att andra trafikanter kan se 
dig bättre. Detta innebär: Lampa och 
vit reflektor fram, bakljus med integrerad 
reflektor och röd reflex bakåt samt 
reflexer på fram- och bakhjulen eller på 
ekrar och pedaler. Ljusa, färgglada  
och reflekterande kläder bidrar också  
till att du syns bättre.
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PowerTubes sitter
i ramen. För att ta 
bort dem öppnar du 
ramlocket (om det 
finns ett sådant).

Frigör PowerTube med 
nyckeln. Den lossnar 
då från ramen. En 
spärr förhindrar att 
den faller ut. 

Tryck ner PowerTube 
något för att frigöra 
den från hållaren. 
PowerTube faller då 
ner i din hand.

Sätt tillbaka batteriet 
genom att följa stegen 
i omvänd ordning.  
Det kan hända att den 
medföljande nyckeln 
måste vridas om.

PowerPacks sitter på 
ramen. För att ta bort 
en PowerPack öppnar 
du låset med den 
medföljande nyckeln. 
Håll i PowerPack  
stadigt hela tiden.

Ta tag i den främre
eller övre änden
på PowerPack och
dra den lätt mot dig.

Skjut PowerPack
uppåt och ta ut den
ur hållaren.

Sätt tillbaka batteriet
genom att följa stegen
i omvänd ordning.  
Se till att batteriet är 
korrekt isatt och sitter 
ordentligt på plats i 
hållaren.

Ta bort en Bosch PowerTube*

Ta bort en Bosch PowerPack*

Tips för korrekt laddning

* Observera att typen av infästning beror på tillverkaren. Hur batteriet tas bort kan därför variera.

Du kan välja att ladda batteriet när det sitter på din 
eBike eller separat.

För att ladda batteriet när det är monterat ansluter du kontakten från
laddaren till batteriladdningsuttaget på din eBike. Om det är möjligt
att ta ut eBike-batteriet behöver du bara öppna låset och ta ut batteriet
ur hållaren. När du sätter tillbaka det kommer du att se och höra att
det har hakat i hållaren korrekt.

Hur laddar 
jag mitt 
eBike-batteri?

Din eBike hämtar energin som driver
dig framåt från eBike-batteriet. Före
varje tur bör du först kontrollera

laddningsnivån. Du kan cykla med din eBike
även när batteriet är tomt, men det går
så mycket lättare med elektrisk assistans.
Vi visar hur du tar bort batteriet för laddning
och hur du laddar det på rätt sätt.

Ta bort batteriet och ladda det

Litiumjonbatteriernas livslängd
beror på många faktorer, t.ex.
laddningscykler och förvaring.  
Även om du inte använder ditt 
 eBikebatteri kommer det gradvis  
att förlora laddningskapacitet. 

 ▶ När du laddar batteriet ska du  
se till att det endast laddas med 
en originalladdare från Bosch. 

 ▶ Se till att miljön är torr och att 
det finns en brandvarnare. 

 ▶ Efter laddning ska batteriet  
och laddaren kopplas bort  
från elnätet. 

 ▶ Undvik att ofta cykla tills batteriet 
är helt tomt och låt det svalna 
efter en tur innan du laddar det.

1 32 4

1 32 4
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 ▶ Turbo

 ▶ Eco

Hur långt 
räcker min 
batteriladdning?

eBike-batteriet är inte helt fulladdat, 
men inte heller tomt? Undrar du hur 
långt du kan cykla? Din egen 

ansträngning, val av assistansläge, vikten och 
många andra faktorer påverkar hur många  
kilometer du kan cykla på en batteriladdning.
Därför finns det inget absolut svar på frågan
om räckvidd. Om du följer våra tips kan
du påverka räckvidden på ett positivt sätt.

Batteriräckvidd Valet av assistansläge 
påverkar bland annat din räckvidd

Du är kanske ute med din eMountainbike, utrustad med
drivenheten Performance Line CX och en PowerTube 750.
Om du genomgående använder assistansläget Turbo, dvs.
ett läge med kraftig assistans, räcker batteriet i ungefär
60 kilometer. Väljer du i stället det energisparande Eco-läget
kan du åka cirka 100 kilometer på en batteriladdning.

Värdena bygger på uppskattningar och beräkningar.

Räckvidder med exemplet
Performance Line CX (drivenhet) och
PowerTube 750 (batteri)

VÅR RÄCKVIDDSASSISTENT HJÄLPER
DIG PLANERA MED HÖGRE SÄKERHET
Ta reda på hur många kilometer ditt eBike-system 
kommer att assistera dig på din nästa tur:
bosch-ebike.se/raeckvidde

km

Tips för längre cykelglädje

 ▶ Spara ström genom att växla rätt 
Lätta växlar är optimala vid start och i uppförsbacke. 
På plana vägar eller i höga hastigheter växlar du upp. 

 ▶ Minska vikten 
Se till att hålla totalvikten så låg som möjligt.  
Minimal packning gör din eBike smidigare och  
batteriet räcker längre. 

 ▶ Använd mer kraft själv 
Ju mindre effekt drivenheten behöver producera,  
desto längre räcker batteriet. Använd mer kraft och egen 
ansträngning för att minska strömförbrukningen. 

 ▶ Cykla jämnt 
Ju oftare du bromsar, desto mer energi måste drivenheten 
använda för att accelerera på nytt. Därför bör du cykla 
så jämnt som möjligt och med framförhållning. 

 ▶ Cykla med rätt trampfrekvens 
Vid en trampfrekvens på över 60 varv per minut arbetar 
drivenheten effektivt och energisnålt. Långsam 
trampfrekvens på höga växlar förkortar räckvidden.
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* Bosch eBike ABS kan inte eftermonteras.

Hur skyddar jag
mig själv och
min eBike?

Funktioner som ökar säkerheten

Cykelglädje innebär också: Att vara
mer bekymmersfri, cykla säkrare, 
komma fram säkrare och parkera 

säkrare. Med ett säkerhetsmedvetet och 
 hänsynsfullt sätt att cykla, rätt utrustning och 
med våra produkter och funktioner kan du 
känna dig mer avslappnad på vägen. Vi visar 
dig vilka alternativ du har för att skydda dig 
själv och din eBike ännu bättre.

Bosch eBike ABS

Bromsa säkrare och cykla 
med en bra känsla

Med Bosch eBike ABS* för eBikes med det smarta systemet kan
du bromsa säkrare och tryggare med båda bromsarna samtidigt. Det kan
förhindra att framhjulet låser sig och att bakhjulet lyfter, vilket ökar
stabiliteten när du cyklar. Detta innebär att du sitter säkert i sadeln även
vid spontana inbromsningar, oavsett om du färdas på fast asfalt eller
på hala grusvägar.

Eftersom ingen eBike är den andra lik finns det inte ett ABS för alla,
du måste ha rätt ABS för din eBike-typ. Även på leder och stigar ger
det bättre säkerhet, ökar cykelglädjen och kan förbättra din prestation.

eBike Alarm

Larmsignaler och platsspårning 
skyddar din eBike

I det smarta systemet ger eBike Alarm tillsammans med 
ConnectModule (▶ S. 17) och eBike Flow-appen din eBike 
ett extra, automatiskt skydd. Vid små rörelser  reagerar  
det med larmsignaler. Om din eBike flyttas mycket får du 
ett meddelande på din smartphone, spårningsfunktionen 
startar och du kan följa din eBikes position i eBike 
Flow-appen.

Generellt gäller: Det bästa sättet att skydda din eBike
mot stöld är ett mekaniskt lås. Funktionerna eBike Lock
och eBike Alarm är det perfekta komplementet.

 eBike Lock

 Motorassistans är endast 
 tillgänglig med rätt nyckel

Extra stöldskydd är avskräckande och gör din eBike mindre 
attraktiv för tjuvar. I Bosch eBikesystem 2 inaktiverar 
 funktionen eBike Lock automatiskt motorassistansen  
när displayen tas bort. I det smarta systemet fungerar  
din smartphone som en digital nyckel – det perfekta 
 komplementet till ett mekaniskt lås. Utan rätt nyckel är 
 drivenheten obrukbar.
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Om du vill transportera din eBike
med bil kan du montera en cykelhållare
på dragkroken. Fördelen med
en cykelhållare för dragkroken: Närheten
till marken gör det lättare att lyfta
och fästa din eBike i hållaren. Var alltid
uppmärksam på det maximala kultrycket
för dragkroken och cykelhållaren.

Tips:
 ▶ Av säkerhetsskäl och för att skydda 
batteriet och displayen från skador, 
t.ex. på grund av regn, ska du ta bort 
batteriet och den avtagbara displayen 
från din eBike och förvara dem i bilen.

 ▶ Lämna inte batteriet i bilen under 
långa perioder i starkt solljus – det 
skyddar batteriet och ger ökad 
säkerhet.

Med bil Med tåg Med kollektivtrafik

Att transportera din eBike i en tågkupé  
är ett bekvämt alternativ till bilen. Du 
bör dock ta god tid på dig för att planera: 
Läs på om reglerna, hur du köper 
 biljetter och hur du reserverar en plats. 
Sök efter förbindelser med få byten eller 
 planera tillräckligt med tid. Håll dig till 
tillåtna tider och undvik rusningstrafik.

Tips:
 ▶ Utnyttja om möjligt cykelavdelningen 
om en sådan finns och säkra din eBike 
så att den inte ramlar omkull.

 ▶ eBike-batterier omfattas 
av bestämmelserna för farligt gods. 
Batteriet måste vara fastsatt under 
hela tågresan och får inte laddas.

För kortare sträckor är kollektivtrafiken
ett bra alternativ. Du kan ta med dig
din eBike på vissa regional- och
pendeltåg. Transportbolagen kan
informera om tider då det inte är tillåtet
att ta med cykel.

Bra att veta:

eBike-batterier är farligt gods och
får inte transporteras hur som 
helst. Tyvärr är det inte heller 
möjligt att transportera eBike-
batterier på flygplan.

 ▶ Tips: I stället för att ta med dig 
din eBike kan du hyra en på din 
destination.

Hur transporterar
jag min eBike?

Är du sugen på en stadstur, en  
kort semester eller ett äventyr  
som varar i flera dagar? Du kan 

transportera din eBike till önskad startpunkt 
med bil eller kollektivtrafik – vi visar dig  
vad du ska tänka på.

Transport
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Varför behöver
jag en app?

Apparna gör det roligare att cykla 
eftersom du kan använda digitala 
funktioner och anpassa din eBike 
efter dina önskemål. Med rätt app 

blir din smartphone till ett informationsoch 
kontrollcenter för din eBike: Planera dina 
 rutter och överför dem till skärmen eller låt 
appen navigera dig, registrera dina hälsodata 
och synkronisera dem med dina favoritappar.

Uppkoppling Är du inte säker
på vilket eBike-system
din eBike har? 
Du känner igen en 
eBike med det smart 
systems på att den  
har System Controller 
eller LED Remote. System Controller LED Remote

Planera rutter och navigera
Använd din smartphone på styret som display eller
överför rutter från appen till eBike-displayen: På så sätt
får du navigationsinstruktioner så att du kan ta dig fram
effektivare under turen.

Registrera dina aktiviteter
Vill du följa upp dina prestationer och rutter? Använd
aktivitetsspårning: Appen registrerar automatiskt dina
färd- och hälsodata.

Synkronisera dina data med dina favoritappar
Synkronisera dina eBike-data med till exempel komoot, Strava
eller Apple Health. Detta gör din eBike till en träningspartner.

Skydda din eBike från stöld
Digitala funktioner bidrar till ett bättre stöldskydd – till
exempel genom att endast aktivera motorassistansen
för din eBike när den har identifierat den digitala nyckeln
i din app.

Fler funktioner väntar på att upptäckas
Med rätt app för din eBike har du all relevant information
framför ögonen och kan anpassa din eBike allt bättre efter
dina behov.

Använd appen som är speciellt 
utvecklad för ditt eBike-system

Bosch eBike Systems erbjuder för närvarande två  
eBikesystem – det smarta systemet och Bosch eBike system 2. 
Med rätt app kan du ta din cykelglädje till nya höjder.

En app ger dig dessa fördelar

eBike Flow-appen

Det smarta systemet

Via eBike Flow-appen kopplar du upp dig till din eBike,  
och din eBike till den digitala världen. Appen gör det 
 möjligt att anpassa eBiken efter dina behov, att uppgradera 
den och hålla den aktuell. Din eBike med det smarta 
 systemet utökas kontinuerligt och håller sig uppdaterad  
via trådlösa uppdateringar.

COBI.Bike-appen och eBike Connect-appen

Bosch eBike system 2

För eBikes med Bosch eBike system 2 använder du  
eBike Connect-appen tillsammans med Kiox och  
Nyon eller COBI. Bike-appen. När du ansluter din  
smartphone till din eBike utökar du din upplevelse  
med digitala alternativ.

LADDA NER
eBike Connect-appen:
bosch-ebike.com/connect

LADDA NER
COBI.Bike-appen:
bosch-ebike.com/cobi-app

LADDA NER
eBike Flow-appen:
bosch-ebike.com/flow-app14 15



SmartphoneGrip

Din smartphone med 
eBike Flow-appen som display

På asfalterade eller belagda vägar kan du använda din smartphone
som display. För att göra detta fäster du SmartphoneGrip på styret,
öppnar eBike Flow-appen och fäster smarttelefonen i hållaren.
Din smartphone laddas trådlöst eller med kabel via SmartphoneGrip
och ger dig rutt- och navigeringsdata via eBike Flow-appen. Eftersom
samma displayhållare används kan du snabbt och enkelt byta
ut den mot Kiox 300.

Mini Remote

Tillvalet som är det 
optimala komplementet 
till System Controller

Mini Remote är det perfekta komplementet till System Controller.
Med den kan du för ökad säkerhet och komfort använda ytterligare
funktioner (ljus, påskjutningshjälp, displaystyrning) och använda
din eBike med båda händerna på styret.

Kiox 300

Den smarta följeslagaren 
för sportiga turer

Displayen är din intelligenta och robusta följeslagare för sportiga
turer. Den är kompakt och har en optimalt läsbar färgdisplay.
Du startar navigationsfunktionen via eBike Flow-appen – din  
Kiox 300 visar dig vägen och följer med dig på dina eBike-äventyr.

Intuvia 100

Den intuitiva och 
tydliga displayen

Den tydliga displayen är enkel och intuitiv att använda och övertygar
med utmärkt läsbarhet. Tack vare den externa manöverenheten
(LED Remote eller Mini Remote) som finns som tillval kan du hålla
i styret med båda händerna.

ConnectModule

Extra stöldskydd 
med eBike Alarm

Komponenten, som kan eftermonteras via fackhandeln, installeras
osynligt på din eBike och gör det möjligt att använda nya funktioner
som t.ex. eBike Alarm för extra stöldskydd. Du kan ta reda på om
din eBike kan utrustas med ConnectModule hos din återförsäljare.

För att hålla programvaran i dina komponenter 
 uppdaterad bör du regelbundet utföra trådlösa 
 uppdateringar via eBike Flow-appen eller ta din  
eBike till en återförsäljare för service.

Vilka produkter
passar  
fortfarande 
till min eBike?

Har du en eBike med den  
senaste systemgenerationen,  
det smarta systemet? Vill du veta 

vilka nya produkter som har tillkommit  
och vilka alternativ du har? Det smarta  
systemet utvecklas hela tiden – här hittar 
du de hårdvarukomponenter som kan 
eftermonteras.

Tillbehör och eftermontering 
för det smarta systemet

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

Laddare för 
ditt batteri

 ▶ Compact Charger 
Vår minsta laddare: Du kan utan problem ha  
den med dig och ladda din eBike under din färd. 

 ▶ Standard Charger 
Vår mångsidiga laddare: Den har en idealisk balans 
mellan effekt, vikt och storlek. 

 ▶ Fast Charger 
Vår snabbaste laddare: Det perfekta valet för eBikes  
som används mycket och laddas ofta.

Kiox

Den smarta följeslagaren 
för sportiga turer

Den kompakta, robusta displayen för sportiga äventyr: 
 Registrera och analysera dina träningsmål i smartphoneappen 
eBike Connect och gör Kiox till din digitala träningspartner. 
Tack vare navigationsfunktionen håller du dig på rätt spår 
under färden.

Nyon

Den uppkopplade 
allroundenheten

Din pålitliga följeslagare på långa turer: Innan du trampar
iväg styr du den stora, tydliga displayen via pekfunktionen
och under färd via den separata manöverenheten.
Den kartbaserade offline-navigationen tar dig säkert till
din destination.

För att hålla din eBike uppdaterad
bör du regelbundet låta en återförsäljare
uppdatera programvaran.

UPPDATERINGAR
Du hittar en översikt över uppdateringarna 
för ditt Bosch eBike system 2 här: 
bosch-ebike.com/software-updates

Vilka produkter
passar
fortfarande
till min eBike?

Du är nöjd med din eBike, men vill 
ändå veta vilka andra eBike-
komponenter som finns tillgängliga? 

Har du funderat på en större display eller 
behöver du en ny laddare? Allt är en fråga om 
eBike-systemet. Vi visar vilka produkter som 
passar din eBike med Bosch eBike system 2. 
Om du är osäker eller vill veta mer kan du 
besöka din återförsäljare och be om råd.

Tillbehör och eftermontering 
för Bosch eBike system 2

PRODUKTKOMBINATIONER
bosch-ebike.com/ 
product-combinations
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Fokusera på ditt batteri

Hantera batteriet med särskild försiktighet: 
Direkta slag, hårda stötar och fall är lika 
 skadliga som kraftig exponering för värme från 
solljus, som snabbt angriper battericellerna.

 ▶ Förvara och ladda batteriet vid måttliga 
temperaturer – helst vid rumstemperatur. 

 ▶ För förvaring är det bäst att ta bort batteriet 
från din eBike. En laddningsnivå på mellan 
30 och 60 procent är idealisk. 

 ▶ Under särskilt kalla dagar ska du sätta 
dit det laddade batteriet först strax före 
färden. 

 ▶ För längre turer i kyla kan du också isolera 
det med ett termoskydd. Sådana hittar 
du hos din återförsäljare.

Skötsel Tips för rätt eBike-skötsel

 ▶ Rengör din eBike regelbundet 
Du bör helst rengöra din eBike 
efter varje tur för att förhindra 
att smuts samlas. 

 ▶ Ta bort elektroniken innan 
rengöring 
Ta bort batteriet och displayen 
för att skydda dem. Om 
elektroniska komponenter är 
fastmonterade på din eBike  
kan du täcka dem med en duk 
eller folie. 

 ▶ Använd en svamp eller borste 
Använd aldrig ångtvätt eller 
högtryckstvätt, eftersom vatten 
kan tränga in i känsliga 
komponenter som t.ex. 
drivenheten. 

 ▶ Välj ett lämpligt 
rengöringsmedel 
Cykelschampo och 
rengöringsprodukter från 
fackhandeln är lämpliga för 
rengöring av din eBike och 
är mindre aggressiva.

 ▶ Var noga med skivbromsarna 
Skivbromsarna är särskilt 
känsliga för vätskor och fett. Se 
därför till att det inte  kommer 
smörjmedel på skivbromsarna 
när du smörjer kedjan. 

 ▶ Avsluta rengöringen med  
ett funktionstest 
Har batteriet satts in ordentligt? 
Fungerar drivenheten utan 
problem? Reagerar systemet 
korrekt när du trycker  
på knapparna? 

 ▶ Kontrollera komponenterna 
Bromsar, lampor, skruvar  
och däcktryck bör också 
kontrolleras regelbundet mellan 
de enskilda rengöringarna.  
Om det uppstår slitage är det 
dags att utföra service  
på komponenterna.

Batteriet förser din eBike 
med energi – ju längre 
det räcker, desto längre 
kan du njuta av cyklingen. 
Det är skäl nog för att 
ta väl hand om det.

Hur sköter
jag min eBike?

Damm på sommaren, lera och 
 vägsalt på vintern: Smutsen måste 
bort! Men en eBike är ett komplext 

system. Med massor av elektronik och ett 
energiladdat eBike-batteri är det fel att ta till 
högtryckstvätten. Vi har sammanställt några 
tips om hur du sköter om din eBike på bästa 
sätt och håller den i gott skick i många år.
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Varje produkt är bara så bra  
som den tillhörande servicen.  
Därför utbildar vi återförsäljare  

och deras verkstadspersonal till 
eBikespecialister genom omfattande kurser. 
Vare sig det gäller personlig rådgivning, 
regelbundna programvaruuppdateringar, 
serviceförfrågningar eller omfattande 
kontroller: Tillsammans med eBikespecialister 
från fackhandeln ser vi till att du får en 
speciell cykelupplevelse.

Vem servar
min eBike?

Tillsammans  
mot eBike-trimning 

För din och andra trafikanters säkerhet 
och för skydd av eBike-systemet bedriver 
Bosch eBike Systems en aktiv kampanj 
mot trimning. På en eBike stänger 
motorn av trampassistansen så snart  
25 kilometer i timmen har uppnåtts. 
 Boschprogramvaran känner av när en 
eBike har manipulerats. Då går den över 
till nödgångsdrift och minskar assistan-
sen. På så sätt blir trimning ointressant 
från början och du är säkrare på vägen. 
Det är dock möjligt att cykla snabbare  
än 25 kilometer i timmen: På raksträckor 
eller i nedförsbackar skiljer sig eBikes 
inte på något sätt mot vanliga cyklar och 
du kan också nå högre hastigheter genom 
att använda mer av din egen kraft.

Service och reparation Servicebesök  
hos återförsäljaren

Regelbundna servicekontroller är viktiga
för att din eBike ska fungera korrekt. 
Många återförsäljare erbjuder en första 
inspektion, som sker ungefär fyra veckor 
efter köpet eller efter att 300 kilometer 
har körts. Efter den första kontrollen ska 
återförsäljaren också fastställa när inom 
serviceintervallet som det är dags för 
nästa besök. En påminnelse visas då i 
displayen. Mekaniska komponenter som 
bromsar, bromsbelägg och däckprofiler 
bör också underhållas regelbundet av en 
återförsäljare.

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE
Du hittar experten på din eBike 
via vår tjänst Sök återförsäljare
bosch-ebike.se/aaterfoersaeljarsoekning

Byta eller reparera batteriet?

eBike-batterier är förslitningsdelar och kapaciteten hos alla litiumjonbatterier
försämras med tiden. Av säkerhetsskäl bör defekta, gamla eller "uttjänta"
batterier inte repareras eller rekonditioneras, utan i stället lämnas in till
återvinning enligt lokala föreskrifter. Av säkerhetsskäl avråder Bosch därför
starkt ifrån att utföra några reparationer. I sådana fall krävs ett komplett byte
av produkten.

Effektiv problemlösare

Bosch eBike Systems ger utbildade 
 återförsäljare tillgång till DiagnosticTool, 
som kan användas för att snabbt och 
 målinriktat läsa av och åtgärda felmedde-
landen. Verktyget kan också användas  
för att konfigurera din eBike individuellt, 
installera nya funktioner eller visa de 
senaste programvaruuppdateringarna.  
Din återförsäljare kan ge dig en detaljerad 
rapport om den utförda servicen.
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har de CO2-utsläpp som uppstår
vid tillverkningen av din eBike
kompenserats, om du lämnar
bilen hemma.

Efter cirka

800km

Hållbar cykling Mindre är mer:  
CO2-utsläpp i jämförelse*

g/pkm**

Varför är min
eBike värd att
använda nu och
i framtiden?

Vi är övertygade om att hållbarhet
är ett samhällsprojekt. Alla kan
bidra till att spara resurser och

minska utsläppen. Framför allt i trafiken:
Vår rörlighet orsakar mer än en femtedel
av världens koldioxidutsläpp. Med din eBike
bidrar du till att minska detta värde.

Tips för hållbar eBiking

 ▶ Ladda ditt batteri med grön el 
All ström är inte lika bra. Om du använder 
grön el för att ladda batteriet är du ännu  
mer miljövänlig. 

 ▶ Cykla sparsamt med Eco-läget 
Det är också upp till dig hur mycket ström 
din eBike gör av med. I Eco-läget tar du dig 
från A till B på ett extra sparsamt sätt. 

 ▶ Ta regelbundet din eBike till en kontroll 
Regelbundna servicebesök håller din eBike 
i gott skick och förlänger dess livslängd. 
Återförsäljarna kan snabbt se om något 
är fel med batteriet eller förslitningsdelar 
(t.ex. kedja, däck och bromsbelägg). 

 ▶ Återvinn ditt begagnade batteri 
Korrekt återvinning av batterier bidrar 
i hög grad till hållbarheten. Din 
eBikeåterförsäljare hjälper dig gärna och 
återvinner ditt gamla batteri gratis.

Respekt och hänsyn

Oförglömliga stunder med din eBike och
en medveten samverkan med naturen och
andra trafikanter kan kombineras på bästa 
sätt. Dessa sex riktlinjer hjälper dig att göra 
din tur genom naturen hänsynsfull:

▶ Håll dig på vägar, stigar och leder

▶ Undvik att lämna bromsspår

▶ Anpassa ditt tempo

▶ Var uppmärksam på andra trafikanter

▶ Visa hänsyn till djur

▶ Förbered dina turer noggrant

 * CO₂-utsläpp (i g/km) för en pedelec i drift, källa: egen beräkning tillsammans 
  med TÜV Rheinland Energy GmbH; alla andra transportmedel: CO₂-ekvivalenter 
  i g/pkm**, källa: Tyska miljödepartementet
** Personkilometer

HÅLLBARHET
Vi satsar på att bli mer hållbara. 
Mer information hittar du här:
bosch-ebike.se/hallbarhet24 25



Har du
fortfarande
frågor?

Frågor och svar

Help Center

I vårt Help Center hittar du svar
på de vanligaste frågorna. I det smarta
systemet kan du också starta Help
Center bekvämt via eBike Flow-appen.

How to-videos

I våra How to-videos får du svar och
användbara tips om våra produkter
och funktioner.

Vi har svaren!

HELP CENTER
bosch-ebike.com/ 
help-center

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

Ju fler kilometer, desto fler
gemensamma upplevelser: Med tiden
kommer det säkert att dyka

upp en eller annan fråga om din eBike,
komponenterna eller de digitala funktionerna,
som vi gärna svarar på. Du hittar många
användbara anvisningar för våra produkter
och funktioner i våra How to-videos. Vanliga
frågor besvarar vi i vårt Help Center.
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