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Veiligheidsvoorschriften
Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwij-
zingen. Onachtzaamheden bij het naleven van 
de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen 
kunnen elektrische schok, brand en/of zware 
verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen 
voor de toekomst.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip „accu” heeft 
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.
 Gebruik de boordcomputer niet als greep. Als u de eBike 

aan de boordcomputer optilt, kunt u de boordcomputer 
onherstelbare schade toebrengen.

 Laat u niet door de weergave van de boordcomputer af-
leiden. Als u zich niet uitsluitend op het verkeer concen-
treert, loopt u gevaar in een ongeval verwikkeld te raken. 
Als u, naast het wisselen van de ondersteuningsniveaus, 
gegevens in uw boordcomputer wilt invoeren, stop dan en 
voer de betreffende gegevens in.

 Lees de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen in de 
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem alsook in 
de gebruiksaanwijzing van uw eBike.

Product- en vermogensbeschrijving
Gebruik volgens bestemming
De boordcomputer Intuvia is voor de besturing van een Bosch 
eBike-systeem en voor de weergave van rijgegevens be-
stemd. 
Naast de hier beschreven functies kan het zijn dat op elk mo-
ment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en 
het uitbreiden van functies worden geïmplementeerd.

Afgebeelde componenten
De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrek-
king op de weergaven op de pagina’s met afbeeldingen aan 
het begin van de handleiding.
Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, af-
hankelijk van de uitrusting van uw eBike, van de werkelijke 
omstandigheden in geringe mate afwijken.

1 Toets indicatiefunctie „i”
2 Toets fietsverlichting
3 Boordcomputer
4 Houder boordcomputer
5 Aan-/uittoets boordcomputer

6 Reset-toets „RESET”
7 USB-aansluitopening
8 Beschermkapje van USB-aansluiting
9 Bedieningseenheid

10 Toets indicatiefunctie „i” op bedieningseenheid
11 Toets ondersteuning verlagen/terug bladeren „–”
12 Toets ondersteuning verhogen/vooruit bladeren „+”
13 Toets hulp bij het lopen „WALK”
14 Vergrendeling boordcomputer
15 Blokkeerschroef boordcomputer

USB-laadkabel (Micro A–Micro B)*
* niet afgebeeld, als toebehoren verkrijgbaar

Weergave-elementen boordcomputer
a Weergave ondersteuning geleverd door aandrijving
b Indicatie ondersteuningsniveau
c Indicatie verlichting
d Tekstdisplay
e Waarde-indicatie
f Snelheidsmeterindicatie
g Schakeladvies: schakel op naar een hogere versnelling
h Schakeladvies: schakel af naar een lagere versnelling
i Accuoplaadindicatie

Technische gegevens
Boordcomputer Intuvia
Productnummer 1 270 020 906/909
Laadstroom 
USB-aansluiting max. mA 500
Laadspanning 
USB-aansluiting V 5
USB-laadkabel 1) 1 270 016 360
Bedrijfstemperatuur °C –5...+40
Bewaartemperatuur °C –10...+50
Laadtemperatuur °C 0...+40
Lithium-Ion-accu intern V

mAh
3,7

230
Type bescherming 2) IP 54 (stof- en spat-

waterbescherming)
Gewicht, ca. kg 0,15
1) wordt niet standaard meegeleverd
2) bij gesloten USB-beschermkapje
Bosch eBike-systeem gebruikt FreeRTOS (zie www.freertos.org)
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Montage
Accu plaatsen en uitnemen
Voor het plaatsen van de eBike-accu in de eBike en voor het 
uitnemen dient u de gebruiksaanwijzing van de accu te lezen 
en in acht te nemen.

Boordcomputer plaatsen en uitnemen 
(zie afbeelding A)
Voor het plaatsen van de boordcomputer 3 schuift u hem van 
voren in de houder 4.
Voor het uitnemen van de boordcomputer 3 drukt u op de 
vergrendeling 14 en schuift u hem naar voren uit de houder 4.
 Als u de eBike parkeert, verwijdert u de boordcompu-

ter. 
Het is mogelijk om de boordcomputer in de houder tegen het 
verwijderen te beveiligen. Demonteer hiervoor de houder 4 
van het stuur. Plaats de boordcomputer in de houder. Schroef 
de blokkeerschroef 15 (schroefdraad M3, 8 mm lang) van on-
deren in de daarvoor bestemde schroefdraad van de houder. 
Monteer de houder opnieuw op het stuur.
Opmerking: De blokkeerschroef is geen diefstalbeveiliging.

Gebruik
Ingebruikneming
Voorwaarden
Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden als de vol-
gende voorwaarden vervuld zijn:
– Een voldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiksaan-

wijzing van de accu).
– De boordcomputer is juist in de houder geplaatst (zie 

„Boordcomputer plaatsen en uitnemen”, pagina 
Nederlands–2).

– De snelheidssensor is correct aangesloten (zie gebruiks-
aanwijzing van de aandrijfeenheid).

eBike-systeem in- en uitschakelen
Als u het eBike-systeem wilt inschakelen, heeft u de volgen-
de mogelijkheden:
– Is de boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al in-

geschakeld, dan wordt het eBike-systeem automatisch in-
geschakeld.

– Druk bij een geplaatste boordcomputer en geplaatste 
eBike-accu een keer kort op de aan/uittoets 5 van de 
boordcomputer.

– Druk bij geplaatste boordcomputer op de Aan/Uit-toets 
van de eBike-accu (er zijn fietsfabrikant-oplossingen mo-
gelijk waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de ac-
cu bestaat; zie gebruiksaanwijzing van de accu).

De aandrijving wordt geactiveerd zodra u op de pedalen trapt 
(behalve bij de functie duwhulp of in het ondersteuningsni-
veau „OFF”). Het motorvermogen richt zich naar het ingestel-
de ondersteuningsniveau aan de boordcomputer. Zodra het 
systeem geactiveerd wordt, verschijnt gedurende korte tijd 
„Active Line/Performance Line” op het display.
Zodra u bij normaal gebruik niet meer op de pedalen trapt of 
zodra u een snelheid van 25/45 km per uur heeft bereikt, 
wordt de ondersteuning door de aandrijving van de eBike uit-
geschakeld. De aandrijving wordt automatisch weer geacti-
veerd zodra u op de pedalen trapt of de snelheid onder 
25/45 km per uur daalt.
Als u het eBike-systeem wilt uitschakelen, heeft u de volgen-
de mogelijkheden:
– Druk op de aan-/uittoets 5 van de boordcomputer.
– Schakel de eBike-accu met de Aan/Uit-toets ervan uit (er 

zijn specifieke oplossingen van fietsfabrikanten mogelijk 
waarbij geen toegang tot de Aan/Uit-toets van de accu be-
staat; zie gebruiksaanwijzing van de fietsfabrikant).

– Verwijder de boordcomputer uit de houder.
Als de eBike zo’n 10 minuten lang niet beweegt en er geen 
knop op de boordcomputer wordt ingedrukt, zal het eBike-sy-
steem zichzelf automatisch uitschakelen om energie te be-
sparen.

eShift (optioneel)
Onder eShift verstaat men de opname van elektronische 
schakelsystemen in het eBike-systeem. De eShift-componen-
ten zijn door de fabrikant elektrisch met de aandrijfeenheid 
verbonden. De bediening van de elektronische schakelsyste-
men is beschreven in een eigen gebruiksaanwijzing.

Indicaties en instellingen van de boordcomputer
Energievoorziening van de boordcomputer
Zit de boordcomputer in de houder 4, is een voldoende gela-
den accu in de eBike geplaatst en is het eBike-systeem inge-
schakeld, dan wordt de boordcomputer via de accu van de 
eBike van energie voorzien.
Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan ge-
beurt de energievoorziening via een interne accu. Is de inter-
ne accu bij het inschakelen van de boordcomputer zwak, dan 
verschijnt gedurende 3 s „Met fiets verbinden” in de tekstin-
dicatie d. Daarna schakelt de boordcomputer opnieuw uit.
Voor het opladen van de interne accu plaatst u de boordcom-
puter opnieuw in de houder 4 (als een accu in de eBike ge-
plaatst is). Schakel de eBike-accu aan de aan-/uittoets in (zie 
gebruiksaanwijzing van de accu).
U kunt de boordcomputer ook via de USB-aansluiting opla-
den. Open hiervoor de beschermkap 8. Verbind de USB-bus 
7 van de boordcomputer via een passende USB-kabel met 
een gebruikelijke USB-lader of de USB-aansluiting van een 
computer (5 V laadspanning; max. 500 mA laadstroom). In 
de tekstindicatie d van de boordcomputer verschijnt „USB 
aangesloten”. 
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Boordcomputer in-/uitschakelen
Voor het inschakelen van de boordcomputer drukt u kort op 
de aan-/uittoets 5. De boordcomputer kan (bij voldoende ge-
laden interne accu) ook ingeschakeld worden als deze niet in 
de houder geplaatst is.
Voor het uitschakelen van de boordcomputer drukt u op de 
aan-/uittoets 5.
Is de boordcomputer niet in de houder geplaatst, dan scha-
kelt deze zich 1 minuut nadat de laatste toets is ingedrukt om 
energiebesparende reden uit.
 Als u uw eBike meerdere weken niet gebruikt, neem de 

boordcomputer dan uit zijn houder. Bewaar de boord-
computer in een droge omgeving bij kamertemperatuur. 
Laad de accu van de boordcomputer regelmatig op (uiter-
lijk om de 3 maanden).

Accuoplaadindicatie
De acculaadindicatie i geeft de laadtoestand van de eBike-
accu aan, niet de laadtoestand van de interne accu van de 
boordcomputer. De laadtoestand van de eBike-accu kan 
eveneens aan de LED’s aan de accu zelf afgelezen worden.

Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blijft 
de laatst weergegeven acculaadtoestand opgeslagen.
Wordt een eBike met twee accu’s gebruikt, dan geeft de accu-
laadtoestandsindicatie i het vulpeil van beide accu’s aan.

Worden aan een eBike met twee ge-
plaatste accu’s beide accu’s aan de fiets 
geladen, dan wordt op het display de 
laadvoortgang van de beide accu’s 
weergegeven (op de afbeelding wordt 
net de linker accu geladen). Welke van 
de beide accu’s net geladen wordt, kunt 
u aan de knipperende indicatie aan de 
accu herkennen.

Ondersteuningsniveau instellen
U kunt aan de bedieningseenheid 9 instellen hoe sterk de 
eBike-aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het onder-
steuningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd 
worden.
Opmerking: In sommige uitvoeringen is het ondersteunings-
niveau mogelijk vooraf ingesteld en kan dit niet worden gewij-
zigd. Het is ook mogelijk dat er uit minder ondersteuningsni-
veaus dan hier vermeld kan worden gekozen.
Als de eBike door de fabrikant met de „eMTB Mode” werd ge-
configureerd, dan verschijnt bij gebruik van de Intuvia op het 
display even „eMTB Mode”, wanneer het ondersteuningsni-
veau „SPORT” wordt gekozen. In de „eMTB Mode” worden 
de ondersteuningsfactor en het draaimoment dynamisch af-
hankelijk van de trapkracht op de pedalen aangepast. De 
„eMTB Mode” is alleen beschikbaar voor aandrijvingen van 
de Performance Line CX.
De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be-
schikking:
– „OFF”: de motorondersteuning is uitgeschakeld, de eBike 

kan zoals bij een normale fiets alleen door te trappen wor-
den voortbewogen. De duwhulp kan op dit ondersteu-
ningsniveau niet worden geactiveerd.

– „ECO”: effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie 
voor maximaal bereik

– „TOUR”: gelijkmatige ondersteuning voor tochten met 
groot bereik

– „SPORT”/„eMTB”:
„SPORT”: krachtige ondersteuning voor sportief rijden op 
heuvelachtige stukken en voor rijden in de stad
„eMTB”: optimale ondersteuning op elk terrein, sportief 
vertrekken, verbeterde dynamiek, maximale prestatie.

– „TURBO”: maximale ondersteuning bij flink doortrappen, 
voor sportief rijden

Voor het verhogen van het ondersteuningsniveau drukt u zo 
vaak op de toets „+” 12 aan de bedieningseenheid tot het ge-
wenste ondersteuningsniveau op de indicatie b verschijnt, 
voor het verlagen op de toets „–” 11.
Het opgeroepen motorvermogen verschijnt op de indicatie a. 
Het maximale motorvermogen hangt van het gekozen onder-
steuningsniveau af.
Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blijft 
het laatst weergegeven ondersteuningsniveau opgeslagen, 
de indicatie a van het motorvermogen blijft leeg.

Samenspel van eBike-systeem en versnellingen
Ook met de eBike-aandrijving kunt u de versnellingen net als 
bij een normale fiets gebruiken (zie daarvoor de gebruiksaan-
wijzing van uw eBike).
Onafhankelijk van de aard van de versnelling is het raadzaam 
om tijdens het schakelen het trappen kort te onderbreken. 
Daardoor wordt het schakelen vergemakkelijkt en de slijtage 
van de aandrijflijn beperkt.

In de indicatie i komt elk streepje in het accusymbool overeen 
met ongeveer 20 % van de capaciteit:

De eBike-accu is volledig geladen.
De eBike-accu moet bijgeladen worden.
De LED’s van de laadtoestandsindicatie aan de 
accu gaan uit. De capaciteit voor de ondersteuning 
van de aandrijving is opgebruikt en de ondersteu-
ning wordt uitgeschakeld. De resterende capaci-
teit wordt voor de verlichting en de boordcompu-
ter ter beschikking gesteld, de indicatie knippert.
De capaciteit van de eBike-accu volstaat voor nog 
ongeveer 2 uur fietsverlichting. Met andere ver-
bruikers (bijv. automatische transmissie, laden 
van externe toestellen aan de USB-aansluiting) 
wordt hierbij geen rekening gehouden.

OF

MPH
KM/
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Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke 
krachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.
Volg daarom de schakeltips die u door de indicaties g en h op 
uw display gegeven worden. Wordt de indicatie g weergege-
ven, dan moet u in een hogere versnelling met lagere trapfre-
quentie schakelen. Wordt de indicatie h weergegeven, dan 
moet u een lagere versnelling met hogere trapfrequentie 
kiezen.

Fietsverlichting in-/uitschakelen
In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem ge-
voed wordt, kunnen via de boordcomputer met de toets 2 te-
gelijk voorlicht en achterlicht in- en uitgeschakeld worden.
Bij het inschakelen van de verlichting verschijnt „Licht aan” 
en bij het uitschakelen van de verlichting „Licht uit” geduren-
de ca. 1 seconde op het tekstdisplay d. Bij ingeschakeld licht 
wordt het verlichtingssymbool c weergegeven.
Het in- en uitschakelen van de fietsverlichting heeft geen in-
vloed op de achtergrondverlichting van het display.

Hulp bij het lopen in- en uitschakelen
De functie hulp bij het lopen kan het lopen met de eBike ver-
gemakkelijken. De snelheid in deze functie is afhankelijk van 
de ingeschakelde versnelling en kan maximaal 6 km per uur 
bereiken. Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de 
snelheid in de functie hulp bij het lopen (bij volledig ver-
mogen).
 De functie hulp bij het lopen mag uitsluitend bij het lo-

pen met de eBike worden gebruikt. Als de wielen van de 
eBike bij het gebruik van de hulp bij het lopen geen contact 
met de grond maken, bestaat gevaar voor letsel.

Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets 
„WALK” aan uw boordcomputer. Druk na de activering bin-
nen 3 s op de toets „+” en houd deze toets ingedrukt. De aan-
drijving van de eBike wordt ingeschakeld.
Opmerking: De duwhulp kan op het ondersteuningsniveau 
„OFF” niet worden geactiveerd.
De duwhulp wordt uitgeschakeld zodra een van de volgende 
situaties van toepassing is:
– u laat de toets „+” 12 los,
– de wielen van de eBike worden geblokkeerd (bijv. door 

remmen of stoten tegen een been),
– de snelheid overschrijdt 6 km/h.
Opmerking: Bij eigen systemen kan de duwhulp door het in-
drukken van de „WALK”-toets direct gestart worden.
De werkwijze van de duwhulp is onderhevig aan specifieke 
nationale bepalingen en kan daarom afwijken van de hierbo-
ven genoemde beschrijving. 

Indicaties en instellingen van de boordcomputer
Snelheids- en afstandsindicaties
In de snelheidsmeterindicatie f wordt altijd de actuele snel-
heid weergegeven.
In de functie-indicatie (combinatie van tekstindicatie d en 
waarde-indicatie e) kunt u kiezen uit de volgende functies:
– „Tijd”: actuele tijd
– „Maximum”: sinds de laatste reset bereikte maximale 

snelheid
– „Gemiddelde”: sinds de laatste reset bereikte gemiddel-

de snelheid
– „Rijtijd”: Rijtijd sinds de laatste reset
– „Bereik”: te verwachten bereik met de aanwezige accula-

ding (bij gelijkblijvende voorwaarden zoals ondersteu-
ningsniveau, routeprofiel, enz.)

– „Afstand totaal”: indicatie van de totaal met de eBike af-
gelegde afstand (niet resetbaar)

– „Afstand”: sinds de laatste reset afgelegde afstand
Druk voor het wisselen in de indicatiefunctie op de toets „i” 
1 aan de boordcomputer of op de toets „i” 10 aan de bedie-
ningseenheid tot de gewenste functie weergegeven wordt.
Voor een reset van „Afstand”, „Rijtijd” en „Gemiddelde” 
gaat u naar een van deze drie functies en drukt u vervolgens zo 
lang op de toets „RESET” 6 tot de indicatie op nul wordt ge-
zet. Daarmee heeft ook een reset plaatsgevonden van de 
waarden van de beide andere functies.
Voor een reset van „Maximum” gaat u naar deze functie en 
drukt u vervolgens zo lang op de toets „RESET” 6 tot de indi-
catie op nul wordt gezet.
Voor de reset van „Bereik” gaat u naar deze functie en drukt 
u dan op de toets „RESET” 6 tot de indicatie op de waarde van 
de fabrieksinstelling teruggezet is.
Wordt de boordcomputer uit de houder 4 genomen, dan blij-
ven alle waarden van de functies opgeslagen en kunnen deze 
verder weergegeven worden.

Basisinstellingen weergeven en aanpassen
Indicaties en wijzigingen van de basisinstellingen zijn mogelijk 
onafhankelijk van het feit of de boordcomputer in de houder 
4 geplaatst is of niet. Een aantal instellingen zijn alleen zicht-
baar en wijzigbaar als de bedieningscomputer wordt ge-
bruikt. Afhankelijk van de uitvoering van uw eBike ontbreken 
er mogelijk enkele menu-items.
Als u naar het menu Basisinstellingen wilt gaan, drukt u tege-
lijkertijd zo lang op de toets „RESET” 6 en de toets „i” 1 tot in 
de tekstindicatie d „Configuratie” verschijnt.
Druk voor het wisselen tussen de basisinstellingen op de 
toets „i” 1 aan de boordcomputer tot de gewenste basisinstel-
ling weergegeven wordt. Is de boordcomputer in de houder 4 
geplaatst, dan kunt u ook de toets „i” 10 aan de bedienings-
eenheid indrukken.
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Om de basisinstellingen te wijzigen, drukt u voor het ver-
minderen of bladeren naar onderen op de aan-/uittoets 5 
naast de indicatie „–” of voor het verhogen of bladeren naar 
boven op de toets verlichting 2 naast de indicatie „+”.
Is de boordcomputer in de houder 4 geplaatst, dan is de wijzi-
ging ook met de toetsen „–” 11 resp. „+” 12 aan de bedie-
ningseenheid mogelijk.
Om de functie te verlaten en de gewijzigde instelling op te 
slaan, drukt u op de toets „RESET” 6 gedurende 3 s.
U kunt kiezen uit de volgende basisinstellingen:
– „– Tijd +”: U kunt de actuele tijd instellen. Als u de instel-

toetsen langer indrukt, verandert de tijdsaanduiding snel-
ler.

– „– Wielomtrek +”: U kunt deze door de fabrikant ingestel-
de waarde met ±5 % veranderen. Dit menu-item wordt al-
leen weergegeven als de boordcomputer zich in de houder 
bevindt.

– „– Nederlands +”: U kunt de taal van de teksten wijzigen. 
U kunt kiezen uit Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, 
Spaans, Italiaans, Portugees en Zweeds.

– „Eenheid km/mi +”: U kunt snelheid en afstand in kilome-
ters of mijlen laten weergeven.

– „– Tijdformaat +”: U kunt de tijd in de 12-uur- of 24-uur-
indeling laten weergeven.

– „– Schakeltip Aan/Uit +”: U kunt de indicatie van het 
schakeladvies in- of uitschakelen.

– „Gebruiksduur totaal”: Weergave van de totale tijdsduur 
waarmee met de eBike is gereden (kan niet gewijzigd wor-
den).

– „Displ. vx.x.x.x”: Dit is de softwareversie van het display.
– „DU vx.x.x.x”: Dit is de softwareversie van de aandrijfeen-

heid. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de 
boordcomputer zich in de houder bevindt.

– „DU  xxxxxxxxx”: Dit is het serienummer van de 
aandrijfeenheid.  Dit menu-item wordt alleen weergegeven 
als de boordcomputer zich in de houder bevindt.

– „ Service MM/JJJJ”: Dit menu-item wordt weergege-
ven als de fietsfabrikant een vaste servicetermijn heeft be-
paald.

– „ Serv. xx km/mi”: Dit menu-item wordt weergegeven 
na het bereiken van een bepaalde rijafstand waarvoor de 
fietsfabrikant een servicetermijn heeft bepaald.

– „Bat. vx.x.x.x”: Dit is de softwareversie van de accu. Dit 
menu-item wordt alleen weergegeven als de boordcompu-
ter zich in de houder bevindt.

– „1. Bat. vx.x.x.x”: bij het gebruik van 2 accu’s is dit de 
softwareversie van een accu. Dit menu-item wordt alleen 
weergegeven als de boordcomputer zich in de houder 
bevindt.

– „2. Bat. vx.x.x.x”: bij het gebruik van 2 accu’s is dit de 
softwareversie van de andere accu. Dit menu-item wordt 
alleen weergegeven als de boordcomputer zich in de hou-
der bevindt.

Indicatie foutcode
De componenten van het eBike-systeem worden voortdurend 
automatisch gecontroleerd. Als een fout wordt vastgesteld, 
verschijnt de desbetreffende foutcode in de tekstindicatie d.
Druk op een willekeurige toets aan de boordcomputer 3 of 
aan de bedieningseenheid 9 om naar de standaardindicatie 
terug te keren.

Afhankelijk van de aard van de fout wordt de aandrijving in-
dien nodig automatisch uitgeschakeld. Verder rijden zonder 
ondersteuning door de aandrijving is echter altijd mogelijk. 
Laat de eBike controleren voordat u er opnieuw mee gaat rij-
den.
 Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseer-

de fietsenhandelaar uitvoeren. 

Code Oorzaak Oplossing
410 Een of meerdere toetsen van de 

boordcomputer zijn geblokkeerd.
Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen 
vuil. Reinig de toetsen indien nodig.

414 Verbindingsprobleem van 
bedieningseenheid

Aansluitingen en verbindingen laten controleren

418 Een of meer toetsen van de 
bedieningseenheid zijn geblokkeerd.

Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedrongen 
vuil. Reinig de toetsen indien nodig.

419 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

422 Verbindingsprobleem van 
aandrijfeenheid

Aansluitingen en verbindingen laten controleren

423 Verbindingsprobleem van de 
eBike-accu

Aansluitingen en verbindingen laten controleren

424 Communicatiefout van de 
componenten onderling

Aansluitingen en verbindingen laten controleren
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426 Interne tijdoverschrijdingsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. Het is in deze fouttoestand niet 
mogelijk om de omtrek van de banden weer te geven of aan te passen in 
het menu met basisinstellingen. 

430 Interne accu van de boordcomputer 
leeg

Boordcomputer opladen (in de houder of via USB-aansluiting)

431 Softwareversiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

440 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

450 Interne Softwarefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

460 Fout aan de USB-aansluiting Verwijder de kabel van de USB-aansluiting van de boordcomputer. Als het 
probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw 
Bosch eBike-dealer. 

490 Interne fout van de boordcomputer Boordcomputer laten controleren
500 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 

contact op met uw Bosch eBike-dealer. 
502 Fout in de fietsverlichting Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling. Start het systeem 

opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw 
Bosch eBike-dealer. 

503 Fout van snelheidssensor Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

510 Interne sensorfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

511 Interne fout van aandrijfeenheid Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

530 Accufout Schakel de eBike uit, verwijder de eBike-accu en plaats de eBike-accu er 
opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, 
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

531 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

540 Temperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel 
het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane tempera-
tuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als 
het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-
dealer. 

550 Een niet toegestane verbruiker werd 
herkend.

Verwijder de verbruiker. Start het systeem opnieuw. Als het probleem 
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

580 Softwareversiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

591 Authenticatiefout Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem er op-
nieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, 
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

592 Incompatibel component Compatibel display plaatsen. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

593 Configuratiefout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

Code Oorzaak Oplossing
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Energievoorziening van extern apparaten via 
USB-aansluiting
Met de USB-aansluiting kunnen de meeste apparaten, die via 
USB-aansluiting van stroom worden voorzien (bijvoorbeeld 
diverse mobiele telefoons), gebruikt en opgeladen worden.
Voorwaarde voor het laden is dat de boordcomputer en een 
voldoende geladen accu in de eBike geplaatst zijn.
Open het beschermkapje 8 van de USB-aansluiting op de 
boordcomputer. Verbind de USB-aansluiting van het externe 
apparaat met de USB-laadkabel Micro A–Micro B (verkrijg-
baar via uw Bosch eBike-dealer) met de USB-aansluiting 7 op 
de boordcomputer. 

Na ontkoppeling moet de USB-aansluiting met behulp van het 
beschermkapje 8 zorgvuldig worden gesloten.
 Een USB-verbinding is geen waterdichte koppeling. Bij 

het fietsen in de regel mag er geen extern apparaat 
aangesloten zijn en moet de USB-aansluiting 8 volledig 
zijn afgedekt door het beschermkapje.

595, 596 Communicatiefout Controleer de bekabeling naar de versnelling en start het systeem 
opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw 
Bosch eBike-dealer. 

602 Interne accufout tijdens het laden Scheid het laadapparaat van de accu. Start het eBike-systeem opnieuw. 
Sluit het laadapparaat op de accu aan. Als het probleem blijft bestaan, 
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

602 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

603 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

605 Accutemperatuurfout De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel 
het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid tot het toegestane tempera-
tuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als 
het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-
dealer. 

605 Accutemperatuurfout tijdens het 
laden

Scheid het laadapparaat van de accu. Laat de accu afkoelen. Als het pro-
bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

606 Externe accufout Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem 
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

610 Accuspanningsfout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 
contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

620 Fout laadapparaat Vervang het laadapparaat. Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
640 Interne accufout Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan 

contact op met uw Bosch eBike-dealer. 
655 Meervoudige accufout Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem er 

opnieuw in. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, 
neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. 

656 Softwareversiefout Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer zodat hij de Software-
update uitvoert.

7xx Versnellingsfout Gelieve de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de versnelling in acht 
te nemen.

Geen 
indicatie

Interne fout van de boordcomputer Herstart uw eBike-systeem door het uit- en opnieuw inschakelen.

Code Oorzaak Oplossing
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Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet 
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd 
worden.
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zachte, 
alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reinigings-
middelen.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch 
controleren (o.a. mechaniek, actualiteit van de systeemsoft-
ware).
Bijkomen kan de fietsfabrikant of fietshandelaar voor de ser-
vicebeurt een kilometerstand en/of een periode ten grond-
slag leggen. In dit geval zal de boordcomputer na elk inschake-
len de uit te voeren servicebeurt op het tekstdisplay d met 
„ Service” 4 s lang weergeven.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met 
een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadviezen
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compo-
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
Contactgegevens van de erkende rijwielhandel vindt u op de 
internetpagina www.bosch-ebike.com

Vervoer
Wanneer u uw eBike buiten uw auto, bijv. op een fiets-

drager, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer 
en de eBike-accu om beschadigingen te vermijden. 
(Boordcomputers die niet op een houder gestoken kunnen 
worden, kunnen niet van de fiets genomen worden. In dit 
geval kan de boordcomputer op de fiets blijven.)

De accu’s vallen onder de vereisten van het recht i.v.m. ge-
vaarlijke goederen. Onbeschadigde accu’s kunnen door de 
privégebruiker zonder verdere verplichtingen over de weg ge-
transporteerd worden.
Bij het transport door professionele gebruikers of bij het 
transport door derden (bijv. luchttransport of transportbe-
drijf) moeten specifieke vereisten aan verpakking en aandui-
ding in acht genomen worden (bijv. voorschriften van de 
ADR). Indien nodig kan bij de voorbereiding van het verzend-
stuk het advies van een expert voor gevaarlijke goederen in-
gewonnen worden.
Neem bij alle vragen over het vervoer van de accu’s contact op 
met een erkende rijwielhandel. Bij de rijwielhandel kunt u ook 
een geschikte transportverpakking bestellen.

Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedienings-
eenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier 
afgevoerd worden.

Gooi een eBike of componenten daarvan niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moe-
ten niet meer bruikbare elektrische apparaten 
en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG 
moeten defecte of lege accu’s en batterijen apart 
worden ingezameld en op een voor het milieu 
verantwoorde wijze worden gerecycled.

De in de boordcomputer geïntegreerde accu mag alleen uitge-
nomen worden om af te voeren. Door het openen van de be-
huizingsschakelaar kan de boordcomputer vernietigd wor-
den.
Gelieve niet meer bruikbare accu’s en boordcomputers bij 
een geautoriseerde fietsenhandelaar af te geven.

Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte 
„Vervoer”, pagina Nederlands–8 en 
neem deze in acht.

Wijzigingen voorbehouden.

OBJ_BUCH-2795-002.book  Page 8  Wednesday, April 19, 2017  11:55 AM




