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I. Inleiding

Deze handleiding is een aanvullende handleiding voor uw Bosch 
systeeminstructies. Hier vindt u informatie over het plaatsen en 
verwijderen van de accu en algemene informatie over bediening, gebruik, 
instandhouding en het onderhoud van de Pedelecs Bosch Integrale 0.5. 

GEVAAR 

Lees vóór gebruik eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing van  
de Pedelec. Lees ook de bijlage en neem deze in acht  II. Bijlage 
p. NL-5. Zorg dat u vertrouwd bent met de betekenis en presentatie 
van de veiligheidsinstructies. Neem in elk geval contact op met uw 
vakhandelaar als er iets niet duidelijk is  III.  Vakhandelaren p. NL-7. 
Niet-naleving van de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen 
kan leiden tot overlijden, zware verwondingen en/of beschadiging. De 
aansprakelijkheid, de waarborg en - indien beschikbaar - de garantie 
van de fabrikant vervallen, indien de verwondingen en schade 
ontstaan zijn door niet-naleving van de veiligheidsinstructies en 
gebruiksaanwijzingen.

Zorg ervoor dat uw vakhandelaar u alle documenten heeft bezorgd 
die	bij	de	fiets	horen.	Bewaar	deze	gebruiksaanwijzing	en	bijlage	
voor toekomstige referentie. De gebruiksaanwijzing en bijlage 
moeten doorgegeven worden aan iedereen die deze Pedelec 
gebruikt, onderhoudt of repareert. Indien u dit niet doet, kunnen er 
onduidelijkheden voorkomen met overlijden, zware verwondingen en/
of beschadiging als gevolg.

Op onze website www.derby-cycle.com/de/
downloads/downloads.html 
kunt u deze gebruiksaanwijzing, de 
'Originele gebruiksaanwijzing | Algemeen' 
en onderdelen van de bijlage als PDF 
downloaden. U vindt daar bovendien links 
naar de websites van de fabrikanten van 
onze onderdelen. 

I.I Verklaring van de veiligheidsinstructies

GEVAAR 

Dit symbool  duidt in combinatie met het signaalwoord 'GEVAAR' 
op een mogelijk gevaarlijke situatie. De niet-naleving van de 
veiligheidsinstructies kan leiden tot de dood of tot zeer zware letsels.

WAARSCHUWING 

Dit symbool  duidt in combinatie met het woord 'WAARSCHUWING' 
op een mogelijk gevaarlijke situatie. De niet-naleving van de 
veiligheidsinstructies kan leiden tot zware letsels.

VOORZICHTIG 

Dit symbool  duidt in combinatie met het signaalwoord 
'VOORZICHTIG' op een mogelijk gevaarlijke situatie. De niet-naleving 
van de veiligheidsinstructies kan leiden tot lichte of beperkte letsels.



 Aanvulling op de gebruiksaanwijzing | Pedelec Bosch Integrale 0.5     NL-5

II. Bijlage

Naast deze gebruiksaanwijzing krijgt u bij uw Pedelec Bosch Integrale 0.5 
een boekje met CD, een onderhoudsboekje, twee conformiteitsverklaringen 
en gebruiksaanwijzingen van de onderdelen. Als u wilt weten wat deze 
documenten inhouden, lees dan de volgende punten.

II.I Boekje en CD

In het Boekje bevindt zich een 'Korte gebruiksaanwijzing', waarin 
staat beschreven hoe u de aandraaimomenten controleert, de pedalen 
monteert en de zadelhoogte kunt veranderen. Bovendien vindt u in het 
achterste deel van het Boekje een CD. Op de CD vindt u de 'Originele 
gebruiksaanwijzing | Algemeen' terug in verschillende talen met algemene 
informatie over de verschillende fietstypes en hun onderdelen. Wanneer 
u een internetverbinding tot stand brengt, vindt u op onze website meer 
informatie. De CD kan afgespeeld worden met elke gangbare PC of laptop. 
Ga hiervoor als volgt te werk:

Werkwijze A

1.  Plaats de CD.

2.  Klik tweemaal met de linkermuisknop op het bestand shelexec.exe.

3.  Kies de gewenste taal.

4.  Selecteer 'Gebruiksaanwijzing van CD openen' of 'Gebruiksaanwijzing 
online op nieuwe versie controleren'.

OPGELET 

Dit symbool  duidt in combinatie met het signaalwoord 'OPGELET' 
op een mogelijk gevaarlijke situatie. De niet-naleving van de 
veiligheidsinstructies kan leiden tot schade aan de Pedelec of de 
onderdelen ervan.

Dit symbool kenmerkt gebruiksinstructies, bijzonder 
nuttige of belangrijke informatie over het product of zijn 
meerwaarde. Dit is geen symbool voor een gevaarlijke of 
schadelijke situatie.

I.II De Pedelec Bosch Integrale 0.5

Uw Pedelec Bosch Integrale 0.5 is een fiets met elektrische 
trapondersteuning (Engels EPAC: Electrically power assisted cycle). Bij 
ingeschakelde ondersteuningsmodus en zolang u op de pedalen trapt, 
ondersteunt de fiets u met een hulpmotor. In hoeverre u ondersteund wilt 
worden, kunt u zelf regelen. De mate van ondersteuning kan in meerdere 
ondersteuningsmodi ingesteld worden. De ondersteuning is daarbij 
afhankelijk van de door u uitgeoefende pedaalkracht en van de cadans 
en rijsnelheid. Als u niet meer op de pedalen trapt, de ondersteuning 
uitschakelt, de accu leeg is of als u sneller gaat dan 25 km/h, dan schakelt 
de ondersteuning uit. Als u sneller dan 25 km/h wilt rijden, dan is het 
noodzakelijk dat u zelf harder op de pedalen trapt. 
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II.II Gebruiksaanwijzingen van de onderdelen

In de gebruiksaanwijzingen van de onderdelen vindt u belangrijke 
informatie over het gebruik en het onderhoud van de onderdelen van uw 
Pedelec. Meestal vindt u daar ook informatie over eventuele garanties. 
Indien er voor het betreffende onderdeel geen specifieke 
gebruiksaanwijzing werd bijgevoegd, raadpleeg dan onze 'Originele 
gebruiksaanwijzing | Algemeen' (CD)  II.I Boekje en CD p. NL-5  
of de website van de betreffende fabrikant van het  
onderdeel. Een lijst van de fabrikanten van onze  
onderdelen vindt u ook op  
www.http://www.derby-cycle.com/de/ 
downloads/downloads.html.

II.III Onderhoudsboekje

In het meegeleverde onderhoudsboekje vindt u de garantiebepalingen, 
een lijst van de slijtage-onderdelen, een fietsbewijs, formulieren voor 
overdracht, onderhoud en vervanging van de houder.

GEVAAR 

Houd het onderhoudsboekje zorgvuldig bij en neem de onderhouds-
periodes in acht. Wanneer slijtage en beschadiging niet op tijd worden 
ontdekt, kunnen er onderdelen defect raken. Indien dit gebeurt tijdens 
het fietsen, kunt u zwaargewond raken en/of sterven. Laat versleten, 
beschadigde of vervormde onderdelen vervangen, alvorens u de 
Pedelec opnieuw gebruikt.

Werkwijze B

1.  Plaats de CD.

2.  Klik eenmaal met de rechtermuisknop op 'Map openen om bestanden 
weer te geven'.

3.  Klik tweemaal met de linkermuisknop op 'start'.

4.  Kies de gewenste taal.

5.  Selecteer 'Gebruiksaanwijzing van CD openen' of 'Gebruiksaanwijzing 
online op nieuwe versie controleren'.

Om de gebruiksaanwijzingen te openen is het programma 
Adobe Reader vereist. Dit programma is terug te vinden op 
de CD of kan gratis gedownload worden via https://acrobat.
adobe.com/de/de/products/pdf-reader.html. 

De afgedrukte versie van de 'Originele gebruiksaanwijzing | 
Algemeen' kan gratis besteld worden op het volgende adres:

Derby Cycle Werke GmbH 
Siemensstraße 1-3 
D-49661 Cloppenburg 
info@derby-cycle.com
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GEVAAR 

De	Pedelec	moet	-	net	als	alle	fietsen	-	voldoen	aan	de	
voorschriften van de nationale verkeersregels en de geldende 
normen. Indien u technische wijzigingen aanbrengt, volg dan de 
nationale verkeersvoorschriften en de geldende normen. Als de 
uitschakelsnelheid hoger is dan 25 km/h, dan moet de Pedelec 
worden goedgekeurd en verzekerd. Door technische modificaties 
kan de werking van uw Pedelec negatief beïnvloed worden. Hierdoor 
kunnen er onderdelen kapot gaan. Als dit tijdens het fietsen gebeurt, 
dan kunt u vallen en ernstig gewond raken - met zelfs de dood tot 
gevolg. Bovendien vervallen de aansprakelijkheid, de waarborg en - 
indien van toepassing - de garantie van de fabrikant.

Leef	de	betreffende	nationale	voorschriften	na	voor	de	
verwijdering als afval van het ondersteuningssysteem, 
bedieningselement, de Pedelec-accu en de lader. Anders 
bent u in overtreding en riskeert u een boete.

II.IV EG-conformiteitsverklaringen

Met de EG-conformiteitsverklaringen bevestigen wij dat alle 
veiligheidstechnische vereisten van de richtlijnen die van toepassing zijn 
op de lader en Pedelec nageleefd zijn.

III.  Vakhandelaren

Vraag advies aan onze vakhandelaren. Op pagina 35 vindt u een link naar 
de merkenwebsite met alle vakhandelaren in uw regio.

IV. Wettelijke bepalingen voor Pedelec

IV.I Internationaal 

GEVAAR 

Fiets nooit zonder handen aan het stuur. Hierdoor kunt u zwaar ten val 
komen of zelfs een dodelijke val maken. Bovendien begaat u zo een 
overtreding. U moet steeds minstens één hand aan het stuur houden. 

Leef de nationale verkeersregels na. Indien u dat niet doet, kunnen 
er zeer zware ongevallen ontstaan. Informeer vóór gebruik van uw 
Pedelec in het buitenland welke wetten daar van toepassing zijn.
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GEVAAR 

Voordat u een trailerbike of aanhanger gebruikt, leest u eerst het 
hoofdstuk  5.3 Trailerbikes en aanhangers p. NL-31. Anders is er 
risico op ernstig letsel of bestaat er levensgevaar.

IV.II.I Verlichting

In Duitsland zijn de eisen voor fietsverlichting geregeld in § 67 van de 
StVZO en in de TA (technische voorschriften voor voertuigonderdelen). 
Onder verlichting vallen zowel lampen die middels accu/batterij of 
dynamo van spanning worden voorzien, als reflectoren, die zonder 
elektrische spanning werken en licht van buitenaf alleen reflecteren. 

Koplamp 1 Voor Wit licht 

De verlichtingssterkte moet in het 
centrale gebied van de koplamp op een 
afstand van 10 meter minstens 10 lux 
bedragen.

Reflector min. 1 Voor Wit 

De reflector kan in de koplamp 
geïntegreerd zijn.

Achterlicht 1 Achter Rood licht

Het laagste punt van het lichtgevende 
deel moet zich minimaal 250 mm boven 
de weg bevinden.

Ook parkeerlicht is toegestaan.

IV.II Duitsland

Op het ogenblik dat deze gebruiksaanwijzing (10/2017) werd opgesteld 
bestonden in Duitsland onder meer de volgende vereisten:

 » De ondersteuning mag enkel dienen als trapondersteuning, dit wil 
zeggen dat hij alleen mag 'helpen' als de bestuurder van de fiets zelf 
op de pedalen trapt.

 » Het gemiddelde ondersteuningsvermogen mag niet hoger  
zijn dan 250 W.

 » Bij toenemende snelheid moet het ondersteuningsvermogen steeds 
verder afnemen.

 » Bij 25 km/h moet de ondersteuning automatisch uitschakelen.

Dat betekent voor u

 » Er bestaat geen helmplicht.

GEVAAR 

In het belang van uw eigen veiligheid raden wij u echter aan nooit 
zonder	geschikte	fietshelm	te	fietsen.	Een fietshelm kan u beschermen 
tegen zwaar hoofdletsel. Let erop dat de helm juist zit.

 » Er bestaat geen rijbewijsplicht.

 » Er bestaat geen verzekeringsplicht.

 » Het gebruik van de fietspaden is voorgeschreven zoals bij normale 
fietsen.

 » Het gebruik van trailerbikes en aanhangers is algemeen toegestaan.
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IV.II.I.I Reservelampen

LED-lampen kunnen niet worden vervangen.

IV.II.II Wegwerpen

Werp de ondersteuning, bedieningselement, accu en de 
lader niet weg bij het huisvuil.  
Breng de onderdelen naar de daartoe bestemde  
plaatsen (bijv. recyclingpunt, accu-inzamelpunt, 
rijwielhandelaar).  

Een met dit symbool 
gemarkeerd elektrisch 
apparaat mag niet 
worden afgevoerd met het 
huishoudelijk afval.

Type verlichting Aantal Positie Eigenschappen
Reflector min. 1 Achter Rood  

Het hoogste punt van het lichtgevende 
deel mag zich maximaal 600 mm boven 
de weg bevinden.

Grote reflector 1 Achter Rood

De grote reflector is met een Z 
gemarkeerd.

Deze kan in het achterlicht geïntegreerd 
zijn.

Reflector 2 per pedaal Geel

Ze werken naar voren en naar achteren.

Reflector (of 
reflecterende 
wielstrip)

min. 2 per wiel Geel

Ze zijn dwars op de spaken aangebracht.

Ze werken van opzij.

Reflecterende strip 
(of wiel-reflector)

1 per wiel  Ringvormig samenhangende, 
reflecterende witte strips.
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VI. Pedelec gewicht*

Pedelecs zijn zwaarder dan normale fietsen. Het precieze 
gewicht is afhankelijk van de uitrusting. Als u het exacte 
gewicht van uw Pedelec wilt weten, dan raden wij u aan 
de Pedelec bij een vakhandelaar te laten wegen. Vrijwel 
elke vakhandelaar heeft een professionele en nauwkeurige 
fietsenweegschaal.

VI.I Totaalgewicht

GEVAAR 

Overschrijd het toelaatbare totaalgewicht van de Pedelec niet, omdat 
dit anders kan leiden tot schade of defect aan onderdelen (bijv. de 
remmen) die belangrijk zijn voor de veiligheid. Tijdens het fietsen kan 
dit leiden tot zware valpartijen met de dood tot gevolg.

Totaalgewicht = gewicht van de Pedelec + gewicht van de bestuurder 
+ gewicht van de trailerbike of aanhanger + gewicht van de bagage 
en/of het kind

Fietstype Toegelaten totaalgewicht Gewicht van bestuur-
der**

Pedelec Bosch 
Integrale 0.5

130 kilogram max. 104 kilogram

** bij een Pedelec met een gewicht van 26 kilogram.

V. Beoogd gebruik

V.I Pedelec

Deze fiets is op basis van zijn ontwerp en uitrusting bestemd voor gebruik 
op de openbare weg en op verstevigde wegen. Hij kan ook gebruikt worden 
op lichte landwegen.  
Fabrikanten en handelaars kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 
voor enig ander gebruik resp. niet-naleving van de veiligheidsinstructies 
en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzingen en ook niet voor de daaruit 
voortvloeiende schade.  
Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van deze fiets op open terrein, 
bij overbelasting en bij het onjuist verhelpen van gebreken/defecten.   
Tot beoogd gebruik behoort ook de naleving van de door de fabrikant 
voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en instandhoudingsvoorwaarden in 
de gebruiksaanwijzingen en het onderhoudsboekje  
 II.III Onderhoudsboekje p. NL-6. Schommelingen in het verbruik  
en schommelingen in het accuvermogen alsook afname van capaciteit 
door ouderdom zijn gebruikelijk, technisch onvermijdbaar en vormen als 
dusdanig geen materiële tekortkoming.

*naargelang het model
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VII. Pedelec Bosch Integrale 0.5

1 Achterlicht

2 Bagagedrager

3 Zadelpen

4 Zadel 

5  Remhandgreep rechts 
(Achterrem)

6  Schakeling

7 Stuurvoorbouw 

8 Display

9 Stuur

10  Bedieningspaneel

11  Remhandgreep links 
(Voorwielrem) 

12 Koplamp

13  Spatbord voor

14 Vork

15  Schijfrem 
voorwiel

16  Voorwielnaaf 
incl. dynamo

17 Spaak

18  Velg

19 Motor 

20 Pedaal

 21 Krukarm

22 Ketting 

23  Achterwiel incl. 
reflecterende banden

24 Zijstandaard

25 Derailleur

26  Schijfrem 
achterwiel

27  Staande achtervork

28  Spatbord achter

29 Zitbuis

30 Bovenbuis

31  Onderbuis met 
geïntegreerde accu

4

8 96

15

14

16

17

1820 1921

3

10 115 7

8

22

24

23

25

26

27

28 29
31

30 13

1

1 2

12
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GEVAAR 

Controleer	elke	keer	voordat	u	de	fiets	gebruikt	of	de	remmen	goed	
werken en de beweging van het stuur niet belemmerd wordt. Gebruik 
de	fiets	niet,	wanneer	deze	zich	niet	in	een	technisch	perfecte	staat	
bevindt. Indien u niet zeker bent, laat de fiets dan controleren door 
uw vakhandelaar.

Controleer uw Pedelec vóór elke rit, na elk transport en nadat  
u	de	fiets	ergens	zonder	toezicht	heeft	achtergelaten		 4. Vóór 
elk gebruik p. NL-28. Wanneer slijtage of beschadiging niet op tijd 
worden ontdekt, kunnen er onderdelen defect raken. Indien dit 
gebeurt tijdens het fietsen, kunt u zwaargewond raken en/of sterven. 
Door de extra prestatie worden de wisselstukken van een Pedelec 
sterker belast dan bij een gewone fiets. Laat versleten, beschadigde 
of vervormde onderdelen vervangen, alvorens u de fiets opnieuw 
gebruikt.

Houd rekening met het toelaatbare totaalgewicht van de Pedelec, 
omdat dit anders kan leiden tot schade of defect aan onderdelen 
die belangrijk zijn voor de veiligheid  VI.I Totaalgewicht p. NL-10. 
Tijdens het fietsen kan dit leiden tot zware valpartijen met de dood 
tot gevolg.

Neem contact op met uw dealer als er (aan slijtage onderhevige) on-
derdelen moeten worden vervangen. Wij raden u aan om alle montage- 
en aanpassingswerken te laten uitvoeren door de vakhandelaar.  
Anders kunnen de onderdelen loskomen door verkeerde montage. 
Indien dit gebeurt tijdens het fietsen, kunt u zwaargewond raken en/
of sterven. Als u zelf iets moet vastschroeven, vindt u in hoofdstuk  
 6. Aandraaimomenten p. NL-35  een uitgebreid overzicht van de aan-
draaimomenten die beslist in acht moeten worden genomen.

1. Algemene veiligheidsinstructies

Neem ook de veiligheids- en gebruiksinstructies aan het begin van het 
volgende hoofdstuk in acht.
 

GEVAAR 

Wij raden het af om kinderen jonger dan 14 jaar op een Pedelec te 
laten rijden. De snelheid kan te hoog zijn voor hen. Dit kan leiden tot 
zware valpartijen en ongelukken.

Draag	een	fietshelm. Hoewel er geen helmplicht bestaat, raden wij u 
in het belang van uw eigen veiligheid aan nooit zonder geschikte helm 
te fietsen. Een fietshelm kan u beschermen tegen zwaar hoofdletsel. 
Let erop dat de helm juist zit.

Houd handen en andere lichaamsdelen en uw kleding uit de buurt 
van bewegende onderdelen. Anders kunt u verstrikt/beklemd raken, 
vallen en/of gewond raken.

Pas uw rijstijl aan de wegomstandigheden aan. Anders kunt u ernstig 
ten val komen en kunnen voor u en anderen zware ongevallen 
ontstaan. Houd bijvoorbeeld rekening met een langere remweg op 
natte of gladde wegen. Fiets met vooruitziende blik en verminder uw 
snelheid. Vermijd schokkerige stuurbewegingen en remmanoeuvres. 
Stap af wanneer een situatie u te onveilig lijkt. 

Gebruik	de	fiets	enkel	voor	het	beoogde	gebruik  
 V. Beoogd gebruik p. NL-10. Anders kunnen er onderdelen defect 
raken. Indien dit gebeurt tijdens het fietsen, kunt u zwaargewond 
raken en/of sterven.
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VOORZICHTIG 

Open de ondersteuning, accu, bedieningselement en/of lader niet. U 
kunt daarbij gewond raken. Bovendien kunnen er onderdelen kapot 
gaan en vervalt de garantie. Neem bij problemen contact op met uw 
vakhandelaar.

OPGELET 

Zet de Pedelec altijd zo neer, dat hij niet kan omvallen. Als de fiets 
omvalt, kunnen er onderdelen beschadigd raken. 

Spoel de Pedelec niet af met een tuinslang en reinig hem niet met 
een hogedrukreiniger. Hoewel de onderdelen afgedicht zijn, kan dit 
schade aan de fiets veroorzaken. Reinig de Pedelec met een lichtjes 
vochtige zachte doek.

 

GEVAAR 

Gebruik voor het vervangen van alle onderdelen uitsluitend originele 
reserveonderdelen. Reserveonderdelen van andere fabrikanten kun-
nen de werking van uw Pedelec negatief beïnvloeden. Dit kan leiden 
tot ernstige ongevallen.

Vraag uw vakhandelaar om u het gebruik en de details van de 
onderdelen uit te leggen. Neem ook  de gebruiksaanwijzingen 
van de onderdelen in acht. Wij raden u aan om alle montage- en 
aanpassingswerken te laten uitvoeren door de vakhandelaar. Anders 
kunnen de onderdelen loskomen door verkeerde montage. Indien 
dit gebeurt tijdens het fietsen, kunt u zwaargewond raken en/of 
sterven. Als u zelf iets moet vastschroeven, vindt u in hoofdstuk 
 6. Aandraaimomenten p. NL-35 een uitgebreid overzicht van de 
aandraaimomenten die beslist in acht moeten worden genomen. 

WAARSCHUWING 

Fiets in geval van omstandigheden waarbij u weinig zicht hebt (nevel, 
regen, schemering, duisternis) enkel met voldoende verlichting  
 IV.II.I Verlichting p. NL-8. Anders kunnen er ongevallen resp. zware 
verwondingen ontstaan.  

Verwijder steeds de Pedelec-accu alvorens werkzaamheden uit te 
voeren aan de Pedelec. De Pedelec zou plotseling in gang kunnen 
worden gezet. U kunt zwaargewond raken. 
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Bevestig de Pedelec aan een voorwerp (bijv. boom, 
lantaarn, hek). Zo kan de Pedelec niet makkelijk worden 
meegenomen.

Gebruik	een	hoogwaardig	fietsslot. Investeer circa 10 
% van de aanschafwaarde van de fiets in sloten. Als uw 
fiets geen frameslot heeft, dan kan uw vakhandelaar 
een geschikt frameslot monteren. Eventueel kunnen ook 
andere fietssloten worden gebruikt. Vraag advies aan uw 
vakhandelaar.

Noteer belangrijke kenmerken van uw Pedelec (bijv. in 
het onderhoudsboekje  II.III Onderhoudsboekje p. NL-6, 
fietspaspoort) en laat de gegevens bij de politie registreren. 
Zo kan uw fiets bij verlies makkelijker beschreven en 
geïdentificeerd worden.

Laat uw Pedelec door de politie van een code voorzien. 
Daarbij worden woonplaats, adres en initialen van de 
eigenaar in gecodeerde vorm in het frame gegraveerd. 
Codering bemoeilijkt de illegale doorverkoop van een fiets 
en schrikt dieven af. Bovendien kan de eigenaar van een 
gecodeerde fiets sneller gevonden worden.

Diefstal	van	fietsen	wordt	vaak	gedekt	door	de	
inboedelverzekering. Laat u zich tijdig over de 
verzekeringsvoorwaarden informeren.

2. Bescherming tegen diefstal, sabotage en verlies 

GEVAAR 

Bescherm uw Pedelec tegen onbevoegden. Als derden zonder uw 
medeweten wijzigingen aanbrengen aan bepaalde onderdelen (bijv. 
de remmen), kunt u zeer ernstig letsel oplopen. Controleer uw Pedelec 
daarom vóór elke rit, na elk transport en nadat u de fiets ergens 
zonder toezicht heeft achtergelaten  4. Vóór elk gebruik p. NL-28. Als 
uw fiets beschadigd is, laat dan eerst het probleem verhelpen voordat 
u de fiets weer gaat gebruiken. Als u uw fiets kwijt bent of wanneer 
deze gestolen is, dan wordt de fiets binnen het kader van de garantie 
niet vergoed/vervangen.

De volgende maatregelen kunnen helpen uw Pedelec te beschermen tegen 
diefstal en sabotage, en bij verlies mogelijk snel terug te krijgen:

Sluit de Pedelec en accu - ook als u deze slechts kort ergens 
neerzet - altijd af. In het ideale geval blokkeert u met het/
de hiervoor gebruikte slot/sloten het door de ondersteuning 
aangedreven wiel. Laat de sleutel niet in het slot zitten. 
Als u 100% zeker wilt zijn, kunt u de accu ook verwijderen. 
Ook wanneer de Pedelec buiten de feitelijke woning wordt 
gestald (bijv. in de schuur, kelder), moet de fiets op slot 
worden gezet.

Laat uw Pedelec niet op stille plekken achter.  
En zeker niet te lang. Stal uw Pedelec – indien mogelijk – in 
een bewaakte particuliere of openbare fietsenstalling.
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3. Vóór het eerste gebruik 

Zorg ervoor dat uw Pedelec klaar voor gebruik is en op uw lichaamsgrootte 
ingesteld is. Zorg er bovendien voor dat u vertrouwd bent met de 
basisfuncties van uw Pedelec.

GEVAAR 

Vraag uw vakhandelaar om u het gebruik en de details van de 
Pedelec en de onderdelen daarvan uit te leggen. Neem ook  de 
gebruiksaanwijzingen van de onderdelen in acht. Wij raden u aan 
om alle montage- en aanpassingswerken te laten uitvoeren door 
een fietsenhandelaar. Anders kunnen de onderdelen loskomen door 
verkeerde montage. Indien dit gebeurt tijdens het fietsen, kunt u 
zwaargewond raken en/of sterven. Als u zelf iets moet vastschroeven, 
vindt u in hoofdstuk  6. Aandraaimomenten p. NL-35 een uitgebreid 
overzicht van de aandraaimomenten die beslist in acht moeten 
worden genomen. Gebruik daarvoor altijd een koppelsleutel.

Pedelec op lichaamsgrootte instellen. Als de Pedelec niet is ingesteld 
op uw lichaamsgrootte, verliest u mogelijk de controle over de fiets 
en kunt u ernstig ten val komen. 

Oefen het remmen en rijden met ondersteuning op een veilige plaats 
alvorens u zich in het wegverkeer begeeft. Als u niet vertrouwd 
bent met de werking en de grotere snelheid van uw Pedelec, kunt u 
ernstige ongelukken veroorzaken. Rijd net zo lang in de ECO-modus 
totdat u zelfverzekerd genoeg bent voor de hogere modi. Stap af 
wanneer een situatie u te onveilig lijkt.

3.1 Pedalen monteren

1.  Schroef het rechterpedaal (markering 'R') met de klok mee in de 
rechterkrukarm.

2.  Schroef het linkerpedaal (markering 'L') in de linkerkrukarm tegen de 
klok in.

GEVAAR 

Schroef de pedalen er recht in. Anders kan de schroefdraad van de 
krukarm breken - indien dit tijdens het fietsen gebeurt, kunt u heel 
zwaar vallen.

3.  Schroef beide pedalen met een koppelsleutel in de richting van het 
voorwiel vast met een aandraaimoment van 40 Nm.

Indien er geen waarde is aangegeven op het onderdeel, 
gebruik dan de draaimomenten uit hoofdstuk   
 6. Aandraaimomenten p. NL-35 
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1.  Maak de zadelschroef los door met een 
4-inbussleutel tegen de klok in te draaien.

2.  Beweeg de zadelpen naar de gewenste 
positie.

OPGELET 

Als u de zadelsteun uit de zitbuis tilt, let er dan op dat de kabel voor 
verlichting niet breekt. De kabel voor verlichting van het achterlicht 
loopt door de zadelpen naar de zitbuis.

3.  Draai de zadelschroef weer vast door 
ze met een koppelsleutel met 12 - 15 
Nm met de klok mee vast te draaien.

4.  Controleer of het zadel vastzit door 
eraan te draaien.

GEVAAR 

Pas het voorgeschreven draaimoment toe. Anders kunnen er 
schroeven loskomen, afbreken of barsten. Indien dit tijdens het 
fietsen gebeurt, kunnen er onderdelen loskomen en kunt u heel 
zwaar vallen. Wanneer u de schroeven te vast aandraait, kunnen er 
bovendien onderdelen beschadigd raken.

Indien er geen waarde is aangegeven op het onderdeel, gebruik dan 
de draaimomenten uit hoofdstuk  6. Aandraaimomenten p. NL-35

bij 1. Zadelschroef(ven) losmaken

bij 3. Zadelschroef(ven) 
vastdraaien

bij 1. Zadelschroef(ven) 
losmaken

bij 3. Zadelschroef(ven) vastdraaien

3.2 Zadelhoogte instellen

De juiste zadelhoogte vinden

1.   Ga op de Pedelec zitten en leun 
tegelijkertijd tegen een muur.

2.  Plaats de krukarm aan de zijde  
die van de muur afgekeerd is  
op het diepste punt.

3.  Zet uw hiel op het pedaal. Uw 
been moet nu gestrekt zijn.

4.   Zet het zadel hoger wanneer 
uw been met de hiel op het 
pedaal niet gestrekt is. Stel 
het zadel lager in wanneer u 
niet bij de pedalen kunt.

WAARSCHUWING 

Markering van de 
zadelpen

Op de zadelpen is gemarkeerd tot waar u 
het zadel maximaal kunt uittrekken. Trek de 
zadelpen niet verder dan de markering uit het 
frame. Anders kan deze afknappen of breken en 
kunt u zwaar ten val komen. 

bij 3. Been strekken
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3.3 Het zadel verschuiven

GEVAAR 

Draai de klemschroeven recht en helemaal in de moer. Anders kunnen 
de schroeven loskomen uit de moeren.

Juist

zadelschroeven voor

Fout

Afb. 1 Afb. 2
 

1.  Om het zadel te verschuiven maakt u de voorste en achterste 
zadelschroef (M6) met een 5-inbussleutel los door ze tegen de klok in 
aan te draaien. Draai de zadelschroef hooguit twee tot drie keer om, 
anders kan het hele mechanisme uit elkaar vallen.

2.  Verschuif het zadel naar voren of naar achter.

bij 3. Schroeven vastdraaien

GEVAAR 

Klem het zadel nooit in de buiging van het zadelgestel, maar steeds 
rechtdoor. Verschuif het zadel enkel rechtdoor (afb. 1). Zadelpennen 
die buiten het bereik geklemd worden, kunnen defect raken (afb. 2).

Juist

zadelschroeven 
achter

Afb. 1 

Fout

Afb. 2

3.  Draai beide zadelschroeven vast door 
ze met de klok mee met 12 Nm aan te 
draaien met een koppelsleutel. 
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3.5 Stuurhoogte 

GEVAAR 

Verander de stuurhoogte niet Anders kan de vorkschacht breken en u 
kunt zwaargewond raken. 

3.6 Stuurpen bijstellen

Als de stuurpen vastklikt of geluid maakt, moet deze worden bijgesteld.

GEVAAR 

Wij raden u aan om alle montage- en aanpassingswerken te laten 
uitvoeren door de vakhandelaar.

Pas het voorgeschreven draaimoment toe. Anders kunnen er 
schroeven loskomen, afbreken of barsten. Indien dit tijdens het 
fietsen gebeurt, kunnen er onderdelen loskomen en kunt u heel 
zwaar vallen. Wanneer u de schroeven te vast aandraait, kunnen 
er bovendien onderdelen beschadigd raken. Als u niet weet hoe de 
aanhaalmomenten moeten worden bijgesteld, vraag het dan aan uw 
vakhandelaar.

GEVAAR 

Pas het voorgeschreven draaimoment toe. Anders kunnen er 
schroeven loskomen, afbreken of barsten. Indien dit tijdens het 
fietsen gebeurt, kunnen er onderdelen loskomen en kunt u heel 
zwaar vallen. Wanneer u de schroeven te vast aandraait, kunnen er 
bovendien onderdelen beschadigd raken.

Indien er geen waarde is aangegeven op het onderdeel, gebruik dan 
de draaimomenten uit hoofdstuk   6. Aandraaimomenten p. NL-35

3.4 Het zadel buigen

1.  Om de kromming van het zadel te veranderen, maakt u de voorste 
zadelschroef (M6) los door deze met een 5-inbusssleutel tegen de klok 
in aan te draaien. Draai de zadelschroef hooguit twee tot drie keer om, 
anders kan het hele mechanisme uit elkaar vallen.

2.  Kantel het fietszadel in de gewenste buiging.

3.  Draai de voorste zadelschroef met een gelijk aantal draaiingen aan.

4.  Zorg ervoor dat het vastgeschroefde zadel niet opnieuw kantelt. Doe 
de test door met uw handen afwisselend de top en het uiteinde te 
belasten.
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1.  Draai de schroeven M3 en M4 iets los 
door ze met een inbussleutel van 1,5 of 3 
mm tegen de klok in te draaien. Haal de 
schroeven er niet helemaal uit.

2.  a) Om de stuurpen te vergrendelen, steek 
de inbussleutel van 3mm door de gaten in 
de bovenste spacer en draai deze tegen de 
klok in totdat deze stevig op zijn plaats zit. 
 
b) Om de stuurpen los te maken, steek de 
inbussleutel van 3mm door de roterende 
gaten in de bovenste spacer en maak deze 
los door deze tegen de klok in te draaien. 
Het is het beste om dit in kleine stappen te 
doen. Vaak is een kwartslag genoeg om de 
speling aan te passen.

3.  Controleer of de stuurpen nu juist is ingesteld.  
Er zijn twee methoden: 
 
a) Pak het onderste lager met uw duim en wijsvinger vast. Trek de 
rem aan en duw het wiel heen en weer. Als er te veel speling is, voelt 
u hier een duidelijke ruk. In dit geval moet u de bovenste spacer nog 
meer aandraaien met een 3 mm inbussleutel. 
 
b) Een stuurpen die te vast is aangedraaid kan eenvoudig worden 
gecontroleerd door het voorwiel op te tillen en zijdelings naar links 
en rechts te bewegen. Het stuur moet losjes tot aan de aanslag 
zwenken.

4.  Zodra de stuurpen goed is afgesteld, 
draait u de M3-schroef met 1,5 Nm vast. 
The M4-schroef moet met 2 Nm worden 
aangedraaid. Beide schroeven met de klok 
mee aandraaien.
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3.9 De hoek van de koplamp veranderen

Om de juiste hoek te vinden, ga als volgt te werk:
1.  Plaats de Pedelec op vijf meter afstand van een muur.
2.  Meet de hoogte van de koplamp met een meetlint.
3.  Markeer de hoogte van de koplamp op de muur.
4.  Schakel de verlichting in.
5.  Til het voorwiel iets omhoog en draai het voorwiel 

totdat de koplamp brandt.
6.  Als de lichtkegel zich boven de hoogtemarkering 

bevindt, wordt het tegemoetkomend verkeer verblind. 
Het helderste deel van de lichtkegel dient in het 
beste geval in het midden tussen de vloer en de 
hoogtemarkeringen te liggen.

1.  Maak de M5-schroef iets los door deze tegen de klok in aan te draaien. 
Bevestig tegelijkertijd de borgmoer met een 8 mm steeksleutel.

2.  Pas de hoek zo aan dat u anderen niet verblindt. 

3.  Draai de M5-schroef weer vast, door deze met de klok mee te draaien. 
Bevestig tegelijkertijd de borgmoer met een 8 mm steeksleutel.

3.7 Reflectoren	bevestigen*

Er worden reflectoren meegeleverd. Monteer de witte reflector op het 
stuur, de rode reflector op de zadelpen en de resterende reflectoren op het 
wiel.

3.8 Verlichting in- en uitschakelen
Aan de achterkant van de koplamp 
bevindt zich een ring. Afhankelijk van 
de richting waarin u deze draait, worden 
de voor- en achterlichten in (on) of 
uitgeschakeld (off). Om de verlichting 
te activeren, moet u op de pedalen 
trappen.

Koplamp

Achterkant

*naargelang het model
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3.10 Met de remmen vertrouwd raken 

Zorg ervoor dat u altijd goed bij de remhandgrepen kunt en dat u 
vertrouwd bent met de locatie en bediening ervan. Onthoud goed welke 
remhandgreep voor de voorrem en welke voor de achterrem is.

GEVAAR 

Oefen het remmen op een veilige plaats alvorens u zich in het 
wegverkeer begeeft. In bepaalde omstandigheden is de werking 
van de rem anders of sterker dan u gewend bent. Indien u zich niet 
vertrouwd maakt met de werking van de rem, kan dit leiden tot zeer 
zware ongevallen. Oefen zo lang het nodig is en tot u zich veilig 
genoeg voelt. Stap af wanneer een situatie u te onveilig lijkt.

Laat het rembeslag vervangen wanneer de slijtagegrens
van het rembeslag bereikt is. Het gebruik van versleten rembeslag kan 
leiden tot ernstig letsel of een dodelijk ongeval.

VOORZICHTIG 

Schijfrem

Schijfremmen: Raak na intensief gebruik 
van de remmen de remschijven niet aan. Ze 
kunnen erg heet worden. Bij aanraking kunnen 
brandwonden ontstaan.

3.11 Met de ketting vertrouwd raken

Fietsketting

WAARSCHUWING 

Verwijder steeds de Pedelec-accu alvorens werkzaamheden uit 
te voeren aan de Pedelec. Het systeem zou onverwacht kunnen 
aanschakelen. U kunt zwaargewond raken.

VOORZICHTIG 

Controleer de ketting voor elk gebruik op slijtage. Een versleten 
of beschadigde ketting kan breken. Indien dit gebeurt tijdens het 
fietsen, kunt u gewond raken. 

3.11.1 Kettingslijtage controleren

1.  Pedelec-accu verwijderen.

2.  Controleer de slijtage van de ketting met een kettingslijtagemeter of 
een schuifmaat.

3.  Laat de ketting vervangen, wanneer deze versleten is.
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3.11.2 Reinigen en onderhoud van de ketting

Olie de ketting na het rijden in de regen. Reinig en smeer 
de ketting wanneer u de fiets schoonmaakt. Gebruik 
smeerolie, die u met een droge reinigingsdoek aanbrengt. 
Zorg ervoor dat er geen smeermiddel op de remschijven en 
rembeslag komt. Neem ook de technische handleiding van 
de remfabrikant in acht.

1.  Pedelec-accu verwijderen.

2.  Borstel de ketting af met een grove handborstel.  

3.  Verwijder vervolgens de oude kettingolie met een droge doek.

4.  Nu kunt u de ketting oliën. Neem de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant van de kettingolie in acht. 

5.  Draai de ketting na de werkzaamheden een paar keer rond om de 
kettingolie te verdelen.

3.12 Met de schakeling vertrouwd raken

De versnelling wordt middels hendel op het stuur bediend. Met de 
versnellingen van uw fiets kunt u de overbrengverhouding aan de 
rijomstandigheden aanpassen. Voor een rechte, vlakke weg is een hoge 
overbrenging (hoge versnelling) handig, om zonder veel te trappen een 
hogere snelheid te bereiken en te behouden. Zodra u bergopwaarts rijdt, 
komt een lage overbrenging (lage versnelling) van pas - zo kunt u zonder al 
te veel krachtsinspanning bergopwaarts rijden. Kies de versnellingen altijd 
zo, dat uw benen steeds gelijkmatig bewegen.

Kettingschakeling

Hier wordt bij het overschakelen van de 
ene naar de andere versnelling de ket-
ting op een ander tandwiel overge-
bracht. De ketting moet dus in beweging 
blijven, opdat de tanden van het tand-
wiel soepel en voorzichtig in de schakels 
haken. Om goed te schakelen, moet u 
daarom altijd vooruit en nooit achteruit 
trappen! Trap daarbij slechts lichtjes 
mee. Kettingschakeling
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3.13 Wiel
3.13.1 Vervangen van het wiel
3.13.1.1 Wielbevestiging met asmoer*

Achterwiel verwijderen

1.  Verwijder de Pedelec-accu.

2.  Zet de schakeling in de 
demontage-versnelling. 

3.  Maak de schakelkabel los van het 
achterwiel. 

4.  Draai de asmoeren los, door deze met 
een muilsleutel van 15 mm tegen de 
klok in te draaien.

5.  Verwijder de riem/ketting.

6.  Verwijder het achterwiel.

Achterwiel aanbrengen

1.  Monteer de riem/ketting.

2.  Plaats het achterwiel tot aan de aanslag en recht in de uitvaleinden.

3.  Monteer de schakelkabel. 

4.  Eventueel rem-anker bevestigen.

5.  Draai de asmoeren vast, door deze met een steeksleutel van 15 mm 
met de klok mee te draaien. 

6.  Plaats de accu weer terug.

bij 4. Asmoer losdraaien

Asmoer

bij 3. Schakelkabel losmaken van achterwiel

Schakelkabel

3.13.2 Wielbevestiging met snelspanner*

GEVAAR 

Spanhendel en remschijf 
komen met elkaar in 
aanraking

Fout Voorwiel: De spanhendel moet zich bevinden 
tegenover de remschijf (indien voorhanden). 
Als de spanhendel zich aan dezelfde kant als 
de remschijf bevindt, bestaat het risico dat 
de spanhendel en de remschijf met elkaar in 
aanraking komen en het voorwiel blokkeren (zie 
afb.), wat kan leiden tot zeer zware ongevallen.

Alle snelspanners moeten juist worden vastgeklemd alvorens u vertrekt. 
Anders kunnen onderdelen loskomen. Indien dit gebeurt tijdens het 
fietsen, kunt u vallen. Dit kan leiden tot zware verwondingen.

Voorwiel verwijderen

1.  Verwijder de Pedelec-accu.

2.  Open de spanhendel door hem 180˚ 
om te klappen. Aan de binnenkant van 
de hendel kunt u nu meestal de tekst 
'OPEN' zien.

3.  Maak de klemschroef los door deze 
zachtjes tegen de klok in te draaien.

Spanhendel

Klemmoer

bij 2. Spanhendel openen

*naargelang het model



NL-24    Aanvulling op de gebruiksaanwijzing | Pedelec Bosch Integrale 0.5

OPGELET 

Maak alle kabels los van het wiel (bijv. kabels voor verlichting). 
Anders kunnen de kabels kapot gaan.

4.  Verwijder het voorwiel.

Voorwiel aanbrengen

1.  Plaats het wiel in de voorvork. 

2.   Draai de klemmoer van de snelspanner 
lichtjes aan (met de klok mee). 

3.   Sluit de spanhendel door hem 180˚ 
dicht te klappen.  
Aan de buitenkant van de hendel kunt 
u nu meestal de tekst 'CLOSE' zien.

GEVAAR 

Het sluiten van de spanhendel moet zo moeilijk zijn dat u hiervoor 
de bal van de hand nodig hebt (120 N: Komt overeen met een 
gewichtskracht van 12 kg). De afdruk van de hendel moet zichtbaar 
zijn in de handpalm. Anders kan deze tijdens het fietsen opengaan en 
kan het wiel loskomen, waardoor u zeer zwaar kunt vallen. 

Spanhendel

Klemmoer

bij 3. Spanhendel sluiten

Spanhendel kan te gemak-
kelijk worden gesloten

1.   Open de spanhendel.

2.   Draai de klemmoer met de klok mee.

3.   Klep de spanhendel terug dicht.

4.   Herhaal indien nodig.

Spanhendel kan niet ge-
makkelijk worden geslo-
ten

1.   Open de spanhendel. 

2.   Draai de klemmoer tegen de klok in.

3.   Klep de spanhendel terug dicht.

4.   Herhaal indien nodig.

Spanhendels kunnen niet gesloten worden door er alleen 
maar aan te draaien. 

WAARSCHUWING 

Sluit de eerder losgemaakte kabels (bijv. kabels voor verlichting) 
weer aan op het wiel. Anders kunnen deze in de spaken terechtkomen. 
Als dit gebeurt tijdens het fietsen, kunt u ernstig ten val komen.
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3.13.3 Wielbevestiging met steekas*

Voorwiel verwijderen

1.  Pedelec-accu verwijderen.

2.   Open de spanhendel aan het voorwiel 
door hem 180˚ om te klappen. Aan de 
binnenkant van de hendel kunt u nu 
meestal de tekst 'OPEN' zien.

3.  Haak de spanhendel in de sleuf en draai deze tegen de klok in, tot de 
steekas ongeveer 1 cm uit het asgat steekt.

4.   Til het voorwiel kort op en verwijder de steekas.

OPGELET 

Maak alle kabels los van het wiel (bijv. kabels voor verlichting). 
Anders kunnen de kabels kapot gaan.

5.  Verwijder het voorwiel.

Spanhendel

bij 2. Spanhendel openen

Voorwiel aanbrengen

1.  Breng een dun laagje vet op de steekas aan.

2.   Schuif het wiel uitgelijnd met de 
asgaten tussen de uitvaleinden van 
de voorvork.

3.  Breng de steekas weer aan.

4.  Zet de spanhendel in de stand open.

5.  Haak de spanhendel in de sleuf en draai deze met de klok mee.  
Hierdoor wordt de as in de schroefdraad geschroefd. Let erop, dat het 
wiel recht zit.

6.  Sluit de spanhendel door hem 180˚ dicht te klappen. Aan de 
buitenkant van de hendel kunt u nu meestal de tekst 'CLOSE' zien.

GEVAAR 

Het sluiten van de spanhendel moet zo moeilijk zijn dat u hiervoor 
de bal van de hand nodig hebt (120 N: Komt overeen met een 
gewichtskracht van 12 kg). De afdruk van de hendel moet zichtbaar 
zijn in de handpalm. Anders kan deze tijdens het fietsen opengaan en 
kan het wiel loskomen, waardoor u zeer zwaar kunt vallen. 

Spanhendel

bij 6. Spanhendel sluiten

*naargelang het model
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Spanhendel kan te gemakkelijk 
worden gesloten

1.   Open de spanhendel.

2.    Haak de spanhendel in de sleuf en draai 
deze met de klok mee. Hierdoor wordt 
de as in de schroefdraad geschroefd. Let 
erop, dat het wiel recht zit.

3.   Sluit de spanhendel.

4.   Herhaal indien nodig.

Spanhendel kan niet gemakkelijk 
worden gesloten

1.   Open de spanhendel.

2.   Haak de spanhendel in de sleuf en draai 
deze tegen de klok in, tot de steekas 
ongeveer 1 cm uit het asgat steekt.

3.   Sluit de spanhendel.

4.   Herhaal indien nodig.

WAARSCHUWING 

Sluit de eerder losgemaakte kabels (bijv. kabels voor verlichting) 
weer aan op het wiel. Anders kunnen ze kapot gaan.

3.13.4 Vervangen van het voorwiel

Voorwiel verwijderen

1.  Pedelec-accu verwijderen.

OPGELET 

Maak alle kabels los van het voorwiel (bijv. kabels voor verlichting). 
Anders kunnen de kabels kapot gaan.

2.   Steek de 6-mm inbussleutel in de schroefas en draai deze tegen de 
klok in tot deze losraakt. 

3.  Verwijder de schroefas.

4.   Voorwiel verwijderen.

Voorwiel plaatsen

1.   Schuif het voorwiel uitgelijnd met de asgaten tussen de uitvaleinden 
van de voorvork.

2.  Til het frame iets op en schroef de as vast.

3.  Draai de schroefas met de klok mee vast met een 6 mm inbussleutel en 
12 tot 14 Nm.

GEVAAR 

Pas het voorgeschreven aandraaimoment toe. Anders kunnen er 
schroeven loskomen, afbreken of barsten. Indien dit tijdens het 
fietsen gebeurt, kunnen er onderdelen loskomen en kunt u heel 
zwaar vallen. Wanneer u de schroeven te vast aandraait, kunnen er 
bovendien onderdelen beschadigd raken.

Indien er geen waarde is aangegeven op het onderdeel, gebruik dan 
de aandraaimomenten uit hoofdstuk  6. Aandraaimomenten p. NL-35

WAARSCHUWING 

Sluit de eerder losgemaakte kabels (bijv. kabels voor verlichting) 
weer aan op het voorwiel. Anders kunnen ze kapot gaan.
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3.13.5 Velgen

Reiniging

1.  Pedelec-accu verwijderen.

2.  Borstel de velgen af met een grove handborstel. Verwijder de rest van 
het vuil met een licht vochtige, zachte doek.

OPGELET 

Let er beslist op, dat er tijdens het reinigen geen water in 
de ondersteuning komt. Door binnendringend water kan de 
ondersteuning kapot gaan.

3.  Laten drogen.

3.13.6 Banden

GEVAAR 

De toegestane bandenspanning mag niet over- of onderschreden 
worden. Als de luchtdruk te hoog is, kan de band in het ergste 
geval klappen en kunt u vallen. Als de luchtdruk daarentegen 
langdurig te laag is, kan de band vroegtijdig slijten. De toegestane 
bandenspanning staat in bar en psi (pounds per vierkante inch) op de 
zijkant van de band vermeld. U kunt de bandenspanning zelf meten 
met een bandspanningsmeter. Anders kunt u zich ook wenden tot uw 
vakhandelaar.

3.14 Met de verende voorvork vertrouwd raken*

Het voorwiel is bevestigd in de verende voorvork.

De afstand die de vering tussen onbelaste en belaste 
situatie inveert, wordt aangeduid als veerweg.

3.14.1 Lockout-systeem

Wanneer uw verende voorvork een 'lock-
out-systeem' heeft, kunt u de vering 
blokkeren. Er zijn situaties waarin dit 
nuttig kan zijn: Bijv. wanneer u een heu-
vel oprijdt of wanneer u bij het versnel-
len uit het zadel gaat. Om de vering te 
blokkeren, draait u de knop aan de rech-
terkant van de vork gewoon in de stand 
'LOCK' (of: $). Om de vering weer te ac-
tiveren, draait u de knop in de stand 
'OPEN'.

LOCK/$ Vering blokkeren

OPEN Vering activeren

 

*naargelang het model



NL-28    Aanvulling op de gebruiksaanwijzing | Pedelec Bosch Integrale 0.5

4. Vóór elk gebruik 

GEVAAR 

Laat beschadigde (bijv. scheuren, barsten) of vervormde onderdelen 
vervangen, alvorens u de Pedelec opnieuw gebruikt. Anders kunnen 
essentiële onderdelen het begeven en kunt u zwaar vallen.

Gebruik de Pedelec niet wanneer deze zich niet in een technisch 
perfecte staat bevindt. Indien u niet zeker bent, laat de fiets dan 
controleren door een vakhandelaar.

Wij raden u aan om alle montage- en aanpassingswerken te laten uit-
voeren door de vakhandelaar. Anders kunnen de onderdelen loskomen 
door verkeerde montage. Indien dit gebeurt tijdens het fietsen, kunt u 
zwaargewond raken en/of sterven.

Controleer uw Pedelec vóór elke rit, na elk transport en nadat u de fiets 
ergens zonder toezicht hebt achtergelaten. Gebruik daartoe de volgende 
checklist.

Checklist

Type Eigenschappen
Frame/voorvork Controleer frame en voorvork op zichtbare vervorming, barsten/

scheuren en beschadigingen.

Stuur/stuurpen Controleer of alles in orde is en vastzit.

Controleer of de bel het doet en of deze goed vastzit.

GEVAAR 

Blokkeer de vering niet bij gebruik op ruig terrein. Daardoor kan de 
verende voorvork kapot gaan. Als gevolg van een gebroken vork kunt 
u ten val komen en ernstig gewond raken.

3.14.2 Air-systeem*

Bij sommige vorken kunt u ook de luchtdruk 
veranderen. Daarvoor heeft u de hulp van 
uw vakhandelaar nodig. Als u dit zelf kunt, 
dan heeft u een voorvork-pomp met mano-
meter en de gebruiksaanwijzing van de 
voorvork-fabrikant nodig. Het ventiel met af-
dekdopje (aanduiding bijv. AIR) bevindt 
zich meestal aan de linkerkant  van de vork).

*naargelang het model
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5. Tips en trucs

5.1 Veiligheidsinstructies

GEVAAR 

Laat	u	niet	afleiden	door	de	weergave	op	het	bedieningspaneel	en/of	
de smartphone. Indien u zich niet enkel op het verkeer concentreert, 
loopt u het risico om betrokken te raken bij een zwaar ongeval of een 
val met de dood als gevolg.

WAARSCHUWING 

Voer geen wijzigingen uit aan de ondersteuning. Het is bijvoorbeeld 
niet toegestaan, de uitschakelsnelheid te verhogen naar meer dan 25 
km/h. Pedelecs waarvan het duwvermogen werd gewijzigd, komen 
mogelijk niet meer overeen met de wettelijke bepalingen van uw 
land. Als u met een 'getunede' Pedelec op de openbare weg rijdt, 
bent u mogelijk in overtreding. Bovendien bestaat het gevaar voor 
een technisch defect. Zulke gewijzigde fietsen zijn uitgesloten van de 
garantie.

Verwijder steeds de Pedelec-accu alvorens werkzaamheden uit te vo-
eren aan de Pedelec. Bij het per ongeluk bedienen van de -knop be-
staat gevaar voor ernstig letsel.

Type Eigenschappen
Wielen Controleer de staat van de banden (beschadiging, vreemde 

voorwerpen), uitlijning van de wielen en bandenspanning. 

De toegestane bandenspanning staat in bar en psi 
(pound per vierkante inch) op de zijkant van de band 
vermeld. De bandenspanning mag niet onder- of 
overschreden worden.

Controleer of de ventielen goed vast zitten.

Controleer de velgen op zichtbare beschadiging en/of slijtage.

Controleer of de steekas in orde is en vastzit.

Ketting Controleer de ketting, tandwielen en kettingbladen op slijtage 
en beschadigingen.

Remmen Controleer het remsysteem incl. remhendel op een goede 
werking en of alles goed vastzit.

Visuele controle van rembeslag/remschijven.

Verlichting Werking en instelling van de verlichting controleren.

Controleer of de reflectoren aangebracht zijn volgens de 
betreffende nationale verkeersregels.

Schroefverbindingen Controleer of alle schroefverbindingen volgens de specificaties 
vastgedraaid zijn.

Bagage Controleer of alles goed vastzit.

Accu Controleer of alles goed vastzit
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5.2 Pedelec-transport

WAARSCHUWING 

Verwijder bagagetassen en andere op de Pedelec aangebrachte zaken 
voordat u uw Pedelec gaat transporteren. Verwijder ook de accu uit 
de onderbuis. Anders kunnen deze voorwerpen tijdens het transport 
losraken en een ernstig ongeluk veroorzaken. Bovendien zou de accu 
uit de onderbuis kunnen vallen en daarbij beschadigd kunnen raken. 
Wij raden het gebruik van een speciale 'Battery Bag' aan die de accu 
beschermt tegen hitte, schokken en stoten.

Auto:	De	fietsendrager	moet	geschikt	zijn	voor	het	hogere	gewicht	
 VI.I Totaalgewicht p. NL-10 van de Pedelec. Anders kan deze 
kapot gaan en een ernstig ongeluk veroorzaken. Lees beslist de 
gebruiksaanwijzing van de fietsendrager-fabrikant goed door. 

OPGELET 

Transporteer	Pedelecs	op	een	fietsendrager	uitsluitend	met	een	
geschikte hoes tegen de regen. Anders kan er tijdens regen schade 
aan de ondersteuning en de componenten ervan ontstaan.  

Bus, trein en vliegtuig: Vraag tijdig aan het betreffende 
vervoersbedrijf waarvan u gebruik wilt maken, of en onder 
welke voorwaarden u uw Pedelec mee kunt nemen. 

VOORZICHTIG 

Open de ondersteuning niet. Er bestaat gevaar voor elektrische schok. 
Bovendien vervalt de garantie daardoor. Laat reparaties aan de onder-
steuning uitsluitend uitvoeren door bekwame vakhandelaars.

Raak de ondersteuning niet aan na een lange bergafdaling. Deze kan 
heel warm worden. Bij aanraking kunnen brandwonden ontstaan.

OPGELET 

Alle aan de ondersteuning gemonteerde onderdelen en alle andere 
onderdelen van de ondersteuning mogen enkel vervangen worden 
door identieke of door de fabrikant speciaal voor uw Pedelec 
toegelaten onderdelen. Anders kan dit overbelasting en beschadiging 
veroorzaken.

Open het bedieningselement niet. Daardoor kan het beschadigd 
raken.
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5.3 Trailerbikes en aanhangers

Trailerbikes en aanhangers kunnen en mogen in het algemeen in 
combinatie met de Pedelec Bosch Integrale 0.5 worden gebruikt. Let 
echter wel op de volgende veiligheidsinstructies:

GEVAAR 

Overschrijd het toelaatbare totaalgewicht van de Pedelec niet, 
omdat dit anders kan leiden tot schade of defect aan onderdelen die 
belangrijk zijn voor de veiligheid . Tijdens het fietsen kan dit leiden 
tot zware valpartijen met de dood tot gevolg  
 VI.I Totaalgewicht p. NL-10.

Trailerbikes en aanhangers hebben invloed op de rij-eigenschappen. 
Pas uw rijgedrag aan. Als u uw rijgedrag niet aanpast, kunt u of uw 
kind zwaar gewond raken en/of sterven. De remweg wordt langer. 
Rem daarom ook vroeger. Ook de stuurreactie is trager. Oefen het 
aanrijden, remmen en bochten en hellingen nemen eerst met een 
onbemande/onbeladen trailerbike resp. aanhanger. 

Gebruik uitsluitend trailerbikes en aanhangers die overeenstemmen 
met	de	betreffende	nationale	wetten.	Aanhangers	voor	fietsen	moeten	
bovendien conform DIN EN 15918 gefabriceerd en getest zijn. Anders 
kunnen er tijdens het fietsen onderdelen kapot gaan en kunt u of 
uw kind zwaar gewond raken en/of sterven. Als u een trailerbike of 
aanhanger wilt kopen, vraag dan advies aan uw vakhandelaar.

Wij bevelen aanhangers voor fietsen en koppelingen van de 
merken Weber (www.weber-products.de), Croozer  
(www.croozer.com) en het Chariot model van Thule  
(www.thule.com) aan. Vraag advies aan uw vakhandelaar.

5.4 Bagagedrager

Positie boven het achterwiel

Maximaal 
draagvermogen    

25 kg* 

Getest volgens DIN EN 14872

GEVAAR 

*Volg de afwijkende gegevens op de bagagedrager of in de 
componentenhandleiding van de fabrikant van de bagagedrager. 
Anders kan dit overbelasting en beschadiging veroorzaken. Indien 
dit gebeurt tijdens het fietsen, kunt u ernstig gewond raken. Het 
maximale draagvermogen staat op de bagagedragersteun of op de 
bevestiging van het achterlicht.
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5.4.1 Veiligheidsinstructies

GEVAAR 

Zet de bagage goed vast en controleer regelmatig of de bagage goed 
en veilig vastzit. Indien dit niet het geval is, kunnen bandjes, enz. in 
de spaken en/of de draaiende wielen verstrikt raken. Dit kan leiden 
tot zware valpartijen.

Overschrijd het toelaatbare totaalgewicht van de Pedelec niet, 
omdat dit anders kan leiden tot schade of defect aan onderdelen die 
belangrijk zijn voor de veiligheid . Tijdens het fietsen kan dit leiden 
tot zware valpartijen met de dood tot gevolg.  
 VI.I Totaalgewicht p. NL-10.

Aan	de	bagagedrager	mogen	geen	modificaties	worden	uitgevoerd.	
Anders zou deze kunnen breken. Indien dit gebeurt tijdens het fietsen, 
kunt u ernstig gewond raken.

Het maximale laadvermogen van de bagagedrager mag niet worden 
overschreden. Anders zou deze kunnen breken. Indien dit gebeurt 
tijdens het fietsen, kunt u ernstig gewond raken.

Bagage heeft invloed op de rij-eigenschappen. Pas uw rijgedrag aan. 
Als u uw rijgedrag niet aanpast, kunt u zwaar ten val komen en/of 
sterven. De remweg wordt langer. Rem daarom ook vroeger. Ook de 
stuurreactie is trager.

WAARSCHUWING 

Let erop, dat de bagage zodanig op de bagagedrager bevestigd is, dat 
alle	reflectoren	en	achterverlichting	voor	andere	weggebruikers	goed	
zichtbaar blijven. Anders loopt u in omstandigheden waarbij u weinig 
zicht hebt (nevel, regen, schemering, duisternis) het risico niet 
gezien te worden. Met als mogelijk gevolg een ernstig ongeval.

Transporteer uw bagage in zijdelingse bagagetassen. 
Verdeel de bagage zodat een gelijkmatige 
gewichtsverdeling gewaarborgd is. Hierdoor rijdt u veiliger.

De bagagedrager van uw Pedelec wordt zonder veerklep 
geleverd. Deze kan eventueel later gemonteerd worden. 
Neem daartoe contact op met uw vakhandelaar. Kijk voor 
meer bagagedrager toebehoren op  
http://www.racktime.com.

5.4.2 Montage

Spatbord 
buitenkant

Spatbord 
binnenkant
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Laat vuil niet intrekken. Reinig de fiets het beste 
onmiddellijk na de rit.

Ondersteuning

VOORZICHTIG 

Reinig de ondersteuning niet in warme toestand (bijv. onmiddellijk 
na een rit). Anders kunt u zich verbranden. Wacht tot de 
ondersteuningseenheid afgekoeld is.

1.  Verwijder de accu uit de Pedelec.

2.  Reinig de ondersteuning aan de buitenkant met een licht bevochtigde 
zachte doek.

Bedieningselement

1.  Reinig het bedieningspaneel aan de buitenkant met een licht 
bevochtigde zachte doek.

5.5 Opslag

1.  Verwijder de accu uit de Pedelec. 

2.  Bewaar de accu op een droge en koele plaats. De accu mag 
niet in rechtstreeks zonlicht worden geplaatst. De aanbevolen 
opslagtemperatuur ligt tussen 18 en 23°C.

5.6 Reiniging

WAARSCHUWING 

Verwijder de accu voor de reiniging uit de Pedelec. Bij het per ongeluk 
bedienen van de -knop bestaat gevaar voor ernstig letsel.

OPGELET 

Spoel de Pedelec en zijn componenten niet af met een tuinslang en 
reinig hem niet met een hogedrukreiniger. Hoewel de onderdelen 
afgedicht zijn, kan dit schade veroorzaken. Reinig de fiets met een 
lichtjes vochtige zachte doek. 

Dompel de ondersteuning en onderdelen niet onder in water. Hoewel 
de onderdelen afgedicht zijn, kan dit schade veroorzaken. 

Gebruik voor de reiniging geen schurende reinigingsmiddelen of 
middelen die alcohol of oplosmiddel bevatten. Er mag bovendien 
geen ruwe spons of borstel gebruikt worden. Daardoor veroorzaakt u 
krassen en wordt de oppervlakte mat. Reinig de fiets met een lichtjes 
vochtige zachte doek.
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5.8 Accu plaatsen

1.  Plaats de batterij van bovenaf in de houder.

2.  Druk de batterij in de houder tot deze vastklikt.

5.7 Accu ontgrendelen en verwijderen
1.  Draai de sleutel tegen de klok in. Het 

slot is open.

2.  Houd de accu met één hand vast bij de uitsparingen. Pak het 
bovenste deel van de accu vast met de andere hand en til de accu uit 
de houder.

3.  De sleutel met de klok meedraaien en eruit trekken.
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6. Aandraaimomenten

GEVAAR 

Gebruik enkel geschikt gereedschap voor het aandraaien van 
schroefverbindingen. Pas het voorgeschreven draaimoment toe. 
De draaimomenten van de fabrikant hebben – indien voorhanden 
– voorrang. Anders kunnen er schroeven loskomen, afbreken of 
barsten. Indien dit tijdens het fietsen gebeurt, kunnen er onderdelen 
loskomen en kunt u heel zwaar vallen. Wanneer u de schroeven te vast 
aandraait, kunnen er bovendien onderdelen beschadigd raken. Draai 
alle veiligheidsschroefverbindingen aan met een koppelsleutel. Deze 
toont het overeenstemmende draaimoment in Nm (Newtonmeter).

Als er geen waarde is aangegeven op het onderdeel of in de 
gebruiksaanwijzingen van de onderdelen, gebruik dan de 
aandraaimomenten uit de volgende tabel.

Schroefverbinding Schroefdraad Draaimoment [Nm]
Koplamp M5 3

Stuurhandgreep M4 / M5 M4: 3 / M5: 5

Krukarm M8 35 – 40 

Pedaal 9/16 40

Zadelpenschroef M8 12 – 15

Zadelschroef M6 12

Schakelhendelklem M5 5

Remhandgreep M5 Conform instructies van de fabrikant

Schijfremzadel Shimano M6 6 – 8

Achterwiel-asmoer Algemeen 35 - 40

Voorwiel-schroefas Algemeen 25 – 30

Bagagedrager M5 / M6 M5: 5 - 6 / M6: 8 – 10

Opmerkingen

Gebruiksaanwijzingen, onderhoudsboekje en 
conformiteitsverklaringen downloaden als PDF:

www.derby-cycle.com/de/downloads/downloads.html

Vind uw dichtstbijzijnde dealer:
www.kalkhoff-bikes.com/de/service/dealer-search.html



www.kalkhoff-bikes.de
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