
Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72703 Reutlingen
GERMANY

www.bosch-ebike.com

0 276 001 SPI (2015.02) T / 196 WEU

Performance Line Performance Line
TURBO

SPORT
TOUR

ECO
OFF

MPH
KM/H

Reichweite
AMM

PMWH

MIN
MPH

KM/H

RESET

TURBO
SPORT
S TOUR

ECO
OFF

MPH
KM/H

Reichweite
AMM

PMWH

MIN
MPH

KM/H

Drive Unit | Intuvia | 
PowerPack 300 | PowerPack 400 | Charger
0 275 007 031 | 0 275 007 033 | 0 275 007 027 | 1 270 020 909 |
0 275 007 511 | 0 275 007 512 | 0 275 007 522 | 0 275 007 907

 pt Manual original

OBJ_BUCH-2087-003.book  Page 1  Friday, February 13, 2015  6:42 PM



0 276 001 SPI | (13.2.15) Bosch eBike Systems

2 |  

TURBO
SPORT

TOUR
ECO

OFF

MPH
KM/H

Reichweite
AMM

PMWH

MIN
MPH

KM/H 

RESET

TURBO
SPORT
S TOUR

ECO
OFF

MPH
KM/H

Reichweite
AMM

PMWH

MIN
MPH

KM/H

TURBO
SPORT

TOUR
ECO

OFF

MPH
KM/H

Reichweite

AMM
PMWH
MIN
MPH
KM/H 

3

2

1

7 8

9

d

b
c

a

f

g

h
i

e

6
5

4

OBJ_BUCH-2087-003.book  Page 2  Friday, February 13, 2015  5:44 PM



  | 3

Bosch eBike Systems 0 276 001 SPI | (13.2.15)

ECO

MPH
KM/H

Reichweite
KM/H 

RESET

ECO

MPH
KM/H

Reichweite
KM/H

17

13

14 11

12

18
5 – 17 mm

10

4

3

15

16

BA

OBJ_BUCH-2087-003.book  Page 3  Friday, February 13, 2015  5:44 PM



0 276 001 SPI | (13.2.15) Bosch eBike Systems

4 |  

A1

C1

A9

C6

C7

A8

A6
A5

A5

A7

A2

C7 C6

A4A3

A3A4

A6

OBJ_BUCH-2087-003.book  Page 4  Friday, February 13, 2015  5:44 PM



  | 5

Bosch eBike Systems 0 276 001 SPI | (13.2.15)

A8

A5
A6

A9

A1

A2

A5

A6

A7

7°

D

C

OBJ_BUCH-2087-003.book  Page 5  Friday, February 13, 2015  5:44 PM



0 276 001 SPI | (13.2.15) Bosch eBike Systems

6 |  

  eBike de Bosch. D’ autres batteries risqueraient d’éclater  et de causer des blessures corporelles et des dommages.
  Ne pas remplacer la connectique car un risque d’incendie  ou de choc électrique pourrait en résulter.

   Pour un fonctionnement sûr, reportez-vous au manual. Risque de choc électrique. Utiliser en lieu sec
   uniquement. A utiliser uniquement avec les batteries des systèmes d’assistance électriqueATTENTION

Otras baterías  podrían reventar, causando lesiones personales y daños. No reemplace el ensamblaje del enchufe,
ya que el resultado  puede ser riesgo de incendio o sacudidas eléctricas.

 Para un funcionamiento con seguridad, ver el manual. Peligro de sacudida eléctrica. Utilice
 solamente en lugares secos. Cargar únicamente baterías de sistemas eBike de Bosch.PRECAUCION

assembly as risk of fire or electric shock may result.

  For safe operation see manual. Risk of electric shock. Dry location use only. Charge only batteries of
  the Bosch eBike Systems.  Other batteries may burst causing personal damage. Do not replace the plugWARNINGeBike Battery Charger 36-4/230

Active/Performance Line
0 275 007 907

Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Input: 230V         50Hz   1.5A
Output: 36V        4A
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Motor Drive Unit/
Computador de bordo Intuvia

Indicações de segurança
Leia todas as indicações e instruções de 
segurança. Se as indicações e instruções de 
segurança não forem cumpridas, poderá ocor-
rer choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos 
graves.

Guarde todas as indicações e instruções de segurança 
para utilização futura.
O termo “bateria” utilizado neste manual de instruções, tanto 
se aplica às baterias normais (baterias com suporte no qua-
dro da bicicleta) como às baterias para o porta-bagagens (ba-
terias com suporte no porta-bagagens), independentemente 
do formato.
 Não abra o motor por si mesmo. O motor não necessita 

de manutenção e só deve ser reparado por pessoal téc-
nico qualificado e com peças de substituição originais. 
Desta forma é assegurado que a segurança do motor é 
mantida. O direito à garantia é anulado se o motor for aber-
to indevidamente.

 Todos os componentes montados no motor e todos os 
outros componentes do acionamento eBike (p. ex. cre-
malheira, encaixe da cremalheira, pedais) só podem 
ser substituídos por componentes do mesmo tipo ou 
por componentes especialmente homologados para a 
sua eBike pelo fabricante de bicicletas. Desta forma, o 
motor é protegido de sobrecarga e de danos.

 Retire a bateria eBike antes de iniciar trabalhos na 
eBike (p. ex., inspeção, reparação, montagem, manu-
tenção, trabalhos na corrente, etc.), de a transportar 
com o automóvel ou avião, ou de a guardar. Existe peri-
go de ferimentos no caso de uma ativação inadvertida do 
sistema eBike.

 O sistema eBike pode ligar-se quando empurra a eBike 
para trás.

 A função auxiliar de empurre/auxiliar de arranque só 
pode ser utilizada ao empurrar ou ao arrancar com a 
eBike. Existe perigo de ferimentos se as rodas da eBike 
não tiverem contacto com o piso quando o auxiliar de em-
purre/auxiliar de arranque é utilizado.

 Utilize apenas baterias originais Bosch, homologadas 
pelo fabricante para a sua eBike. A utilização de outras 
baterias pode originar ferimentos e perigo de incêndio. 
A Bosch não assume qualquer responsabilidade nem ga-
rantia no caso de serem utilizadas outras baterias.

 Não efetue quaisquer modificações no sistema eBike, 
nem instale quaisquer outros produtos que visem au-
mentar a capacidade do referido sistema. Desta forma, 
reduz, por norma, a vida útil do sistema e corre o risco de 
provocar danos no motor e na roda. Para além disso, tam-
bém existe o risco de perder o direito à garantia da roda 
comprada por si. A utilização incorreta do sistema também 
põe em perigo a sua própria segurança bem como a dos ou-
tros utentes da estrada, podendo implicar elevadas despe-
sas pessoais decorrentes da responsabilidade, e até mes-
mo uma ação penal, caso ocorram acidentes que tenham a 
manipulação como causa. 

 Respeite todos os regulamentos nacionais relativos à 
homologação e utilização das eBikes.

 Leia e respeite as indicações e instruções de segurança 
existentes no manual de instruções da bateria e no ma-
nual de instruções da eBike.

Descrição do produto e da potência
Utilização conforme as disposições
O motor destina-se exclusivamente ao acionamento da eBike 
e não pode ser utilizado para outros fins.
A eBike só deve ser utilizada em vias pavimentadas. Não está 
homologada para competições desportivas.

Componentes ilustrados (veja página 2–3)
A numeração dos componentes exibidos diz respeito às re-
presentações existentes nas páginas dos gráficos no início do 
manual.
Todas as representações das peças da bicicleta são esquemá-
ticas, exceto o motor, o computador de bordo incl. a unidade 
de comando, o sensor de velocidade e os respetivos supor-
tes, e podem ser diferentes na sua eBike.

1 Tecla da função de visualização “i”
2 Tecla da iluminação da bicicleta
3 Computador de bordo
4 Suporte do computador de bordo
5 Tecla de ligar/desligar o computador de bordo
6 Tecla de reposição “RESET”
7 Tomada USB
8 Tampa de proteção da tomada USB
9 Motor

10 Unidade de comando
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11 Tecla da função de visualização “i” na unidade de 
comando

12 Tecla para reduzir o apoio/deslocar para baixo “–”
13 Tecla para aumentar o apoio/deslocar para cima “+”
14 Tecla do auxiliar de empurre/auxiliar de arranque “WALK”
15 Sistema de retenção do computador de bordo
16 Parafuso de bloqueio do computador de bordo
17 Sensor de velocidade
18 Íman do raio do sensor de velocidade

Elementos de indicação do computador de bordo
a Indicação do apoio da unidade de acionamento
b Indicação do nível de apoio
c Indicação da iluminação
d Indicação de texto
e Indicação de valores
f Indicação do velocímetro
g Recomendação de mudança: velocidade mais alta
h Recomendação de mudança: velocidade mais baixa
i Indicador do nível de carga da bateria

Dados técnicos

Montagem
Introduzir e retirar a bateria
Leia e respeite o manual de instruções da bateria para colocar 
a bateria eBike na eBike ou para retirá-la.

Colocar e retirar o computador de bordo 
(veja figura A)
Para colocar o computador de bordo 3 empurre-o pela frente 
até que encaixe no suporte 4.
Para retirar o computador de bordo 3 prima o sistema de re-
tenção 15 e empurre-o para a frente para fora do suporte 4.
 Retire o computador de bordo quando estacionar a 

eBike. 
É possível fixar o computador de bordo no suporte para que 
não seja retirado. Para o efeito, desmonte o suporte 4 do 
guiador. Coloque o computador de bordo no suporte. Enros-
que o parafuso de bloqueio 16 (rosca M3, 8 mm de compri-
mento) a partir de baixo na rosca do suporte prevista para o 
efeito. Monte novamente o suporte no guiador.

Motor Drive Unit Cruise
N° do produto 0 275 007 033

0 275 007 027
Potência nominal contínua W 250
Binário máx. no aciona-
mento Nm 60
Tensão nominal V 36
Temperatura de funciona-
mento °C –5...+40
Temperatura de 
armazenamento °C –10...+50
Tipo de proteção IP 54 (protegido contra

pó e salpicos de água)
Peso, aprox. kg 4

Motor Drive Unit Speed
N° do produto 0 275 007 031
Potência W 350
Binário máx. no aciona-
mento Nm 60
Tensão nominal V 36
Temperatura de funciona-
mento °C –5...+40
Temperatura de 
armazenamento °C –10...+50
Tipo de proteção IP 54 (protegido contra

pó e salpicos de água)
Peso, aprox. kg 4

Computador de bordo Intuvia
N° do produto 1 270 020 909
Corrente de carga máx. na 
ligação USB mA 500
Tensão de carga na ligação 
USB V 5
Temperatura de funciona-
mento °C –5...+40
Temperatura de 
armazenamento °C –10...+50
Temperatura de carga °C 0...+40
Tipo de proteção IP 54 (protegido contra

pó e salpicos de água)
Peso, aprox. kg 0,15
O sistema eBike da Bosch utiliza FreeRTOS (ver www.freertos.org)

Iluminação da bicicleta*
Tensão nominal V 6
Potência
– Luz dianteira
– Luz traseira

W
W

8,4
0,6

* em função da legislação, não é possível em todas as versões nacionais 
através da bateria eBike

OBJ_BUCH-2087-003.book  Page 2  Friday, February 13, 2015  5:44 PM



Português–3 

0 276 001 SPI | (16.2.15) Bosch eBike Systems

Verificar o sensor de velocidade (veja figura B)
O sensor de velocidade 17 e o respetivo íman do raio 18 têm 
de ser montados de forma a que o íman do raio passe a uma 
distância mínima de 5 mm e máxima de 17 mm do sensor de 
velocidade, em cada giro da roda.
Nota: Se a distância entre o sensor de velocidade 17 e o íman 
do raio 18 for demasiado pequena ou demasiado grande, ou 
se o sensor de velocidade 17 não estiver ligado corretamen-
te, a indicação do velocímetro f falha, e o acionamento eBike 
trabalha no programa de funcionamento de emergência.
Neste caso, solte o parafuso do íman do raio 18 e fixe o íman 
no raio de forma a que passe à distância correta da marcação 
existente no sensor de velocidade. Se posteriormente a velo-
cidade continuar a não ser exibida na indicação do velocíme-
tro f, entre em contacto com um agente autorizado.

Funcionamento
Colocação em funcionamento
Pré-requisitos
O sistema eBike só pode ser ativado quando os seguintes pré-
requisitos estiverem preenchidos:
– Está montada uma bateria com carga suficiente (ver o 

manual de instruções da bateria).
– O computador de bordo está montado corretamente no 

suporte (ver “Colocar e retirar o computador de bordo”, 
página Português–2).

– O sensor de velocidade está ligado corretamente (ver “Ve-
rificar o sensor de velocidade”, página Português–3).

Ligar/desligar o sistema eBike
Para ligar o sistema eBike tem as seguintes opções:
– Se o computador de bordo estiver já ligado ao ser colocado 

no suporte, o sistema eBike é ligado automaticamente.
– Com o computador de bordo e a bateria eBike montados, 

prima uma vez por breves instantes a tecla de ligar/desli-
gar 5 do computador de bordo.

– Com o computador de bordo montado, prima a tecla de 
ligar/desligar da bateria eBike (ver o manual de instruções 
da bateria).

O acionamento é ativado assim que girar os pedais (exceto na 
função auxiliar de empurre, ver “Ligar/desligar o auxiliar de 
empurre/auxiliar de arranque”, página Português–4). A po-
tência do motor orienta-se pelo nível de apoio definido no com-
putador de bordo. Assim que o sistema for ativado, aparece 
“Performance Line” no mostrador durante pouco tempo.
Assim que deixar de pedalar no modo normal, ou assim que 
alcançar uma velocidade de 25/45 km/h, o apoio é desligado 
através do acionamento eBike. O acionamento é ativado no-
vamente de forma automática assim que tornar a pedalar ou 
se a velocidade for inferior a 25/45 km/h.

Para desligar o sistema eBike tem as seguintes opções:
– Prima a tecla de ligar/desligar 5 do computador de bordo.
– Desligue a bateria eBike na respetiva tecla de ligar/desligar 

(ver o manual de instruções da bateria).
– Retire o computador de bordo do suporte.
Se durante aprox. 10 min o acionamento não gerar potência 
(p. ex., porque a eBike está parada), o sistema eBike desliga-
se automaticamente para poupar energia.

Indicações e definições no computador de bordo
Abastecimento de energia do computador de bordo
Se o computador de bordo estiver no suporte 4, se estiver 
montada uma bateria com carga suficiente na eBike e se o sis-
tema eBike estiver ligado, o computador de bordo é abasteci-
do com energia pela bateria da eBike.
Se o computador de bordo for retirado do suporte 4, o abas-
tecimento de energia é feito através de uma bateria interna. 
Se a bateria interna estiver fraca ao ligar o computador de 
bordo, aparece durante 3 s “Attach to bike” na indicação de 
texto d. A seguir, o computador de bordo desliga-se nova-
mente.
Para carregar a bateria interna, volte a colocar o computador 
de bordo no suporte 4 (se estiver montada uma bateria na 
eBike). Ligue a bateria eBike na respetiva tecla de ligar/desli-
gar (ver o manual de instruções da bateria).
Também pode carregar o computador de bordo através da li-
gação USB. Para o efeito, abra a tampa de proteção 8. Ligue a 
tomada USB 7 do computador de bordo através de um cabo 
USB adequado a um carregador USB comum ou à ligação USB 
de um computador (5 V de tensão de carga; máx. 500 mA de 
corrente de carga). Na indicação de texto d do computador 
de bordo aparece “USB connected”. 
 Se não utilizar a eBike durante muito tempo, retire o 

computador de bordo do respetivo suporte. Guarde o 
computador de bordo em ambiente seco e à temperatura 
ambiente. Carregue a bateria do computador de bordo re-
gularmente.

Ligar/desligar o computador de bordo
Para ligar o computador de bordo, prima por breves instan-
tes a tecla de ligar/desligar 5. O computador de bordo tam-
bém pode ser ligado quando não está colocado no suporte (se 
a bateria interna tiver carga suficiente).
Para desligar o computador de bordo, prima a tecla de ligar/ 
desligar 5.
Se o computador de bordo não estiver colocado no suporte, 
desliga-se após 1 min sem pressão de tecla para poupar 
energia.
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Indicador do nível de carga da bateria
O indicador do nível de carga da bateria i indica o nível de car-
ga da bateria eBike, não o da bateria interna do computador 
de bordo. O nível de carga da bateria eBike também pode ser 
visualizado nos LEDs da própria bateria.
Na indicação i cada barra no símbolo da bateria corresponde 
aprox. a 20 % da capacidade:

Os LEDs do indicador do nível de carga na bateria 
apagam-se. A capacidade para o apoio do aciona-

mento está gasta e o apoio será desligado suavemente. A ca-
pacidade restante será disponibilizada para a iluminação e 
para o computador de bordo, o indicador pisca.
A capacidade da bateria eBike ainda chega para aprox. 
2 horas de iluminação da bicicleta. Neste caso não serão con-
siderados outros consumidores (p. ex. transmissão automáti-
ca, carregamento de aparelhos externos na ligação USB).
Se o computador de bordo for retirado do suporte 4, o nível 
de carga da bateria exibido por último permanece guardado.

Definir o nível de apoio
Na unidade de comando 10 pode definir o grau de força com 
que o acionamento eBike o deve apoiar quando pedala. O ní-
vel de apoio pode ser alterado em qualquer momento, mesmo 
durante a marcha.
Nota: Em alguns modelos é possível que o nível de apoio este-
ja predefinido e não possa ser alterado. Também é possível 
que estejam disponíveis menos níveis de apoio do que o aqui 
indicado.

Estão disponíveis no máximo os seguintes níveis de apoio:
– “OFF”: o apoio do motor está desligado, a eBike é movida 

como uma bicicleta normal, apenas pela força exercida nos 
pedais.

– “ECO”: apoio eficaz com máxima eficiência, para um 
alcance máximo

– “TOUR”: apoio uniforme, para passeios de grandes distân-
cias

– “SPORT”: apoio potente, para uma condução desportiva 
em trajetos montanhosos, bem como para a circulação em 
meio urbano

– “TURBO”: apoio máximo até às cadências mais elevadas, 
para uma condução desportiva

Para aumentar o nível de apoio prima a tecla “+” 13 na unida-
de de comando as vezes necessárias até que o nível de apoio 
pretendido surja na indicação b, para reduzir prima a tecla 
“–” 12.
A potência do motor solicitada é exibida na indicação a. 
A potência máxima do motor depende do nível de apoio sele-
cionado.

Se o computador de bordo for retirado do suporte 4, o nível 
de apoio exibido por último permanece guardado, a indicação 
a da potência do motor fica vazia.

Ligar/desligar o auxiliar de empurre/auxiliar de arranque
Na variante Speed o auxiliar de empurre também pode ser uti-
lizado como auxiliar de arranque. O auxiliar de arranque é 
desligado quando é alcançada uma velocidade de 18 km/h.
O auxiliar de empurre/auxiliar de arranque facilita-lhe a ação 
de empurrar ou arrancar com a eBike. A velocidade nesta fun-
ção depende da mudança engatada e pode alcançar no máxi-
mo 6 km/h ou 18 km/h, consoante o modelo. Quanto menor 
for a mudança selecionada, menor será a velocidade nesta 
função (com potência máxima).
 A função auxiliar de empurre/auxiliar de arranque só 

pode ser utilizada ao empurrar ou ao arrancar com a 
eBike. Existe perigo de ferimentos se as rodas da eBike 
não tiverem contacto com o piso quando o auxiliar de em-
purre é utilizado.

Para ligar o auxiliar de empurre/auxiliar de arranque prima a 
tecla “WALK” 14 na unidade de comando e mantenha-a pre-
mida. O acionamento da eBike é ligado.
O auxiliar de empurre/auxiliar de arranque é desligado, assim 
que se verificar uma das seguintes situações:
– deixa de premir a tecla “WALK” 14,
– as rodas da eBike são bloqueadas (p. ex. devido a trava-

gem ou embate num obstáculo),
– a velocidade ultrapassa os 6/18 km/h.

Ligar/desligar a iluminação da bicicleta
No modelo em que o farol é alimentado pelo sistema eBike, as 
luzes dianteira e traseira podem ser ligadas e desligadas em si-
multâneo através do computador de bordo premindo a tecla 2.
Ao ligar a iluminação aparece “Lights on” e ao desligar a ilumi-
nação “Lights off” durante aprox. 1 s na indicação de texto d. 
O símbolo de iluminação c é exibido quando a luz está ligada.
O ligar e desligar a iluminação da bicicleta não tem qualquer 
influência sobre a iluminação de fundo do mostrador.
Variante Speed: Por norma, nesta variante estão previstas 
luzes diurnas. Quando ligar o sistema eBike (ver “Ligar/desli-
gar o sistema eBike”, página Português–3), a iluminação é li-
gada em simultâneo. A iluminação da bicicleta não pode ser 
desligada com a tecla 2.

A bateria eBike está totalmente carregada.
A bateria eBike deve ser recarregada.

Nível de apoio Fator de apoio*
(desviador)

“ECO” 50%
“TOUR” 120%
“SPORT” 190%
“TURBO” 275%
* A potência do motor pode divergir em alguns modelos.
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Indicações de velocidade e de distância
Na indicação do velocímetro f é indicada sempre a velocida-
de atual.
Na indicação de funcionamento (combinação de indicação 
de texto d e indicação de valores e) podem ser selecionadas 
as seguintes funções:
– “Clock”: hora atual
– “Max. speed”: velocidade máxima atingida desde a última 

reposição
– “Avg. speed”: velocidade média atingida desde a última 

reposição
– “Trip time”: tempo de marcha desde a última reposição
– “Range”: alcance previsto com a carga de bateria existen-

te (com condições constantes como nível de assistência, 
perfil de percurso, etc.)

– “Odometer”: indicação da distância total percorrida com 
a eBike (não pode ser reposto)

– “Trip distance”: distância percorrida desde a última repo-
sição

Para mudar entre as funções de visualização prima a tecla 
“i” 1 no computador de bordo ou a tecla “i” 11 na unidade de 
comando tantas vezes até ser indicada a função desejada.
Para repor “Trip distance”, “Trip time” e “Avg. speed” mu-
de para uma destas três funções e prima a tecla “RESET” 6 
até a indicação ser reposta a zero. Desta forma são também 
repostos os valores das outras duas funções.
Para repor “Max. speed” mude para esta função e prima a te-
cla “RESET” 6 até a indicação ser reposta a zero.
Para repor “Range” mude para esta função e prima a tecla 
“RESET” 6 até a indicação ser reposta para o valor das defini-
ções de fábrica.
Se o computador de bordo for retirado do suporte 4, todos os 
valores das funções permanecem guardados e podem conti-
nuar a ser exibidos.

Visualizar/adaptar as definições básicas
É possível visualizar e alterar as definições básicas indepen-
dentemente de o computador de bordo estar colocado no su-
porte 4 ou não.
Para aceder ao menu das definições básicas prima em simul-
tâneo as teclas “RESET” 6 e “i” 1 até aparecer d “Configura-
tion” na indicação de texto.
Para mudar entre as definições básica, prima a tecla “i” 1 
no computador de bordo até ser visualizada a definição bási-
ca pretendida. Se o computador de bordo estiver colocado no 
suporte 4 também pode premir a tecla “i” 11 na unidade de 
comando.
Para alterar as definições básicas, prima a tecla para ligar/ 
desligar 5 junto à indicação “–” para diminuir ou deslocar pa-
ra baixo, ou a tecla da iluminação 2 junto à indicação “+” para 
aumentar ou deslocar para cima.
Se o computador de bordo estiver colocado no suporte 4 tam-
bém pode fazer a alteração com as teclas “–” 12 ou “+” 13 na 
unidade de comando.
Para sair da função e guardar as alterações, prima a tecla 
“RESET” 6 durante 3 s.
Podem ser selecionadas as seguintes definições básicas:
– “Clock”: pode ajustar a hora atual. Uma pressão prolonga-

da nas teclas de ajuste acelera a alteração da hora.
– “Wheel circum.”: pode alterar o valor predefinido pelo fa-

bricante em ±5 %. Este valor só é visualizado se o compu-
tador de bordo estiver colocado no suporte.

– “English”: pode alterar o idioma da indicação de texto. Po-
de escolher entre alemão, inglês, francês, espanhol, italia-
no, neerlandês e dinamarquês.

– “Unit km/mi”: pode visualizar a velocidade e a distância 
em quilómetros ou em milhas.

– “Time format”: pode visualizar a hora em formato de 
12 horas ou 24 horas.

– “Shift recom. on/off”: pode ligar ou desligar a indicação 
de uma recomendação de mudança.

– “Power-on hours”: indicação da duração total de marcha 
com a eBike (não pode ser alterado)

– “Displ. vx.x.x.x”: é a versão de software do mostrador.
– “DU vx.x.x.x”: é a versão de software da unidade de aciona-

mento. Este valor só é visualizado se o computador de bor-
do estiver colocado no suporte.

– “Bat vx.x.x.x”: é a versão de software da bateria. Este valor 
só é visualizado se o computador de bordo estiver coloca-
do no suporte.
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Indicação do código de erro
Os componentes do sistema eBike são verificados permanen-
temente de forma automática. Se for detetado um erro, é exi-
bido o respetivo código de erro na indicação de texto d.
Prima uma tecla qualquer no computador de bordo 3 ou na uni-
dade de comando 10 para regressar à visualização padrão.

Em função do tipo de erro, o acionamento poderá ser desliga-
do automaticamente. Contudo, poderá sempre continuar a 
marcha sem o apoio do acionamento. A eBike deverá ser veri-
ficada antes de a utilizar posteriormente.
 Todas as verificações e reparações devem ser executa-

das exclusivamente por um agente autorizado. 

Código Causa Solução
410 Uma ou várias teclas do computador 

de bordo estão bloqueadas.
Verifique se as teclas estão presas, p. ex. devido à entrada de sujidade. 
Se necessário, limpe as teclas.

414 Problema de ligação da unidade de 
comando

Solicite a verificação das conexões e ligações

418 Uma ou várias teclas da unidade de 
comando estão bloqueadas.

Verifique se as teclas estão presas, p. ex. devido à entrada de sujidade. 
Se necessário, limpe as teclas.

422 Problema de ligação do motor Solicite a verificação das conexões e ligações
423 Problema de ligação da bateria eBike Solicite a verificação das conexões e ligações
424 Erro de comunicação entre os 

componentes
Solicite a verificação das conexões e ligações

426 Erro interno de ultrapassagem do 
tempo

Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

430 Bateria interna do computador de 
bordo vazia

Carregue o computador de bordo (no suporte ou através da ligação USB)

440 Erro interno do motor Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

450 Erro interno de software Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

490 Erro interno do computador de bordo Solicite a verificação do computador de bordo
500 Erro interno do motor Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 

agente autorizado eBike da Bosch.
502 Erro na iluminação da bicicleta Verifique a luz e a respetiva cablagem. Reinicie o sistema. Se o problema 

persistir, entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da 
Bosch.

503 Erro do sensor de velocidade Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

510 Erro interno do sensor Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

511 Erro interno do motor Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

530 Erro da bateria Desligue a eBike, retire a bateria eBike e coloque-a novamente. Reinicie 
o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu agente 
autorizado eBike da Bosch.

531 Erro de configuração Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

540 Erro de temperatura A eBike encontra-se fora da faixa de temperatura admissível. Desligue o 
sistema eBike, para permitir que o motor arrefeça ou aqueça para a faixa 
de temperatura admissível. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, 
entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.

550 Foi detetado um consumidor não 
permitido.

Remova o consumidor. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre 
em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.
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Abastecimento de energia de aparelhos externos 
através da ligação USB
Com ajuda da conexão USB é possível operar e carregar a 
maioria dos aparelhos que podem ser alimentados com ener-
gia através de USB (p. ex. diversos telefones móveis).
O pré-requisito para o carregamento é que estejam montados 
na eBike o computador de bordo e uma bateria com carga 
suficiente.
Abra a tampa de proteção 8 da ligação USB no computador de 
bordo. Conecte a ligação USB do aparelho externo através de 
um cabo micro A/micro B USB 2.0 normalizado com a tomada 
USB 7 do computador de bordo. A utilização de um cabo USB 
ou de uma combinação de cabo/adaptador que não esteja em 
conformidade com as normas, pode provocar danos no com-
putador de bordo.

Indicações para conduzir com o sistema eBike
Quando é que o acionamento eBike funciona?
O acionamento eBike apoia-o durante a marcha, desde que 
pedale. Se não pedalar, não haverá qualquer apoio. A potên-
cia do motor depende sempre da força exercida ao pedalar.
Se exercer pouca força, o apoio será menor do que se exercer 
muita força. Isto verifica-se independentemente do nível de 
apoio.
O acionamento eBike desliga-se automaticamente com velo-
cidades superiores a 25/45 km/h. Se a velocidade descer 
abaixo dos 25/45 km/h, o acionamento torna a ficar disponí-
vel automaticamente.
A única exceção verifica-se na função auxiliar de empurre, em 
que a eBike pode ser empurrada com uma velocidade reduzi-
da sem que seja necessário pedalar. Os pedais podem rodar 
quando o auxiliar de empurre é utilizado.
Pode sempre conduzir a eBike sem apoio, como uma bicicleta 
normal, bastando desligar o sistema eBike ou colocando o nível 
de apoio em “OFF”. O mesmo aplica-se com a bateria vazia.

602 Erro interno da bateria durante o 
processo de carga

Separe o carregador da bateria. Reinicie o sistema eBike. Encaixe o car-
regador na bateria. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

602 Erro interno da bateria Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

603 Erro interno da bateria Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

605 Erro de temperatura da bateria A eBike encontra-se fora da faixa de temperatura admissível. Desligue o 
sistema eBike, para permitir que o motor arrefeça ou aqueça para a faixa 
de temperatura admissível. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, 
entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.

605 Erro de temperatura da bateria 
durante o processo de carga

Separe o carregador da bateria. Deixe a bateria arrefecer. Se o problema 
persistir, entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da 
Bosch.

606 Erro externo da bateria Verifique a cablagem. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre 
em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.

610 Erro de tensão da bateria Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

620 Erro do carregador Substitua o carregador. Entre em contacto com o seu agente autorizado 
eBike da Bosch.

640 Erro interno da bateria Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

655 Erros múltiplos da bateria Desligue o sistema eBike. Retire a bateria e coloque-a novamente. 
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu 
agente autorizado eBike da Bosch.

656 Erro na versão de software Entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch, para 
que efetue uma atualização do software.

Nenhuma 
indicação

Erro interno do computador de bordo Reinicie o sistema eBike, desligando e ligando.

Código Causa Solução
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Interação do sistema eBike com as mudanças
Mesmo com o acionamento eBike, deve utilizar as mudanças 
tal como numa bicicleta normal (observe a este respeito o ma-
nual de instruções da sua eBike).
Independente do tipo de mudanças, é aconselhável deixar de 
pedalar durante os breves instantes em que muda de mudan-
ça. Desta forma, a comutação é facilitada e o desgaste do sis-
tema de acionamento é menor.
Selecionando a mudança correta, pode aumentar a velocida-
de e o alcance aplicando exatamente a mesma força.
Siga então as recomendações de mudança dadas pelas indi-
cações g e h no mostrador. Se for visualizada a indicação g, 
deve mudar para uma velocidade mais alta com uma cadência 
mais baixa. Se for visualizada a indicação h, deve selecionar 
uma velocidade mais baixa com uma cadência mais alta.

Adquirir as primeiras experiências
É recomendável que adquira as primeiras experiências com a 
eBike fora de estradas muito movimentadas.
Experimente diferentes níveis de apoio. Assim que se sentir 
seguro, pode circular normalmente com a eBike na via pública 
como qualquer outra bicicleta.
Teste a autonomia da sua eBike sob diferentes condições, an-
tes de planear trajetos mais longos e exigentes.

Influências sobre a autonomia
A autonomia é influenciada por muitos fatores, como por 
exemplo:
– Nível de apoio,
– Comportamento de comutação,
– Tipo e pressão dos pneus,
– Idade e estado de conservação da bateria,
– Perfil (inclinações) e caraterísticas do piso (pavimento),
– Vento contrário e temperatura ambiente,
– Peso da eBike, do condutor e da bagagem.

Assim, não é possível prever com exatidão a autonomia antes 
do início e durante a viagem. De um modo geral, aplica-se o 
seguinte:
– Com a mesma potência de motor do acionamento eBike: 

quanto menos força tiver de exercer para alcançar uma de-
terminada velocidade (p. ex. utilizando a comutação de 
forma ideal), menos energia irá consumir o acionamento 
eBike e maior será a autonomia de uma carga da bateria.

– Quanto maior for o nível de apoio selecionado com as mes-
mas condições, menor será a autonomia.

Manuseamento cuidado da eBike
Respeite as temperaturas de funcionamento e de armazena-
mento dos componentes da eBike. Proteja o motor, o compu-
tador de bordo e a bateria de temperaturas extremas (p. ex. 
de uma radiação solar intensa sem ventilação em simultâ-
neo). Os componentes (especialmente a bateria) podem ficar 
danificados devido a temperaturas extremas.

Manutenção e serviço
Manutenção e limpeza
Mantenha todos os componentes da eBike limpos, especial-
mente os contactos da bateria e o respetivo suporte. Limpe-
os cuidadosamente com um pano macio e húmido.
Todos os componentes, incluindo o motor, não podem ser 
mergulhados em água nem limpos com uma máquina de lavar 
de alta pressão.
Para assistência técnica e reparações na eBike contacte um 
agente autorizado.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação
Se tiver questões sobre o sistema eBike e respetivos compo-
nentes, contacte um agente autorizado.
Pode consultar os dados de contacto de agentes autorizados 
na página de Internet www.bosch-ebike.com

Transporte
As baterias são abrangidas pelos requisitos da legislação so-
bre produtos perigosos. As baterias não danificadas podem 
ser transportadas pelo utilizador particular na via pública, 
sem demais exigências.
No transporte efetuado por utilizadores empresariais ou por 
terceiros (p. ex. transporte aéreo ou expedição), é necessário 
respeitar os requisitos especiais que se aplicam à embalagem e 
à identificação (p. ex. prescrições do ADR). Se necessário, po-
de ser pedida a colaboração de um especialista em produtos 
perigosos para a preparação do volume a ser transportado.
Só expeça baterias se a carcaça não estiver danificada. Cubra 
os contactos abertos com fita adesiva e embale a bateria de 
forma a que não se mova dentro da embalagem. Informe o 
serviço de entregas de que se trata de um produto perigoso. 
Respeite também outras disposições nacionais eventualmen-
te existentes.
Contacte um agente autorizado se tiver questões sobre o 
transporte da bateria. Também pode encomendar uma emba-
lagem de transporte adequada no agente.
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Eliminação
O motor, o computador de bordo, incl. a unidade de 
comando, a bateria, o sensor de velocidade, os aces-
sórios e a embalagem devem ser reciclados de forma 
ambientalmente correta.

Não deite a eBike e respetivos componentes para o lixo 
doméstico!

Apenas países da União Europeia:
Conforme as Directivas Europeias 
2012/19/UE relativa aos resíduos de apare-
lhos eléctricas europeias 2006/66/CE é ne-
cessário recolher separadamente os acumu-
ladores/as pilhas defeituosos ou gastos e 
conduzí-los a uma reciclagem ecológica.

A bateria integrada no computador de bordo só pode ser reti-
rada para efeitos de eliminação. O computador de bordo po-
de ficar danificado se a tampa da carcaça for aberta.
Entregue as baterias e o computador de bordo inutilizáveis a 
um agente autorizado.

Lítio:
Observe as indicações na secção 
“Transporte”, página Português–8.

Sob reserva de alterações.
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Acumulador de lítio PowerPack
Indicações de segurança

Leia todas as indicações e 
instruções de segurança. Se 
as indicações e instruções de 
segurança não forem cumpri-
das, poderá ocorrer choque 
elétrico, incêndio e/ou feri-
mentos graves.

Guarde todas as indicações e instruções de segurança pa-
ra utilização futura.
O termo “acumulador” utilizado neste manual de instruções, 
tanto se aplica a acumuladores standard (acumuladores com 
suporte no quadro da bicicleta) como a acumuladores do 
porta-bagagens (acumuladores com suporte no porta-baga-
gens), a não ser que seja expressamente feita referência ao 
formato.
 Retire a bateria eBike antes de iniciar trabalhos na 

eBike (p. ex., inspeção, reparação, montagem, manu-
tenção, trabalhos na corrente, etc.), de a transportar 
com o automóvel ou avião, ou de a guardar. Existe peri-
go de ferimentos no caso de uma ativação inadvertida do 
sistema eBike.

 Não abra o acumulador. Há perigo de haver um curto-cir-
cuito. Se o acumulador for aberto, perde-se o direito à ga-
rantia.

Proteja o acumulador do calor (por ex. também 
da radiação solar permanente), do fogo e da 
imersão em água. Há perigo de explosão.

Mantenha o acumulador não utilizado afastado de cli-
pes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pe-
quenos objetos de metal, que possam estabelecer uma 
ligação entre os contactos. Um curto-circuito entre os con-
tactos do acumulador pode provocar queimaduras ou incên-
dios. Para os danos provocados por curto-circuito neste 
contexto não há qualquer direito à garantia da Bosch.

 A utilização incorreta pode causar a libertação de líqui-
do do acumulador. Evite o contacto com este líquido. 
Em caso de contacto acidental, lave com água. Em caso 
de contacto com os olhos, consulte ainda um médico. 
A libertação de líquido do acumulador pode provocar irri-
tação cutânea ou queimaduras.

 Os acumuladores não devem sofrer impactos mecâni-
cos. Há o perigo de o acumulador ser danificado.

 Em caso de danos e uso incorreto do acumulador, 
podem libertar-se vapores. Areje o espaço e procure 
assistência médica no caso de apresentar queixas. Os 
vapores podem irritar as vias respiratórias.

 Carregue o acumulador apenas com carregadores ori-
ginais Bosch. Se forem utilizados outros carregadores 
que não os originais Bosch, não se pode excluir o perigo de 
incêndio.

 Utilize o acumulador apenas em combinação com 
eBikes que tenham o sistema de acionamento original 
Bosch. Só desta forma o acumulador será protegido de 
uma sobrecarga perigosa.

 Utilize apenas baterias originais Bosch, homologadas 
pelo fabricante para a sua eBike. A utilização de outras 
baterias pode originar ferimentos e perigo de incêndio. 
A Bosch não assume qualquer responsabilidade nem 
garantia no caso de serem utilizadas outras baterias.

 Leia e respeite as indicações e instruções de segurança 
existentes no manual de instruções do carregador e 
motor/computador de bordo, bem como no manual de 
instruções da sua eBike.

Mantenha o acumulador fora do alcance de crianças.

Descrição do produto e da potência
Componentes ilustrados (veja página 4–5)
A numeração dos componentes exibidos diz respeito às re-
presentações existentes nas páginas dos gráficos.
Todas as representações de peças da bicicleta, exceto os acu-
muladores e os seus suportes, são esquemáticas e podem ser 
diferentes na sua eBike.
A1 Suporte do acumulador do porta-bagagens
A2 Acumulador do porta-bagagens
A3 Indicação de funcionamento e do estado de carga
A4 Tecla de ligar-desligar
A5 Chave do cadeado do acumulador
A6 Cadeado do acumulador
A7 Suporte superior do acumulador standard
A8 Acumulador standard
A9 Suporte inferior do acumulador standard
C1 Carregador
C6 Tomada para ficha do carregador
C7 Cobertura da tomada de carregamento

OBJ_BUCH-2087-003.book  Page 10  Friday, February 13, 2015  5:44 PM



Português–11 

0 276 001 SPI | (13.2.15) Bosch eBike Systems

Dados técnicos

Montagem
 Coloque o acumulador apenas sobre superfícies lim-

pas. Evite, em particular, sujar a tomada de carregamento 
e os contactos, por ex. com areia ou terra.

Verificar o acumulador antes da primeira 
utilização
Verifique o acumulador antes de o carregar pela primeira vez 
ou de o utilizar com a sua eBike.
Para isso, prima a tecla de ligar/desligar A4 para ligar o acu-
mulador. Se não acender nenhum dos LEDs do indicador do 
nível de carga A3, possivelmente o acumulador está danifi-
cado.
Se acender pelo menos um, mas não todos os LEDs do indica-
dor do nível de carga A3, carregue o acumulador totalmente 
antes da primeira utilização.
 Não carregue nem utilize um acumulador danificado. 

Contacte um agente autorizado.

Carregar o acumulador
 Utilize apenas o carregador incluído no material forne-

cido com a sua eBike ou outro original Bosch do mesmo 
tipo. Apenas este carregador é indicado para o acumula-
dor de lítio utilizado na sua eBike.

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado. Pa-
ra garantir a máxima potência do acumulador, antes da pri-
meira utilização, carregue-o totalmente com o carregador.
Para o carregamento do acumulador, leia e respeite o manual 
de instruções do carregador.

O acumulador pode ser carregado em qualquer momento, in-
dividualmente ou na bicicleta, sem encurtar a durabilidade. 
Uma interrupção do processo de carga não danifica o acumu-
lador.
O acumulador está equipado com um sistema de monitoriza-
ção da temperatura, que permite o carregamento apenas nu-
ma faixa de temperatura entre 0 °C e 40 °C.

Se o acumulador estiver fora da 
faixa de temperatura de carga, 
piscam os três LEDs do indica-
dor do nível de carga A3. Desli-
gue o acumulador do carrega-
dor e deixe-o arrefecer.

Volte a ligar o acumulador ao carregador apenas quando tiver 
sido alcançada a temperatura de carga admissível.

Indicador do nível de carga
Os cinco LEDs verdes do indicador do nível de carga A3 indi-
cam o nível de carga do acumulador, quando o acumulador 
está ligado.
Neste caso, cada LED indica aproximadamente 20 % da capa-
cidade. Se o acumulador estiver totalmente carregado, acen-
dem-se os cinco LEDs.
O nível de carga do acumulador ligado é ainda exibido no mos-
trador do computador de bordo. Leia e respeite o manual de 
instruções do motor e computador de bordo.
Se a capacidade do acumulador estiver abaixo dos 5 %, apa-
gam-se todos os LEDs do indicador do nível de carga A3 no 
acumulador, mas continua a haver uma função de indicação 
do computador de bordo.

Acumulador de lítio PowerPack 300 PowerPack 400
N° do produto
– Acumulador standard

– Acumulador do porta-bagagens

0 275 007 509
0 275 007 511

0 275 007 513

0 275 007 510
0 275 007 512

0 275 007 514
0 275 007 522

Tensão nominal V= 36 36
Capacidade nominal Ah 8,2 11
Energia Wh 300 400
Temperatura de funcionamento °C –10...+40 –10...+40
Temperatura de armazenamento °C –10...+60 –10...+60
Faixa de temperatura de carga admissível °C 0...+40 0...+40
Peso, aprox. kg 2,0/2,4 2,5/2,6
Tipo de proteção IP 54 (protegido contra pó e

salpicos de água)
IP 54 (protegido contra pó e

salpicos de água)
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Introduzir e retirar a bateria (veja figuras C–D)
 Desligue sempre o acumulador, quando o colocar ou re-

tirar do suporte.
Para poder inserir o acumulador, a chave A5 tem de estar no 
cadeado A6 e o cadeado tem de estar aberto.
Para Inserir o acumulador standard A8, coloque-o com os 
contactos sobre o suporte inferior A9 da eBike (o acumulador 
pode estar inclinado até 7°  em relação ao quadro). Incline-o, 
empurrando até ao fim no suporte superior A7.
Para Inserir o acumulador do porta-bagagens A2, empurre-
o, com os contactos para a frente, até que se encaixe no su-
porte A1 no porta-bagagens.
Verifique se o acumulador está bem preso. Tranque o acumu-
lador sempre no cadeado A6, caso contrário, o cadeado pode 
abrir-se e o acumulador cair do suporte.
Retire sempre a chave A5 do cadeado, após tê-lo trancado 
A6. Desta forma, evita que a chave caia ou que o acumulador 
seja indevidamente retirado por terceiros, quando a eBike es-
tiver estacionada.
Para Retirar o acumulador standard A8, desligue-o e des-
tranque o cadeado com a chave A5. Incline o acumulador a 
partir do suporte superior A7 e remova-o do suporte inferior 
A9.
Para Retirar o acumulador do porta-bagagens A2, desli-
gue-o e destranque o cadeado com a chave A5. Remova o 
acumulador do suporte A1.

Funcionamento
Colocação em funcionamento
 Utilize apenas baterias originais Bosch, homologadas 

pelo fabricante para a sua eBike. A utilização de outras 
baterias pode originar ferimentos e perigo de incêndio. 
A Bosch não assume qualquer responsabilidade nem 
garantia no caso de serem utilizadas outras baterias.

Ligar e desligar
Ligar o acumulador é uma das possibilidades de ligar o siste-
ma eBike. Leia e respeite o manual de instruções do motor e 
computador de bordo.
Antes de ligar o acumulador ou o sistema eBike, verifique se o 
cadeado A6 está trancado.
Para Ligar o acumulador, prima a tecla de ligar/desligar A4. 
Os LEDs de indicação A3 acendem-se e exibem simultanea-
mente o nível de carga.
Nota: Se a capacidade do acumulador estiver abaixo dos 5 %, 
não se acende qualquer LED do indicador do nível de carga 
A3 no acumulador. Só é possível ver no computador de bordo 
se o sistema eBike está ligado.
Para Desligar o acumulador, prima a tecla de ligar/desligar 
A4 novamente. Os LEDs da indicação A3 apagam-se. Assim, 
também se apaga o sistema eBike.

Se durante aprox. 10 min o acionamento eBike não gerar po-
tência (p. ex., porque a eBike está parada) ou se não for pre-
mida qualquer tecla no computador de bordo ou unidade de 
comando da eBikes, o sistema eBike, e assim também o acu-
mulador, desligam-se automaticamente para poupar energia.
Através do “sistema ECP (Electronic Cell Protection)”, o acu-
mulador está protegido contra descarga completa, sobrecar-
ga, sobreaquecimento e curto-circuito. Em caso de risco, o 
acumulador desliga-se automaticamente através de um cir-
cuito de proteção.

Se for detetado um defeito no 
acumulador, piscam os dois 
LEDs do indicador do nível de 
carga A3. Neste caso, contacte 
um agente autorizado.

Indicações para o manuseamento correto 
do acumulador
A duração do acumulador pode ser prolongada, se este for 
bem cuidado e, acima de tudo, se for guardado à temperatura 
correta.
Com o envelhecimento do acumulador, a sua capacidade vai-
se reduzindo, ainda que seja bem cuidado.
Um tempo de funcionamento consideravelmente mais curto 
após o carregamento indica que o acumulador chegou ao fim 
do seu tempo de vida útil. Pode substituir o acumulador.

Voltar a carregar o acumulador antes e após o 
armazenamento
Carregue o acumulador após um longo período de tempo de 
não utilização para cerca de 60 % (3 a 4 LEDs do indicador do 
nível de carga A3 acendem-se). 
Após 6 meses verifique o nível de carga. Se apenas acende 
um LED do indicador do nível de carga A3, carregue o acumu-
lador novamente para cerca de 60 %.
Nota: Se o acumulador for guardado descarregado durante 
um longo período de tempo pode sofrer danos, apesar da au-
todescarga mínima, e a capacidade de armazenamento é for-
temente reduzida.
Não é recomendável deixar o acumulador ligado permanente-
mente ao carregador.

Condições de armazenamento
Armazene o acumulador num local o mais possível seco e bem 
arejado possível. Proteja-o da humidade e da água. Em caso 
de condições climáticas desfavoráveis é por ex. aconselhável 
retirar o acumulador da eBike e guardá-lo até à próxima utili-
zação num espaço fechado.
O acumulador pode ser armazenado a temperaturas dos 
–10 °C aos +60 °C. Contudo, para uma maior durabilidade, 
é preferível um armazenamento a uma temperatura ambiente 
de 20 °C.

OBJ_BUCH-2087-003.book  Page 12  Friday, February 13, 2015  5:44 PM



Português–13 

0 276 001 SPI | (13.2.15) Bosch eBike Systems

Tenha em atenção que a temperatura de armazenamento 
máxima não deverá ser ultrapassada. Não deixe o acumulador 
por ex. dentro do automóvel no verão e não o armazene sob a 
radiação solar direta.
Aconselha-se que o acumulador não seja deixado na bicicleta 
aquando do armazenamento.

Manutenção e serviço
Manutenção e limpeza
Mantenha o acumulador limpo. Limpe-o cuidadosamente 
com um pano macio e húmido.O acumulador não deve ser 
mergulhado em água, nem ser limpo com jato de água.
Se o acumulador já não está operacional, por favor contacte 
um agente autorizado.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação
Se tiver questões sobre acumuladores, contacte um agente 
autorizado.
 Anote o fabricante e o número da chave A5. Em caso de 

perda da chave, contacte um agente autorizado. Nesse ca-
so, indique o fabricante e o número da chave.

Pode consultar os dados de contacto de agentes autorizados 
na página de Internet www.bosch-ebike.com

Transporte
As baterias são abrangidas pelos requisitos da legislação so-
bre produtos perigosos. As baterias não danificadas podem 
ser transportadas pelo utilizador particular na via pública, 
sem demais exigências.
No transporte efetuado por utilizadores empresariais ou por 
terceiros (p. ex. transporte aéreo ou expedição), é necessário 
respeitar os requisitos especiais que se aplicam à embalagem e 
à identificação (p. ex. prescrições do ADR). Se necessário, po-
de ser pedida a colaboração de um especialista em produtos 
perigosos para a preparação do volume a ser transportado.
Só expeça baterias se a carcaça não estiver danificada. Cubra 
os contactos abertos com fita adesiva e embale a bateria de 
forma a que não se mova dentro da embalagem. Informe o 
serviço de entregas de que se trata de um produto perigoso. 
Respeite também outras disposições nacionais eventualmen-
te existentes.
Contacte um agente autorizado se tiver questões sobre o 
transporte da bateria. Também pode encomendar uma emba-
lagem de transporte adequada no agente.

Eliminação
Os acumuladores, acessórios e embalagens devem 
ser reciclados de forma ambientalmente correta.

Não deite os acumuladores para o lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:
Conforme as Directivas Europeias 
2012/19/UE relativa aos resíduos de apa-
relhos eléctricas europeias 2006/66/CE é 
necessário recolher separadamente os acu-
muladores/as pilhas defeituosos ou gastos 
e conduzí-los a uma reciclagem ecológica.

Entregue os acumuladores inutilizáveis a um agente autorizado.
Lítio:
Observe as indicações na secção 
“Transporte”, página Português–13.

Sob reserva de alterações.
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Carregador Charger
Indicações de segurança

Leia todas as indicações e 
instruções de segurança. Se 
as indicações e instruções de 
segurança não forem cumpri-
das, poderá ocorrer choque 
elétrico, incêndio e/ou feri-
mentos graves.

Guarde todas as indicações e instruções de segurança pa-
ra utilização futura.
O termo “acumulador” utilizado neste manual de instruções, 
tanto se aplica a acumuladores standard (acumuladores com 
suporte no quadro da bicicleta) como a acumuladores do por-
ta-bagagens (acumuladores com suporte no porta-bagagens).

Mantenha o carregador afastado da chuva ou da 
humidade. Se penetrar água no carregador, há risco 
de ocorrer um choque elétrico.

 Carregue apenas acumuladores de lítio Bosch homolo-
gados para eBikes. A tensão do acumulador deve coin-
cidir com a tensão de carga do acumulador do carrega-
dor. Caso contrário, existe perigo de incêndio e de 
explosão.

Manter o carregador limpo. Há risco de choque eléctrico 
devido a sujidade.

 Antes de cada utilização é necessário verificar o carre-
gador, o cabo e a ficha. Não utilizar o carregador se fo-
rem verificados danos. Não abrir pessoalmente o car-
regador e só permita que seja reparado por pessoal 
qualificado e que só sejam utilizadas peças sobressa-
lentes originais. Carregadores, cabos e fichas danifica-
dos aumentam o risco de um choque eléctrico.

 Não operar o carregador sobre uma base facilmente in-
flamável (p. ex. papel, tecidos etc.) ou em ambiente 
combustível. Há perigo de incêndio devido ao aquecimen-
to do carregador durante o carregamento.

 Em caso de danos e uso incorreto do acumulador, po-
dem libertar-se vapores. Areje o espaço e procure as-
sistência médica no caso de apresentar queixas. Os va-
pores podem irritar as vias respiratórias.

 Vigie as crianças durante a utilização, a limpeza e a ma-
nutenção. Desta forma garante que nenhuma criança brin-
ca com o carregador.

 Crianças e pessoas que, devido às suas capacidades fí-
sicas, sensoriais ou mentais, ou inexperiência ou des-
conhecimento, não estejam em condições de operar o 
carregador com segurança, não devem usar este carre-
gador sem supervisão ou orientação de uma pessoal 
responsável. Caso contrário há perigo de um erro de ope-
ração e de lesões.

 Leia e respeite as indicações e instruções de segurança 
existentes no manual de instruções do acumulador e 
motor/computador de bordo, bem como no manual de 
instruções da sua eBike.

 Do lado de baixo do carregador encontra-se um resumo das 
instruções de segurança importantes em inglês, francês e 
espanhol (assinalado na representação na página dos gráfi-
cos com o número C4), e com o seguinte conteúdo:
– Para uma utilização segura, respeite o manual de instru-

ções. Risco de ocorrer um choque elétrico.
– Utilize apenas em ambiente seco.
– Carregue apenas acumuladores do sistema eBike 

Bosch. Outros acumuladores podem explodir e causar 
ferimentos.

– Não substitua o cabo de corrente elétrica. Existe perigo 
de incêndio e de explosão.

Descrição do produto e da potência
Componentes ilustrados (veja página 6–8)
A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apre-
sentação do carregador na página de esquemas.
C1 Carregador
C2 Tomada do aparelho
C3 Ficha do aparelho
C4 Instruções de segurança do carregador
C5 Ficha do carregador
C6 Tomada para ficha do carregador
C7 Cobertura da tomada de carregamento
A2 Acumulador do porta-bagagens
A3 Indicação de funcionamento e do estado de carga
A4 Tecla de ligar/desligar do acumulador
A8 Acumulador standard
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Dados técnicos

Funcionamento
Colocação em funcionamento
Ligar o carregador à rede elétrica (veja figura E)
 Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente 

deve coincidir com a chapa de identificação do carrega-
dor. Carregadores marcados para 230 V também podem 
ser operados com 220 V.

Insira a ficha do aparelho C3 do cabo de corrente elétrica na 
tomada do aparelho C2 no carregador. 
Ligue o cabo de corrente elétrica (específico para cada país) 
à rede elétrica.

Carregamento do acumulador retirado (veja figura F)
Desligue o acumulador e retire-o do suporte na eBike. Leia e 
respeite o manual de instruções do acumulador.
 Coloque o acumulador apenas sobre superfícies lim-

pas. Evite, em particular, sujar a tomada de carregamento 
e os contactos, por ex. com areia ou terra.

Insira a ficha de carregamento C5 do carregador na tomada 
C6 no acumulador.

Carregamento do acumulador na bicicleta  (veja figura G)
Desligue o acumulador. Limpe a cobertura da tomada de car-
regamento C7. Evite, em particular, sujar a tomada de carre-
gamento e os contactos, por ex. com areia ou terra. Levante a 
cobertura da tomada de carregamento C7 e insira a ficha de 
carregamento C5 na tomada C6.
 Carregue o acumulador sempre cumprindo todas as 

instruções de segurança. Caso isto não seja possível, re-
tire o acumulador do suporte e carregue-o num local mais 
adequado. Leia e respeite o manual de instruções do acu-
mulador.

Processo de carga
O processo de carga é iniciado assim que o carregador é liga-
do ao acumulador ou a tomada de carregamento da bicicleta 
é ligada à rede elétrica.
Nota: O processo de carga só é possível quando a temperatu-
ra do acumulador da eBike se encontrar na faixa de tempera-
tura de carga admissível.
Nota: Durante o processo de carga, o motor é desativado.
O carregamento do acumulador é possível com ou sem com-
putador de bordo. Sem o computador de bordo, o processo 
de carga pode ser observado no indicador do nível de carga 
do acumulador.
Se o computador de bordo estiver ligado, a iluminação de fun-
do do mostrador é ligada, em caso de baixa luminosidade, e 
no mostrador é exibido “Charging/xx% charged”.
O computador de bordo pode ser retirado durante o processo 
de carga ou ainda ser colocado apenas após o início do pro-
cesso de carga.
O nível de carga é exibido com o indicador do nível de carga 
A3 no acumulador e com a barra no computador de bordo.
Ao carregar o acumulador da eBike na bicicleta, também é 
possível carregar o acumulador do computador de bordo.
Durante o processo de carga, acendem-se os LEDs do indica-
dor do nível de carga A3 no acumulador. Cada LED que per-
manece aceso indica uma carga de aproximadamente 20 % 
da capacidade. O LED intermitente indica estar a carregar os 
próximos 20 %.
 Proceda com cuidado se tocar no carregador durante o 

processo de carga. Use luvas de proteção. O carregador 
pode sobreaquecer, especialmente se a temperatura am-
biente for elevada.

Quando o acumulador da eBike estiver totalmente carregado, 
os LEDs apagam imediatamente e o computador de bordo é 
desligado. O processo de carga é terminado. Premindo a tecla 
de ligar/desligar A4 no acumulador da eBike, o nível de carga 
pode ser exibido durante 3 segundos. 
Desligue o carregador da rede elétrica e o acumulador do car-
regador.
Ao desligar o acumulador do carregador, o acumulador é au-
tomaticamente desligado.

Carregador Charger
N° do produto 0 275 007 907
Tensão nominal V~ 207 –264
Frequência Hz 47 –63
Tensão e carga do acumulador V 36
Corrente de carga A 4
Tempo de carga
– PowerPack 300
– PowerPack 400

h
h

2,5
3,5

Número de elementos do 
acumulador 30 –40
Temperatura de funcionamento °C –5...+40
Temperatura de armazenamento °C –10...+50
Peso conforme 
EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,8
Tipo de proteção IP 40
As indicações valem para tensões nominais [U] de 230 V. Estas indica-
ções podem variar dependendo de tensões inferiores e dos modelos es-
pecíficos dos países.
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Nota:  Se tiver efetuado o carregamento na bicicleta, após o 
processo de carga feche cuidadosamente a tomada de carre-
gamento C6 com a cobertura C7, para que não possam pene-
trar sujidade nem água.
Se, após o carregamento, o carregador não for desligado do 
acumulador, volta a ligar-se ao fim de algumas horas, verifica 
o nível de carga do acumulador e recomeça, se necessário, o 
processo de carga.

Avaria –  Causas e acções correctivas

Manutenção e serviço
Manutenção e limpeza
Se o carregador não funcionar, por favor contacte um agente 
autorizado.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação
Se tiver questões sobre o carregador, contacte um agente 
autorizado.
Pode consultar os dados de contacto de agentes autorizados 
na página de Internet www.bosch-ebike.com

Eliminação
Carregadores, acessórios e embalagens devem ser dispostos 
para reciclagem da matéria prima de forma ecológica.
Não deitar carregadores no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:
De acordo com a directiva européia 
2012/19/UE para aparelhos eléctricos e 
electrónicos velhos, e com as respectivas 
realizações nas leis nacionais, os carregado-
res que não servem mais para a utilização, 
devem ser enviados separadamente a uma 
reciclagem ecológica.

Sob reserva de alterações.

Causa Solução
Dois LEDs piscam no 
acumulador.

Acumulador danificado Contacte um agente 
autorizado
Três LEDs piscam no 
acumulador.

O acumulador está quente 
ou frio demais

Desligue o acumulador do 
carregador, até a faixa de 
temperatura de carga ter sido 
alcançada.
Volte a ligar o acumulador ao 
carregador apenas quando 
tiver sido alcançada a tempe-
ratura de carga admissível.

Carregamento não é possível 
(não há indicação no acumulador)
Ficha não está corretamente 
inserida

Verifique todas as fichas e 
tomadas

Contactos do acumulador 
estão sujos

Limpe cuidadosamente os 
contactos do acumulador

Tomada, cabo ou carregador 
danificados

Verifique a tensão de rede, 
solicite a verificação do carre-
gador a um agente

Acumulador com defeito Contacte um agente 
autorizado
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