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Indicações de segurança
Leia todas as indicações e instruções de segurança. Se as indicações e instruções de segurança não forem cumpridas, poderá ocorrer
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 quadro da bicicleta) como às baterias para o porta-bagagens (baterias com suporte no porta-bagagens), independentemente
do formato.
 Não abra o motor por si mesmo. O motor pode ser apenas reparado por pessoal técnico 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 aberto indevidamente.
 Todos os componentes montados no motor e todos os
outros componentes do acionamento eBike (p.ex. cremalheira, 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, manutenção, trabalhos na corrente, etc.), de a transportar
com o automóvel ou avião, ou de a guardar. Existe perigo 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 só pode ser utilizada ao
empurrar a eBike. Existe perigo de ferimentos se as rodas
da eBike não tiverem contacto com o piso quando o auxiliar de empurre é utilizado.
 Nas bicicletas com função de contrapedalagem, os pedais rodam com o auxiliar de empurre ligado. Certifique-se de que as suas pernas ficam a uma distância adequada em relação aos pedais em rotação, quando o auxiliar
de empurre estiver ativado. Existe o perigo de ferimentos.
 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.
 Não efetue quaisquer modificações no sistema eBike,
nem instale quaisquer outros produtos que visem aumentar 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-
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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 outros utentes da estrada, podendo implicar elevadas despesas pessoais decorrentes da responsabilidade, e até mesmo 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 em todos os manuais de instruções do sistema eBike assim como o manual de instruções da sua
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.

Componentes ilustrados
A numeração dos componentes exibidos diz respeito às representações existentes nas páginas dos gráficos no início do
manual.
Todas as representações das peças da bicicleta são esquemáticas, exceto o motor, o computador de bordo incl. a unidade
de comando, o sensor de velocidade e os respetivos suportes, e podem ser diferentes na sua eBike.
1 Motor
2 Sensor de velocidade
3 Íman do raio do sensor de velocidade

Dados técnicos
Motor
N.° do produto
Potência nominal contínua
Binário máx. no
acionamento
Tensão nominal
Temperatura de
funcionamento
Temperatura de
armazenamento
Tipo de proteção
Peso, aprox.

W

Drive Unit Speed
0 275 007 041
250

Nm
V

63
36

°C

–5...+40

°C

–10...+50
IP 54 (protegido contra
pó e salpicos de água)
kg
4
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Iluminação da bicicleta 1)
Tensão aprox. 2)3)
Potência máxima
– Luz dianteira
– Luz traseira

V
W
W

6/12
8,4/17,4
0,6/0,6

1) em função da legislação, não é possível em todas as versões
nacionais através da bateria eBike
2) O nível de tensão está predefinido e só pode ser alterado pelo agente
autorizado.
3) Ao substituir as lâmpadas certifique-se de que as mesmas são
compatíveis com o sistema eBike da Bosch (pergunte ao seu agente
autorizado) e que a tensão indicada coincide. Só podem ser usadas
lâmpadas com a mesma tensão.
 Lâmpadas mal usadas podem ser destruídas!

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.

Verificar o sensor de velocidade (veja figura A)
O sensor de velocidade 2 e o respetivo íman do raio 3 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 2 e o íman
do raio 3 for demasiado pequena ou demasiado grande, ou se
o sensor de velocidade 2 não estiver ligado corretamente, a
indicação do velocímetro falha, e o acionamento eBike trabalha no programa de funcionamento de emergência.
Neste caso, solte o parafuso do íman do raio 3 e fixe o íman no
raio de forma a que passe à distância correta da marcação
existente no sensor de velocidade. Se posteriormente a velocidade continuar a não ser exibida na indicação do velocímetro , 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 manual de instruções do computador de
bordo).
– O sensor de velocidade está ligado corretamente (ver “Verificar o sensor de velocidade”, página Português–2).
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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/
desligar 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).
Depois de ligar, o sistema eBike encontra-se no modo “OFF”.
Selecione o nível de apoio desejado e parta.
Nota: Consoante o modelo, o arranque também pode ocorrer
no modo anteriormente ajustado.
O acionamento é ativado assim que girar os pedais (exceto na
função auxiliar de empurre, ver “Ligar/desligar auxiliar de empurre”, página Português–3). A potência do motor orienta-se
pelo nível de apoio definido no computador de bordo.
Assim que deixar de pedalar no modo normal, ou assim que
alcançar uma velocidade de 45 km/h, o apoio é desligado
através do acionamento eBike. O acionamento é ativado novamente de forma automática assim que tornar a pedalar ou
se a velocidade for inferior a 45 km/h.
Para desligar o sistema eBike tem as seguintes opções:
– Prima a tecla de ligar/desligar 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 a eBike não se mover durante aprox. 10 min e não for premida qualquer tecla no computador de bordo, o sistema
eBike desliga-se automaticamente para poupar energia.

eShift (opcional)
eShift significa a integração de sistemas automáticos de mudanças no sistema eBike. Os componentes eShift estão ligados eletricamente ao motor pelo fabricante. A utilização dos
sistemas automáticos de mudanças está descrita no manual
de instruções do computador de bordo.

Definir o nível de apoio
Na unidade de comando pode definir o grau de força com que
o acionamento eBike o deve apoiar quando pedala. O nível de
apoio pode ser alterado em qualquer momento, mesmo durante a marcha.
Nota: Em alguns modelos é possível que o nível de apoio esteja predefinido e não possa ser alterado. Também é possível
que estejam disponíveis menos níveis de apoio do que o aqui
indicado.
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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. O auxiliar de empurre não pode ser ativado
neste nível de apoio.
Depois de ligar, o sistema eBike encontra-se no modo
“OFF”.
– “ECO”: apoio eficaz com máxima eficiência, para um alcance máximo
– “TOUR”: apoio uniforme, para passeios de grandes distâncias
– “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
A potência de motor solicitada aparece no mostrador do computador de bordo. A potência máxima do motor depende do
nível de apoio selecionado.
Nível de apoio
“ECO”
“TOUR”
“SPORT”
“TURBO”

Fator de apoio*
(desviador)
55 %
120%
190%
275%

* A potência do motor pode divergir em alguns modelos.

Ligar/desligar auxiliar de empurre
O auxiliar de empurre facilita-lhe a ação de empurrar a eBike.
A velocidade nesta função depende da mudança engatada e
pode alcançar no máximo 6 km/h. Quanto menor for a mudança selecionada, menor será a velocidade na função auxiliar de
empurre (com potência máxima).
 A função auxiliar de empurre só pode ser utilizada ao
empurrar a eBike. Existe perigo de ferimentos se as rodas
da eBike não tiverem contacto com o piso quando o auxiliar de empurre é utilizado.
Para ativar o auxiliar de empurre, pressione brevemente a tecla “WALK” no seu computador de bordo. Depois da ativação
pressione dentro de 3 s a tecla “+” e mantenha-a premida. O
acionamento da eBike é ligado.
Nota: O auxiliar de empurre não pode ser ativado no nível de
apoio “OFF”.
O auxiliar de empurre é desligado assim que se verificar uma
das seguintes situações:
– solta a tecla “+” ,
– as rodas da eBike são bloqueadas (p. ex. devido a travagem ou embate num obstáculo),
– a velocidade ultrapassa os 6 km/h.
Nota: Em alguns sistemas, o auxiliar de empurre pode ser iniciado diretamente pressionando a tecla “WALK”.
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Nota: Em alguns sistemas é possível atingir uma velocidade
de 18 km/h (auxiliar de arranque).

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
simultâneo através do computador 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 potência 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 velocidades superiores a 45 km/h. Se a velocidade descer abaixo
dos 45 km/h, o acionamento torna a ficar disponível automaticamente.
A única exceção verifica-se na função auxiliar de arranque, em
que a eBike pode ser conduzida com uma velocidade reduzida sem que seja necessário pedalar. Os pedais podem rodar
quando o auxiliar de arranque 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.
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 manual de instruções da sua eBike).
Independente do tipo de mudanças, é aconselhável deixar de
pedalar durante os breves instantes em que muda de mudança. Desta forma, a comutação é facilitada e o desgaste do sistema de acionamento é menor.
Selecionando a mudança correta, pode aumentar a velocidade e o alcance aplicando exatamente a mesma força.
Adquirir as primeiras experiências
É recomendável que adquira as primeiras experiências com a
eBike fora de estradas muito movimentadas.
Experimente diferentes níveis de apoio. Inicie com o nível de
apoio mais baixo. 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, antes de planear trajetos mais longos e exigentes.
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Influências sobre a autonomia
A autonomia é influenciada por muitos fatores, como por
exemplo:
– Nível de apoio,
– Velocidade,
– 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 o mesmo nível de apoio do acionamento eBike: quanto menos força tiver de exercer para alcançar uma determinada 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 mesmas condições, menor será a autonomia.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

Manuseamento cuidado da eBike
Respeite as temperaturas de funcionamento e de armazenamento dos componentes da eBike. Proteja o motor, o computador de bordo e a bateria de temperaturas extremas (p. ex.
de uma radiação solar intensa sem ventilação em simultâneo). Os componentes (especialmente a bateria) podem ficar
danificados devido a temperaturas extremas.

Sob reserva de alterações.

Se tiver questões sobre o sistema eBike e respetivos componentes, contacte um agente autorizado.
Pode consultar os dados de contacto de agentes autorizados
na página de Internet www.bosch-ebike.com

Eliminação
O motor, o computador de bordo, incl. a unidade de
comando, a bateria, o sensor de velocidade, os acessórios 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 Diretivas Europeias 2012/19/UE
relativa aos resíduos de aparelhos elétricas europeias 2006/66/CE é necessário recolher separadamente os acumuladores/as pilhas defeituosos ou gastos e conduzi-los a uma reciclagem
ecológica.

Manutenção e serviço
Manutenção e limpeza
Ao substituir as lâmpadas certifique-se de que as mesmas são
compatíveis com o sistema eBike da Bosch (pergunte ao seu
agente autorizado) e que a tensão indicada coincide. Só podem ser usadas lâmpadas com a mesma tensão.
Todos os componentes, incluindo o motor, não podem ser
mergulhados em água nem limpos com água sob pressão.
Mande efetuar uma inspeção técnica pelo menos uma vez por
ano no seu sistema eBike (entre outras, sistema mecânico,
atualidade do software do sistema).
Para assistência técnica e reparações na eBike contacte um
agente autorizado.

0 275 007 PDS | (13.4.16)
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Indicações de segurança
Leia todas as indicações e instruções de
segurança. Se as indicações e instruções de
segurança não forem cumpridas, poderá ocorrer 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 quadro da bicicleta) como às baterias para o porta-bagagens (baterias com suporte no porta-bagagens), independentemente
do formato.
 Não se deixe distrair pelas indicações do computador
de bordo. Se não se concentrar exclusivamente no trânsito, corre o risco de se envolver num acidente.
 Leia e respeite as indicações e instruções de segurança
existentes em todos os manuais de instruções do sistema eBike assim como o manual de instruções da sua
eBike.

Descrição do produto e da potência
Utilização conforme as disposições
O computador de bordo Puriondestina-se ao comando de um
sistema eBike da Bosch e à indicação dos dados de condução.

Componentes ilustrados
A numeração dos componentes exibidos diz respeito às
representações existentes nas páginas dos gráficos no início
do manual.
Algumas representações neste manual de instruções podem
divergir ligeiramente das circunstâncias reais em função do
equipamento da sua eBike.
1 Tecla de ligar/desligar o computador de bordo
2 Tecla do auxiliar de empurre “WALK”
3 Parafusos de fixação do computador de bordo
4 Suporte do computador de bordo
5 Tecla para reduzir o apoio “–”
6 Tecla para aumentar o apoio “+”
7 Display
8 Tampa de proteção da tomada USB
9 Tomada de diagnóstico USB (apenas para efeitos de
manutenção)
10 Tampa do compartimento da pilha

1 270 020 XBP | (13.4.16)

Elementos de indicação do computador de bordo
a Indicação do velocímetro
b Indicação unidade km/h
c Indicação unidade mph
d Indicação distância total “TOTAL”
e Indicação alcance “RANGE”
f Indicação serviço
g Indicador do nível de carga da bateria
h Indicação da iluminação
i Indicação nível de apoio/valores
j Indicação trajeto “TRIP”

Dados técnicos
Computador de bordo
N.° do produto
Pilhas 1)
Temperatura de funcionamento
Temperatura de
armazenamento
Tipo de proteção 2)
Peso, aprox.

Purion
1 270 020 916/917
2 x 1,5 V CR2016
°C

–5...+40

°C

–10...+50
IP 54 (protegido contra
pó e salpicos de água)
kg
0,1

1) Recomendamos a utilização de pilhas sugeridas pela Bosch.
Estas podem ser obtidas pelo seu agente autorizado
(referência: 1 270 016 819).
2) com a cobertura USB fechada
O sistema eBike da Bosch utiliza FreeRTOS (ver www.freertos.org)

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 sensor de velocidade está bem conectado (ver manual
de instruções do motor).
Ligar/desligar o sistema eBike
Para ligar o sistema eBike tem as seguintes opções:
– Com a bateria eBike colocada, prima a tecla de ligar/
desligar 1 do computador de bordo.
– 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 ou no nível de apoio “OFF”). A potência do motor orienta-se pelo nível de apoio definido no
computador de bordo.
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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 novamente 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 1 do computador de bordo.
– Desligue a bateria eBike na respetiva tecla de ligar/desligar
(ver o manual de instruções da bateria).
Se a eBike não se mover durante aprox. 10 min e não for premida qualquer tecla no computador de bordo, o sistema
eBike desliga-se automaticamente para poupar energia.
Nota: Desligue sempre o sistema eBike, quando estaciona a
eBike.
Nota: Se as pilhas do computador de bordo estiverem descarregadas, pode desligar na mesma a sua eBike na bateria da
bicicleta. No entanto, é recomendável substituir as pilhas internas o mais rapidamente possível para evitar danos.

Indicações e definições no computador de bordo
Símbolos e seus significados
Símbolo

Explicação
pressão breve na tecla (menos de 1 segundo)
pressão média na tecla (entre 1 segundo e 2,5
segundos)
pressão longa na tecla (mais de 2,5 segundos)

Abastecimento de energia do computador de bordo
O computador de bordo é alimentado com tensão com das pilhas tipo botão CR2016.
Trocar pilhas (veja figura A)
Quando o computador de bordo indicar “LOW BAT” no mostrador, retire o computador de bordo do guiador, desapertando o parafuso de fixação 3 do computador de bordo. Abra a
tampa do compartimento de pilhas 10 com uma moeda, retire as pilhas gastas e coloque pilhas novas do tipo CR 2016. As
pilhas recomendadas pela Bosch podem ser adquiridas no
agente autorizado.
Observar a polaridade correta ao introduzir as pilhas.
Volte a fechar o compartimento de pilhas e fixe o computador
de bordo com o parafuso de fixação 3 no guiador da sua
eBike.
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Indicador do nível de carga da bateria
O indicador do nível de carga da bateria g indica o nível de carga da bateria eBike. O nível de carga da bateria eBike também
pode ser visualizado nos LEDs da própria bateria.
Na indicação g cada barra no símbolo da bateria corresponde
aprox. a 20 % da capacidade:
A bateria eBike está totalmente carregada.
A bateria eBike deve ser recarregada.
Os LEDs do indicador do nível de carga na bateria
apagam-se. A capacidade para o apoio do acionamento está gasta e o apoio será desligado suavemente. A capacidade restante será disponibilizada
para a iluminação, o indicador pisca.
A capacidade da bateria eBike ainda chega para
aprox. 2 horas de iluminação da bicicleta.

Ligar/desligar auxiliar de empurre
O auxiliar de empurre facilita-lhe a ação de empurrar a eBike.
A velocidade nesta função depende da mudança engatada e
pode alcançar no máximo 6 km/h. Quanto menor for a mudança selecionada, menor será a velocidade na função auxiliar de
empurre (com potência máxima).
 A função auxiliar de empurre só pode ser utilizada ao
empurrar a eBike. Existe perigo de ferimentos se as rodas
da eBike não tiverem contacto com o piso quando o auxiliar de empurre é utilizado.
Para ativar o auxiliar de empurre, pressione brevemente a
tecla “WALK”no seu computador de bordo. Depois da ativação
pressione dentro de 3 s a tecla “+” e mantenha-a premida.
O acionamento da eBike é ligado.
Nota: O auxiliar de empurre não pode ser ativado no nível de
apoio “OFF”.
O auxiliar de empurre é desligado assim que se verificar uma
das seguintes situações:
– solta a tecla “+” 6,
– as rodas da eBike são bloqueadas (p. ex. devido a travagem ou embate num obstáculo),
– a velocidade ultrapassa os 6 km/h.
Nota: Em alguns sistemas, o auxiliar de empurre pode ser
iniciado diretamente pressionando a tecla “WALK”.
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Definir o nível de apoio

Indicações e definições no computador de bordo

Na unidade de comando pode definir o grau de força com que
o acionamento eBike o deve apoiar quando pedala. O nível de
apoio pode ser alterado em qualquer momento, mesmo durante a marcha.
Nota: Em alguns modelos é possível que o nível de apoio esteja 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. O auxiliar de empurre não pode ser ativado
neste nível de apoio.
– “ECO”: apoio eficaz com máxima eficiência, para um
alcance máximo
– “TOUR”: apoio uniforme, para passeios de grandes distâncias
– “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 prime brevemente a tecla
“+” 6 no computador de bordo as vezes necessárias até que
o nível de apoio pretendido surja na indicação i, para reduzir
prima brevemente a tecla “–” 5.

Indicações de velocidade e de distância
Na indicação do velocímetro a é indicada sempre a velocidade atual.
Na indicação i é indicado por norma sempre o último ajuste.
Premindo repetidamente a tecla “–” são indicados de forma seguida a distância “TRIP”, o total de quilómetros
“TOTAL” e a capacidade da bateria “RANGE”. (premindo
brevemente a tecla “–” o nível de apoio é reduzido!)
Para repor o trajeto “TRIP” prima em simultâneo e
demoradamente as teclas “+” e “–”. Primeiro aparece no
mostrador “RESET”. Se premir novamente as duas teclas, o
trajeto “TRIP” é colocado a “0”.
Pode mudar os valores indicados de quilómetros para milhas,
mantendo premida a tecla “–” e premindo brevemente a
tecla de ligar/desligar 1 .
Para fins de manutenção podem ser consultados os estados
de versão dos sistemas parciais. Com o sistema desligado
prima em simultâneo as teclas “–” e “+” e depois prima a tecla de ligar/desligar 1.
Está disponível uma tomada USB para a ligação de sistemas de
diagnóstico. A tomada USB não tem qualquer outra função.
 A ligação USB tem de estar sempre bem fechada com a
tampa de proteção 8.

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 em simultâneo
premindo moderadamente a tecla “+”. Para desligar a iluminação da bicicleta prima demoradamente a tecla “+”.
O símbolo de iluminação h 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.

Ação
Ligar computador de bordo
Desligar o computador de bordo
Aumentar o apoio
Reduzir apoio
Indicação “TRIP”, “TOTAL”,
“RANGE”, modos de apoio
Ligar iluminação da bicicleta
Desligar iluminação da bicicleta
Repor trajeto
Ativar auxiliar de empurre
Executar auxiliar de empurre

Teclas

Mudar de quilómetros para milhas

–

Consultar estados de versão1)2)

–+

Duração
qualquer
qualquer

+
–
–
+
+
–+
WALK
+

1.
2. qualquer
1. parar
2.
1. parar
2.

1) O sistema eBike tem de estar desligado.
2) As informações são mostradas em texto de deslocamento.
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Indicação do código de erro
Os componentes do sistema eBike são verificados permanentemente de forma automática. Se for detetado um erro,
é exibido o respetivo código de erro na indicação do velocímetro a.
Código
410
414
418
419
422
423
424
426

430
431
440
450
460
490
500
502
503
510
511
530

531

Causa
Uma ou várias teclas do computador
de bordo estão bloqueadas.
Problema de ligação da unidade de
comando
Uma ou várias teclas da unidade de
comando estão bloqueadas.
Erro de configuração

Em função do tipo de erro, o acionamento poderá ser desligado automaticamente. Contudo, poderá sempre continuar a
marcha sem o apoio do acionamento. A eBike deverá ser verificada antes de a utilizar posteriormente.
 Todas as reparações devem ser executadas exclusivamente por um agente autorizado.

Solução
Verifique se as teclas estão presas, p.ex. devido à entrada de sujidade.
Se necessário, limpe as teclas.
Solicite a verificação das conexões e ligações

Verifique se as teclas estão presas, p.ex. devido à entrada de sujidade.
Se necessário, limpe as teclas.
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Problema de ligação do motor
Solicite a verificação das conexões e ligações
Problema de ligação da bateria eBike Solicite a verificação das conexões e ligações
Erro de comunicação entre os
Solicite a verificação das conexões e ligações
componentes
Erro interno de ultrapassagem do
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
tempo
agente autorizado eBike da Bosch. Neste estado de erro não é possível
visualizar ou adaptar a circunferência dos pneus no menu das definições
básicas.
Bateria interna do computador de
Carregue o computador de bordo (no suporte ou através da ligação USB)
bordo vazia
Erro na versão de software
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro interno do motor
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro interno de software
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro na ligação USB
Retire o cabo da ligação USB do computador de bordo. Se o problema
persistir, entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.
Erro interno do computador de bordo Solicite a verificação do computador de bordo
Erro interno do motor
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
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.
Erro do sensor de velocidade
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro interno do sensor
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro interno do motor
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
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.
Erro de configuração
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.

Bosch eBike Systems
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Código
540

550
580
591

592
593
595, 596
602

602
603
605

605
606
610
620
640
655

656
7xx
Nenhuma
indicação

Causa
Erro de temperatura

Solução
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.
Foi detetado um consumidor não
Remova o consumidor. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre
permitido.
em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.
Erro na versão de software
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro de autenticação
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.
Componentes incompatíveis
Coloque um mostrador compatível. Se o problema persistir, entre em
contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.
Erro de configuração
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro de comunicação
Verifique a cablagem da transmissão e reinicie o sistema. Se o problema
persistir, entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.
Erro interno da bateria durante o
Separe o carregador da bateria. Reinicie o sistema eBike. Encaixe o carprocesso de carga
regador na bateria. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro interno da bateria
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro interno da bateria
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
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.
Erro de temperatura da bateria
Separe o carregador da bateria. Deixe a bateria arrefecer. Se o problema
durante o processo de carga
persistir, entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch.
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.
Erro de tensão da bateria
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
Erro do carregador
Substitua o carregador. Entre em contacto com o seu agente autorizado
eBike da Bosch.
Erro interno da bateria
Reinicie o sistema. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu
agente autorizado eBike da Bosch.
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.
Erro na versão de software
Entre em contacto com o seu agente autorizado eBike da Bosch, para que
efetue uma atualização do software.
Erro da transmissão
Respeite o manual de instruções do fabricante da transmissão.
Erro interno do computador de bordo Reinicie o sistema eBike, desligando e ligando.
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Manutenção e serviço
Manutenção e limpeza
Todos os componentes, incluindo o motor, não podem ser
mergulhados em água nem limpos com água sob pressão.
Para a limpeza do seu computador de bordo use apenas um
pano humedecido com água. Não utilize produtos de limpeza.
Mande efetuar uma inspeção técnica pelo menos uma vez por
ano no seu sistema eBike (entre outras, sistema mecânico,
atualidade do software do sistema).
O fabricante de bicicletas ou o agente autorizado pode adicionalmente basear a data de serviço numa determinada quilometragem no sistema. Neste caso o computador de bordo irá
informá-lo quando vencer a data de serviço, com a indicação
de texto f “ ”.
Para assistência técnica e reparações na eBike contacte um
agente autorizado.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

Eliminação
O motor, o computador de bordo, incl. a unidade de
comando, a bateria, o sensor de velocidade, os acessórios 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 Diretivas Europeias 2012/19/UE
relativa aos resíduos de aparelhos elétricas europeias 2006/66/CE é necessário recolher separadamente os acumuladores/as pilhas defeituosos ou gastos e conduzi-los a uma reciclagem
ecológica.
Entregue as baterias e o computador de bordo inutilizáveis a
um agente autorizado.
Sob reserva de alterações.

Se tiver questões sobre o sistema eBike e respetivos componentes, contacte um agente autorizado.
Pode consultar os dados de contacto de agentes autorizados
na página de Internet www.bosch-ebike.com

Bosch eBike Systems
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Indicações de segurança
Leia todas as indicações e
instruções de segurança. Se
as indicações e instruções de
segurança não forem cumpridas, poderá ocorrer choque
elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
Guarde todas as indicações e instruções de segurança
para 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-bagagens),
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, manutenção, trabalhos na corrente, etc.), de a transportar
com o automóvel ou avião, ou de a guardar. Existe perigo de ferimentos no caso de uma ativação inadvertida do
sistema eBike.
 Não abra o acumulador. Há perigo de haver um curtocircuito. Se o acumulador for aberto, perde-se o direito à
garantia.
Proteja o acumulador do calor (por ex. também
da radiação solar permanente), do fogo e da
imersão em água. Não armazene nem utilize o
acumulador próximo de objetos quentes ou
inflamáveis. Há perigo de explosão.
 Mantenha o acumulador não utilizado afastado de clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal, que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode provocar queimaduras ou incêndios. Para os danos provocados por curto-circuito neste
contexto não há qualquer direito à garantia da Bosch.
 Não coloque o carregador nem a bateria junto a materiais inflamáveis. Carregue as baterias apenas em estado seco e num local que seja à prova de fogo. O aquecimento que ocorre durante o carregamento constitui perigo
de incêndio.
 A bateria da eBike não pode ser carregada sem
vigilância.
 A utilização incorreta pode causar a libertação de líquido 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 irritação cutânea ou queimaduras.
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 Os acumuladores não devem sofrer impactos mecânicos. Há o perigo de o acumulador ser danificado.
 Em caso de danos ou 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 originais 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.
 Não utilize a bateria do porta-bagagens como punho. Ao
levantar a eBike pela bateria, pode danificar esta última.
 Leia e respeite as indicações e instruções de segurança
existentes em todos os manuais de instruções do sistema
eBike assim como o manual de instruções da sua eBike.
 Mantenha o acumulador fora do alcance de crianças.

Descrição do produto e da potência
Componentes ilustrados
A numeração dos componentes exibidos diz respeito às
representações existentes nas páginas dos gráficos.
Todas as representações de peças da bicicleta, exceto os
acumuladores e os seus suportes, são esquemáticas e podem
ser diferentes na sua eBike.
1 Suporte do acumulador do porta-bagagens
2 Acumulador do porta-bagagens
3 Indicação de funcionamento e do estado de carga
4 Tecla de ligar-desligar
5 Chave do cadeado do acumulador
6 Cadeado do acumulador
7 Suporte superior do acumulador standard
8 Acumulador standard
9 Suporte inferior do acumulador standard
10 Tampa (fornecimento apenas em eBikes
com 2 baterias)
11 Carregador
12 Tomada para ficha do carregador
13 Cobertura da tomada de carregamento

Bosch eBike Systems
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Dados técnicos
Acumulador de lítio
N.° do produto
– Acumulador standard

PowerPack 400

PowerPack 500

0 275 007 509
0 275 007 511
0 275 007 513

0 275 007 529
0 275 007 530
0 275 007 531
0 275 007 532
36
13,4
500
–10...+40
–10...+60
0...+40
2,6/2,7
IP 54 (protegido contra
pó e salpicos de água)

V=
Ah
Wh
°C
°C

36
8,2
300
–10...+40
–10...+60

0 275 007 510
0 275 007 512
0 275 007 514
0 275 007 522
36
11
400
–10...+40
–10...+60

°C
kg

0...+40
2,0/2,4
IP 54 (protegido contra
pó e salpicos de água)

0...+40
2,5/2,6
IP 54 (protegido contra
pó e salpicos de água)

– Acumulador do porta-bagagens
Tensão nominal
Capacidade nominal
Energia
Temperatura de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Faixa de temperatura de carga admissível
Peso, aprox.
Tipo de proteção

PowerPack 300

Montagem
 Coloque o acumulador apenas sobre superfícies limpas. 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 4 para ligar o acumulador. Se não acender nenhum dos LEDs do indicador do nível
de carga 3, possivelmente o acumulador está danificado.
Se acender pelo menos um, mas não todos os LEDs do indicador do nível de carga 3, 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 fornecido com a sua eBike ou outro original Bosch do mesmo
tipo. Apenas este carregador é indicado para o acumulador de lítio utilizado na sua eBike.
Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado.
Para garantir a máxima potência do acumulador, antes da primeira 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,
individualmente ou na bicicleta, sem encurtar a durabilidade.
Uma interrupção do processo de carga não danifica o acumulador.
Bosch eBike Systems

O acumulador está equipado com um sistema de monitorização da temperatura, que permite o carregamento apenas numa 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 indicador do nível de carga 3. Desligue o acumulador do carregador 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 3 indicam o nível de carga do acumulador, quando o acumulador
está ligado.
Neste caso, cada LED indica aproximadamente 20 % da capacidade. Se o acumulador estiver totalmente carregado, acendem-se os cinco LEDs.
O nível de carga do acumulador ligado é ainda exibido no mostrador 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 %, apagam-se todos os LEDs do indicador do nível de carga 3 no acumulador, mas continua a haver uma função de indicação do
computador de bordo.
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Utilização de duas baterias para uma eBike
(opcional)
O fabricante também pode equipar uma eBike com duas baterias. Neste caso, uma das tomadas de carregamento não está
acessível ou foi fechada com um tampão de fecho pelo fabricante de bicicletas. Carregue as baterias apenas na tomada
acessível.
 Nunca abra as tomadas de carregamento fechadas pelo
fabricante. O carregamento numa tomada previamente
fechada pode provocar danos irreparáveis.
Caso pretenda utilizar uma eBike que esteja equipada com
duas baterias apenas com uma delas, cubra os contactos da
ranhura livre com a tampa fornecida 10, pois, caso contrário,
pode haver risco de um curto-circuito através dos contactos
abertos (ver figuras A e B).
Processo de carga com duas baterias colocadas
Caso estejam colocadas duas baterias numa eBike, é possível
carregar ambas através da ligação não fechada. Durante o processo de carga, as duas baterias são carregadas alternadamente, sendo que se vai alternando de modo automático entre uma
e outra várias vezes. Os tempos de carregamento acumulam-se.
Durante a operação, ambas as baterias também se vão descarregando alternadamente.
Se retirar as baterias dos suportes, poderá carregar cada uma
delas individualmente.
Processo de carga com uma bateria colocada
Se estiver colocada apenas uma bateria, só poderá carregar
na bicicleta a bateria que tem a tomada de carregamento
acessível. Só é possível carregar a bateria com a tomada de
carregamento fechada se a retirar do suporte.

Introduzir e retirar a bateria (veja figuras A–B)
 Desligue sempre a bateria e o sistema eBike quando for
colocar a bateria no suporte ou retirá-la do mesmo.
Para poder inserir o acumulador, a chave 5 tem de estar no
cadeado 6 e o cadeado tem de estar aberto.
Para Inserir o acumulador standard 8, coloque-o com os
contactos sobre o suporte inferior 9 da eBike (o acumulador
pode estar inclinado até 7° em relação ao quadro). Incline-o,
empurrando até ao fim no suporte superior 7.
Para Inserir o acumulador do porta-bagagens 2, empurreo, com os contactos para a frente, até que se encaixe no suporte 1 no porta-bagagens.
Verifique se o acumulador está bem preso. Tranque o acumulador sempre no cadeado 6, caso contrário, o cadeado pode
abrir-se e o acumulador cair do suporte.
Retire sempre a chave 5 do cadeado, após tê-lo trancado 6.
Desta forma, evita que a chave caia ou que o acumulador seja
indevidamente retirado por terceiros, quando a eBike estiver
estacionada.
Para Retirar o acumulador standard 8, desligue-o e destranque o cadeado com a chave 5. Incline o acumulador a partir do
suporte superior 7 e remova-o do suporte inferior 9.
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Para Retirar o acumulador do porta-bagagens 2, desligue-o
e destranque o cadeado com a chave 5. Remova o acumulador do suporte 1.

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 sistema 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 6 está trancado.
Para Ligar o acumulador, prima a tecla de ligar/desligar 4. Os
LEDs de indicação 3 acendem-se e exibem simultaneamente
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 3
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 4
novamente. Os LEDs da indicação 3 apagam-se. Assim, também se apaga o sistema eBike.
Se durante aprox. 10 min o acionamento eBike não gerar potência (p. ex., porque a eBike está parada) ou se não for premida qualquer tecla no computador de bordo ou unidade de
comando da eBikes, o sistema eBike, e assim também o acumulador, desligam-se automaticamente para poupar energia.
Através do “sistema ECP (Electronic Cell Protection)”, o acumulador está protegido contra descarga completa, sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito. Em caso de risco, o
acumulador desliga-se automaticamente através de um circuito de proteção.
Se for detetado um defeito no
acumulador, piscam os dois
LEDs do indicador do nível de
carga 3. 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 vaise 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.
Bosch eBike Systems
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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 3 acendem-se).
Após 6 meses verifique o nível de carga. Se apenas acende
um LED do indicador do nível de carga 3, carregue o acumulador novamente para cerca de 60 %.
Nota: Se o acumulador for guardado descarregado durante
um longo período de tempo pode sofrer danos, apesar da
autodescarga mínima, e a capacidade de armazenamento é
fortemente reduzida.
Não é recomendável deixar o acumulador ligado permanentemente 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 utilização 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.
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 5. Em caso de
perda da chave, contacte um agente autorizado. Nesse caso, 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
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Transporte
 Se transportar a eBike fora do automóvel, p. ex. no respetivo porta-bagagens, remova a bateria eBike para
evitar danos.
As baterias são abrangidas pelos requisitos da legislação sobre 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, pode 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 eventualmente existentes.
Contacte um agente autorizado se tiver questões sobre o
transporte da bateria. Também pode encomendar uma embalagem 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!
Antes de eliminar as baterias, cubra as superfícies de contacto dos respetivos polos com fita adesiva.
Apenas países da União Europeia:
Conforme as Diretivas Europeias 2012/19/UE
relativa aos resíduos de aparelhos elétricas europeias 2006/66/CE é necessário recolher separadamente os acumuladores/as pilhas defeituosos ou gastos e conduzi-los a uma reciclagem
ecológica.
Entregue os acumuladores inutilizáveis a um agente
autorizado.
Lítio:
Observe as indicações na secção
“Transporte”, página Português–4.

Sob reserva de alterações.
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Indicações de segurança
Leia todas as indicações e
instruções de segurança. Se
as indicações e instruções de
segurança não forem cumpridas, poderá ocorrer choque
elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
Guarde todas as indicações e instruções de segurança
para 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-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 homologados para eBikes. A tensão do acumulador deve coincidir com a tensão de carga do acumulador do carregador. Caso contrário, existe perigo de incêndio e de
explosão.
 Manter o carregador limpo. Há risco de choque elétrico
devido a sujidade.
 Antes de cada utilização é necessário verificar o carregador, o cabo e a ficha. Não utilizar o carregador se
forem verificados danos. Não abrir pessoalmente o carregador e só permita que seja reparado por pessoal
qualificado e que só sejam utilizadas peças sobressalentes originais. Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de um choque elétrico.
 Não operar o carregador sobre uma base facilmente
inflamável (p. ex. papel, tecidos etc.) ou em ambiente
combustível. Há perigo de incêndio devido ao aquecimento do carregador durante o carregamento.
 Proceda com cuidado se tocar no carregador durante o
processo de carga. Use luvas de proteção. O carregador
pode sobreaquecer, especialmente se a temperatura ambiente for elevada.
 Em caso de danos ou 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.
 Não coloque o carregador nem a bateria junto a materiais inflamáveis. Carregue as baterias apenas em estado seco e num local que seja à prova de fogo. O aquecimento que ocorre durante o carregamento constitui perigo
de incêndio.
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 A bateria da eBike não pode ser carregada sem vigilância.
 Vigie as crianças durante a utilização, a limpeza e a manutenção. Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o carregador.
 Crianças e pessoas que, devido às suas capacidades
físicas, sensoriais ou mentais, ou inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de operar o
carregador com segurança, não devem usar este carregador sem supervisão ou orientação de uma pessoal
responsável. Caso contrário há perigo de um erro de operação e de lesões.
 Leia e respeite as indicações e instruções de segurança
existentes em todos os manuais de instruções do sistema eBike assim como o manual de instruções da sua
eBike.
 Do lado de baixo do carregador encontra-se um autocolante com uma indicação em inglês (assinalado na representação na página dos gráficos com o número 4) e com o
seguinte conteúdo:
Usar APENAS com acumuladores de lítio da BOSCH!

Descrição do produto e da potência
Componentes ilustrados
A numeração dos componentes exibidos diz respeito às representações existentes nas páginas dos gráficos no início do
manual.
Algumas representações neste manual de instruções podem
divergir ligeiramente das circunstâncias reais em função do
equipamento da sua eBike.
1 Carregador
2 Tomada do aparelho
3 Ficha do aparelho
4 Instruções de segurança do carregador
5 Ficha do carregador
6 Tomada para ficha do carregador
7 Cobertura da tomada de carregamento
8 Acumulador do porta-bagagens
9 Indicação de funcionamento e do nível de carga
10 Tecla de ligar/desligar do acumulador
11 Acumulador standard
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Dados técnicos
Carregador
N.° do produto
Tensão nominal
Frequência
Tensão e carga do acumulador
Corrente de carga
Tempo de carga
– PowerPack 300 aprox.
– PowerPack 400 aprox.
– PowerPack 500 aprox.
Temperatura de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Peso, aprox.
Tipo de proteção

V~
Hz
V
A

Standard Charger (36–4/230) Compact Charger (36–2/100-240)
0 275 007 907
0 275 007 915
207...264
90...264
47...63
47...63
36
36
4
2

h
h
h
°C
°C
kg

2,5
3,5
4,5
–5 ...+40
–10 ...+50
0,8
IP 40

5
6,5
7,5
–5 ...+40
–10 ...+50
0,6
IP 40

As indicações valem para tensões nominais [U] de 230 V. Estas indicações podem variar dependendo de tensões inferiores e dos modelos específicos
dos países.

Funcionamento
Colocação em funcionamento
Ligar o carregador à rede elétrica (veja figura A)
 Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente
deve coincidir com a chapa de identificação do carregador.
Carregadores marcados para 230 V também podem ser
operados com 220 V.
Insira a ficha do aparelho 3 do cabo de corrente elétrica na
tomada do aparelho 2 no carregador.
Ligue o cabo de corrente elétrica (específico para cada país)
à rede elétrica.
Carregamento do acumulador retirado (ver a figura B)
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 limpas. Evite, em particular, sujar a tomada de carregamento
e os contactos, por ex. com areia ou terra.
Insira a ficha de carregamento 5 do carregador na tomada 6
no acumulador.
Carregamento do acumulador na bicicleta (veja figura C)
Desligue o acumulador. Limpe a cobertura da tomada de carregamento 7. Evite, em particular, sujar a tomada de carregamento e os contactos, por ex. com areia ou terra. Levante a
cobertura da tomada de carregamento 7 e insira a ficha de
carregamento 5 na tomada 6.
 Carregue o acumulador sempre cumprindo todas as
instruções de segurança. Caso isto não seja possível,
retire o acumulador do suporte e carregue-o num local
mais adequado. Leia e respeite o manual de instruções do
acumulador.
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Processo de carga com duas baterias colocadas
Caso estejam colocadas duas baterias numa eBike, é possível
carregar ambas através da ligação não fechada. Durante o
processo de carga, as duas baterias são carregadas alternadamente, sendo que se vai alternando de modo automático
entre uma e outra várias vezes. Os tempos de carregamento
acumulam-se.
Durante a operação, ambas as baterias também se vão descarregando alternadamente.
Se retirar as baterias dos suportes, poderá carregar cada uma
delas individualmente.
Processo de carga
O processo de carga é iniciado assim que o carregador é
ligado ao acumulador ou a tomada de carregamento da bicicleta é ligada à rede elétrica.
Nota: O processo de carga só é possível quando a temperatura do acumulador da eBike se encontrar na faixa de temperatura de carga admissível.
Nota: Durante o processo de carga, o motor é desativado.
O carregamento do acumulador é possível com ou sem computador 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, surge a respetiva
mensagem no mostrador.
O nível de carga é exibido com o indicador do nível de carga 9
no acumulador e com a barra no computador de bordo.
Durante o processo de carga, acendem-se os LEDs do indicador do nível de carga 9 no acumulador. Cada LED que permanece aceso indica uma carga de aproximadamente 20 % da
capacidade. O LED intermitente indica estar a carregar os
próximos 20 %.
0 275 007 XCX | (1.4.16)

Português–3

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 10 no acumulador da eBike, o nível de carga
pode ser exibido durante 3 segundos.
Desligue o carregador da rede elétrica e o acumulador do carregador.
Ao desligar o acumulador do carregador, o acumulador é automaticamente desligado.
Nota: Se tiver efetuado o carregamento na bicicleta, após o
processo de carga feche cuidadosamente a tomada de carregamento 6 com a cobertura 7, para que não possam penetrar
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 ações corretivas
Causa

Acumulador danificado

Solução
Dois LEDs piscam no
acumulador.
Contacte um agente autorizado.
Três LEDs piscam no
acumulador.

O acumulador está quente ou Desligue o acumulador do
frio demais
carregador, até a faixa de
temperatura de carga ter sido
alcançada.
Volte a ligar o acumulador ao
carregador apenas quando tiver sido alcançada a temperatura de carga admissível.
Nenhum LED a piscar (dependendo do nível de carga
do acumulador da eBike um
ou mais LEDs estão acesos
permanentemente).
O carregador não carrega.
Contacte um agente autorizado.
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Causa
Solução
Carregamento não é possível (não há indicação no
acumulador)
Ficha não está corretamente Verifique todas as fichas e
inserida
tomadas.
Contactos do acumulador
Limpe cuidadosamente os
estão sujos
contactos do acumulador.
Tomada, cabo ou carregador Verifique a tensão de rede,
danificados
solicite a verificação do carregador a um agente
Acumulador com defeito
Contacte um agente autorizado.

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:
Nos termos da diretiva europeia 2012/19/UE
relativa aos resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos e da sua transposição para a legislação nacional, os carregadores que já não são
utilizáveis têm de ser recolhidos desmontados e
reciclados de forma ambientalmente correta.
Sob reserva de alterações.
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