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1 Overzicht

1.1  ne -cCepCononno

Lader

Aandrijfeenheid

Accu Display

Bedieningseenheid

1.2 DtypatS

illustratief voorbeeld
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2 Elementaire informatie

2.1 Gnbrutinn bngrtppno
De volgende afkortingen en begrippen zullen 
later worden gebruikt:

Afkorting/begrip gebruikt voor

Gebruiksaanwijzing Vertaling van de 
oorspronkelijke 
Duitse gebruiks-
aanwijzing in het 
Nederlands

CeBS Continental  
eBike System

eBike elektromotorisch 
ondersteunde fietsen 
(eng. "electrically 
power assisted 
cycles" kort EPAC)

Bijvoorbeeld zoge-
naamde "Pedelecs" 
en andere fiets-typen 
met elektromotorische 
ondersteuning.

2.2 Aodnrn nCnptyynatjin  
dCcuenonno

Dit document maakt deel uit van de gebruiksaan-
wijzing voor het CeBS en is gebaseerd op de in 
de Europese Unie geldende richtlijnen en veror-
deningen. De complete CeBS-gebruiksaanwij-
zing bestaat allesomvattend uit alle documenten 
voor de aparte CeBS-componenten, de in uw 
eBike gebouwd zijn. De configuratie-afhankelijke 
componenten-samenstelling voor de in uw eBike 
gebouwde CeBS kunt u vinden in het bijgevoegde 
informatieblad van de eBike-fabrikant.

2.3 Gnbrutiyttowtjztog anzno  
no bnwtrno

Lees alle documenten van de gebruiksaanwijzing, 
vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig 
door, voordat u het CeBS resp. de daarmee uitge-
voerde eBike gebruikt. Het niet in acht nemen 
van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan 
leiden tot ernstig letsel of schade aan het CeBS.

Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand voor 
verder gebruik. Als u het CeBS of de daarmee 
uitgeruste eBike aan derden doorgeeft, moet u 
altijd de volledige gebruiksaanwijzing (inclusief 
alle bijbehorende documenten) bijvoegen.

2.4 Gnbruti vCagnoy  
dn vCCrychrtfnno

De CeBS is ontworpen als aandrijfsysteem 
voor eBikes. De aandrijving ondersteunt u bij 
het trappen tot een wettelijk voorgeschreven 
maximale rijsnelheid. De motorische ondersteu-
ning past zich aan de krachtinspanning van de 
bestuurder aan, afhankelijk van het gekozen 
ondersteuningsniveau. Het ingestelde ondersteu-
ningsniveau is onder andere van invloed op het 
bereik en de slijtage van het CeBS. De snelheid 
wordt berekend op basis van het wieltoerental 
en de wielomtrek. De bandenmaat, -omtrek en 
-hoogte zijn daarom een belangrijke beïnvloe-
dende factor. De bandenspanning en -slijtage zijn 
ook van invloed op de uiteindelijke snelheid.

Een aanpassing van de wielomtrek is binnen 
bepaalde grenzen mogelijk voor de dealer om de 
toleranties te compenseren.

De CeBS bestaat uit meerdere componenten (zie 
"1.1 overzicht"). Het in dit document beschreven 
component "Display” is daar een van. In prin-
cipe dient u het display als weergave-eenheid te 
gebruiken voor de juiste bediening van het CeBS.

De combinatie van CeBS-componenten die op uw 
eBike zijn geïnstalleerd, is speciaal aangepast aan 
uw eBike en mag alleen worden gebruikt zoals 
bedoeld in de oorspronkelijke combinatie van 
componenten.

De instructies van de fabrikant voor het beoogde 
gebruik van de eBike (bijv. gebruik op bepaald 
terrein, enz.) moeten worden opgevolgd.

Sluit de volgende verkeerde toepassingen van het 
display of de eBike die ermee is uitgerust uit om 
gevaren te voorkomen:

• Gebruik de eBike om deel te nemen aan 
wedstrijden en om sprongen, stunts of trucs 
uit te voeren.

• Ondeskundig uitgevoerde reparatie- en/of 
onderhoudswerkzaamheden en manipula-
ties aan het display of de daarmee uitgeruste 
eBike (bijv. tuning).

• Openen en wijzigen van het display.

• Noch de componentensamenstelling, noch 
het display mogen gewijzigd worden.

Lees naast de gebruiksaanwijzing van het CeBS 
ook de gebruiksaanwijzing van uw eBike en 
andere componenten en neem deze in acht.
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 WAARSCHUWING!
 Bij een voorspelbaar verkeerd gebruik,  
 in het bijzonder door tuning, vervalt de 

CE-markering van de eBike (EPAC tot 25 km/u) 
met alle wettelijke gevolgen van dien. Tuning 
omvat alle niet-goedgekeurde wijzigingen aan het 
CeBS of de eBike, die de prestaties manipuleren. 
Oognvtaano tay gnvCag vto nnchotychn etot-
puatntn iuoono antdno nCn hCgn pnryCCoatjin 
ttoyprtinatjihntdyiCynno no ynrtfrnchnnatjin 
vnrvCagtog.

Onjuist gebruik van de CeBS-componenten of 
de eBike die ermee is uitgerust, kan ongelukken, 
ernstig letsel en schade aan het CeBS tot gevolg 
hebben. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG 
aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie bij 
persoonlijke- en/of materiële schade, die door 
onjuist gebruik ontstaan zijn.

2.5 Vnriatrtog vto dn nninoy /  
angnodt

2.5.1 Mtrinrtog vto Cpenritogno
In deze technische handleiding worden de veilig-
heidsaanwijzingen en waarschuwingen en de 
aanvullende of verdere informatie volgens de 
navolgende lijst gemarkeerd.

 WAARSCHUWING!

Bedreiging met een middelgroot risico, die 
de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan 
hebben, indien dit niet vermeden wordt.

 VOORZICHTIG!

Bedreiging met een laag risico, die een middel-
zwaar of licht letsel tot gevolg kan hebben, 
indien dit niet vermeden wordt.

 LET OP!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

AANWIJZING:

Dit signaalwoord geeft aanvullende informatie 
aan die nuttig kan zijn om het gebruik / de 
bediening te vergemakkelijken.

zie "XXX" 
 (bijv. zie "2.5 Verklaring van de tekens/
legenda")

verwijst naar een hoofdstuk in hetzelfde 
document

zie document COMPONENTEN

verwijst naar het document van het genoemde 
CeBS-component



7 Contononta netin  Synne    DI PLAY

2.5.2 Afgnbnnadn ySebCano
De volgende symbolen vindt u in deze gebruiks-
aanwijzing, op CeBS-componenten of op de 
verpakkingen.

Lees en volg de gebruiksaanwijzing.

Symbool voor de markering van 
elektrische apparaten die niet met 
het huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde elektrische apparaten 
af bij een geschikt inzamelpunt.

Symbool voor de markering van 
batterijen en accu's die niet met het 
huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde batterijen en accu's af 
bij een geschikt inzamelpunt.

Voer de lithium-ionen-accu op 
de juiste wijze af bij een geschikt 
inzamelpunt.

Producten met dit symbool voldoen 
aan alle toepasselijke communau-
taire voorschriften van de Europese 
Economische Ruimte.

Symbool voor het markeren van 
producten die alleen binnenshuis 
gebruikt mogen worden.

De netaansluiting 230 V~/50 Hz is 
dubbel geïsoleerd (beschermings-
klasse II).

Waarschuwing voor hete 
oppervlakken!

Het met het symbool gemarkeerde 
oppervlak kan tot meer dan 60 °C 
heet worden.

Algemeen waarschuwingsteken 
WAARSCHUWING

Waarschuwing: Bij ondeskundig 
gebruik van de batterij bestaat 
explosiegevaar!

3 Veiligheidsinstructies voor 
het display

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Als u tijdens het rijden wordt afgeleid van de 
bediening of de weergaven op het display, bestaat 
er een risico op ongelukken en verwondingen.

» Maak u vertrouwd met het gebruik van het 
CeBS en de verschillende displays en weer-
gaven op het display voordat u gaat rijden 
(buiten het wegverkeer).

» Laat u tijdens het rijden niet afleiden 
door de bediening van het CeBS of de 
display-weergaven.

» Rij met vooruitziende blik en vermijd zo nodig 
het instellen van het CeBS (bijv. het veran-
deren van het ondersteuningsniveau) tijdens 
delicate rijmanoeuvres en in onoverzichte-
lijke verkeerssituaties.

Blijf uit de buurt van open vuur,

Sluit de batterij niet kort.

Dompel de batterij niet onder in 
vloeistoffen.

max.60°C

Stel de batterij niet bloot aan tempe-
raturen boven +60 °C.

Maak de batterij niet kapot.

Gooi de batterij niet in het vuur.

T 2.5A De lader beschikt over een T 2,5 A 
smeltzekering.
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4 Modelvarianten en 
technische gegevens

4.1 MCdnavtrttonno vto hnn dtypatS
Het component “Display” is verkrijgbaar in 
verschillende modelvarianten, die verschillen in 
uiterlijk en technische details en in het gebruik.

Afhankelijk van het model worden de berichten 
over het CeBS afgelezen via een van de onder-
staande display-modellen:

• XT 1.0

• XT 2.0

AANWIJZING: Raadpleeg de compatibiliteitsin-
formatie (bedieningseenheid) in de technische 
gegevens van uw display-model.

4.2 Tnchotychn gngnvnoy dtypatS

PrCducnbnychrtjvtog: XT 1.0 XT 2.0

Arntinaoueenr: 6802200453 6802200476

DtypatS: Full Dot Matrix 248 × 128 px

Atoyautntog: Diagnoseaansluiting Micro USB

(zonder laadfunctie)

enychnretogyiatyyn: IP65 (alleen bij gesloten USB-afdekking)

eaunnCCnh®: Bluetooth® smart 4.0

Oodnrynnuodn bndrtjfyySynneno: iOS, Android

Gnwtchn: 139 g 90 g

endrtjfynnepnrtnuur: -10 tot 50 °C

Opyatgnnepnrtnuur: -20 tot 60 °C

 Ceptntbtatnntn 
(bndtnotogynnohntd):

Ergon 1.0 (6802200140)

Shift 1.0 (6802200216)

Ergon 2.0 (6802200500)

Shift 2.0 (6802200478)
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5 Bedrijf

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Als u tijdens het rijden wordt afgeleid van de 
bediening of de weergaven op het display, bestaat 
er een risico op ongelukken en verwondingen.

» Maak u voor uw eerste reis vertrouwd met 
de verschillende displays en uitzichten op het 
display.

» Lijn het display op het stuur zo uit dat u alle 
relevante rijgegevens tijdens het rijden in een 
oogopslag kunt zien.

5.1 VCCrbnrntdtog:  
DtypatS-wnnrgtvn/dtypatS Cp 
hnn ynuur utnatjono

5.1.1 DtypatS-wnnrgtvno
In het algemeen zijn er twee verschillende 
displayschermen beschikbaar voor de weergave 
van de ritgegevens: De normale weergave en de 
zoom-weergave.

AANWIJZING: Als u uw smartphone via 
Bluetooth® met het display hebt verbonden, 
kunt u ook de mobiele telefoonweergave 
en de automatische weergave gebruiken  
(z ie "5 .1 .1  Display-weergaven"  |  "Mobiele 
telefoonweergave/Auto-weergave")

NCretan wnnrgtvn

1  actuele snelheid

2  ingesteld ondersteuningsniveau

3  Foutcode 

4  Servicesymbool  
(wanneer het service-interval bereikt is)

5  Accu-laadtoestand  
AANWIJZING: De witte kleur symboliseert de 
laadtoestand van de accu. Naarmate het laad-
niveau afneemt, neemt de witte kleur af van 
boven naar beneden.

6  Weergave van de ritgegevens  
(zie "5.2.3 Weergave van Ritgegevens wijzigen 
(normale weergave)".)

7  Verlichtingssymbool (Lichtmodus)  
(zie "5.2.6 Lichtmodus instellen")

8  Duwhulpsymbool

9  afgegeven motorvermogen 
(schematische weergave)

1

2

3
4

5

7

6

 Afb.: Normale weergave A

8

9

 Afb.: Normale weergave B

ZCCe-wnnrgtvn

10   Hoofdweergave  
(zie "5.2.4 Weergavewaarden hoofdscherm 
wijzigen (Zoom-weergave)").

11  actuele kloktijd

10

11

 Afb.: Zoom-weergave
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MCbtnan nnanfCCownnrgtvn/AunC-wnnrgtvn

In de mobiele telefoonweergave worden naast de 
CeBS-ritgegevens extra gegevens (bijv. navigatie, 
enz.) weergegeven. U bepaalt zelf welke extra 
waarden worden weergegeven in de app op uw 
smartphone.

Het Bluetooth®-display kan worden aangesloten 
op de Continental Smartphone App. De Conti-
nental App is gratis beschikbaar voor iOS- en 
Android-apparaten. De Continental Smartphone 
App legt uit hoe u verbinding kunt maken met 
het CeBS. Meer gedetailleerde informatie over 
de mobiele telefoonweergave en weer te geven 
informatie vindt u in de app-beschrijvingen.

AANWIJZING: Als u de mobiele telefoonweer-
gave geselecteerd heeft, blijft het display in de 
mobiele telefoonweergave staan, ook als er 
geen smartphone is gekoppeld. De boodschap 
"Verbinden Sie Ihr Fahrrad oder Laden Sie die Conti 
App” (Verbind uw fiets of download de Conti App) 
zal op het display verschijnen en er zal een QR 
code worden weergegeven die verwijst naar de 
APP. Algemene gegevens over de fiets zijn zicht-
baar (accu, licht, snelheid, ondersteuningsniveau).

Wanneer u de Auto-weergave geselecteerd 
heeft, verandert het scherm automatisch van de 
normale weergave naar de mobiele weergave 
wanneer een smartphone wordt gekoppeld.

5.1.2 DtypatS tto hnn ynuur utnatjono
Het display model XT 2.0 wordt direct op de voor-
bouwkap geschroefd. Het display kan eenvoudig 
naar voren of naar achteren worden gekanteld 
(koppel bij het aandraaien van de schroeven: 
3,5 Nm).

De displayhouder voor displaymodel XT 1.0 kan 
op twee manieren op het stuur worden uitgelijnd:

A: In rijrichting

B: Tegen de rijrichting in

A B

 Afb.: Uitlijning displayhouder XT 1.0

Pas indien nodig de uitlijning van de beeld-
schermhouder als volgt aan:

1. Draai de bevestigingsschroeven los en 
verwijder de displayhouder van het stuur.

 Afb.: Displayhouder van het stuur afnemen 
XT 1.0

2. Draai de schroeven van de displayhouder los 
en verwijder het display.

 Afb.: Display uit de houder nemen XT 1.0

3. Draai het display 180° en monteer vervolgens 
alle onderdelen weer (aanhaalmoment voor 
bevestiging van de displayhouder op het 
stuur: 3 Nm / aanhaalmoment display aan de 
displayhouder vastschroeven: 1 Nm).

5.2 Gnbruti:  
Ioynnaatogno utnvCnrno

5.2.1 DtypatS toychtinano
» Houd bij het inschakelen de knop  1 seconde 

ingedrukt.

5.2.2 DtypatS-wnnrgtvn toynnaano
De display-weergave stelt u in het setup-menu in 
(zie document BEDIENINGSEENHEID).

1. Druk gedurende ca. 3 seconden op de knop 
, om in het setup-menu te komen.

2. Druk meerdere keren kort op de knop , om 
bij het menupunt WEERGAVE te komen.

3. Selecteer met de knop  /  resp. met de 
joystick de gewenste weergave uit.

4. Druk gedurende ca. 3 seconden op de knop 
, om het setup-menu te verlaten.
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5.2.3 Wnnrgtvn vto Rtngngnvnoy 
wtjztgno (oCretan wnnrgtvn)

» Druk evt . meerdere keren kort op de  
knop , om over te schakelen naar de 
gewenste weergave van de ritgegevens in de 
normale weergave.

Weergave 
ritgegevens

Inhoud

Tijdweergave

TRP-TIME  
= Rijtijd in minuten

CLK  
= actuele kloktijd  
(HH:MM)

Prestatieweergave

RPM  
= Trapfrequentie 
(Omwentelingen/
minuut)

PWR  
= Bestuurdersver-
mogen in Watt

Weergave 
actieradius

RANGE  
= geschatte resterende 
actieradius met huidige 
laadtoestand

BAT = actuele 
accu-laadtoestand in %

Routeweergave

TRIP  
= gereden dagafstand  
in km

De gereden dagafstand 
kan worden gereset 
door de lichttoets  
gedurende 
ca. 3 seconden in te 
drukken.

TRIP  
= gereden totale 
afstand in km

Snelheidsweergave

AVG  
= gemiddelde snelheid  
in km/h

AVG  
= hoogste snelheid  
in km/h tot nu toe

Weergave 
ritgegevens

Inhoud

Schakelmodus 
MANUAL of  
AUTOMATIC 
selecteren

(alleen in combi-
natie  
met de aandrij-
feenheid 48 V 
Revolution)

MANUAL  
= handmatige 
schakelmodus 

In de handmatige 
schakelmodus kunt 
u de schakelstappen 
handmatig selecteren 
(GEAR).

AUTOMATIC  
= automatische 
schakelmodus

In de automatische 
schakelmodus kunt 
u uw trapfrequentie 
(RPM) instellen.   
De trapfrequentie kan 
traploos worden  
ingesteld in stappen 
van 1 tussen 20 en  
120 omw/min.

AANWIJZING: Als uw eBike is uitgerust met een 
48 V Revolution aandrijfeenheid, kunt u een extra 
functie gebruiken:

1. Hou ca. 3 seconden de knop  resp. de joys-
tick naar voren gedrukt, om direct in het punt 
MANUAL of AUTOMATIC te komen.

Vervolgens kunt u direct de instellingen voor 
de betreffende schakelmodus uitvoeren.

2. Druk gedurende ca. 3 seconden op de knop  , 
om de schakelmodus te wijzigen.

3. Druk 1× kort op de knop , om de keuze te 
bevestigen en terug te wisselen naar normale 
weergave.

AANWIJZING: Om alle tijdelijke waarden te 
resetten, houdt u in de normale weergave de licht-
knop(knop  /  / ) ten minste 4 seconden 
ingedrukt.
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5.2.4 Wnnrgtvnwttrdno hCCfdychnre 
wtjztgno (ZCCe-wnnrgtvn)

» Druk de knop  evt. meerdere keren in, om in 
de zoom-weergave naar de gewenste weerga-
vewaarde voor het hoofdscherm te wisselen.

mogelijke weergavewaarden

actuele snelheid

ingesteld ondersteuningsniveau

Rijtijd in minuten (TRP-Time)

gereden dagafstand in km (TRIP)

actuele accu-laadtoestand in %

actuele versnelling (GEAR)  
(alleen in combinatie met het motor-type 
Revolution)

5.2.5 Ioynnaatogno to hnn ynnup-enou 
etino

AANWIJZING: Het instellingenmenu kan niet 
worden gebruikt tijdens het rijden. Instellingen in 
het setup-menu kunnen alleen worden gewijzigd 
wanneer het apparaat tot stilstand is gekomen.

AANWIJZING: Als u gedurende 10 seconden 
geen invoer in het instellingenmenu doet (druk 
op de knop/joystick), verlaat u automatisch het 
setup-menu en keert u terug naar de weergave 
van het ingestelde scherm.

1. Druk gedurende 3 seconden op de knop , 
om in het setup-menu te komen.

2. Selecteer met de knop  /  resp. met de 
joystick de gewenste instelling voor het weer-
gegeven menupunt.

3. Druk 1× kort op de knop , om naar het 
volgende menupunt te wisselen.

4. Druk gedurende 3 seconden op de knop , 
om het setup-menu te verlaten.

Menupunt Selectie-/ 
instellingsopties

DRIVE MODE

(zie document 
AANDRIJVING-
SEENHEID)

RANGE  
(geoptimaliseerd bereik & 
efficiënt)

BALANCE  
(gebalanceerd & 
comfortabel)

POWER  
(krachtig & direct)

INVOER-OFFSET
handmatige aanpassing 
van de totale afstand 
(ODO)

INSTELLING 
KLOKTIJD

Kloktijd instellen (HH:MM)

ACHTERGROND- 
VERLICHTING

Achtergrond-verlichting 
van het display

CONTRAST
Contrast voor de weergave 
van de display-indicaties

TAAL Keuze display-taal

WEERGAVE Keuze display-weergaven

VERSIE-INFO
Softwareversie display 
(geen instellingen 
mogelijk)

TEMPERATUUR Keuze °C / °F

EENHEDEN Keuze km/h / mph

STAND-BY

Instellen van de auto-
matische uitschakeltijd 
wanneer deze niet in 
gebruik is

KALIBRATIE

Koppel  
(voor 48 V Prime 
en 48 V Revolution 
aandrijfeenheden)

Versnelling  
(alleen aandrijfeenheid 
48 V Revolution) 

AANWIJZING: Om de kalibratie van de koppel-
sensor of de handgeschakelde versnellingsbak te 
starten, drukt u ca. 3 seconden op de lichtknop 
(knop  /  / ). Alle verdere stappen worden 
op het display weergegeven.
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5.2.6 LtchneCduy toynnaano
AANWIJZING: De hier getoonde verlichtings-
symbolen komen overeen met de softwareversie 
48.2.2.

» Druk evt. meerdere keren op de knop  /  / 
, om van de handmatige lichtmodus naar de 

automatische lichtmodus over te schakelen 
of om de verlichting in de handmatige licht-
modus aan of uit te schakelen (zie document 
BEDIENINGSEENHEID).

Het symbool op het display geeft de actuele 
lichtmodus aan.

Symbool Lichtmodus

Automatische lichtmodus: 
Verlichting geactiveerd

De verlichting werd automa-
tisch geactiveerd. Naarmate de 
helderheid toeneemt, schakelt 
de verlichting automatisch uit.

Automatische lichtmodus: 
Verlichting gedeactiveerd

De verlichting werd automatisch 
gedeactiveerd. Naarmate de 
helderheid afneemt, schakelt de 
verlichting automatisch in.

Handmatige lichtmodus:  
Licht aan

Handmatige lichtmodus:  
Licht uit

6 Reiniging en onderhoud

6.1 Rntotgtog

 LET OP!
Risico op beschadiging!

Onjuiste reiniging kan leiden tot materiële schade.

» Verwijder de accu van de eBike voordat u de 
eBike schoonmaakt. Reinig de accu uitslui-
tend droog.

» Reinig de CeBS-componenten niet met een 
hogedrukreiniger of een sterke waterstraal.

» Reinig de CeBS-onderdelen met een zachte 
en pluisvrije doek, eventueel licht bevochtigd.

– Gebruiken voor de reiniging (behalve bij de 
accu!) Water of een mild reinigingsmiddel.

– Voer regelmatig een visuele controle van 
de contactpunten op de eBike en de accu 
uit. Zorg er altijd voor dat de contacten 
droog en schoon zijn voordat u de accu 
plaatst. Om de contacten te onderhouden 
en te beschermen tegen de gevolgen van 
het weer moet in de handel verkrijgbaar 
accupoolvet worden gebruikt.

» Zorg ervoor dat de contacten van de 
accuhouder op de eBike droog zijn voordat 
u de accu plaatst.

6.2 OodnrhCud
AANWIJZING: Wanneer het service-symbool 
in het display verschijnt, is de service-interval 
bereikt. Bezoek in dit geval uw fietsendealer om 
de service aan uw CeBS te laten uitvoeren.

» Controleer regelmatig door visuele inspectie 
of de elektrische kabels, aansluitingen en 
contacten onbeschadigd en schoon zijn. Laat 
beschadigde onderdelen vervangen door uw 
fietsendealer.

» Laat de noodzakelijke onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden aan het CeBS uitvoeren 
door uw fietsendealer.
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7 Storingen verhelpen
Het CeBS detecteert storingen die op het display 
worden aangegeven met foutcodes. Storingen 
die door CeBS worden gedetecteerd, worden in 
het midden van het display weergegeven. De 
weergegeven foutcode geeft de oorzaak van de 
storing aan en vergemakkelijkt het oplossen van 
problemen.

 WAARSCHUWING!
Risico op elektrische 
schokken!

Open kabeluiteinden kunnen bij het inschakelen 
van CeBS elektrische schokken veroorzaken.

» Schakel het CeBS niet in als u open kabelui-
teinden ziet.

» Laat de bedrading controleren en repareren 
door uw fietsendealer.

Als er een foutcode op het display verschijnt, 
controleer dan onmiddellijk de storing.

De letter in de foutcode verwijst naar de betref-
fende component van het CeBS:

• M = Motor

• B = Accu

• D = Display

» Foutcodes die niet functioneel of veiligheids-
relevant zijn, kunt u bevestigen door op de  
knop  te drukken.

» Voor permanente of terugkerende foutcodes 
neemt u contact op met uw fietsendealer, die 
de storing zal onderzoeken met behulp van de 
onderhoudssoftware.

8 Opslag
» Neem de specificaties van de opslagtempe-

ratuur in de technische gegevens van het 
display in acht (zie "4.2 Technische gegevens 
display").

9 Transport: eBike met CeBS 
transporteren

 LET OP!
Risico op beschadiging!

De accu en het display kunnen tijdens het 
transport van de eBike door stoten of schokken 
worden beschadigd.

» Verwijder de accu en het display van de eBike 
en vervoer ze apart.

» Transporteer de accu met bijzondere zorg.

» Haal de accu uit de accuhouder van de eBike 
en dek de open contacten af.

» Het display moet afgedekt zijn voor transport 
buiten het interieur van het voertuig. De dicht-
heid is alleen volledig gegarandeerd als het 
USB-deksel gesloten is.

» Let er bij het transport van de eBike met CeBS 
op dat de onderdelen die erop gemonteerd 
zijn niet beschadigd worden.

» Beveilig de eBike die met het CeBS is uitge-
rust op de juiste manier om schade aan de 
CeBS-onderdelen te voorkomen. Volg bij het 
transport van de eBike de instructies van de 
fabrikant van de eBike.

» Als u uw eBike met de bus, het vliegtuig, het 
schip of de trein vervoert, informeer dan bij 
het betreffende transportbedrijf onder welke 
omstandigheden de accu wordt vervoerd.

10 Afvoeren
Elektrische en elek-
tronische apparaten, 
batterijen en accu's 
mogen niet met het 
huishoudeli jk afval 
worden weggegooid. 
Als consument bent 

u wettelijk verplicht om elektrische en elektroni-
sche apparaten, batterijen en accu's aan het einde 
van hun levensduur in te leveren bij de openbare 
inzamelpunten die hiervoor zijn ingericht of bij 
de vakhandel.
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1 Overzicht

1.1  ne -cCepCononno

Lader

Aandrijfeenheid

Accu Display

Bedieningseenheid

1.2 endtnotogynnohntd

Bedieningseenheid  
model: 
Ergon 1.0

Bedieningseenheid  
model: 
Shift 1.0

Bedieningseenheid  
model: 
Ergon 2.0

Bedieningseenheid  
model: 
Shift 2.0
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2 Elementaire informatie

2.1 Gnbrutinn bngrtppno
De volgende afkortingen en begrippen zullen 
later worden gebruikt:

Afkorting/begrip gebruikt voor

Gebruiksaanwijzing Vertaling van de 
oorspronkelijke 
Duitse gebruiks-
aanwijzing in het 
Nederlands

CeBS Continental  
eBike System

eBike elektromotorisch 
ondersteunde fietsen 
(eng. "electrically 
power assisted 
cycles" kort EPAC)

Bijvoorbeeld zoge-
naamde "Pedelecs" 
en andere fiets-typen 
met elektromotorische 
ondersteuning.

2.2 Aodnrn nCnptyynatjin 
dCcuenonno

Dit document maakt deel uit van de gebruiksaan-
wijzing voor het CeBS en is gebaseerd op de in 
de Europese Unie geldende richtlijnen en veror-
deningen. De complete CeBS-gebruiksaanwij-
zing bestaat allesomvattend uit alle documenten 
voor de aparte CeBS-componenten, de in uw 
eBike gebouwd zijn. De configuratie-afhankelijke 
componenten-samenstelling voor de in uw eBike 
gebouwde CeBS kunt u vinden in het bijgevoegde 
informatieblad van de eBike-fabrikant.

2.3 Gnbrutiyttowtjztog anzno no 
bnwtrno

Lees alle documenten van de gebruiksaanwijzing, 
vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig 
door, voordat u het CeBS resp. de daarmee uitge-
voerde eBike gebruikt. Het niet in acht nemen 
van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan 
leiden tot ernstig letsel of schade aan het CeBS.

Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand voor 
verder gebruik. Als u het CeBS of de daarmee 
uitgeruste eBike aan derden doorgeeft, moet u 
altijd de volledige gebruiksaanwijzing (inclusief 
alle bijbehorende documenten) bijvoegen.

2.4 Gnbruti vCagnoy dn 
vCCrychrtfnno

De CeBS is ontworpen als aandrijfsysteem 
voor eBikes. De aandrijving ondersteunt u bij 
het trappen tot een wettelijk voorgeschreven 
maximale rijsnelheid. De motorische ondersteu-
ning past zich aan de krachtinspanning van de 
bestuurder aan, afhankelijk van het gekozen 
ondersteuningsniveau. Het ingestelde ondersteu-
ningsniveau is onder andere van invloed op het 
bereik en de slijtage van het CeBS. De snelheid 
wordt berekend op basis van het wieltoerental 
en de wielomtrek. De bandenmaat, -omtrek en 
-hoogte zijn daarom een belangrijke beïnvloe-
dende factor. De bandenspanning en -slijtage zijn 
ook van invloed op de uiteindelijke snelheid.

Een aanpassing van de wielomtrek is binnen 
bepaalde grenzen mogelijk voor de dealer om de 
toleranties te compenseren.

De CeBS bestaat uit meerdere componenten (zie 
"1.1 overzicht"). De in dit document beschreven 
componenten "Bedieningseenheid” is daar een 
van. In principe gebruikt u de bedieningseenheid 
voor de juiste bediening van het CeBS.

De combinatie van CeBS-componenten die op uw 
eBike zijn geïnstalleerd, is speciaal aangepast aan 
uw eBike en mag alleen worden gebruikt zoals 
bedoeld in de oorspronkelijke combinatie van 
componenten.

De instructies van de fabrikant voor het beoogde 
gebruik van de eBike (bijv. gebruik op bepaald 
terrein, enz.) moeten worden opgevolgd.

Sluit de volgende verkeerde toepassingen van de 
bedieningseenheid of de eBike die ermee is uitge-
rust uit om gevaren te voorkomen:

• Gebruik de eBike om deel te nemen aan 
wedstrijden en om sprongen, stunts of trucs 
uit te voeren.

• Ondeskundig uitgevoerde reparatie- en/of 
onderhoudswerkzaamheden en manipulaties 
aan de bedieningseenheid of de daarmee 
uitgeruste eBike (bijv. tuning).

• Openen en wijzigen van de bedieningseenheid.

• Noch de componentensamenstelling, noch de 
bedieningseenheid mogen gewijzigd worden.

Lees naast de gebruiksaanwijzing van het CeBS 
ook de gebruiksaanwijzing van uw eBike en 
andere componenten en neem deze in acht.
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 WAARSCHUWING!
 Bij een voorspelbaar verkeerd gebruik,  
 in het bijzonder door tuning, vervalt de 

CE-markering van de eBike (EPAC tot 25 km/u) 
met alle wettelijke gevolgen van dien. Tuning 
omvat alle niet-goedgekeurde wijzigingen aan het 
CeBS of de eBike, die de prestaties manipuleren. 
Oognvtaano tay gnvCag vto nnchotychn etot-
puatntn iuoono antdno nCn hCgn pnryCCoatjin 
ttoyprtinatjihntdyiCynno no ynrtfrnchnnatjin 
vnrvCagtog.

Onjuist gebruik van de CeBS-componenten of 
de eBike die ermee is uitgerust, kan ongelukken, 
ernstig letsel en schade aan het CeBS tot gevolg 
hebben. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG 
aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie bij 
persoonlijke- en/of materiële schade, die door 
onjuist gebruik ontstaan zijn.

2.5 Vnriatrtog vto dn nninoy /  
angnodt

2.5.1 Mtrinrtog vto Cpenritogno
In deze technische handleiding worden de veilig-
heidsaanwijzingen en waarschuwingen en de 
aanvullende of verdere informatie volgens de 
navolgende lijst gemarkeerd.

 WAARSCHUWING!

Bedreiging met een middelgroot risico, die 
de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan 
hebben, indien dit niet vermeden wordt.

 VOORZICHTIG!

Bedreiging met een laag risico, die een middel-
zwaar of licht letsel tot gevolg kan hebben, 
indien dit niet vermeden wordt.

 LET OP!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

AANWIJZING:

Dit signaalwoord geeft aanvullende informatie 
aan die nuttig kan zijn om het gebruik / de 
bediening te vergemakkelijken.

zie "XXX" 
 (bijv. zie "2.5 Verklaring van de tekens/
legenda")

verwijst naar een hoofdstuk in hetzelfde 
document

zie document COMPONENTEN

verwijst naar het document van het genoemde 
CeBS-component

2.5.2 Afgnbnnadn ySebCano
De volgende symbolen vindt u in deze gebruiks-
aanwijzing, op CeBS-componenten of op de 
verpakkingen.

Lees en volg de gebruiksaanwijzing.

Symbool voor de markering van 
elektrische apparaten die niet met 
het huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde elektrische apparaten 
af bij een geschikt inzamelpunt.

Symbool voor de markering van 
batterijen en accu's die niet met het 
huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde batterijen en accu's af 
bij een geschikt inzamelpunt.

Voer de lithium-ionen-accu op 
de juiste wijze af bij een geschikt 
inzamelpunt.

Producten met dit symbool voldoen 
aan alle toepasselijke communau-
taire voorschriften van de Europese 
Economische Ruimte.

Symbool voor het markeren van 
producten die alleen binnenshuis 
gebruikt mogen worden.
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De netaansluiting 230 V~/50 Hz is 
dubbel geïsoleerd (beschermings-
klasse II).

Waarschuwing voor hete 
oppervlakken!

Het met het symbool gemarkeerde 
oppervlak kan tot meer dan 60 °C 
heet worden.

Algemeen waarschuwingsteken 
WAARSCHUWING

Waarschuwing: Bij ondeskundig 
gebruik van de batterij bestaat 
explosiegevaar!

Blijf uit de buurt van open vuur,

Sluit de batterij niet kort.

Dompel de batterij niet onder in 
vloeistoffen.

max.60°C

Stel de batterij niet bloot aan tempe-
raturen boven +60 °C.

Maak de batterij niet kapot.

Gooi de batterij niet in het vuur.

T 2.5A De lader beschikt over een T 2,5 A 
smeltzekering.

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Als het CeBS onbedoeld wordt geactiveerd, 
kunnen ongelukken en letsels het gevolg zijn. 
Het automatisch draaien van de pedalen bij 
het inschakelen van de duwhulp kan leiden tot 
verwondingen.

» Zorg ervoor dat de duwhulp niet per ongeluk 
wordt ingeschakeld. Wanneer de duwhulp 
wordt geactiveerd, moet u de eBike met 
beide handen stevig vasthouden en de 
wielen moeten in contact zijn met de grond, 
anders bestaat er gevaar voor verwondingen.

» Houd de afstand tot de pedalen bij het scha-
kelen/gebruiken van de duwhulp aan.

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Als u tijdens het rijden wordt afgeleid van de 
bediening of de weergaven op het display, bestaat 
er een risico op ongelukken en verwondingen.

» Maak u vertrouwd met het gebruik van het 
CeBS en de verschillende displays en weer-
gaven op het display voordat u gaat rijden 
(buiten het wegverkeer).

» Laat u tijdens het rijden niet afleiden 
door het bedienen van het CeBS of de 
display-weergaven.

» Rij met vooruitziende blik en vermijd zo nodig 
het instellen van het CeBS (bijv. het veran-
deren van het ondersteuningsniveau) tijdens 
delicate rijmanoeuvres en in onoverzichte-
lijke verkeerssituaties.

 VOORZICHTIG!
Risico op letsel!

Bij onjuist gebruik bestaat het risico op letsel.

» Wanneer u de eBike wilt duwen zonder 
duwondersteuning, moet het ondersteuning-
sniveau 0 worden ingeschakeld of moet het 
CeBS worden uitgeschakeld.

3 Veiligheidsinstructies voor 
de besturingseenheid

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Bij onjuist gebruik van de duwhulp bestaat een 
risico op letsel.

» Gebruik de duwhulp alleen als ondersteu-
ning bij het duwen van de eBike. Gebruik de 
duwhulp niet om u te laten rijden terwijl u op 
de eBike zit.
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4 Modelvarianten en 
technische gegevens

4.1 MCdnavtrttonno vto dn 
bndtnotogynnohntd

Het component “Bedieningseenheid” is verkrijg-
baar in verschillende modelvarianten, die 
verschillen in uiterlijk en technische details en in 
het gebruik.

Afhankelijk van het model wordt het CeBS 
gevoed door een van de onderstaande 
bedieningseenheidtypes:

• Ergon 1.0

• Ergon 2.0

• Shift 1.0

• Shift 2.0

AANWIJZING: Raadpleeg de compatibiliteitsin-
formatie (display) in de technische gegevens van 
uw bedieningseenheid-model.

AANWIJZING: De modellen Ergon 1.0 en Shift 1.0 
hebben een stekkerverbinding tussen bediening-
seenheid en display, de modellen Ergon 2.0 en 
Shift 2.0 hebben een stekkerverbinding direct 
aan het display.

4.2 Tnchotychn gngnvnoy 
bndtnotogynnohntd

PrCducnbnychrtjvtog: Ergon 1.0 Ergon 2.0 Shift 1.0 Shift 2.0

Arntinaoueenr: 6802200140 6802200500 6802200216 6802200478

enychnretogyiatyyn: IP65

Gnwtchn: 63 g 90 g 18 g 36 g

Ktbnaanognn: 180 mm 270 mm 200 mm 
(incl. stekker)

270 mm

endrtjfynnepnrtnuur: -10 tot 50 °C

Opyatgnnepnrtnuur: -20 tot 60 °C

 Ceptntbtatnntn (dtypatS): XT 1.0 
(6802200453)

XT 2.0 
(6802200476)

XT 1.0 
(6802200453)

XT 2.0 
(6802200476)
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5 Bedrijf

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Als u tijdens het rijden wordt afgeleid van de 
bediening of de weergaven op het display, bestaat 
er een risico op ongelukken en verwondingen.

» Maak u voor uw eerste rit vertrouwd met de 
CeBS-bedieningseenheid.

» Lijn de bedieningseenheid uit met de stuur-
greep, zodat u deze tijdens het rijden gemak-
kelijk kunt bedienen zonder de stuurgreep los 
te laten.

5.1 VCCrbnrntdtog:  
Ovnrztchn btytyfuocntny

 / 

 Afb.:  Overzicht basisfuncties Ergon 1.0/
Ergon 2.0

 / 

 Afb.: Overzicht basisfuncties Shift 1.0/
Shift 2.0

Knop Functie

CeBS/display in- en 
uitschakelen

 /  / 
Verlichting in- en 
uitschakelen/ licht-
modus kiezen

resp. van boven op 
de joystick drukken

1× kort drukken: 
Display/menupunt 
wijzigen

ingedrukt houden: 
Setup-menu openen/
sluiten

resp. joystick 
(naar voren/boven) 

verder/hoog

resp. joystick 
(naar achter/
beneden) 

terug/neer
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5.2 Gnbruti:  ne  bndtnono

5.2.1 Io- no utnychtinano vto hnn  ne / 
vto hnn dtypatS

AANWIJZING: Na het inschakelen van het CeBS 
wordt het ondersteuningsniveau 0 altijd automa-
tisch ingesteld.

1. Houd bij het inschakelen de knop  1 seconde 
ingedrukt.

Het display toont systeeminformatie  
(zie document DISPLAY).

2. Houd bij het uitschakelen de knop  
3 seconde ingedrukt.

Het ondersteuningsniveau verandert naar 0.  
Het systeem wordt uitgeschakeld.

5.2.2 Oodnrynnuotogyotvntu toynnaano
AANWIJZING: Voor informatie over de ondersteu-
ningsniveaus, zie document AANDRIJFEENHEID.

» Druk de knop  1  resp. de joystick 3  naar 
voren/boven, om trapsgewijs naar een hoger 
ondersteuningsniveau te schakelen. 

» Druk de knop  2  resp. de joystick 3  naar 
achter/onder, om trapsgewijs naar een lager 
ondersteuningsniveau te schakelen.

1

2

 Afb.: Ondersteuningsniveau instellen 
Ergon 1.0/Ergon 2.0

3

 Afb.: Ondersteuningsniveau instellen 
Shift 1.0/Shift 2.0

5.2.3 Duwhuap gnbrutino

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Bij onjuist gebruik van de duwhulp bestaat een 
risico op letsel.

» Gebruik de duwhulp alleen als ondersteu-
ning bij het duwen van de eBike. Gebruik de 
duwhulp niet om u te laten rijden terwijl u op 
de eBike zit.

 VOORZICHTIG!
Risico op letsel!

Als u de eBike met ingeschakelde duwhulp duwt, 
draaien de pedalen ook mee. U kunt uzelf er pijn 
aan doen.

» Houd bij het duwen voldoende afstand tot de 
draaiende pedalen.

 VOORZICHTIG!
Risico op letsel!

Bij onjuist gebruik bestaat het risico op letsel.

» Wanneer u de eBike wilt duwen zonder 
duwondersteuning, moet het ondersteuning-
sniveau 0 worden ingeschakeld of moet het 
CeBS worden uitgeschakeld.

AANWIJZING: De duwhulp ondersteunt u bij het 
duwen van de eBike tot een maximale snelheid 
van 6 km/u, afhankelijk van de configuratie van 
de fabrikant.

1. Druk indien nodig herhaaldelijk de knop  
2  op het Ergon-model resp. de joystick 3  

naar achter/omlaag op het Shift-model, om de 
duwhulp  te selecteren.

2. Houd de knop  1  op het Ergon-model 
resp. de joystick 3  op het Shift-model inge-
drukt om het duwhulp te activeren.

De duwhulp zet de eBike (en de pedalen) in 
beweging.

3. Laat de knop  1  resp. de joystick 3  los, 
om de duwhulp uit te schakelen.

De CeBS wisselt automatisch van de duwhulp
 naar ondersteuningsniveau 0.
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5.2.4 Wtyynano nuyyno wnnrgtvn  
rtngngnvnoy/hCCfdychnre

AANWIJZING: De weergave van de rijgegevens 
is een onderdeel van de normale weergave van 
het display, de hoofddisplay is een onderdeel van 
de zoomweergave van het display.

» Druk kort op de knop  4  resp. van boven 
op de joystick 3  om:

– in de normale weergave om over te scha-
kelen naar de volgende weergave van de 
ritgegevens (zie document DISPLAY).

– in de zoomweergave over te schakelen naar 
de volgende displaywaarde voor het hoofd-
display (zie document DISPLAY). 

4 3

 Afb.: Ritgegevens/hoofdscherm wisselen

5.2.5 LtchneCduy toynnaano
» Druk op de knop (evt. meerdere keren)   /

 /  5 , om over te schakelen naar een 
andere lichtmodus (zie document DISPLAY).

5

5

 Afb.: Lichtmodus instellen

5.2.6 Ioynnaatogno to hnn ynnup-enou 
etino

AANWIJZING: Het instellingenmenu kan niet 
worden gebruikt tijdens het rijden. Instellingen in 
het setup-menu kunnen alleen worden gewijzigd 
wanneer het apparaat tot stilstand is gekomen.

AANWIJZING: Als u gedurende 10 seconden 
geen invoer in het instellingenmenu doet (druk 
op de knop/joystick), verlaat u automatisch het 
setup-menu en keert u terug naar de weergave 
van het ingestelde scherm.

1. Druk gedurende 3 seconden op de knop  
4  resp. van boven op de joystick 3 , om 

in het setup-menu te komen (zie document 
DISPLAY).

2. Druk om het weergegeven menu-item te 
wijzigen:

– de knop  1  resp. de joystick 3  naar 
voren/boven, om de instellingswaarde 
te verhogen of een instellingsoptie naar 
boven te gaan.

– de knop  2  resp. de joystick 3  naar 
achter/omlaag, om de instellingswaarde 
te verlagen of een instellingsoptie naar 
beneden te gaan.

3. Druk 1× kort op de knop  4  resp. van boven 
op de joystick 3 , om naar het volgende 
menupunt te wisselen.

4. Druk gedurende 3 seconden op de knop  
4  resp. van boven op de joystick 3 , om het 

setup-menu te verlaten.

34

1

2

 Afb.: Instellingen uitvoeren
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6 Reiniging en onderhoud

6.1 Rntotgtog

 LET OP!
Risico op beschadiging!

Onjuiste reiniging kan leiden tot materiële schade.

» Verwijder de accu van de eBike voordat u de 
eBike schoonmaakt. Reinig de accu uitslui-
tend droog.

» Reinig de CeBS-componenten niet met een 
hogedrukreiniger of een sterke waterstraal.

» Reinig de CeBS-onderdelen met een zachte 
en pluisvrije doek, eventueel licht bevochtigd.

– Gebruiken voor de reiniging (behalve bij de 
accu!) Water of een mild reinigingsmiddel.

– Voer regelmatig een visuele controle van 
de contactpunten op de eBike en de accu 
uit. Zorg er altijd voor dat de contacten 
droog en schoon zijn voordat u de accu 
plaatst. Om de contacten te onderhouden 
en te beschermen tegen de gevolgen van 
het weer moet in de handel verkrijgbaar 
accupoolvet worden gebruikt.

» Zorg ervoor dat de contacten van de 
accuhouder op de eBike droog zijn voordat 
u de accu plaatst.

6.2 OodnrhCud
AANWIJZING: Wanneer het service-symbool 
in het display verschijnt, is de service-interval 
bereikt. Bezoek in dit geval uw fietsendealer om 
de service aan uw CeBS te laten uitvoeren.

» Controleer regelmatig door visuele inspectie 
of de elektrische kabels, aansluitingen en 
contacten onbeschadigd en schoon zijn. Laat 
beschadigde onderdelen vervangen door uw 
fietsendealer.

» Laat de noodzakelijke onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden aan het CeBS uitvoeren 
door uw fietsendealer.

7 Storingen verhelpen
Het CeBS detecteert storingen die op het display 
worden aangegeven met foutcodes. Storingen 
die door CeBS worden gedetecteerd, worden in 
het midden van het display weergegeven. De 
weergegeven foutcode geeft de oorzaak van de 
storing aan en vergemakkelijkt het oplossen van 
problemen.

 WAARSCHUWING!
Risico op elektrische 
schokken!

Open kabeluiteinden kunnen bij het inschakelen 
van CeBS elektrische schokken veroorzaken.

» Schakel het CeBS niet in als u open kabelui-
teinden ziet.

» Laat de bedrading controleren en repareren 
door uw fietsendealer.

Als er een foutcode op het display verschijnt, 
controleer dan onmiddellijk de storing.

De letter in de foutcode verwijst naar de betref-
fende component van het CeBS:

• M = Motor

• B = Accu

• D = Display

» Foutcodes die niet functioneel of veiligheids-
relevant zijn, kunt u bevestigen door op de  
knop  te drukken.

» Voor permanente of terugkerende foutcodes 
neemt u contact op met uw fietsendealer, die 
de storing zal onderzoeken met behulp van de 
onderhoudssoftware.



8 Opslag
» Neem de specificaties van de opslagtempera-

tuur in de technische gegevens van de bedie-
ningseenheid in acht (zie "4.2 Technische 
gegevens bedieningseenheid").

9 Transport: eBike met CeBS 
transporteren

 LET OP!
Risico op beschadiging!

De accu en het display kunnen tijdens het 
transport van de eBike door stoten of schokken 
worden beschadigd.

» Verwijder de accu en het display van de eBike 
en vervoer ze apart.

» Transporteer de accu met bijzondere zorg.

» Haal de accu uit de accuhouder van de eBike 
en dek de open contacten af.

» Het display moet afgedekt zijn voor transport 
buiten het interieur van het voertuig. De dicht-
heid is alleen volledig gegarandeerd als het 
USB-deksel gesloten is.

» Let er bij het transport van de eBike met CeBS 
op dat de onderdelen die erop gemonteerd 
zijn niet beschadigd worden.

» Beveilig de eBike die met het CeBS is uitge-
rust op de juiste manier om schade aan de 
CeBS-onderdelen te voorkomen. Volg bij het 
transport van de eBike de instructies van de 
fabrikant van de eBike.

» Als u uw eBike met de bus, het vliegtuig, het 
schip of de trein vervoert, informeer dan bij 
het betreffende transportbedrijf onder welke 
omstandigheden de accu wordt vervoerd.

10 Afvoeren
Elektrische en elek-
tronische apparaten, 
batterijen en accu's 
mogen niet met het 
huishoudeli jk afval 
worden weggegooid. 
Als consument bent 

u wettelijk verplicht om elektrische en elektroni-
sche apparaten, batterijen en accu's aan het einde 
van hun levensduur in te leveren bij de openbare 
inzamelpunten die hiervoor zijn ingericht of bij 
de vakhandel.
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1 Overzicht

1.1  ne -cCepCononno

Lader

Aandrijfeenheid

Accu Display

Bedieningseenheid

1.2 Accu

geïntegreerde onderbuis-accu 
Modellen: 
iDT 660 DCW
iDT 600
iDT 450

geplaatste onderbuis-accu 
Model: 
DT 500
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2 Elementaire informatie

2.1 Gnbrutinn bngrtppno
De volgende afkortingen en begrippen zullen 
later worden gebruikt:

Afkorting/begrip gebruikt voor

Gebruiksaanwijzing Vertaling van de 
oorspronkelijke 
Duitse gebruiks-
aanwijzing in het 
Nederlands

CeBS Continental  
eBike System

eBike elektromotorisch 
ondersteunde fietsen 
(eng. "electrically 
power assisted 
cycles" kort EPAC)

Bijvoorbeeld zoge-
naamde "Pedelecs" 
en andere fiets-typen 
met elektromotorische 
ondersteuning.

2.2 Aodnrn nCnptyynatjin 
dCcuenonno

Dit document maakt deel uit van de gebruiksaan-
wijzing voor het CeBS en is gebaseerd op de in 
de Europese Unie geldende richtlijnen en veror-
deningen. De complete CeBS-gebruiksaanwij-
zing bestaat allesomvattend uit alle documenten 
voor de aparte CeBS-componenten, de in uw 
eBike gebouwd zijn. De configuratie-afhankelijke 
componenten-samenstelling voor de in uw eBike 
gebouwde CeBS kunt u vinden in het bijgevoegde 
informatieblad van de eBike-fabrikant.

2.3 Gnbrutiyttowtjztog anzno no 
bnwtrno

Lees alle documenten van de gebruiksaanwijzing, 
vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig 
door, voordat u het CeBS resp. de daarmee uitge-
voerde eBike gebruikt. Het niet in acht nemen 
van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan 
leiden tot ernstig letsel of schade aan het CeBS.

Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand voor 
verder gebruik. Als u het CeBS of de daarmee 
uitgeruste eBike aan derden doorgeeft, moet u 
altijd de volledige gebruiksaanwijzing (inclusief 
alle bijbehorende documenten) bijvoegen.

2.4 Gnbruti vCagnoy dn 
vCCrychrtfnno

De CeBS is ontworpen als aandrijfsysteem 
voor eBikes. De aandrijving ondersteunt u bij 
het trappen tot een wettelijk voorgeschreven 
maximale rijsnelheid. De motorische ondersteu-
ning past zich aan de krachtinspanning van de 
bestuurder aan, afhankelijk van het gekozen 
ondersteuningsniveau. Het ingestelde ondersteu-
ningsniveau is onder andere van invloed op het 
bereik en de slijtage van het CeBS. De snelheid 
wordt berekend op basis van het wieltoerental 
en de wielomtrek. De bandenmaat, -omtrek en 
-hoogte zijn daarom een belangrijke beïnvloe-
dende factor. De bandenspanning en -slijtage zijn 
ook van invloed op de uiteindelijke snelheid.

Een aanpassing van de wielomtrek is binnen 
bepaalde grenzen mogelijk voor de dealer om de 
toleranties te compenseren.

De CeBS bestaat uit meerdere componenten (zie 
"1.1 overzicht"). De in dit document beschreven 
componenten "accu” is daar een van. U dient 
principieel de accu te gebruiken voor de voeding 
van het CeBS.

De combinatie van CeBS-componenten die op uw 
eBike zijn geïnstalleerd, is speciaal aangepast aan 
uw eBike en mag alleen worden gebruikt zoals 
bedoeld in de oorspronkelijke combinatie van 
componenten.

De instructies van de fabrikant voor het beoogde 
gebruik van de eBike (bijv. gebruik op bepaald 
terrein, enz.) moeten worden opgevolgd.

Sluit de volgende verkeerde toepassingen van de 
accu of de eBike die ermee is uitgerust uit om 
gevaren te voorkomen:

• Gebruik de eBike om deel te nemen aan 
wedstrijden en om sprongen, stunts of trucs 
uit te voeren.

• Ondeskundig uitgevoerde reparatie- en/of 
onderhoudswerkzaamheden en manipulaties 
aan de accu of de daarmee uitgeruste eBike 
(bijv. tuning).

• Openen en wijzigen van de accu.

• Noch de componentensamenstelling, noch de 
accu mogen gewijzigd worden.

Lees naast de gebruiksaanwijzing van het CeBS 
ook de gebruiksaanwijzing van uw eBike en 
andere componenten en neem deze in acht.
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 WAARSCHUWING!
 Bij een voorspelbaar verkeerd gebruik,  
 in het bijzonder door tuning, vervalt de 

CE-markering van de eBike (EPAC tot 25 km/u) 
met alle wettelijke gevolgen van dien. Tuning 
omvat alle niet-goedgekeurde wijzigingen aan het 
CeBS of de eBike, die de prestaties manipuleren. 
Oognvtaano tay gnvCag vto nnchotychn etot-
puatntn iuoono antdno nCn hCgn pnryCCoatjin 
ttoyprtinatjihntdyiCynno no ynrtfrnchnnatjin 
vnrvCagtog.

Onjuist gebruik van de CeBS-componenten of 
de eBike die ermee is uitgerust, kan ongelukken, 
ernstig letsel en schade aan het CeBS tot gevolg 
hebben. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG 
aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie bij 
persoonlijke- en/of materiële schade, die door 
onjuist gebruik ontstaan zijn.

2.5 Vnriatrtog vto dn nninoy / 
angnodt

2.5.1 Mtrinrtog vto Cpenritogno
In deze technische handleiding worden de veilig-
heidsaanwijzingen en waarschuwingen en de 
aanvullende of verdere informatie volgens de 
navolgende lijst gemarkeerd.

 WAARSCHUWING!

Bedreiging met een middelgroot risico, die 
de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan 
hebben, indien dit niet vermeden wordt.

 VOORZICHTIG!

Bedreiging met een laag risico, die een middel-
zwaar of licht letsel tot gevolg kan hebben, 
indien dit niet vermeden wordt.

 LET OP!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

AANWIJZING:

Dit signaalwoord geeft aanvullende informatie 
aan die nuttig kan zijn om het gebruik / de 
bediening te vergemakkelijken.

zie "XXX" 
 (bijv. zie "2.5 Verklaring van de tekens/
legenda")

verwijst naar een hoofdstuk in hetzelfde 
document

zie document COMPONENTEN

verwijst naar het document van het genoemde 
CeBS-component

2.5.2 Afgnbnnadn ySebCano
De volgende symbolen vindt u in deze gebruiks-
aanwijzing, op CeBS-componenten of op de 
verpakkingen.

Lees en volg de gebruiksaanwijzing.

Symbool voor de markering van 
elektrische apparaten die niet met 
het huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde elektrische apparaten 
af bij een geschikt inzamelpunt.

Symbool voor de markering van 
batterijen en accu's die niet met het 
huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde batterijen en accu's af 
bij een geschikt inzamelpunt.

Voer de lithium-ionen-accu op 
de juiste wijze af bij een geschikt 
inzamelpunt.

Producten met dit symbool voldoen 
aan alle toepasselijke communau-
taire voorschriften van de Europese 
Economische Ruimte.

Symbool voor het markeren van 
producten die alleen binnenshuis 
gebruikt mogen worden.
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De netaansluiting 230 V~/50 Hz is 
dubbel geïsoleerd (beschermings-
klasse II).

Waarschuwing voor hete 
oppervlakken!

Het met het symbool gemarkeerde 
oppervlak kan tot meer dan 60 °C 
heet worden.

Algemeen waarschuwingsteken 
WAARSCHUWING

Waarschuwing: Bij ondeskundig 
gebruik van de batterij bestaat 
explosiegevaar!

Blijf uit de buurt van open vuur,

Sluit de batterij niet kort.

Dompel de batterij niet onder in 
vloeistoffen.

max.60°C

Stel de batterij niet bloot aan tempe-
raturen boven +60 °C.

Maak de batterij niet kapot.

Gooi de batterij niet in het vuur.

T 2.5A De lader beschikt over een T 2,5 A 
smeltzekering.
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3 Veiligheidsaanwijzingen van 
de accu

 WAARSCHUWING!
Explosiegevaar!

Bij onjuist gebruik kunnen accu's exploderen.

» Gebruik alleen originele CeBS-accu's om uw 
met CeBS uitgeruste eBike van stroom te 
voorzien.

» Gebruik de accu uitsluitend voor de ener-
gievoorziening van uw met het CeBS uitge-
voerde eBikes. Gebruik de accu in geen geval 
voor andere doeleinden.

» Gebruik de accu pas nadat u deze heeft 
gecontroleerd op schade en geen schade 
gevonden is. Gebruik of laad nooit een 
beschadigde accu op.

» Probeer nooit de accu te openen.

» Laat de accu na een schok of val door een 
fietsendealer controleren.

» Raak een beschadigde accu alleen aan met 
beschermende handschoenen.

» Houd de accu uit de buurt van open vuur, 
hitte (bijv. sterk zonlicht) en vloeistoffen.

» Laad de accu alleen op met de originele CeBS 
lader.

» Wanneer een accu brandt of explodeert:

– Verwijder uzelf en andere levende wezens 
uit de buurt van de accu.

– Bel de brandweer.

– Houd afstand van de accu.

– Probeer niet een brandende accu met 
water te blussen.

 WAARSCHUWING!
Brandgevaar!

Wanneer u de accu onjuist behandelt, bestaat er 
brandgevaar.

» De accu kan tijdens het opladen en tijdens het 
gebruik opwarmen. Houd brandbare materi-
alen uit de buurt van de accu. Laad de accu 
alleen op in een droge en vuurvaste ruimte.

» Sluit de batterij niet kort.

» Houd metalen voorwerpen zoals munten, 
paperclips, schroeven, enz. uit de buurt van 
de accu en let er bij het opslaan van de accu 
op deze niet samen met metalen voorwerpen 
(bijv. in een lade) te bewaren. Metalen voor-
werpen kunnen de accu kortsluiten.

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Als het CeBS onbedoeld wordt geactiveerd, 
kunnen ongelukken en letsels het gevolg zijn.

» Haal altijd de accu uit de eBike:

– voor het transport van de eBike,

– voor werkzaamheden aan de eBike,

– wanneer u de eBike voor langere tijd 
uitschakelt.

 WAARSCHUWING!
Risico op verbranding!

Wanneer u in contact komt met het accuzuur 
dat zich in de accu bevindt, kunt u brandwonden 
oplopen. Oogcontact kan leiden tot verlies van 
het gezichtsvermogen. Uit een beschadigde accu 
kunnen gassen ontsnappen die de luchtwegen 
kunnen irriteren.

» Raak geen vloeistof aan die uit de accu lekt.

» Mocht u onverhoopt in contact komen met 
accuzuur, spoel dan het getroffen lichaams-
deel direct onder veel stromend water af 
en ga daarna direct naar een arts, vooral 
wanneer het contact met de ogen of slijm-
vliezen betreft.

» Bescherm de accu tegen schokken, mecha-
nische inwerkingen en andere belastingen.

» Wanneer u vermoedt dat u gelekt gas uit de 
accu heeft geïnhaleerd, moet u onmiddellijk 
voor verse lucht zorgen en zo snel mogelijk 
een arts raadplegen.
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4 Modelvarianten en 
technische gegevens

4.1 MCdnavtrttonno vto dn tccu'y
Het component “Accu” is verkrijgbaar in verschil-
lende modelvarianten, die verschillen in uiterlijk 
en technische details en in het gebruik.

Afhankelijk van het model wordt het CeBS gevoed 
door een van de onderstaande accumodellen:

• iDT 660 DCW

• iDT 600

• iDT 450

• DT 500

AANWIJZING: Raadpleeg de compatibiliteitsin-
formatie (lader) in de technische gegevens van 
uw accumodel. Gebruik alleen compatibele accu's 
en laders met elkaar.

4.2 Tnchotychn gngnvnoy tccu

PrCducnbnychrtjvtog: iDT 660 DCW iDT 600 iDT 450 DT 500

Arntinaoueenr: 6802200486 6802200476 6802200375 6802200328

 nrtnoueenr: zie typeplaatje

PrCducntndtnue: zie typeplaatje

NCetotan yptootog: 47,3 V 43,6 V 43,2 V 43,4 V

AccunSpn: Lithium-Ionen-accu

 tptctnntn: 660 Wh 600 Wh 450 Wh 500 Wh

Mtx. yptootog: 54,6 V 50,4 V 50,4 V 50,4 V

Mtx. ynrCCe: 20 A

enychnretogyiatyyn: IP65

DtnpyattpeCduy: Activering na 100 minuten van inactiviteit

Afenntog  
(butnno hnn  ne ): 424×75×87 mm 411×76×88 mm 411×76×88 mm 335×81×108 mm

Gnwtchn: 3,7 kg 3,2 kg 3,1 kg 3,0 kg

endrtjfynnepnrtnuur: -10 tot 50 °C

Lttdnnepnrtnuur: 2 tot 43 °C

Opyatgnnepnrtnuur 
(pnrtCdn nCn 3 ettodno): -10 tot 40 °C (optimaal 20 °C)

 Ceptntbtatnntn (atdnr): 48 V charger 
13 S 165 W DCW 
(6802200483)

48 V charger 
12 S 165 W 

(6802200374)

48 V charger 
12 S 165 W 

(6802200374)

48 V Lader  
12 S 165 W 

(6802200374)
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5 Bedrijf

5.1 VCCrbnrntdtog: Accu atdno

 WAARSCHUWING!
Explosiegevaar!

Bij onjuist gebruik kunnen accu's exploderen.

» Gebruik alleen het accumodel dat bij de leve-
ring van uw eBike is inbegrepen.

» Probeer in geen geval een beschadigde accu 
te laden.

» Laad de accu alleen op met een compatibele 
originele CeBS lader.

» Laat de accu en lader niet onbeheerd achter 
tijdens het opladen.

5.1.1 Ltdnr ttoyautnno/tfiCppnano
AANWIJZING: Alle accu-modellen (zie "4.1 Modelo-
varianten van de accu's") kunnen op de eBike 
worden gemonteerd en buiten de eBike worden 
opgeladen (afzonderlijk).

Het model iDT 660 DCW kan buiten de eBike 
(afzonderlijk) worden opgeladen via de laadaan-
sluiting 2  aan de accu. Wanneer u de accu op 
de eBike laadt, gebruikt u de laadaansluiting 3  
aan de eBike (zie Afb. "Accu iDT 660 DCW laden: 
Laadaansluiting accu" en Afb. "Accu iDT 660 DCW 
laden: Laadaansluiting eBike").

De modellen iDT 600, iDT 450 en DT 500 
laadt u altijd via de laadaansluiting 2  aan de 
accu (zie Afb. "Accu iDT 600/iDT 450 laden" en 
Afb. "Accu DT 500 laden").

1. Zorg ervoor dat de accu onbeschadigd is 
(visuele controle).

2. Sluit de lader aan op de voeding (zie docu-
ment LADER).

3. Verwijder het deksel van de laadaansluiting 
2  resp. 3  .

AANWIJZING: De laadaansluiting 2  aan het 
accu-model iDT 660 DCW heeft geen deksel.

4. Steek de stekker 1  van de laadkabel in de 
laadaansluiting 2  aan de accu of in de laad-
aansluiting aan de eBike 3 .

AANWIJZING: Het laadproces start automatisch, 
wanneer accu en lader verbonden zijn.

Wanneer de accu volledig is opgeladen of 
wanneer u het opladen wilt onderbreken:

5. Trek eerst de laadstekker 1  uit de laadaan-
sluiting 2  van de accu resp. uit de laadaan-
sluiting 3  van de eBike en koppel vervolgens 
de lader af van de stroomvoorziening (zie 
document LADER).

6. Plaats het deksel weer op de laadaansluiting 
2  resp. 3 .

AANWIJZING: De laadaansluiting 2  aan het 
accu-model iDT 660 DCW heeft geen deksel.

1

2

 Afb.: Accu iDT 660 DCW laden: 
Laadaansluiting accu

1
3

3

 Afb.: Accu iDT 660 DCW laden: 
Laadaansluiting eBike

2

1

 Afb.: Accu iDT 600/iDT 450 laden

2

1

 Afb.: Accu DT 500 laden



11 Contononta netin  Synne    A  U

5.1.2 LttdprCcny
Tijdens het opladen kunt u op het LED-display 4  
op de accu de laadstatus van de accu aflezen.

AANWIJZING: Bij de modellen iDT 600, iDT 450 
en DT 500 is de LED-folie altijd zichtbaar, bij het 
model iDT 660 DCW zijn de LED’s alleen zicht-
baar, wanneer de accu buiten de eBikes (afzon-
derlijk) geladen wordt. Wanneer u het iDT 660 
DCW-model in de eBike oplaadt, kunt u de laad-
status op het display volgen.

4

 Afb.: LED-weergave 
(iDT 600, iDT 450, DT 500)

4

 Afb.: LED-weergave (iDT 660 DCW)

LED-wnnrgtvn: LttdnCnyntod vto dn tccu 
(ntjdnoy hnn attdprCcny)

LED-weergave Laadtoe-
stand

1. LED knippert 0–20 %

2. LED knippert (1. LED brandt 
continu) 21-40 %

3. LED knippert (1. + 2. LED 
branden continu) 41-60 %

4. LED knippert (1.–3. LED 
branden continu) 61-80 %

5. LED knippert (1.-4. LED 
branden continu) 81-99 %

1.–5. LED branden continu 100 %

5.1.3 Lttdntjd
AANWIJZING: De laadtijd is afhankelijk van de 
laadtoestand en de capaciteit van de accu, maar 
ook van de toestand van de lader en de accu-
cellen (SOH). (zie "5.2.4 Opvraag laadtoestand 
(SOC) & gezondheidstoestand (SOH)"). 

Accu-model Laadtijd 

iDT 660 DCW 100 %: ca. 5 uren

iDT 600 100 %: ca. 4,0 uren

iDT 450 100 %: ca. 3,5 uren

DT 500 100 %: ca. 3,75 uren

5.2 Gnbruti: Oegtto enn dn tccu 
Cp dn netin

 LET OP!
Risico op beschadiging!

Als u de accu verwijdert terwijl het CeBS is inge-
schakeld, kan dit de accu beschadigen.

» Schakel altijd eerst het CeBS uit voordat 
u de accu verwijdert (zie document 
BEDIENINGSEENHEID).

AANWIJZING: Controleer of de accu voldoende 
is opgeladen voordat u deze op de eBike gebruikt 
(zie "5.2.4 Opvraag laadtoestand (SOC) & gezondz-
heidstoestand (SOH)"). Plaats de accu niet als 
deze beschadigd is of als alle 5 de LED's op de 
accu knipperen.

AANWIJZING: Het plaatsen en verwijderen van 
de accu is afhankelijk van het model. Volg de 
instructies voor uw accumodel op.

AANWIJZING: Aan de accu's iDT 600 en iDT 450 
kan een fleshouder gemonteerd worden. De 
correcte installatie van de fleshouder moet in acht 
worden genomen om de accu niet te bescha-
digen. Voor de bevestiging kiest u een schroef M5 
(DIN 16903) die niet dieper dan 10 millimeter in de 
schroefmof mag worden geschroefd (koppel bij 
het aandraaien van de schroef: 1,6 Nm).
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5.2.1 Accu tDT 660 D W pattnyno/
utnoneno

MCdna tDT 660 D W pattnyno

1. Zorg ervoor dat de mescontacten niet 
gebogen zijn.

2. Duw de accu in de uitsparing in het frame 
tegen de bovenste accuhouder. 5 .

3. Druk het onderste deel van de accu in de 
onderste accuhouder 6  tot de accu in het 
accuslot 7  klikt.

5

7 6

 Afb.: Accu iDT 660 DCW plaatsen

6

5

7

8

 Afb.: Accu iDT 660 DCW uitnemen

MCdna tDT 660 D W utnoneno

1. Draai de sleutel 8  tegen de klok in, om het 
accuslot 7  te openen.

2. Til de accu met de verzonken handgreep 
omhoog uit de onderste accuhouder. 6 .

3. Neem de accu uit de bovenste accuhouder 5  
en vervolgens uit de uitsparing in het frame.

5.2.2 Accu tDT 600 no tDT 450 
pattnyno/utnoneno

MCdna tDT 600 no tDT 450 pattnyno

1. Plaats de accu op de onderste accuhouder 
6 .

2. Duw de accu in de bovenzijde van de frame-uit-
sparing tot de accu in het accuslot 7  klikt.

3. Zorg ervoor dat de accu vergrendeld is.

6

7

 Afb.: Accu iDT 600/iDT 450 plaatsen

MCdna tDT 600 no tDT 450 utnoneno

1. Draai de sleutel 8  tegen de klok in, om het 
accuslot 7  te openen.

2. Druk de accu tot aan de zijkant van de uitspa-
ring in het frame.

3. Verwijder de batterij naar boven uit de 
onderste accuhouder 6 . 6

7

8

 Afb.: Accu iDT 600/iDT 450 uitnemen
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5.2.3 Accu DT 500 pattnyno/utnoneno

MCdna DT 500 D W pattnyno

1. Plaats de accu op de onderste accuhouder 
6 .

2. Duw de accu in de bovenste accuhouder 5 , 
tot de accu in het accuslot klikt.

3. Controleer of de accu goed vastzit door deze 
zijwaarts en op en neer te bewegen.

RE
W

OP
6

5

7

 Afb.: Accu DT 550 DCW plaatsen

MCdna DT 500 D W utnoneno

1. Draai de sleutel 8  tegen de klok in, om het 
accuslot te openen.

2. Trek de accu aan de greep 9  uit de bovenste 
accuhouder 5 .

3. Verwijder de batterij naar boven uit de 
onderste accuhouder 6 .

RE
W

OP

6

95

8

 Afb.: Accu DT 550 uitnemen
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5.2.4 Opvrttg attdnCnyntod ( O ) & 
gnzCodhntdynCnyntod ( OH)

Aan de hand van de LED-weergave 4  op de 
accu kunt u de actuele laadtoestand van de accu 
(SOC="state of charge") en de actuele gezond-
heidstoestand resp. de restcapaciteit van de accu-
cellen (SOH="State of Health" van de accu) aflezen.

1. Neem de accu uit de eBike.

2. Druk 1× kort op de accuknop  10  , om de accu 
te wekken.

3. Druk 1× kort op de accuknop  10  , om de SOC 
weer te geven.

4. Druk 2× kort op de accuknop  10  , om de SOH 
weer te geven.

AANWIJZING: De SOH (State of Health) beschrijft 
de verouderingstoestand van de accu aan de 
hand van de verhouding tussen de beschikbare 
capaciteit en de nominale capaciteit. De capaciteit 
is hier de indicator voor de maximale stroom die 
door een volledig opgeladen accu kan worden 
afgenomen.

4

10

 Afb.: Accuknop/LED-weergave 
(iDT 660 DCW)

410

 Afb.: Accuknop/LED-weergave 
(iDT 600, iDT 450, DT 500)

LED-wnnrgtvn: LttdnCnyntod vto dn tccu 
( O )

LED-weergave Laadtoestand 
(geschatte waarde)

1 LED knippert 0-10 %

1 LED brandt 11–20 %

2 LED’s branden 21-40 %

3 LED’s branden 41-60 %

4 LED’s branden 61-80 %

5 LED’s branden 81-100 %

LED-wnnrgtvn: Rnynctptctnntn vto dn 
tccucnaano ( OH)

LED-weergave Restcapaciteit  
(geschatte waarde)

1 LED brandt 0–20 %

2 LED’s branden 21-40 %

3 LED’s branden 41-60 %

4 LED’s branden 61-80 %

5 LED’s branden 81-100 %
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5.2.5 MCdt vto dn tccu
Het accumanagementsysteem past de accu auto-
matisch aan de activiteit van het CeBS aan. Vier 
accumodi zorgen voor de stroomvoorziening en 
een effectief gebruik van de accucapaciteit.

Modus Betekenis

Acntnvn 
eCduy

Regelmatig 
energieverbruik: 

Wanneer het CeBS is 
ingeschakeld of de accu is 
aangesloten op de lader, 
schakelt de accu automa-
tisch over naar de actieve 
modus.

Dtnpn 
yattpyntod

Stroomtoevoer 
gedeactiveerd: 

Als het CeBS 100 minuten 
inactief is, schakelt de accu 
automatisch over naar de 
diepe slaapstand. In de 
diepe slaapstand is de accu 
bestand tegen langere 
laadpauzes en beschermt 
hij zich tegen diepe ontla-
ding om zijn levensduur te 
behouden.

WtonnreCduy

(alleen 
voor model 
iDT 660 DCW)

• Ptyytnvn 
wtonnr-
eCduy

De accu heeft een bescher-
mend mechanisme om de 
levensduur en prestaties 
te behouden. Als de accu 
gedurende twee maanden 
niet wordt opgeladen of 
ingeschakeld, ontlaadt hij 
gecontroleerd tot een opti-
male restcapaciteit. De accu 
kan op elk moment in de 
eBike worden geplaatst en 
gebruikt. Bovendien is het 
altijd mogelijk om de accu 
op te laden. 

Modus Betekenis

• Acntnvn 
wtonnr-
eCduy

De accu kan op de lader 
worden aangesloten en 
opgeslagen.  
Om de accu tegen diepe 
ontlading te beschermen, 
detecteert de lader dat het 
laadniveau te laag is en laadt 
de accu gecontroleerd op 
tot de optimale restcapa-
citeit van de accu om de 
levensduur en prestaties te 
behouden.

FCuneCduy

(Error-Mode)

Als de accu in de foutmodus 
staat, kan het CeBS niet 
worden gebruikt.

De foutmodus wordt aange-
geven door knipperende 
LED's op de accu bij het 
inschakelen voordat de accu 
automatisch weer wordt 
uitgeschakeld.

Het aantal knipperende 
LED's geeft de oorzaak van 
de fout aan: 

• Een LED geeft aan dat 
het laadniveau te laag is.

• Drie LED's knipperen 
wanneer de accu buiten 
de toegestane bedrijf-
stemperatuur is.

• Anders wordt een interne 
accufout aangegeven. 
Neem in dit geval contact 
op met uw fietsendealer.
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6 Reiniging en onderhoud

6.1 Rntotgtog

 LET OP!
Risico op beschadiging!

Onjuiste reiniging kan leiden tot materiële schade.

» Verwijder de accu van de eBike voordat u de 
eBike schoonmaakt. Reinig de accu uitslui-
tend droog.

» Reinig de CeBS-componenten niet met een 
hogedrukreiniger of een sterke waterstraal.

» Reinig de CeBS-onderdelen met een zachte 
en pluisvrije doek, eventueel licht bevochtigd.

– Gebruiken voor de reiniging (behalve bij de 
accu!) Water of een mild reinigingsmiddel.

– Voer regelmatig een visuele controle van 
de contactpunten op de eBike en de accu 
uit. Zorg er altijd voor dat de contacten 
droog en schoon zijn voordat u de accu 
plaatst. Om de contacten te onderhouden 
en te beschermen tegen de gevolgen van 
het weer moet in de handel verkrijgbaar 
accupoolvet worden gebruikt.

» Zorg ervoor dat de contacten van de 
accuhouder op de eBike droog zijn voordat 
u de accu plaatst.

6.2 OodnrhCud
AANWIJZING: Wanneer het service-symbool 
in het display verschijnt, is de service-interval 
bereikt. Bezoek in dit geval uw fietsendealer om 
de service aan uw CeBS te laten uitvoeren.

» Controleer regelmatig door visuele inspectie 
of de elektrische kabels, aansluitingen en 
contacten onbeschadigd en schoon zijn. Laat 
beschadigde onderdelen vervangen door uw 
fietsendealer.

» Laat de noodzakelijke onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden aan het CeBS uitvoeren 
door uw fietsendealer.

5.2.6 Accu to dn dtnpn yattpyntod znnnno
U kunt de accu ook handmatig in de diepe slaap-
stand zetten om energie te besparen (zie "5.2.5 
Modi van de accu").

» Druk gedurende 2 seconden op de accuknop 
10 .

Alle LED's van het LED-display 4  lichten op 
en gaan dan één voor één uit. 

De accu staat nu in diepe slaapstand totdat 
deze weer handmatig wordt geactiveerd.

» Druk kort op de accuknop  10 , om de accu 
weer te activeren.

4

10

 Afb.: Diepe slaapstand (iDT 660 DCW)

410

 Afb.: Diepe slaapstand 
(iDT 600, iDT 450, DT 500)
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7 Storingen verhelpen
Het CeBS detecteert storingen die op het display 
worden aangegeven met foutcodes. Storingen 
die door CeBS worden gedetecteerd, worden in 
het midden van het display weergegeven. De 
weergegeven foutcode geeft de oorzaak van de 
storing aan en vergemakkelijkt het oplossen van 
problemen.

 WAARSCHUWING!
Risico op elektrische 
schokken!

Open kabeluiteinden kunnen bij het inschakelen 
van CeBS elektrische schokken veroorzaken.

» Schakel het CeBS niet in als u open kabelui-
teinden ziet.

» Laat de bedrading controleren en repareren 
door uw fietsendealer.

Als er een foutcode op het display verschijnt, 
controleer dan onmiddellijk de storing.

De letter in de foutcode verwijst naar de betref-
fende component van het CeBS:

• M = Motor

• B = Accu

• D = Display

» Foutcodes die niet functioneel of veiligheids-
relevant zijn, kunt u bevestigen door op de  
knop  te drukken.

» Voor permanente of terugkerende foutcodes 
neemt u contact op met uw fietsendealer, die 
de storing zal onderzoeken met behulp van de 
onderhoudssoftware.

8 Opslag
AANWIJZING: De accu mag niet langer dan drie 
maanden ongebruikt worden bewaard. 

» Bewaar de accu droog en beschermd tegen 
direct zonlicht bij kamertemperatuur (20°C).

» Bescherm de accu tegen direct zonlicht.

» Het ideale laadniveau voor langere opslag-
periodes is ca. 20-40 %. Laad de accu tot 
deze waarde op voor en tijdens de opslag  
(om de 3 maanden).

» Als de eBike in de winter wordt gebruikt, mag 
de accu niet in onverwarmde ruimtes worden 
opgeslagen. Laad de accu op bij kamertempe-
ratuur en plaats deze pas kort voor het begin 
van de rit in de eBike.

9 Transport

 LET OP!
Risico op beschadiging!

De accu en het display kunnen tijdens het 
transport van de eBike door stoten of schokken 
worden beschadigd.

» Verwijder de accu en het display van de eBike 
en vervoer ze apart.

» Transporteer de accu met bijzondere zorg.

9.1 netin enn  ne  nrtoypCrnnrno
» Neem de batterij uit de batterijhouder van de 

eBike.

» Het display moet afgedekt zijn voor transport 
buiten het interieur van het voertuig. De dicht-
heid is alleen volledig gegarandeerd als het 
USB-deksel gesloten is.

» Let er bij het transport van de eBike met CeBS 
op dat de onderdelen die erop gemonteerd 
zijn niet beschadigd worden.

» Beveilig de eBike die met het CeBS is uitge-
rust op de juiste manier om schade aan de 
CeBS-onderdelen te voorkomen. Volg bij het 
transport van de eBike de instructies van de 
fabrikant van de eBike.

» Als u uw eBike met de bus, het vliegtuig, het 
schip of de trein vervoert, informeer dan bij 
het betreffende transportbedrijf onder welke 
omstandigheden de accu wordt vervoerd.

9.2 Accu vnrznodno
AANWIJZING: De verzending van accu's is 
onderworpen aan de voorschriften van de wet op 
de gevaarlijke goederen. Onbeschadigde accu's 
kunnen door de particuliere gebruiker zonder 
verdere eisen over de weg worden vervoerd. 
Bij vervoer door commerciële gebruikers of 
vervoer door derden (bv. lucht- of vrachtver-
voer) moeten bijzondere verpakkings- en etiket-
teringsvoorschriften in acht worden genomen  
(bv. ADR-voorschriften).

» Verzend de accu nooit zelf. Heeft u vragen 
over het vervoer van accu's, neem dan contact 
op met uw fietsendealer, die voor een passend 
transport kan zorgen.

» Zorg er bij het transport van de accu voor 
dat de accu of de behuizing onbeschadigd is. 
Voor schade tijdens het transport van defecte 
accu's is de verzender aansprakelijk.
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10 Afvoeren
Elektrische en elek-
tronische apparaten, 
batterijen en accu's 
mogen niet met het 
huishoudeli jk afval 
worden weggegooid. 
Als consument bent 

u wettelijk verplicht om elektrische en elektroni-
sche apparaten, batterijen en accu's aan het einde 
van hun levensduur in te leveren bij de openbare 
inzamelpunten die hiervoor zijn ingericht of bij 
de vakhandel.
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1 Overzicht

1.1  ne -cCepCononno

Lader

Aandrijfeenheid

Accu Display

Bedieningseenheid

1.2 Ltdnr

Lader
Model: 
48 V charger 13 S 165 W DCW

Lader
Model: 
48 V charger 12 S 165 W
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2 Elementaire informatie

2.1 Gnbrutinn bngrtppno
De volgende afkortingen en begrippen zullen 
later worden gebruikt:

Afkorting/begrip gebruikt voor

Gebruiksaanwijzing Vertaling van de 
oorspronkelijke 
Duitse gebruiks-
aanwijzing in het 
Nederlands

CeBS Continental  
eBike System

eBike elektromotorisch 
ondersteunde fietsen 
(eng. "electrically 
power assisted 
cycles" kort EPAC)

Bijvoorbeeld zoge-
naamde "Pedelecs" 
en andere fiets-typen 
met elektromotorische 
ondersteuning.

2.2 Aodnrn nCnptyynatjin 
dCcuenonno

Dit document maakt deel uit van de gebruiksaan-
wijzing voor het CeBS en is gebaseerd op de in 
de Europese Unie geldende richtlijnen en veror-
deningen. De complete CeBS-gebruiksaanwij-
zing bestaat allesomvattend uit alle documenten 
voor de aparte CeBS-componenten, de in uw 
eBike gebouwd zijn. De configuratie-afhankelijke 
componenten-samenstelling voor de in uw eBike 
gebouwde CeBS kunt u vinden in het bijgevoegde 
informatieblad van de eBike-fabrikant.

2.3 Gnbrutiyttowtjztog anzno no 
bnwtrno

Lees alle documenten van de gebruiksaanwijzing, 
vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig 
door, voordat u het CeBS resp. de daarmee uitge-
voerde eBike gebruikt. Het niet in acht nemen 
van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan 
leiden tot ernstig letsel of schade aan het CeBS.

Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand voor 
verder gebruik. Als u het CeBS of de daarmee 
uitgeruste eBike aan derden doorgeeft, moet u 
altijd de volledige gebruiksaanwijzing (inclusief 
alle bijbehorende documenten) bijvoegen.

2.4 Gnbruti vCagnoy dn 
vCCrychrtfnno

De CeBS is ontworpen als aandrijfsysteem 
voor eBikes. De aandrijving ondersteunt u bij 
het trappen tot een wettelijk voorgeschreven 
maximale rijsnelheid. De motorische ondersteu-
ning past zich aan de krachtinspanning van de 
bestuurder aan, afhankelijk van het gekozen 
ondersteuningsniveau. Het ingestelde ondersteu-
ningsniveau is onder andere van invloed op het 
bereik en de slijtage van het CeBS. De snelheid 
wordt berekend op basis van het wieltoerental 
en de wielomtrek. De bandenmaat, -omtrek en 
-hoogte zijn daarom een belangrijke beïnvloe-
dende factor. De bandenspanning en -slijtage zijn 
ook van invloed op de uiteindelijke snelheid.

Een aanpassing van de wielomtrek is binnen 
bepaalde grenzen mogelijk voor de dealer om de 
toleranties te compenseren.

De CeBS bestaat uit meerdere componenten (zie 
"1.1 overzicht"). De in dit document beschreven 
componenten "lader” is daar een van. Gebruik de 
lader zoals bedoeld om de accu op te laden.

De combinatie van CeBS-componenten die op uw 
eBike zijn geïnstalleerd, is speciaal aangepast aan 
uw eBike en mag alleen worden gebruikt zoals 
bedoeld in de oorspronkelijke combinatie van 
componenten.

De instructies van de fabrikant voor het beoogde 
gebruik van de eBike (bijv. gebruik op bepaald 
terrein, enz.) moeten worden opgevolgd.

Sluit de volgende verkeerde toepassingen van de 
lader of de eBike die ermee is uitgerust uit om 
gevaren te voorkomen:

• Gebruik de eBike om deel te nemen aan 
wedstrijden en om sprongen, stunts of trucs 
uit te voeren.

• Ondeskundig uitgevoerde reparatie- en/of 
onderhoudswerkzaamheden en manipulaties 
aan de lader of de daarmee uitgeruste eBike 
(bijv. tuning).

• Openen en wijzigen van de lader.

• Noch de componentensamenstelling, noch de 
lader mogen gewijzigd worden.

Lees naast de gebruiksaanwijzing van het CeBS 
ook de gebruiksaanwijzing van uw eBike en 
andere componenten en neem deze in acht.
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 WAARSCHUWING!
 Bij een voorspelbaar verkeerd gebruik,  
 in het bijzonder door tuning, vervalt de 

CE-markering van de eBike (EPAC tot 25 km/u) 
met alle wettelijke gevolgen van dien. Tuning 
omvat alle niet-goedgekeurde wijzigingen aan het 
CeBS of de eBike, die de prestaties manipuleren. 
Oognvtaano tay gnvCag vto nnchotychn etot-
puatntn iuoono antdno nCn hCgn pnryCCoatjin 
ttoyprtinatjihntdyiCynno no ynrtfrnchnnatjin 
vnrvCagtog.

Onjuist gebruik van de CeBS-componenten of 
de eBike die ermee is uitgerust, kan ongelukken, 
ernstig letsel en schade aan het CeBS tot gevolg 
hebben. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG 
aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie bij 
persoonlijke- en/of materiële schade, die door 
onjuist gebruik ontstaan zijn.

2.5 Vnriatrtog vto dn nninoy / 
angnodt

2.5.1 Mtrinrtog vto Cpenritogno
In deze technische handleiding worden de veilig-
heidsaanwijzingen en waarschuwingen en de 
aanvullende of verdere informatie volgens de 
navolgende lijst gemarkeerd.

 WAARSCHUWING!

Bedreiging met een middelgroot risico, die 
de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan 
hebben, indien dit niet vermeden wordt.

 VOORZICHTIG!

Bedreiging met een laag risico, die een middel-
zwaar of licht letsel tot gevolg kan hebben, 
indien dit niet vermeden wordt.

 LET OP!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

AANWIJZING:

Dit signaalwoord geeft aanvullende informatie 
aan die nuttig kan zijn om het gebruik / de 
bediening te vergemakkelijken.

zie "XXX" 
 (bijv. zie "2.5 Verklaring van de tekens/
legenda")

verwijst naar een hoofdstuk in hetzelfde 
document

zie document COMPONENTEN

verwijst naar het document van het genoemde 
CeBS-component

2.5.2 Afgnbnnadn ySebCano
De volgende symbolen vindt u in deze gebruiks-
aanwijzing, op CeBS-componenten of op de 
verpakkingen.

Lees en volg de gebruiksaanwijzing.

Symbool voor de markering van 
elektrische apparaten die niet met 
het huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde elektrische apparaten 
af bij een geschikt inzamelpunt.

Symbool voor de markering van 
batterijen en accu's die niet met het 
huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde batterijen en accu's af 
bij een geschikt inzamelpunt.

Voer de lithium-ionen-accu op 
de juiste wijze af bij een geschikt 
inzamelpunt.

Producten met dit symbool voldoen 
aan alle toepasselijke communau-
taire voorschriften van de Europese 
Economische Ruimte.

Symbool voor het markeren van 
producten die alleen binnenshuis 
gebruikt mogen worden.
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3 Veiligheidsinstructies voor 
de lader

 WAARSCHUWING!
Brandgevaar!

Wanneer u de lader onjuist behandelt, bestaat er 
brandgevaar.

» Gebruik alleen de lader om de originele CeBS-
accu op te laden. Gebruik de lader niet om 
ongeschikte accu's op te laden of te proberen 
niet-oplaadbare accu's op te laden.

» De lader kan tijdens het opladen opwarmen. 
Houd brandbare materialen uit de buurt van 
de lader. Laad de accu alleen op in een droge 
en vuurvaste ruimte.

» Laat de accu en lader niet onbeheerd achter 
tijdens het opladen. Haal na gebruik de 
stekker van de lader uit het stopcontact.

 WAARSCHUWING!
Risico op elektrische 
schokken!

Verkeerde netaansluiting en onjuist gebruik van 
de lader kunnen leiden tot een elektrische schok.

» Sluit de lader aan op een gemakkelijk toegan-
kelijk en goed geïnstalleerd stopcontact. 
In geval van een storing moet u de lader 
onmiddellijk van het stroomnet kunnen 
loskoppelen.

» Sluit de lader alleen aan op een netaansluiting 
waarvan de netspanning overeenkomt met 
de informatie op de lader.

» Gebruik de lader alleen in droge, goed 
geventileerde binnenruimtes. De lader is niet 
geschikt voor gebruik buiten of in een voch-
tige ruimte.

» Houd de lader uit de buurt van water en 
andere vloeistoffen.

» Gebruik de stekker altijd wanneer u aan de 
netstekker of de oplaadstekker trekt, trek niet 
aan het netsnoer of de oplaadkabel.

» Behandel de oplaadstekkers niet met natte of 
vochtige handen.

» Zorg ervoor dat de net- en laadkabels intact 
blijven. Leg de kabels niet over scherpe 
randen en buig ze niet.

» Wijzig of repareer de lader niet.

» Gebruik de lader pas nadat u de lader, het 
netsnoer en de netstekker hebt gecontro-
leerd op beschadigingen en geen schade 
hebt vastgesteld. Gebruik nooit een bescha-
digde lader: Er is een groot risico op een elek-
trische schok!

» Zorg ervoor dat het netsnoer van de lader 
zodanig wordt gelegd dat het niet struikelt 
en er bijvoorbeeld geen kleine kinderen aan 
kunnen trekken.

» Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd 
is, moet het worden vervangen door een 
speciaal netsnoer dat verkrijgbaar is bij de 
fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger.

De netaansluiting 230 V~/50 Hz is 
dubbel geïsoleerd (beschermings-
klasse II).

Waarschuwing voor hete 
oppervlakken!

Het met het symbool gemarkeerde 
oppervlak kan tot meer dan 60 °C 
heet worden.

Algemeen waarschuwingsteken 
WAARSCHUWING

Waarschuwing: Bij ondeskundig 
gebruik van de batterij bestaat 
explosiegevaar!

Blijf uit de buurt van open vuur,

Sluit de batterij niet kort.

Dompel de batterij niet onder in 
vloeistoffen.

max.60°C

Stel de batterij niet bloot aan tempe-
raturen boven +60 °C.

Maak de batterij niet kapot.

Gooi de batterij niet in het vuur.

T 2.5A De lader beschikt over een T 2,5 A 
smeltzekering.
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4 Modelvarianten en 
technische gegevens

4.1 MCdnavtrttonno vto dn Cpatdnr
Het component “Lader” is verkrijgbaar in verschil-
lende modelvarianten, die verschillen in uiterlijk 
en technische details en in het gebruik.

Afhankelijk van het model wordt het CeBS geladen 
met een van de onderstaande ladermodellen:

• 48 V charger 13 S 165 W DCW

• 48 V charger 12 S 165 W

AANWIJZING: Raadpleeg de compatibiliteits-
informatie (accu) in de technische gegevens 
van uw ladermodel. Gebruik alleen compatibele 
accu's en laders met elkaar.

4.2 Tnchotychn gngnvnoy atdnr

PrCducnbnychrtjvtog: 48 V charger 13 S 165 W DCW 48 V charger 12 S 165 W

Arntinaoueenr: 6802200483 6802200374

 nrtnoueenr: zie typeplaatje

Iogtogyyptootog: 220–240 V

 ptootog: 54,6 V 50,4 V

UtngtogyvnreCgno: 165 W

Mtx. attdynrCCe: 3 A 3,3 A

enychnretogyiatyyn: IP40 IP20

enychnretogyiatyyn: II 

Gnwtchn: 0,8 kg 0,52 kg

Lttdntjd: ca. 5 h (100 %) Accu iDT 600: ca. 4,0 uren (100 %)

Accu iDT 450: ca. 3,5 uren (100 %)

Accu DT 500: ca. 3,75 uren (100 %)

endrtjfynnepnrtnuur: 2 tot 43 °C

Opyatgnnepnrtnuur: -20 tot 60 °C

 Ceptntbtatnntn (tccu): iDT 660 DCW (6802200486) iDT 600 (6802200476)

iDT 450 (6802200375)

DT 500 (6802200328)

 WAARSCHUWING!
Gevaren voor kinderen en 
personen met beperkte licha-
melijke, zintuiglijke of gees-
telijke vermogens!

» De lader kan worden gebruikt door personen 
met verminderde fysieke, zintuiglijke of 
mentale capaciteiten of een gebrek aan 
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht 
staan van of geïnstrueerd zijn over het veilige 
gebruik van de lader en de daaruit voortvloei-
ende gevaren hebben begrepen. 

» De lader mag door kinderen vanaf 14 jaar 
worden gebruikt wanneer kinderen onder 
toezicht worden gebruikt.

» Kinderen mogen niet met de lader spelen. 

» Houd het oplaadapparaat buiten het bereik 
van kinderen.
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5 Bedrijf

 WAARSCHUWING!
Risico op brand en elektri-
sche schokken!

Als u de lader verkeerd gebruikt, bestaat er een 
risico op brand of elektrische schokken.

» Gebruik alleen de lader om de originele CeBS-
accu op te laden.

» Laat de accu en lader niet onbeheerd achter 
tijdens het opladen.

» Gebruik nooit een beschadigde lader.

5.1 VCCrbnrntdtog:  
Ltdnr cConrCanrno/vCCrbnrntdno

1. Controleer het oplaadapparaat, het netsnoer 
en de oplaadkabel (inclusief de stekkers) op 
beschadigingen. Gebruik de lader alleen als 
alle onderdelen onbeschadigd zijn.

2. Steek de laderstekker 1  van het netsnoer in 
het stopcontact 2  aan de lader.

3. Steek de stekker van de lader in een correct 
geïnstalleerd stopcontact.

2

1

 Afb.: Netkabel aansluiten

5.2 Gnbruti: LttdprCcny
AANWIJZING: De omgevingstemperatuur en 
de temperatuur van de accu mogen tijdens het 
laden niet lager dan 2 °C en niet hoger dan +43 °C 
zijn. De optimale omgevingstemperatuur tijdens 
het laden ligt tussen de 10 en 25 °C. 

5.2.1 Accu Cpatdno
» Sluit de accu aan op de lader om het opladen 

te starten (zie document ACCU).

5.2.2 DCCrgtto enn hnn attdprCcny
AANWIJZING: De 48 V charger 13 S 165 W DCW 
heeft geen status-LED. U kunt de status van het 
laadproces direct op de accu of op het display 
volgen wanneer de accu in de eBike wordt opge-
laden (zie document ACCU).

De 48 V charger 12 S 165 W heeft een status-LED. 
De LED bevindt zich aan de bovenzijde van de 
lader en geeft de status van de lader aan wanneer 
deze is aangesloten op de stroomvoorziening.

LED-ytgotta: Ltdnr zCodnr tccu Cp onnvCndtog

LED-signaal Status/betekenis

LED brandt groen Lader klaar voor gebruik

LED-ytgotta: Ltdnr enn tccu Cp onnvCndtog

LED-signaal Status/betekenis

LED brandt rood Accu wordt geladen

LED brandt groen Accu volledig geladen

LED knippert 
afwisselend  
rood en groen

Storing bij het laden

5.2.3 Nt hnn atdno
1. Koppel de batterij los van de lader (zie docu-

ment ACCU).

2. Haal de stekker van de lader uit het stop-
contact om de lader los te koppelen van de 
stroomtoevoer.

5.2.4 WtonnreCduy vto dn atdnr
De accu kan op de lader worden aangesloten en 
opgeslagen. Om de accu tegen diepe ontlading 
te beschermen, detecteert de lader dat het laad-
niveau te laag is en laadt de accu gecontroleerd 
op tot de optimale restcapaciteit van de accu om 
de levensduur en prestaties te behouden.
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6 Reiniging en onderhoud

6.1 Rntotgtog

 LET OP!
Risico op beschadiging!

Onjuiste reiniging kan leiden tot materiële schade.

» Verwijder de accu van de eBike voordat u de 
eBike schoonmaakt. Reinig de accu uitslui-
tend droog.

» Reinig de CeBS-componenten niet met een 
hogedrukreiniger of een sterke waterstraal.

» Reinig de CeBS-onderdelen met een zachte 
en pluisvrije doek, eventueel licht bevochtigd.

– Gebruiken voor de reiniging (behalve bij de 
accu!) Water of een mild reinigingsmiddel.

– Voer regelmatig een visuele controle van 
de contactpunten op de eBike en de accu 
uit. Zorg er altijd voor dat de contacten 
droog en schoon zijn voordat u de accu 
plaatst. Om de contacten te onderhouden 
en te beschermen tegen de gevolgen van 
het weer moet in de handel verkrijgbaar 
accupoolvet worden gebruikt.

» Zorg ervoor dat de contacten van de 
accuhouder op de eBike droog zijn voordat 
u de accu plaatst.

6.2 OodnrhCud
AANWIJZING: Wanneer het service-symbool 
in het display verschijnt, is de service-interval 
bereikt. Bezoek in dit geval uw fietsendealer om 
de service aan uw CeBS te laten uitvoeren.

» Controleer regelmatig door visuele inspectie 
of de elektrische kabels, aansluitingen en 
contacten onbeschadigd en schoon zijn. Laat 
beschadigde onderdelen vervangen door uw 
fietsendealer.

» Laat de noodzakelijke onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden aan het CeBS uitvoeren 
door uw fietsendealer.

 WAARSCHUWING!
Risico op elektrische 
schokken!

Open kabeluiteinden kunnen bij het inschakelen 
van CeBS elektrische schokken veroorzaken.

» Schakel het CeBS niet in als u open kabelui-
teinden ziet.

» Laat de bedrading controleren en repareren 
door uw fietsendealer.

Als er een foutcode op het display verschijnt, 
controleer dan onmiddellijk de storing.

De letter in de foutcode verwijst naar de betref-
fende component van het CeBS:

• M = Motor

• B = Accu

• D = Display

» Foutcodes die niet functioneel of veiligheids-
relevant zijn, kunt u bevestigen door op de  
knop  te drukken.

» Voor permanente of terugkerende foutcodes 
neemt u contact op met uw fietsendealer, die 
de storing zal onderzoeken met behulp van de 
onderhoudssoftware.

7 Storingen verhelpen
Het CeBS detecteert storingen die op het display 
worden aangegeven met foutcodes. Storingen 
die door CeBS worden gedetecteerd, worden in 
het midden van het display weergegeven. De 
weergegeven foutcode geeft de oorzaak van de 
storing aan en vergemakkelijkt het oplossen van 
problemen.

8 Opslag
» Bewaar de lader op een droge plaats.

» Neem de specificaties voor de opslagtempe-
ratuur in de technische gegevens van de lader 
in acht. (zie "4.2 Technische gegevens lader").

9 Transport
» Bescherm de lader tegen schokken en tril-

lingen tijdens het transport om schade te 
voorkomen.

10 Afvoeren
Elektrische en elek-
tronische apparaten, 
batterijen en accu's 
mogen niet met het 
huishoudeli jk afval 
worden weggegooid. 
Als consument bent 

u wettelijk verplicht om elektrische en elektroni-
sche apparaten, batterijen en accu's aan het einde 
van hun levensduur in te leveren bij de openbare 
inzamelpunten die hiervoor zijn ingericht of bij 
de vakhandel.
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1 Overzicht

1.1  ne -cCepCononno

Lader

Aandrijfeenheid

Accu Display

Bedieningseenheid

1.2 Ltdnr

Lader
Model: 
48 V charger 13 S 165 W DCW

Lader
Model: 
48 V charger 12 S 165 W
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2 Elementaire informatie

2.1 Gnbrutinn bngrtppno
De volgende afkortingen en begrippen zullen 
later worden gebruikt:

Afkorting/begrip gebruikt voor

Gebruiksaanwijzing Vertaling van de 
oorspronkelijke 
Duitse gebruiks-
aanwijzing in het 
Nederlands

CeBS Continental  
eBike System

eBike elektromotorisch 
ondersteunde fietsen 
(eng. "electrically 
power assisted 
cycles" kort EPAC)

Bijvoorbeeld zoge-
naamde "Pedelecs" 
en andere fiets-typen 
met elektromotorische 
ondersteuning.

2.2 Aodnrn nCnptyynatjin 
dCcuenonno

Dit document maakt deel uit van de gebruiksaan-
wijzing voor het CeBS en is gebaseerd op de in 
de Europese Unie geldende richtlijnen en veror-
deningen. De complete CeBS-gebruiksaanwij-
zing bestaat allesomvattend uit alle documenten 
voor de aparte CeBS-componenten, de in uw 
eBike gebouwd zijn. De configuratie-afhankelijke 
componenten-samenstelling voor de in uw eBike 
gebouwde CeBS kunt u vinden in het bijgevoegde 
informatieblad van de eBike-fabrikant.

2.3 Gnbrutiyttowtjztog anzno no 
bnwtrno

Lees alle documenten van de gebruiksaanwijzing, 
vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig 
door, voordat u het CeBS resp. de daarmee uitge-
voerde eBike gebruikt. Het niet in acht nemen 
van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan 
leiden tot ernstig letsel of schade aan het CeBS.

Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand voor 
verder gebruik. Als u het CeBS of de daarmee 
uitgeruste eBike aan derden doorgeeft, moet u 
altijd de volledige gebruiksaanwijzing (inclusief 
alle bijbehorende documenten) bijvoegen.

2.4 Gnbruti vCagnoy dn 
vCCrychrtfnno

De CeBS is ontworpen als aandrijfsysteem 
voor eBikes. De aandrijving ondersteunt u bij 
het trappen tot een wettelijk voorgeschreven 
maximale rijsnelheid. De motorische ondersteu-
ning past zich aan de krachtinspanning van de 
bestuurder aan, afhankelijk van het gekozen 
ondersteuningsniveau. Het ingestelde ondersteu-
ningsniveau is onder andere van invloed op het 
bereik en de slijtage van het CeBS. De snelheid 
wordt berekend op basis van het wieltoerental 
en de wielomtrek. De bandenmaat, -omtrek en 
-hoogte zijn daarom een belangrijke beïnvloe-
dende factor. De bandenspanning en -slijtage zijn 
ook van invloed op de uiteindelijke snelheid.

Een aanpassing van de wielomtrek is binnen 
bepaalde grenzen mogelijk voor de dealer om de 
toleranties te compenseren.

De CeBS bestaat uit meerdere componenten (zie 
"1.1 overzicht"). De in dit document beschreven 
componenten "lader” is daar een van. Gebruik de 
lader zoals bedoeld om de accu op te laden.

De combinatie van CeBS-componenten die op uw 
eBike zijn geïnstalleerd, is speciaal aangepast aan 
uw eBike en mag alleen worden gebruikt zoals 
bedoeld in de oorspronkelijke combinatie van 
componenten.

De instructies van de fabrikant voor het beoogde 
gebruik van de eBike (bijv. gebruik op bepaald 
terrein, enz.) moeten worden opgevolgd.

Sluit de volgende verkeerde toepassingen van de 
lader of de eBike die ermee is uitgerust uit om 
gevaren te voorkomen:

• Gebruik de eBike om deel te nemen aan 
wedstrijden en om sprongen, stunts of trucs 
uit te voeren.

• Ondeskundig uitgevoerde reparatie- en/of 
onderhoudswerkzaamheden en manipulaties 
aan de lader of de daarmee uitgeruste eBike 
(bijv. tuning).

• Openen en wijzigen van de lader.

• Noch de componentensamenstelling, noch de 
lader mogen gewijzigd worden.

Lees naast de gebruiksaanwijzing van het CeBS 
ook de gebruiksaanwijzing van uw eBike en 
andere componenten en neem deze in acht.



6 Contononta netin  Synne    LADER

 WAARSCHUWING!
 Bij een voorspelbaar verkeerd gebruik,  
 in het bijzonder door tuning, vervalt de 

CE-markering van de eBike (EPAC tot 25 km/u) 
met alle wettelijke gevolgen van dien. Tuning 
omvat alle niet-goedgekeurde wijzigingen aan het 
CeBS of de eBike, die de prestaties manipuleren. 
Oognvtaano tay gnvCag vto nnchotychn etot-
puatntn iuoono antdno nCn hCgn pnryCCoatjin 
ttoyprtinatjihntdyiCynno no ynrtfrnchnnatjin 
vnrvCagtog.

Onjuist gebruik van de CeBS-componenten of 
de eBike die ermee is uitgerust, kan ongelukken, 
ernstig letsel en schade aan het CeBS tot gevolg 
hebben. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG 
aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie bij 
persoonlijke- en/of materiële schade, die door 
onjuist gebruik ontstaan zijn.

2.5 Vnriatrtog vto dn nninoy / 
angnodt

2.5.1 Mtrinrtog vto Cpenritogno
In deze technische handleiding worden de veilig-
heidsaanwijzingen en waarschuwingen en de 
aanvullende of verdere informatie volgens de 
navolgende lijst gemarkeerd.

 WAARSCHUWING!

Bedreiging met een middelgroot risico, die 
de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan 
hebben, indien dit niet vermeden wordt.

 VOORZICHTIG!

Bedreiging met een laag risico, die een middel-
zwaar of licht letsel tot gevolg kan hebben, 
indien dit niet vermeden wordt.

 LET OP!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

AANWIJZING:

Dit signaalwoord geeft aanvullende informatie 
aan die nuttig kan zijn om het gebruik / de 
bediening te vergemakkelijken.

zie "XXX" 
 (bijv. zie "2.5 Verklaring van de tekens/
legenda")

verwijst naar een hoofdstuk in hetzelfde 
document

zie document COMPONENTEN

verwijst naar het document van het genoemde 
CeBS-component

2.5.2 Afgnbnnadn ySebCano
De volgende symbolen vindt u in deze gebruiks-
aanwijzing, op CeBS-componenten of op de 
verpakkingen.

Lees en volg de gebruiksaanwijzing.

Symbool voor de markering van 
elektrische apparaten die niet met 
het huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde elektrische apparaten 
af bij een geschikt inzamelpunt.

Symbool voor de markering van 
batterijen en accu's die niet met het 
huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde batterijen en accu's af 
bij een geschikt inzamelpunt.

Voer de lithium-ionen-accu op 
de juiste wijze af bij een geschikt 
inzamelpunt.

Producten met dit symbool voldoen 
aan alle toepasselijke communau-
taire voorschriften van de Europese 
Economische Ruimte.

Symbool voor het markeren van 
producten die alleen binnenshuis 
gebruikt mogen worden.
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3 Veiligheidsinstructies voor 
de lader

 WAARSCHUWING!
Brandgevaar!

Wanneer u de lader onjuist behandelt, bestaat er 
brandgevaar.

» Gebruik alleen de lader om de originele CeBS-
accu op te laden. Gebruik de lader niet om 
ongeschikte accu's op te laden of te proberen 
niet-oplaadbare accu's op te laden.

» De lader kan tijdens het opladen opwarmen. 
Houd brandbare materialen uit de buurt van 
de lader. Laad de accu alleen op in een droge 
en vuurvaste ruimte.

» Laat de accu en lader niet onbeheerd achter 
tijdens het opladen. Haal na gebruik de 
stekker van de lader uit het stopcontact.

 WAARSCHUWING!
Risico op elektrische 
schokken!

Verkeerde netaansluiting en onjuist gebruik van 
de lader kunnen leiden tot een elektrische schok.

» Sluit de lader aan op een gemakkelijk toegan-
kelijk en goed geïnstalleerd stopcontact. 
In geval van een storing moet u de lader 
onmiddellijk van het stroomnet kunnen 
loskoppelen.

» Sluit de lader alleen aan op een netaansluiting 
waarvan de netspanning overeenkomt met 
de informatie op de lader.

» Gebruik de lader alleen in droge, goed 
geventileerde binnenruimtes. De lader is niet 
geschikt voor gebruik buiten of in een voch-
tige ruimte.

» Houd de lader uit de buurt van water en 
andere vloeistoffen.

» Gebruik de stekker altijd wanneer u aan de 
netstekker of de oplaadstekker trekt, trek niet 
aan het netsnoer of de oplaadkabel.

» Behandel de oplaadstekkers niet met natte of 
vochtige handen.

» Zorg ervoor dat de net- en laadkabels intact 
blijven. Leg de kabels niet over scherpe 
randen en buig ze niet.

» Wijzig of repareer de lader niet.

» Gebruik de lader pas nadat u de lader, het 
netsnoer en de netstekker hebt gecontro-
leerd op beschadigingen en geen schade 
hebt vastgesteld. Gebruik nooit een bescha-
digde lader: Er is een groot risico op een elek-
trische schok!

» Zorg ervoor dat het netsnoer van de lader 
zodanig wordt gelegd dat het niet struikelt 
en er bijvoorbeeld geen kleine kinderen aan 
kunnen trekken.

» Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd 
is, moet het worden vervangen door een 
speciaal netsnoer dat verkrijgbaar is bij de 
fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger.

De netaansluiting 230 V~/50 Hz is 
dubbel geïsoleerd (beschermings-
klasse II).

Waarschuwing voor hete 
oppervlakken!

Het met het symbool gemarkeerde 
oppervlak kan tot meer dan 60 °C 
heet worden.

Algemeen waarschuwingsteken 
WAARSCHUWING

Waarschuwing: Bij ondeskundig 
gebruik van de batterij bestaat 
explosiegevaar!

Blijf uit de buurt van open vuur,

Sluit de batterij niet kort.

Dompel de batterij niet onder in 
vloeistoffen.

max.60°C

Stel de batterij niet bloot aan tempe-
raturen boven +60 °C.

Maak de batterij niet kapot.

Gooi de batterij niet in het vuur.

T 2.5A De lader beschikt over een T 2,5 A 
smeltzekering.
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4 Modelvarianten en 
technische gegevens

4.1 MCdnavtrttonno vto dn Cpatdnr
Het component “Lader” is verkrijgbaar in verschil-
lende modelvarianten, die verschillen in uiterlijk 
en technische details en in het gebruik.

Afhankelijk van het model wordt het CeBS geladen 
met een van de onderstaande ladermodellen:

• 48 V charger 13 S 165 W DCW

• 48 V charger 12 S 165 W

AANWIJZING: Raadpleeg de compatibiliteits-
informatie (accu) in de technische gegevens 
van uw ladermodel. Gebruik alleen compatibele 
accu's en laders met elkaar.

4.2 Tnchotychn gngnvnoy atdnr

PrCducnbnychrtjvtog: 48 V charger 13 S 165 W DCW 48 V charger 12 S 165 W

Arntinaoueenr: 6802200483 6802200374

 nrtnoueenr: zie typeplaatje

Iogtogyyptootog: 220–240 V

 ptootog: 54,6 V 50,4 V

UtngtogyvnreCgno: 165 W

Mtx. attdynrCCe: 3 A 3,3 A

enychnretogyiatyyn: IP40 IP20

enychnretogyiatyyn: II 

Gnwtchn: 0,8 kg 0,52 kg

Lttdntjd: ca. 5 h (100 %) Accu iDT 600: ca. 4,0 uren (100 %)

Accu iDT 450: ca. 3,5 uren (100 %)

Accu DT 500: ca. 3,75 uren (100 %)

endrtjfynnepnrtnuur: 2 tot 43 °C

Opyatgnnepnrtnuur: -20 tot 60 °C

 Ceptntbtatnntn (tccu): iDT 660 DCW (6802200486) iDT 600 (6802200476)

iDT 450 (6802200375)

DT 500 (6802200328)

 WAARSCHUWING!
Gevaren voor kinderen en 
personen met beperkte licha-
melijke, zintuiglijke of gees-
telijke vermogens!

» De lader kan worden gebruikt door personen 
met verminderde fysieke, zintuiglijke of 
mentale capaciteiten of een gebrek aan 
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht 
staan van of geïnstrueerd zijn over het veilige 
gebruik van de lader en de daaruit voortvloei-
ende gevaren hebben begrepen. 

» De lader mag door kinderen vanaf 14 jaar 
worden gebruikt wanneer kinderen onder 
toezicht worden gebruikt.

» Kinderen mogen niet met de lader spelen. 

» Houd het oplaadapparaat buiten het bereik 
van kinderen.
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5 Bedrijf

 WAARSCHUWING!
Risico op brand en elektri-
sche schokken!

Als u de lader verkeerd gebruikt, bestaat er een 
risico op brand of elektrische schokken.

» Gebruik alleen de lader om de originele CeBS-
accu op te laden.

» Laat de accu en lader niet onbeheerd achter 
tijdens het opladen.

» Gebruik nooit een beschadigde lader.

5.1 VCCrbnrntdtog:  
Ltdnr cConrCanrno/vCCrbnrntdno

1. Controleer het oplaadapparaat, het netsnoer 
en de oplaadkabel (inclusief de stekkers) op 
beschadigingen. Gebruik de lader alleen als 
alle onderdelen onbeschadigd zijn.

2. Steek de laderstekker 1  van het netsnoer in 
het stopcontact 2  aan de lader.

3. Steek de stekker van de lader in een correct 
geïnstalleerd stopcontact.

2

1

 Afb.: Netkabel aansluiten

5.2 Gnbruti: LttdprCcny
AANWIJZING: De omgevingstemperatuur en 
de temperatuur van de accu mogen tijdens het 
laden niet lager dan 2 °C en niet hoger dan +43 °C 
zijn. De optimale omgevingstemperatuur tijdens 
het laden ligt tussen de 10 en 25 °C. 

5.2.1 Accu Cpatdno
» Sluit de accu aan op de lader om het opladen 

te starten (zie document ACCU).

5.2.2 DCCrgtto enn hnn attdprCcny
AANWIJZING: De 48 V charger 13 S 165 W DCW 
heeft geen status-LED. U kunt de status van het 
laadproces direct op de accu of op het display 
volgen wanneer de accu in de eBike wordt opge-
laden (zie document ACCU).

De 48 V charger 12 S 165 W heeft een status-LED. 
De LED bevindt zich aan de bovenzijde van de 
lader en geeft de status van de lader aan wanneer 
deze is aangesloten op de stroomvoorziening.

LED-ytgotta: Ltdnr zCodnr tccu Cp onnvCndtog

LED-signaal Status/betekenis

LED brandt groen Lader klaar voor gebruik

LED-ytgotta: Ltdnr enn tccu Cp onnvCndtog

LED-signaal Status/betekenis

LED brandt rood Accu wordt geladen

LED brandt groen Accu volledig geladen

LED knippert 
afwisselend  
rood en groen

Storing bij het laden

5.2.3 Nt hnn atdno
1. Koppel de batterij los van de lader (zie docu-

ment ACCU).

2. Haal de stekker van de lader uit het stop-
contact om de lader los te koppelen van de 
stroomtoevoer.

5.2.4 WtonnreCduy vto dn atdnr
De accu kan op de lader worden aangesloten en 
opgeslagen. Om de accu tegen diepe ontlading 
te beschermen, detecteert de lader dat het laad-
niveau te laag is en laadt de accu gecontroleerd 
op tot de optimale restcapaciteit van de accu om 
de levensduur en prestaties te behouden.
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6 Reiniging en onderhoud

6.1 Rntotgtog

 LET OP!
Risico op beschadiging!

Onjuiste reiniging kan leiden tot materiële schade.

» Verwijder de accu van de eBike voordat u de 
eBike schoonmaakt. Reinig de accu uitslui-
tend droog.

» Reinig de CeBS-componenten niet met een 
hogedrukreiniger of een sterke waterstraal.

» Reinig de CeBS-onderdelen met een zachte 
en pluisvrije doek, eventueel licht bevochtigd.

– Gebruiken voor de reiniging (behalve bij de 
accu!) Water of een mild reinigingsmiddel.

– Voer regelmatig een visuele controle van 
de contactpunten op de eBike en de accu 
uit. Zorg er altijd voor dat de contacten 
droog en schoon zijn voordat u de accu 
plaatst. Om de contacten te onderhouden 
en te beschermen tegen de gevolgen van 
het weer moet in de handel verkrijgbaar 
accupoolvet worden gebruikt.

» Zorg ervoor dat de contacten van de 
accuhouder op de eBike droog zijn voordat 
u de accu plaatst.

6.2 OodnrhCud
AANWIJZING: Wanneer het service-symbool 
in het display verschijnt, is de service-interval 
bereikt. Bezoek in dit geval uw fietsendealer om 
de service aan uw CeBS te laten uitvoeren.

» Controleer regelmatig door visuele inspectie 
of de elektrische kabels, aansluitingen en 
contacten onbeschadigd en schoon zijn. Laat 
beschadigde onderdelen vervangen door uw 
fietsendealer.

» Laat de noodzakelijke onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden aan het CeBS uitvoeren 
door uw fietsendealer.

 WAARSCHUWING!
Risico op elektrische 
schokken!

Open kabeluiteinden kunnen bij het inschakelen 
van CeBS elektrische schokken veroorzaken.

» Schakel het CeBS niet in als u open kabelui-
teinden ziet.

» Laat de bedrading controleren en repareren 
door uw fietsendealer.

Als er een foutcode op het display verschijnt, 
controleer dan onmiddellijk de storing.

De letter in de foutcode verwijst naar de betref-
fende component van het CeBS:

• M = Motor

• B = Accu

• D = Display

» Foutcodes die niet functioneel of veiligheids-
relevant zijn, kunt u bevestigen door op de  
knop  te drukken.

» Voor permanente of terugkerende foutcodes 
neemt u contact op met uw fietsendealer, die 
de storing zal onderzoeken met behulp van de 
onderhoudssoftware.

7 Storingen verhelpen
Het CeBS detecteert storingen die op het display 
worden aangegeven met foutcodes. Storingen 
die door CeBS worden gedetecteerd, worden in 
het midden van het display weergegeven. De 
weergegeven foutcode geeft de oorzaak van de 
storing aan en vergemakkelijkt het oplossen van 
problemen.

8 Opslag
» Bewaar de lader op een droge plaats.

» Neem de specificaties voor de opslagtempe-
ratuur in de technische gegevens van de lader 
in acht. (zie "4.2 Technische gegevens lader").

9 Transport
» Bescherm de lader tegen schokken en tril-

lingen tijdens het transport om schade te 
voorkomen.

10 Afvoeren
Elektrische en elek-
tronische apparaten, 
batterijen en accu's 
mogen niet met het 
huishoudeli jk afval 
worden weggegooid. 
Als consument bent 

u wettelijk verplicht om elektrische en elektroni-
sche apparaten, batterijen en accu's aan het einde 
van hun levensduur in te leveren bij de openbare 
inzamelpunten die hiervoor zijn ingericht of bij 
de vakhandel.
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1 Overzicht

1.1  ne -cCepCononno

Lader

Aandrijfeenheid

Accu Display

Bedieningseenheid

1.2 Atodrtjfnnohntd

Motor

5–17 mm

Spaakmagneet

Snelheidssensor

Model A

4-15 mm

Spaakmagneet

Snelheidssensor

Model B
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2 Elementaire informatie

2.1 Gnbrutinn bngrtppno
De volgende afkortingen en begrippen zullen 
later worden gebruikt:

Afkorting/begrip gebruikt voor

Gebruiksaanwijzing Vertaling van de 
oorspronkelijke 
Duitse gebruiks-
aanwijzing in het 
Nederlands

CeBS Conti-
nental eBike System

eBike elektromotorisch 
ondersteunde fietsen 
(eng. "electrically 
power assisted 
cycles" kort EPAC)

Bijvoorbeeld zoge-
naamde "Pedelecs" 
en andere fiets-typen 
met elektromotorische 
ondersteuning.

2.2 Aodnrn nCnptyynatjin 
dCcuenonno

Dit document maakt deel uit van de gebruiksaan-
wijzing voor het CeBS en is gebaseerd op de in 
de Europese Unie geldende richtlijnen en veror-
deningen. De complete CeBS-gebruiksaanwij-
zing bestaat allesomvattend uit alle documenten 
voor de aparte CeBS-componenten, de in uw 
eBike gebouwd zijn. De configuratie-afhankelijke 
componenten-samenstelling voor de in uw eBike 
gebouwde CeBS kunt u vinden in het bijgevoegde 
informatieblad van de eBike-fabrikant.

2.3 Gnbrutiyttowtjztog anzno no 
bnwtrno

Lees alle documenten van de gebruiksaanwijzing, 
vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig 
door, voordat u het CeBS resp. de daarmee uitge-
voerde eBike gebruikt. Het niet in acht nemen 
van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan 
leiden tot ernstig letsel of schade aan het CeBS.

Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand voor 
verder gebruik. Als u het CeBS of de daarmee 
uitgeruste eBike aan derden doorgeeft, moet u 
altijd de volledige gebruiksaanwijzing (inclusief 
alle bijbehorende documenten) bijvoegen.

2.4 Gnbruti vCagnoy dn 
vCCrychrtfnno

De CeBS is ontworpen als aandrijfsysteem 
voor eBikes. De aandrijving ondersteunt u bij 
het trappen tot een wettelijk voorgeschreven 
maximale rijsnelheid. De motorische ondersteu-
ning past zich aan de krachtinspanning van de 
bestuurder aan, afhankelijk van het gekozen 
ondersteuningsniveau. Het ingestelde ondersteu-
ningsniveau is onder andere van invloed op het 
bereik en de slijtage van het CeBS. De snelheid 
wordt berekend op basis van het wieltoerental 
en de wielomtrek. De bandenmaat, -omtrek en 
-hoogte zijn daarom een belangrijke beïnvloe-
dende factor. De bandenspanning en -slijtage zijn 
ook van invloed op de uiteindelijke snelheid.

Een aanpassing van de wielomtrek is binnen 
bepaalde grenzen mogelijk voor de dealer om de 
toleranties te compenseren.

De CeBS bestaat uit meerdere componenten (zie 
"1.1 overzicht"). De in dit document beschreven 
componenten "aandrijfsnelheid” is daar een van. 
De aandrijfeenheid is bedoeld als aandrijving van 
de eBike of als pedaalondersteuning.

De combinatie van CeBS-componenten die op uw 
eBike zijn geïnstalleerd, is speciaal aangepast aan 
uw eBike en mag alleen worden gebruikt zoals 
bedoeld in de oorspronkelijke combinatie van 
componenten.

De instructies van de fabrikant voor het beoogde 
gebruik van de eBike (bijv. gebruik op bepaald 
terrein, enz.) moeten worden opgevolgd.

Sluit de volgende verkeerde toepassingen van de 
aandrijfeenheid of de eBike die ermee is uitgerust 
uit om gevaren te voorkomen:

• Gebruik de eBike om deel te nemen aan 
wedstrijden en om sprongen, stunts of trucs 
uit te voeren.

• Ondeskundig uitgevoerde reparatie- en/of 
onderhoudswerkzaamheden en manipulaties 
aan de aandrijfeenheid of de daarmee uitge-
ruste eBike (bijv. tuning).

• Openen en wijzigen van de aandrijfeenheid.

• Noch de componentensamenstelling, noch 
de aandrijfeenheid mogen gewijzigd worden.

Lees naast de gebruiksaanwijzing van het CeBS 
ook de gebruiksaanwijzing van uw eBike en 
andere componenten en neem deze in acht.
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 WAARSCHUWING!
 Bij een voorspelbaar verkeerd gebruik,  
 in het bijzonder door tuning, vervalt de 

CE-markering van de eBike (EPAC tot 25 km/u) 
met alle wettelijke gevolgen van dien. Tuning 
omvat alle niet-goedgekeurde wijzigingen aan het 
CeBS of de eBike, die de prestaties manipuleren. 
Oognvtaano tay gnvCag vto nnchotychn etot-
puatntn iuoono antdno nCn hCgn pnryCCoatjin 
ttoyprtinatjihntdyiCynno no ynrtfrnchnnatjin 
vnrvCagtog.

Onjuist gebruik van de CeBS-componenten of 
de eBike die ermee is uitgerust, kan ongelukken, 
ernstig letsel en schade aan het CeBS tot gevolg 
hebben. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG 
aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie bij 
persoonlijke- en/of materiële schade, die door 
onjuist gebruik ontstaan zijn.

2.5 Vnriatrtog vto dn nninoy /  
angnodt

2.5.1 Mtrinrtog vto Cpenritogno
In deze technische handleiding worden de veilig-
heidsaanwijzingen en waarschuwingen en de 
aanvullende of verdere informatie volgens de 
navolgende lijst gemarkeerd.

 WAARSCHUWING!

Bedreiging met een middelgroot risico, die 
de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan 
hebben, indien dit niet vermeden wordt.

 VOORZICHTIG!

Bedreiging met een laag risico, die een middel-
zwaar of licht letsel tot gevolg kan hebben, 
indien dit niet vermeden wordt.

 LET OP!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

AANWIJZING:

Dit signaalwoord geeft aanvullende informatie 
aan die nuttig kan zijn om het gebruik / de 
bediening te vergemakkelijken.

zie "XXX" 
 (bijv. zie "2.5 Verklaring van de tekens/
legenda")

verwijst naar een hoofdstuk in hetzelfde 
document

zie document COMPONENTEN

verwijst naar het document van het genoemde 
CeBS-component
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2.5.2 Afgnbnnadn ySebCano
De volgende symbolen vindt u in deze gebruiks-
aanwijzing, op CeBS-componenten of op de 
verpakkingen.

Lees en volg de gebruiksaanwijzing.

Symbool voor de markering van 
elektrische apparaten die niet met 
het huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde elektrische apparaten 
af bij een geschikt inzamelpunt.

Symbool voor de markering van 
batterijen en accu's die niet met het 
huishoudelijk of restafval mogen 
worden weggegooid.  Voer de 
gemarkeerde batterijen en accu's af 
bij een geschikt inzamelpunt.

Voer de lithium-ionen-accu op 
de juiste wijze af bij een geschikt 
inzamelpunt.

Producten met dit symbool voldoen 
aan alle toepasselijke communau-
taire voorschriften van de Europese 
Economische Ruimte.

Symbool voor het markeren van 
producten die alleen binnenshuis 
gebruikt mogen worden.

De netaansluiting 230 V~/50 Hz is 
dubbel geïsoleerd (beschermings-
klasse II).

Waarschuwing voor hete 
oppervlakken!

Het met het symbool gemarkeerde 
oppervlak kan tot meer dan 60 °C 
heet worden.

Algemeen waarschuwingsteken 
WAARSCHUWING

Waarschuwing: Bij ondeskundig 
gebruik van de batterij bestaat 
explosiegevaar!

Blijf uit de buurt van open vuur,

Sluit de batterij niet kort.

Dompel de batterij niet onder in 
vloeistoffen.

max.60°C

Stel de batterij niet bloot aan tempe-
raturen boven +60 °C.

Maak de batterij niet kapot.

Gooi de batterij niet in het vuur.

T 2.5A De lader beschikt over een T 2,5 A 
smeltzekering.
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3 Veiligheidsaanwijzingen

3.1 Aagnenon vntatghntdyttowtj-
ztogno Cvnr hnn  ne 

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Afhankelijk van het eBikemodel waarin het 
CeBS is geïnstalleerd, moet er mogelijk rekening 
worden gehouden met extra gevaren die hier niet 
worden genoemd. Onjuiste behandeling van het 
CeBS kan leiden tot een ongeval of letsel.

» Lees naast dit document op de aandrijfeen-
heid ook de documenten op de andere onder-
delen van het CeBS en neem deze in acht.

» Lees en volg de instructies van de fabrikant 
voor uw eBike.

» Neem de eventuele nationale voorschriften 
voor het gebruik van eBikes in acht.

» Breng geen ongeoorloofde wijzigingen aan 
in de onderdelen van het CeBS (bijv. tuning, 
etc.).

» Vervang geen onderdelen van het CeBS 
zonder toestemming.

» Open de CeBS-componenten niet. Neem 
contact op met een fietsendealer voor repa-
ratie en onderhoud.

» Houd er altijd rekening mee dat de onder-
staande restrisico's niet volledig kunnen 
worden uitgesloten, ook al wordt het appa-
raat gebruikt zoals bedoeld en worden alle 
veiligheidsinstructies in acht genomen:

– Weggebruikers kunnen de hogere snelheid 
van een eBike op het eerste gezicht niet 
herkennen.

– Te lage en te hoge temperaturen en direct 
zonlicht kunnen de accu in het CeBS 
beschadigen.

 WAARSCHUWING!
Gevaren voor kinderen en 
personen met beperkte licha-
melijke, zintuiglijke of gees-
telijke vermogens!

» Bewaar alle CeBS-onderdelen of de eBike die 
met het CeBS zijn uitgerust, op een plaats die 
voor kinderen ontoegankelijk is.

 LET OP!
Risico op beschadiging!

Onjuiste behandeling kan het CeBS of afzonder-
lijke CeBS-componenten beschadigen.

» Laat CeBS-onderdelen uitsluitend door een 
fietsendealer vervangen door compatibele 
originele onderdelen.

3.2 Vntatghntdyttowtjztogno 
vCCr dn ttodrtjfnnohntd

 VOORZICHTIG!
Risico op verbranding!

De aandrijfeenheid kan tijdens het bedrijf erg 
opwarmen of heet worden. U kunt uzelf eraan 
verbranden.

» Laat de aandrijfeenheid volledig afkoelen 
voordat u de aandrijfeenheid aanraakt of in 
contact brengt met brandbare materialen.

» De oppervlakken die kunnen 
opwarmen zijn gemarkeerd met het 
symbool "Waarschuwing voor hete 

opper v lakken " . ( z ie  "2 . 5 . 2  Afgebee lde 
symbolen").
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4 Technische gegevens

PrCducnbnychrtjvtog: 48 V Prime /  
48 V Prime D-200 mm

48 V Prime D-610 mm

Arntinaoueenr: 6802200342 / 6802200502 6802200484

 nrtnoueenr: zie typeplaatje

Mtx. iCppna: 70 Nm 75 Nm

Mtx. Codnrynnuotogyyonahntd  
(tfhtoinatji vto dn  
ypnctftctntny vto dn ftbrtiton): 25 km/h

NCetotan yptootog: 48 V

 Contou oCetotta vnreCgno: 250 W

enychnretogyiatyyn: IP65

Gnwtchn: 3,9 kg

endrtjfynnepnrtnuur: -10 tot 50 °C

Opyatgnnepnrtnuur: -20 tot 60 °C

Mtxtetta nCngnyntto gnwtchn 
vto dn bnynuurdnr: 130 kg (Bestuurder + bepakking aan lichaam)

5 Bedrijf

5.1 VCCrbnrntdtog:  ne  
cConrCanrno no rtjiattr etino

5.1.1 Afyntod yonahntdyynoyCr/
ypttietgonnn

Om de werking van het CeBS te garanderen, 
moet de spaakmagneet 2  zich op de juiste 
afstand tot de snelheidssensor 1  bevinden  
(zie "1.2 Aandrijfeenheid"").

AANWIJZING: Als de snelheidssensor zich niet 
op de juiste afstand van de magneet bevindt, 
wordt er geen snelheidssignaal gedetecteerd 
en wordt de ondersteuning van de motor 
uitgeschakeld.

» Corrigeer in dit geval de uitlijning van de 
spaakmagneet.

» Neem contact op met een geautoriseerde 
servicedealer als de fout niet kan worden 
verholpen door de spaakmagneet uit te lijnen 
met de snelheidssensor.

Afhankelijk van het model moet de afstand tussen 
de spaakmagneet 2  en snelheidssensor 1  in 
het volgende bereik liggen:
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1

2

illustratief 
voorbeeld

 Afb.: Afstand snelheidssensor/ 
spaakmagneet (model A)

Model A

• Minimale afstand: 5 mm

• Maximale afstand: 17 mm

Model B

• Minimale afstand: 4 mm

• Maximale afstand: 15 mm

illustratief 
voorbeeld

2

1

 Afb.: Afstand snelheidssensor/ 
spaakmagneet (model B)

5.1.2  pttietgonnn utnatjono

1. Draai de schroeven los 3  resp. de klem 4  
aan de spaakmagneet.

2. Stel de correcte afstand tussen spaakmagneet 
2  en snelheidssensor 1  in en controleer de 

correcte uitlijning van de spaakmagneet.

De spaakmagneet moet met de uitsparing op 
de spaak worden geplaatst. De vlakke kant van 
de spaakmagneet moet naar de snelheids-
sensor gericht zijn.

De spaakmagneet moet in het midden van de 
lijnmarkering op de snelheidssensor worden 
geplaatst.

3. Fixeer de spaakmagneet in de correcte positie 
met behulp van de schroef 3  (koppel bij het 
vastdraaien van de schroef: 1 Nm) resp. met 
behulp van de klem 4 .

illustratief 
voorbeeld 1

2
4

2

 Afb.: Spaakmagneet uitlijnen (Model B)

1

3

2

illustratief 
voorbeeld

 Afb.: Spaakmagneet uitlijnen (Model A)
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5.1.3 Accu cConrCanrno no pattnyno
» Voor het controleren en plaatsen van de accu 

zie document ACCU.

5.2 Gnbruti

 WAARSCHUWING!
Risico op letsel!

Als u uw eBike met het CeBS als ongeoefende of 
onjuist gebruikt, bestaat er een risico op onge-
lukken en kunt u uzelf en anderen verwonden.

» Maak uzelf voldoende vertrouwd met alle 
CeBS-onderdelen voor uw eerste reis.

» Plaats uw voeten op de grond bij het 
aanzetten van het CeBS.

» Belast de pedalen niet bij het inschakelen van 
het CeBS.

5.2.1  ne  to- no utnychtinano

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
letsel!

Als het CeBS onbedoeld wordt geactiveerd, 
kunnen ongelukken en letsels het gevolg zijn.

» We wijzen u erop dat het CeBS kan worden 
ingeschakeld als u de met CeBS uitgeruste 
eBike naar achteren duwt of de pedalen naar 
achteren draait.

» Houd bij het inschakelen de knop  
1  seconde ingedrukt  (z ie  document 
BEDIENINGSEENHEID).

» Houd bij het uitschakelen de knop  
3 seconden ingedrukt (z ie document 
BEDIENINGSEENHEID).

5.2.2 Drtvn MCdn toynnaano
De Drive Modes "Range", "Balance" en "Power" 
kunnen door de bestuurder gekozen worden.

Afhankelijk van de Drive Mode veranderen de 
intensiteit van de motorondersteuning, het 
responsgedrag en de reikwijdte van het CeBS:

• RANGE – geoptimaliseerd bereik & efficiënt

Zachte ondersteuning, hoog bereik; koppel en 
ondersteuningsvermogen zijn gereduceerd.

• BALANCE – gebalanceerd & comfortabel

Uitgebalanceerde vermogensafgifte, comfor-
tabele rijeigenschappen, ondersteuning op 
basis van de behoeften.

• POWER – krachtig & direct

Sportieve afstelling, directe, krachtige respons 
en snelle vermogensontwikkeling, voor wend-
baar rijden.

Er zijn verschillende ondersteuningsniveaus 
opgeslagen voor de verschillende Drive Modes. 
In de modus "Range" en "Balance" kiest de 
bestuurder de ondersteuningsniveaus 1–4, in de 
modus "Power" wordt het hoogste ondersteuning-
sniveau "Boost" genoemd en is duidelijk gemar-
keerd met "B" in het display.

» Stel de gewenste Drive Mode in het Setup-
menu in (zie document BEDIENINGSEEN-
HEID en document DISPLAY).

Drive Mode Ondersteu-
ningsniveau

Ondersteu-
ningsfactor

Range

1 40 %

2 110 %

3 180 %

4 250 %

Balance

1 40 %

2 130 %

3 230 %

4 360 %

Power

1 200 %

2 260 %

3 320 %

B 400 %

5.2.3 Oodnrynnuotogyotvntu toynnaano
» Voor het instel len van het gewenste 

onders teuningsniveau z ie  document 
BEDIENINGSEENHEID.
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5.2.4 Duwhuap gnbrutino

 WAARSCHUWING!
Risico op ongevallen en 
verwondingen!

Bij onjuist gebruik van de duwhulp bestaat een 
risico op letsel.

» Gebruik de duwhulp alleen als ondersteu-
ning bij het duwen van de eBike. Gebruik de 
duwhulp niet om u te laten rijden terwijl u op 
de eBike zit.

 VOORZICHTIG!
Risico op letsel!

Als u de eBike met ingeschakelde duwhulp duwt, 
draaien de pedalen ook mee. U kunt uzelf er pijn 
aan doen.

» Houd bij het duwen voldoende afstand tot de 
draaiende pedalen.

 VOORZICHTIG!
Risico op letsel!

Bij onjuist gebruik bestaat het risico op letsel.

» Wanneer u de eBike wilt duwen zonder 
duwondersteuning, moet het ondersteuning-
sniveau 0 worden ingeschakeld of moet het 
CeBS worden uitgeschakeld.

» Voor het instellen en gebruiken van de duwhulp 
zie document BEDIENINGSEENHEID.

5.2.5 LttdnCnyntod vto dn tccu 
cConrCanrno

» Voor het controleren van de accu-laadtoe-
stand zie document ACCU.

AANWIJZING: De afstanden die u met het CeBS 
kunt afleggen voordat de accu moet worden 
opgeladen, is afhankelijk van verschillende 
factoren. Daarbij horen o.a.:

• Ingesteld ondersteuningsniveau, 

• Snelheid, 

• Totaalgewicht (eBike + gewicht bestuurder),

• Milieubepalingen, etc.

5.2.6 RtjCodnrbrnitogno/netin tfynnaano
» Parkeer uw eBike die is uitgerust met het CeBS 

tijdens de pauzes op een zodanige manier dat 
de accu niet wordt blootgesteld aan extreme 
temperaturen (bijv. direct zonlicht).

5.2.7 ZCodnr eCnCrCodnrynnuotog 
rtjdno

De eBike met het CeBS kan zonder motoronder-
steuning worden bereden door het systeem uitge-
schakeld te houden of door steunniveau "0" te 
kiezen wanneer het systeem wordt ingeschakeld. 

Ook als ondersteuningsniveau "0" is geselecteerd, 
biedt het display nog steeds alle functies. 

AANWIJZING: Denk eraan dat het gebruik van 
een eBike zonder ondersteuning moeilijker is dan 
het gebruik van een gewone fiets.

5.2.8 Rtjdno enn nno angn tccu 
Als de acculading tijdens het rijden volledig is 
opgebruikt, kan de eBike net als een gewone fiets 
worden gebruikt.

Bij een bijna ontladen accu schakelt de motoron-
dersteuning automatisch uit. Het display en de 
fietsverlichting blijven vooralsnog actief, maar het 
is niet meer mogelijk om naar een hoger onder-
steuningsniveau te schakelen. Pas als de accu 
volledig ontladen is, wordt het gehele CeBS (incl. 
display en verlichting) uitgeschakeld.

AANWIJZING: Houd er rekening mee dat extra 
externe belastingen kunnen leiden tot een 
hoger stroomverbruik in het systeem, waar-
door het beschikbare accu sneller kan worden 
gereduceerd.
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6 Reiniging en onderhoud

6.1 Rntotgtog

 LET OP!
Risico op beschadiging!

Onjuiste reiniging kan leiden tot materiële schade.

» Verwijder de accu van de eBike voordat u de 
eBike schoonmaakt. Reinig de accu uitslui-
tend droog.

» Reinig de CeBS-componenten niet met een 
hogedrukreiniger of een sterke waterstraal.

» Reinig de CeBS-onderdelen met een zachte 
en pluisvrije doek, eventueel licht bevochtigd.

– Gebruiken voor de reiniging (behalve bij de 
accu!) Water of een mild reinigingsmiddel.

– Voer regelmatig een visuele controle van 
de contactpunten op de eBike en de accu 
uit. Zorg er altijd voor dat de contacten 
droog en schoon zijn voordat u de accu 
plaatst. Om de contacten te onderhouden 
en te beschermen tegen de gevolgen van 
het weer moet in de handel verkrijgbaar 
accupoolvet worden gebruikt.

» Zorg ervoor dat de contacten van de 
accuhouder op de eBike droog zijn voordat 
u de accu plaatst.

6.2 OodnrhCud
AANWIJZING: Wanneer het service-symbool 
in het display verschijnt, is de service-interval 
bereikt. Bezoek in dit geval uw fietsendealer om 
de service aan uw CeBS te laten uitvoeren.

» Controleer regelmatig door visuele inspectie 
of de elektrische kabels, aansluitingen en 
contacten onbeschadigd en schoon zijn. Laat 
beschadigde onderdelen vervangen door uw 
fietsendealer.

» Laat de noodzakelijke onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden aan het CeBS uitvoeren 
door uw fietsendealer.

7 Storingen verhelpen
Het CeBS detecteert storingen die op het display 
worden aangegeven met foutcodes. Storingen 
die door CeBS worden gedetecteerd, worden in 
het midden van het display weergegeven. De 
weergegeven foutcode geeft de oorzaak van de 
storing aan en vergemakkelijkt het oplossen van 
problemen.

 WAARSCHUWING!
Risico op elektrische 
schokken!

Open kabeluiteinden kunnen bij het inschakelen 
van CeBS elektrische schokken veroorzaken.

» Schakel het CeBS niet in als u open kabelui-
teinden ziet.

» Laat de bedrading controleren en repareren 
door uw fietsendealer.

Als er een foutcode op het display verschijnt, 
controleer dan onmiddellijk de storing.

De letter in de foutcode verwijst naar de betref-
fende component van het CeBS:

• M = Motor

• B = Accu

• D = Display

» Foutcodes die niet functioneel of veiligheidsre-
levant zijn, kunt u bevestigen door op de knop 

 te drukken.

» Voor permanente of terugkerende foutcodes 
neemt u contact op met uw fietsendealer, die 
de storing zal onderzoeken met behulp van de 
onderhoudssoftware.
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8 Opslag
» Neem de specificaties van de opslagtem-

peratuur in de technische gegevens van de 
aandrijfeenheid in acht. (zie "4 Technische 
gegevens").

9 Transport: eBike met CeBS 
transporteren

 LET OP!
Risico op beschadiging!

De accu en het display kunnen tijdens het 
transport van de eBike door stoten of schokken 
worden beschadigd.

» Verwijder de accu en het display van de eBike 
en vervoer ze apart.

» Transporteer de accu met bijzondere zorg.

» Haal de accu uit de accuhouder van de eBike 
en dek de open contacten af.

» Het display moet afgedekt zijn voor transport 
buiten het interieur van het voertuig. De dicht-
heid is alleen volledig gegarandeerd als het 
USB-deksel gesloten is.

» Let er bij het transport van de eBike met CeBS 
op dat de onderdelen die erop gemonteerd 
zijn niet beschadigd worden.

» Beveilig de eBike die met het CeBS is uitge-
rust op de juiste manier om schade aan de 
CeBS-onderdelen te voorkomen. Volg bij het 
transport van de eBike de instructies van de 
fabrikant van de eBike.

» Als u uw eBike met de bus, het vliegtuig, het 
schip of de trein vervoert, informeer dan bij 
het betreffende transportbedrijf onder welke 
omstandigheden de accu wordt vervoerd.

10 Afvoeren
Elektrische en elek-
tronische apparaten, 
batterijen en accu's 
mogen niet met het 
huishoudeli jk afval 
worden weggegooid. 
Als consument bent 

u wettelijk verplicht om elektrische en elektroni-
sche apparaten, batterijen en accu's aan het einde 
van hun levensduur in te leveren bij de openbare 
inzamelpunten die hiervoor zijn ingericht of bij 
de vakhandel.
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