
Service kursus 2018 
      C. Reinhardt as   



Søren Nielsen  
 

Service Tekniker 
 

I El cykel afdelingen   



Dagens plan og program 
 

• El cykel gennemgang diagnose og reparation. 
• Teknisk information hvor og hvordan. 
• Godkendelse og oprettelse af reklamation. 
• Evt. 
• KAHOOT  

 
• VIGTIGT spørgsmål er meget velkommen men lad os tag dem efter power pointen. 



E-fly med Tranzx system 
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Håndtering af batterier.  

• Oplad batterier mindst hver 6 Mdr. Men vi anbefaler hver 3 Mdr.  

• Opbevar batterier med 60-80% kapacitet. 

• Udsæt aldrig fuldt opladet batterier for varme, slag osv. 

• Opbevar aldrig afladet batterier. 

• Oplad altid batterier når de har været brugt. 

• Ved deforme eller ”mishandlede” batterikasser Isolere batteriet. 

https://www.youtube.com/watch?v=08BoXebt_pk 

https://www.youtube.com/watch?v=08BoXebt_pk
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Batteriets tekniske opbygning 

• Batterier med on/off kontakt lukker selv ned efter en given 

periode for at beskytte batteriet mod yderlig afladning. 

• Batteriet vil dog stadig aflade, men i mindre grad. 

• Opbevar batterier mellem +5 to +25°C 

• Oplad batterier mellem 0°C to +40°C 

• Oplad aldrig batterier mere end ~12 timer. 
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Batteri Typer  
BL02/03 
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Batterier 
BL15 
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BL24 / Flexpack til Intube 
 Batterier Model år 2017 

• Voltage:  40 V 

• Capacity: 10,2 Ah 

• Energy:  400 Wh 

• Weight: 2.4 kg 

• Full frame integration 
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Batteri test og hvordan måler vi ?  

• Batteri testbænk hos C. Reinhardt. 

• BMS udlæsninger og grafer over batteriets tilstand. 

• Nuværende kapacitet kan testes og udlæses. 

• Ekspeditions tid via reklamations systemet er godt 24 - 48 timer. 

 

 



Motor typer 
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M01J & M01F Motorer 

• Børsteløs og gearet motor 

• Max Hastighed 25 Km/h 

• Højest moment ved start og lave hastigheder  

• Støj niveauer < 69 dB 

• 24V og 36V Front motor  

• Til 26” & 28” Hjul 

• Findes både til disc- & v-bremse 
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Motorer MF01J/MF01F 
Indvendige forskelle  

M01 – Uden støj filter  M01J – Med støj filter  
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Motorer MF01J/MF01F 
 Udvendige forskelle  

 

M01J – Blå krympeflex M01 – Sort krympeflex 



Klassiske Displays 
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Displays 

DP10 DP06 DP07 



TranzX   //  Workshop Guidelines  //    

DP15 Display 
 

• LED batteri indikator. 

• Simple 3 knaps funktion. 

• Lys sensor. 

• Walk assist. 

• Integreret USB til  
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DP16 

• Lcd Display  
• Multi infomation  
• Can bus styret  
• Logix kompatible 
• Kan kodes til flere typer af cykler  



Sensorer 
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RPM Sensor 

• Bottom Bracket Sensor. 

• 6/12 magneter. 

• Registrer pedal omdrejninger. 

• Man kan kende forskel på sensor til 6 og 12 
magneter på at den til 6 er Rød og den til 
12 er Sort. 

• Afstanden mellem sensor og magnet skal 
være mellem 2-3 MM 

• Ved stikket fra controller til sensor skal der 
kunne måles 5V -+ 0,5 V 
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TMM 4 Sensor  

• TMM 4 sensor er en moment sensor på bagstage. 

• Den måler vriddet i bagstagen og tilretter trækkraften 
i motoren efter det målte. 

• Denne sensor er meget følsom over for fejlspænding 
og Hvis kæden er for stram. 

• Man skal altid kalibrer efter arbejde på baghjul eller 
udskiftning af kæde. 
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BB03 Sensor 

• Bottom Bracket Sensor 

• Kombineret omdrejning og moment 
sensor. 

• Registrere pedal omdrejninger og det 
moment der bliver trykket med. 

• Giver hurtig reaktion ved start og lav 
hastighed. 

• Ingen bevægelige dele. 

• Simpel, lille og nem konstruktion. 

• For korrekt funktion er det 
EKSTREMT vigtigt at denne mont. 
Korrekt. 
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BB-Sensor BB03 test via display 
Eksempel DP10 

 
• Tryk og hold mode knappen inde i 15 sek, indtil menu 1 kommer frem i 

display.  

• Skift mellem menuerne på display knappen. 

• Menu 1 og 2 skal ligge mellem 520 og 570 

• Hvis ikke de 2 menuer ligger inden for tolerancen skal sensoren skiftes.  

• Er værdien inden for tolerance skal man teste sensoren med 10 kg vægt. 

• Vægt testen er for at se moment sensorens funktion  ved belastning. 

•         a) Sæt venstre pedal til KL 9 position og tag note af værdien i menu Nr. 2  

•         b) Sæt højre pedal i kl 3 position sæt vægten på og tag note af værdien i 
menu 2.   

• Der må max være en forskel på de 2 værdier på 20 hvis den er højere skal 
sensoren skiftes.  
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BB-Sensor BB03 
Dynamisk og statisk værdi. 

 

• Dynamisk og statisk værdi må ikke 
varier mere end +/-10. 

 

• Hvis variationen er større end 10 
udfør en kalibrering af systemet. 

• Hold display og S knappen inde 
samtidig til der stå Cal 1. 

 

  DP-
09/10 Value 

  Cal1 Cal1 

BB-
Sensor 
Double 

Display+S 520-570 
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BB-Sensor BB03 
Eksempel DP10  

 

1. Statisk værdi på moment sensoren den skal ligge på 520 
til 570  

 

 

 

 

2. Dynamisk værdi på moment sensoren skal være ens 
med menu 1 og må ikke være over +/- 10  

 

 

 

 

Menu              Sensor Værdi 
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BB-Sensor BB03 
Eksempel DP10 

 

3. Værdien skal stige konstant mens man køre med 
pedalerne.  

 

 

 

 

4. Dynamisk værdi på rpm sensoren skal ligge og køre op 
og ned mellem 0 og 11 og det er tilfældig rækkefølge. 

 

BB sensor.pdf 

Menu Nr.         Sensor Værdi 

BB sensor.pdf
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BB-Sensor BB03 
BB-Sensor Montering. 

 

Do’s and Dont’s 
 
• Husk at samle bund skruerne i rigtig rækkefølge så ikke 

sensoren forskyder sig og ødelægger ledninger. 
 
• Altid brug en moment nøgle til at spænde sensoren korrekt. 
  
• Brug fedt de rigtige steder. 

 
• Altid afmontere batteri så cyklen er strømløs under arbejde 

med de elektriske systemer. 
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Pause   

Efter pausen en kort kahoot så brug tiden 
til at downloade den   
 

 



AGT system 
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AGT 
General Information 

• Systemet tænder samtidigt med displayet. 

• Skift mellem aut. Og man. Ved at trykke på A 
knappen. 

• Den Grønne led indikere om det er aut. Eller man. 
Mode den er I. 

• Skift gear med + og – knapperne mens den er I 
man. Mode. 
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AGT 
Fejl koder  

Grøn og hvid led lyser op på samme tid ved en fejl I systemet. 

 

• Error 2 : Gradient sensor: Skift PCB boksen  

 

• Error 3: Home Sensor: Tjek om aktuatoren sidder fast enten 
ved motoren eller ved gearet. Hvis ikke skift da PCB boksen 

 

• Error 4: Electronic Control Unit: Skift PCB boksen 
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AGT 
Kalibrering  

• Sæt cyklen på en plan overflade og hold 
knap “A” inde I 6 Sek. 

• Displayet skulle gerne vise “5” I værdi.  

• Efter kalibrering tryk og hold a nede til 
den vender tilbage til ”normal”. 
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AGT 
Kalibrerings Test 

• (A): Løft forhjul: Bag hjul skal blive på jorden 

• Værdien skal stige fra 5 til 9. 

 

 

 

 

• (B): Løft baghjul: Forhjulet skal blive på jorden. 

• Værdien skal falde fra 5 til 1.  
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AGT 

• Hvis ikke kalibreringen kan gennemføres 
korrekt, så er slope sensoren defekt  

 

• Udskift da AGT ECU  

 

Kalibrerings resultat  



DDS  Dynamic Diagnostic System  
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Dynamic Diagnostic System (DDS) 

Error Code 2/3 

Error Code 5 

Error Code 1 

Error Code 4 

Error Code 6 
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Dynamic Diagnostic System (DDS) 

Error Code Description 

1 The routing circuit of the Motor hall sensor signal is not functional. Sign: vibration, noise 

2 The routing circuit of the torque sensor signal is not functional . Sign: no support 

3 Short circuit in the routing circuit of the torque sensor signal. Sign: no support 

4 The routing circuit of the Crank RPM sensor is not functional. Sign: uneven or no support 

5 
The routing circuit of the wheel speed sensor signal is not functional. Sign: display does not 

show current speed 

6 The brake lever cut-off function is not functional 

Flashing Battery 

Symbol 

Battery does not show capacity Sign: interruption of communication between battery and 

system 



M16 System 
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Center Motor M16C-i 
 

• Integreret controller. 

• Integreret Komponenter. 

• Jævn og stærk træk kraft 

• CAN bus system  

• Køre med DP16 display 

 

 

 



M25 System 
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Center motor M25 

• Børsteløs motor med gear  

• Kraftig og robust  

• Can bus system   

• Køre med DP16 Display 

 



F15 System 
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Front Motor F15 
 

• Kompakt design. 

• Meget lav vægt 

• Antracit grå pulver lakering  

• Rulle bremse forberedt  

• Installation på alm 100 mm front gaffel 

• CAN BUS systems  

• Ukompliceret vedligeholdelse  

• Køre med DP16 Display 

 

 



Logix Diagnose system 
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Logixline diagnose system  

• Nem og overskuelig diagnose af systemet 

• Service rapport til slut bruger  

• Gemte data i historik til senere diagnose  

• Gemte fejl koder kan udlæses  

• Software opdatering ved udskiftning af komponenter  
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Funktion LogiX Program 
 USB-Link 

TranzX USB-Link 

 

Den nye Tranzx USB link er til at kunne tilslutte sig via 
Logix og el cyklen nemt og ubekvemt. 

Til slut den mellem display og kablet til controlleren og 
man er klar til at arbejde med cyklen. 

 

- Mini-USB Interface 

- System diagnostics via LogiX 

- Ved opsætning af system ring da til Søren og jeg 
logger på med fjern styring og opretter jer. 

  



Canbus system og el cykel  





1 Enkelt Can signal  

• Can bus signal hastighed er lynhurtig. 
• Kan bære en masse information på få komponenter. 
• Er yderst stabilt og effektivt.  
• Nemt at arbejde med da det er selvdiagnosticerende. 

 
• Følsomt for ledningsbrud.  



• Effektivt 
• Hurtigt 
• Selvdiagnosticerende 
• Nemt at arbejde med  
• Mere præcise cykler 
• Flere funktioner med mindre komponenter  
• Fremtids sikret ved software opdateringer   

 

Fordele ved brug af can bus på El Cykler  





Bafang E Bike system  

• Max drive system ( Away, Connect, Nova Max )  
• 8 Fun  ( Raam og Cultima ) 
• Front motor system ( Nova, Dutch, Around )  

 
 



Bafang Max drive system  

• Selvdiagnosticerende. 
• Can bus styret. 
• Simpel system at arbejde med. 
• Mange justerings muligheder for 

forhandler/slutbruger   
 



Bafang Fun 8 System  

• Simpel konstruktion. 
• Trækker godt. 
• Selvdiagnosticerende. 
• Mange justerings muligheder for 

forhandler og slutbruger. 
• Canbus styring  

 



Bafang front motor system  

• Simpelt. 
• Meget få komponenter. 
• Ingen diagnose mulighed. 
• Meget få fejl. 
• Typisk fejl er bremsegreb når cyklen vælter. 



Bafang fejl koder. 

• Fejl koder på Bafang system  



Bafang E Bike system Diagnose  

• Egen diagnose via display 
• BESST er Bafang`s eget diagnose system ( lige som logix ) 
• Batterier og håndtering er som tidligere. 
• Ved motor fejl ( lyde/defekter ) skal motoren ind til os så vi kan 

sende den til Bafang. 
 



Nyt Nyt Nyt stel nummer opslag 
 

Webshop 

http://crb2b.dk/shop/cykelreservedele.aspx?mid=M0000000000000115103


Service information 

Service information 

http://crb2b.dk/creinhardt-b2b-shop.aspx


Reklamations rapport forside. 

• Effektivt  
• Nemt  
• Hjælper producenten til at blive bedre  
• Husk serie nummer  
• Husk billeder  
• Husk en fornuftig beskrivelse af problemet  
• Rigtig data gør det nemt for jer og os 
• Produkt forbedring fremmer produktet 



Så er der opgave  
 
• Download app´en kahoot 
• Åben den og tryk den kode ind der stå på skærmen om lidt  
• Indtast dit navn  
• Tryk på den korrekte spørgsmål  
 


