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Firmware Update  

• Verwijder alle bestanden uit de  C:\Program Files (x86)\FallbrookTechnologies folder

• Volg de instructies om de installatie af te ronden

• enviolo automatic Desktop 2.2.X. werkt in Windows 7, Windows 8 en Windows 10

Firmware Download en Installatie



Firmware Update

• De electronika industrie ontwikkelt zich snel. De Automatic processor is per Augustus 2015 vervangen. De nieuwe 

processor heeft een aparte AHI (Automatic Hub Interface) firmware versie nodig.

• enviolo automatic desktop detecteert automatisch de processor en selecteert de juiste firmware.

o De oude processor gebruikt *.S19 bestanden. De firmware versie start met 3.X.X

o De nieuwe processor gebruikt *.bin bestanden. De firmware versie start met 4.X.X

Firmware Download en Installatie



Firmware Update
  

• Haal de kabel van de AHI af

o Trek de kabel in de aangegeven richting

• Start de enviolo automatic desktop software

• De huidige enviolo automatic desktop software wordt getoond. Dit zou versie 2.2.1 moeten zijn

• Verbind de computer en de enviolo AHI via USB/Mini-USB cable

• Selecteer „Click to connect“

Verbinding maken tussen de Desktop Tool en de AHI



Firmware Update 
  

● Het volgende scherm is „Communications established“

● Er zijn nu de volgende drie mogelijkheden

○ „enviolo automatic setup“ om het systeem te configureren

○ „load setup from file“ om een oude setup aan te passen of 

te gebruiken

○ „update firmware“ om nieuwe firmware te installeren

Verbinding maken tussen de Desktop Tool en de AHI



● Selecteer “Update Firmware” en selecteer vanaf de harde schijf van de 

computer de firmware die automatisch geselecteerd is op basis van de 

processor

○ Nieuwe processor -> 4.0.5  *bin bestand

○ Oude processor -> 3.0.5 *s19 bestand

● Nadat de update gedaan is verschijnt een bevestiging in beeld

● Klik op „OK“ om terug te keren naar het hoofdmenu

● Koppel de USB kabel bij een foutmelding af en aan en herstart de Desktop 

software.

● Selecteer “Exit”, verwijder de USB kabel en sluit de Harmony kabel weer 

aan.

● Let op: Na iedere firmware update moet er een nieuwe kalibratie 

uitgevoerd worden en moeten de parameters weer ingesteld worden!

Firmware Update
Uitvoeren van de Update



Firmware Update 
  

● Selecteer “Load setup from file” en selecteer een eerder bewaarde setup

○ Uitleg over „save setup to file“ staat op de volgende pagina‘s

● Nadat de parameters geladen zijn verschijnt een bevestiging in beeld

● Klik op „OK“ om terug te keren naar het hoofdmenu

● Alle volgende flash procedures zullen hetzelfde bestand gebruiken

● Koppel de USB kabel bij een foutmelding af en aan en herstart de Desktop software.

● Selecteer “Exit”, verwijder de USB kabel en sluit de AHI kabel weer aan.

● Let op: Na iedere firmware update moet er een nieuwe kalibratie uitgevoerd 

worden en moeten de parameters weer ingesteld worden!

Uitvoeren van de Update  (Optioneel)



Firmware Update 

• De verschillende systemen kunnen worden geïdentificeerd door de verschillende „output speed encoders“. Verler u ervan 

om de brede ring bij 1.0 systemen (pre-2015) en 2 dunne ringen voor 2.0/2.0A systemen (post-2015)

• Beide „output speed encoders“ zijn geïnstalleerd op de deksel van de CVP

• De 1.0 variant heeft een bredere ring in dezelfde kleur als de CVP, welke aan de CVP vast zit

• The nieuwere 2.0/2.0A variant heeft een dunnere zwarte ring, die naast de flens vastgemaakt is en een  additionele  

tandwiel encoder

*1.0  systemen met brede ring *2.0/2.0A systemen met smalle ringen

Verschil tussen 1.0 en 2.0 systemen



Firmware Update 
  

• Selecteer „enviolo automatic Setup“

• Vul de fiets configuratie in 

o Front cog size (# tanden van het voortandwiel)

• Verzeker u ervan dat “Bosch geared” alleen geselecteerd is bij  

Bosch Gen 2 varianten

– Dit heeft invloed op de rij prestaties

o Rear cog size (# tanden van het achtertandwiel)

• Wees er zeker van „chain only“ or „belt compatible“ te 

selecteren bij firmware variant 3.X.X

• Systemen met 4.X.X firmware laten slechts 1 variant zien

Systeem Configuratie

Note: In het geval dat een Bosch Gen 2 systeem gebruikt wordt, verzeker u ervan de laatste parameter instellingen 

opslaat voordat de update uitgevoerd wordt. Het oude parameter bestand is niet compatibel met de new desktop 

software en zal leiden tot verkeerd rij gedrag



Firmware Update 
  

● Volgende stap is het instellen van de controller

○ Aan de rechterkant bevinden zich de instellingen voor de 3-knops controller. Aan de linkerkant bevinden zich de 

instellingen voor de grip controller

● Voor de 3-knops selecteer

○ Low cadence (lage kadans) set point

○ Medium cadence (medium kadans) set point

○ High cadence (hoge kadans) set point

● Voor de grip controller selecteer

○ Low cadence (lage kadans) set point

○ High cadence (hoge kadans) set point

○ Display brightness (display helderheid)

Systeem Configuratie



Firmware Update
  

• Lage kadans

o Een erg lage kadans kan leiden tot de volgende nadelen

• Deze setup betekent een hoge torque voor de berijder, wat kan leiden tot 

verminderd E-Bike batterij bereik

• Deze setup zal sneller door het volledige schakelberiek heen gaan wat er 

toe zal leiden dat de kadans zal toenemen als het systeem volledige in 

overdrive is.

• Hoge kadans

o Een erg hoge kadans kan leiden tot de volgende nadelen

• Sommige berijders kunnen niet met een hoge kadans rijden en het zal 

lijken dat het systeem nooit schakelt omdat het niet het kadans setpoint 

bereikt

• Sommige aandrijfsystemen ondersteunen geen hoge kadans instellingen. 

Dit kan berijders frustreren vanwege de beperkte ondersteuning die ze van 

het systeem krijgen.

Systeem Configuratie – Programmeer Tips



Firmware Update
  

● Kadans bereik

○ Aanbevolen is om tenminste 20 RPM te hebben tussen de hoge en lage 

instellingen (set points)

■ Berijders willen graag een kadans verandering voelen. Minder 
gevoelige berijders zullen dit niet als het verschil minder dan 20 
RPM is

● 3 knops aanbevolen instellingen

○ Hoge kadans  70 RPM (sommige systemen ondersteunen tot 65RPM)

○ Medium kadans  55 RPM

○ Lage kadans  40 RPM

● Grip controller aanbevolen instellingen

○ Hoge kadans  85 RPM (sommige systemen ondersteunen tot 65RPM)

○ Lage kadans  40 RPM

Systeem Configuratie – Programmeer Tips



Firmware Update  

• Voor fietsen uitgerust met een Automatic+ systeem moet een speciale setup voor de 

CAN Bus uitgevoerd worden

• Selecteer „Advanced options“

• Selecteer het juiste CAN Bus dialect

• Bosch is standaard

• Fallbrook is aanpasbaar voor ontwikkelaars

• Energy Bus wordt op dit moment niet ondersteund

• Stuur de instellingen naar de AHI

Systeem Configuratie – Automatic +



Firmware Update
  

● Time To Sleep (Automatische slaapstand):

○ Vul het aantal minuten in voordat het systeem zichzelf in een energiebesparende slaapstand schakelt

● Selecteer „Save Setup To File“:

○ Dit bewaart de configuratie in een setup bestand die later aangepast kan worden of toegepast op andere fietsen

○ Bestandsnaam en locatie zijn zelf te kiezen

● Selecteer “Send settings to hub interface”

○ Flash proces begint

○ Bevestiging wordt getoond

Systeem Configuratie 



Firmware Update  

● Een bewaard bestand kan bekeken en aangepast worden

● Selecteer „edit setup from file“ in het „enviolo automatic setup“ scherm

● Selecteer het gewenste bestand

● De instellingen worden geïmporteerd en getoond in het setup scherm

● Pas de instellingen aan indien nodig

● Selecteer „send settings to hub interface“

● Flash proces begint

● Bevestiging wordt getoond

Systeem Configuratie 



Firmware Update
  

● Wanneer

○ Na installeren van enviolo automatic

○ Na firmware update

○ Als het systeem niet naar behoren werkt

● Hoe

○ Schakel het E-bike systeem uit

○ Til het achterwiel op en pedelleer snel en rustig

○ Grip Controller: Druk op de [MODE] knop en pedeller snel en rustig gedurende de gehele procedure

○ 3 knop Controller: Druk op de bovenste en onderste knop en pedeller snel en rustig gedurende de gehele 

procedure

○ Houd de knop/knoppen ingedrukt totdat je de hub hoort schakelen

○ Ga door met pedelleren terwijl het systeem meerdere malen van volledige overdrive naar volledige underdrive 

schakelt om het calibratie process af te ronden.

enviolo Automatische Kalibratie



Firmware Update  

● Wanneer

○ Na installeren van enviolo automatic +

○ Na firmware update

○ Als het systeem niet naar behoren werkt

● Hoe

○ Schakel het Bosch Intuvia of Nyon systeem in

○ Activeer de „configuration mode“ door tegelijkertijd de [RESET] en [i] knoppen (A) in 

te drukken en vast te houden.

○ Druk vervolgens op de [i] knop totdat „gear calibration“ op het scherm verschijnt

○ Til het achterwiel op en pedelleer snel en rustig

○ Druk tijdens het pedelleren op de „Licht knop“ (B) om de kalibratie te starten

○ Ga door met pedelleren terwijl het systeem meerdere malen van volledige overdrive 

naar volledige underdrive schakelt om het calibratie process af te ronden en er 

„success“ op het scherm verschijnt

○ Na voltooing van het kalibratie process druk op de [RESET] knop en houdt deze 5 

seconden vast

enviolo automatic + Kalibratie Bosch



Firmware Update  

• Wanneer

o Na installeren van enviolo automatic +

o Na firmware update

o Als het systeem niet naar behoren werkt

• Hoe

o Schakel het Flyer systeem aan

o Ga naar het set up menu

o Ga naar “Kalibrierung”

o Bevestig “NuVinci kalibrieren”

o Bevestig door nogmaals op “OK” op de  joystick te drukken

o Til het achterwiel op en pedaleer snel en rustig

o Pedaleer door terwijl het systeem een aantal keren van de laagste naar de hoogste versnelling schakelt om het 

kalibratie process af te ronden todat er „success“ op het scherm verschijnt

o Nadat het kalibratie process afgerond is verschijnt er een bevestigingsbericht op het scherm. Verschijnt dit niet herstart 

dan het proces. 

enviolo automatic + Kalibratie - Flyer FIT



Firmware Update  

● Controleer de kalibratie van het systeem

○ Pedelleer licht en snel met de fiets en schakel door het hele versnellings bereik in handmatige modus (manual mode) en 

cadans modus (automatic mode)

○ Verzeker dat het system zonder problemen door het volledige bereik in het scherm kan schakelen

○ Als de werking van het systeem niet constant is bij pedelleren tijdens rijden of in een fietsensteun herkalibreer dan het 

system

● Kalibratie opmerkingen

○ Zonder pedelleren zal het enviolo automatic system niet kalibreren en niet goed functioneren

○ Pedelleren zal makkelijker en moeilijker gaan tijdens het kalibreren omdat het enviolo automatic systeem het gehele 

versnellingsbereik van de CVP zal doorlopen

● Opmerkingen voor gebruikers

○ Het enviolo automatic systeem zal niet schakelen als er niet gepedelleerd wordt of als het achterwiel niet draait

○ Het schakelen van de CVP wordt beïnvloed door de kracht op de pedalen. Afhankelijk van de ondersteuning van het 

E-bike systeem en een hoge kracht op de pedalen kan er vertraging optreden bij het schakelen

enviolo automatic Kalibratie



Thank you


