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Eλληνικά–1

Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και
τις οδηγίες. Οι παραλείψεις στην τήρηση των
υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για
μελλοντική χρήση.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όρος
«μπαταρία» αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον κατασκευή, το
ίδιο στις στάνταρ μπαταρίες (μπαταρίες με στήριξη στο πλαίσιο
του ποδηλάτου) και στις μπαταρίες στη σχάρα αποσκευών (μπαταρίες με στήριξη στη σχάρα αποσκευών).
 Μην ανοίξετε οι ίδιοι τη μονάδα κίνησης. Η μονάδα κίνησης επιτρέπεται να επισκευαστεί μόνο από ειδικευμένο
προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι διατηρείται η ασφάλεια της μονάδας κίνησης. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος της μονάδας κίνησης, ακυρώνεται η απαίτηση εγγύησης.
 Όλα τα συναρμολογημένα στη μονάδα κίνησης εξαρτήματα και όλα τα άλλα στοιχεία του μηχανισμού κίνησης
του eBike (π.χ. δίσκος αλυσίδας, υποδοχή του δίσκου
αλυσίδας, πετάλια) επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο με άλλα εξαρτήματα παρόμοιας κατασκευής ή εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του ποδηλάτου ειδικά
για το eBike. Έτσι προστατεύεται η μονάδα κίνησης από
υπερφόρτωση και ζημιά.
 Αφαιρέστε την μπαταρία από το eBike, προτού αρχίσετε
με την εργασία (π.χ. επιθεώρηση, επισκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση, εργασίες στην αλυσίδα κλπ.) στο
eBike, το μεταφέρετε με το αυτοκίνητο ή με το αεροπλάνο ή το φυλάξετε. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης
του συστήματος eBike υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
 Το σύστημα eBike μπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν σπρώξετε το eBike προς τα πίσω.
 Η λειτουργία βοήθειας ώθησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά το σπρώξιμο του eBike. Σε
περίπτωση που οι ρόδες του eBike κατά τη χρήση της βοήθειας ώθησης δεν έχουν καμία επαφή με το έδαφος, υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού.
 Όταν η βοήθεια ώθησης είναι ενεργοποιημένη, στα ποδήλατα με λειτουργία κόντρα πέδησης περιστρέφονται
μαζί τα πετάλια. Σε περίπτωση ενεργοποιημένης της βοήθειας ώθησης προσέχετε, να έχουν τα πόδια σας αρκετή απόσταση από τα περιστρεφόμενα πετάλια. Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού.

Bosch eBike Systems

 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Bosch, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για το
eBike σας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση
χρήσης άλλων μπαταριών η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη και εγγύηση.
 Μην κάνετε κανενός είδους μετατροπές στο σύστημα
eBike ή μην προσθέσετε άλλα προϊόντα, που θα ήταν κατάλληλα, να αυξήσουν την ικανότητα απόδοσης του συστήματος eBike. Έτσι μειώνετε κατά κανόνα τη διάρκεια
ζωής του συστήματος, διακινδυνεύοντας ζημιές στη μονάδα
κίνησης και στο ποδήλατο. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος, να
χάσετε την απαίτηση εγγύησης για το ποδήλατο που αγοράσατε. Από μια μη ενδεδειγμένη χρήση του συστήματος θέτετε σε κίνδυνο την ασφάλειά σας καθώς και την ασφάλεια άλλων συμμετεχόντων στην οδική κυκλοφορία και διακινδυνεύετε έτσι σε περίπτωση ατυχημάτων, τα οποία οφείλονται
σε παραποίηση, υψηλό κόστος προσωπικής ευθύνης και ενδεχομένως μάλιστα τον κίνδυνο μιας ποινικής δίωξης.
 Προσέχετε όλους τους εθνικούς κανονισμούς για την
άδεια κυκλοφορίας και χρήση των eBike.
 Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις
οδηγίες σε όλες τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος
eBike καθώς και στις οδηγίες λειτουργίας του eBike σας.

Περιγραφή του προϊόντος και της
ισχύος του
Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό
Η μονάδα κίνησης προορίζεται αποκλειστικά για την κίνηση του
eBike και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η απαρίθμηση των εικονιζόμενων εξαρτημάτων αναφέρεται
στην παράσταση στις σελίδες γραφικών στην αρχή του εγχειριδίου οδηγιών.
Όλες οι παραστάσεις τμημάτων του ποδηλάτου εκτός της μονάδας κίνησης, του υπολογιστή οχήματος (On-board computer)
συμπεριλαμβανομένης της μονάδας χειρισμού, του αισθητήρα
ταχύτητας και των αντίστοιχων στηριγμάτων είναι σχηματικές
παραστάσεις και μπορεί να αποκλίνουν στο δικό σας eBike.
1 Μονάδα κίνησης
2 Αισθητήρας ταχύτητας
3 Μαγνήτης ακτίνας του αισθητήρα ταχύτητας
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Eλληνικά–2

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μονάδα κίνησης
Αριθμός ευρετηρίου
Συνεχής ονομαστική ισχύς
Ροπή στρέψης στον
κινητήρα, μέγιστη
Ονομαστική τάση
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία διαφύλαξης/αποθήκευσης
Βαθμός προστασίας

Βάρος, περ.
Φωτισμός ποδηλάτου 1)
Τάση περίπου 2)3)
Μέγιστη ισχύς
– Μπροστινό φως
– Πίσω φως

W

Drive Unit Speed
0 275 007 041
250

Nm
V
°C

63
36
–5...+40

°C

–10...+50
IP 54 (προστασία από
σκόνη και ψεκασμό με
νερό)
4

kg

V
W
W

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

1) Εξαρτάται από τις νομικές ρυθμίσεις, δεν είναι δυνατό σε όλες τις
ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις μέσω της μπαταρίας eBike
2) Το ύψος της τάσης είναι προρρυθμισμένο και μπορεί να αλλάξει μόνο
από τον έμπορα του ποδηλάτου.
3) Κατά την αλλαγή των λαμπών προσέξτε, να είναι οι λάμπες συμβατές με
το σύστημα eBike της Bosch (ερωτήστε σχετικά τον έμπορα του
ποδηλάτου) και να ταυτίζεται η καθορισμένη τάση. Επιτρέπεται να
αντικατασταθούν μόνο λάμπες με την ίδια τάση.
 Οι λάθος τοποθετημένες λάμπες μπορεί να καταστραφούν!

Συναρμολόγηση
Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας
Για την τοποθέτηση της μπαταρίας eBike στο eBike και για την
αφαίρεση, διαβάστε και προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας της
μπαταρίας.

Έλεγχος του αισθητήρα ταχύτητας
(βλέπε εικόνα A)
Ο αισθητήρας ταχύτητας 2 και ο αντίστοιχος μαγνήτης ακτίνας 3
πρέπει να συναρμολογηθούν έτσι, ώστε ο μαγνήτης ακτίνας σε
μια περιστροφή της ρόδας να περνά σε μια απόσταση το λιγότερο 5 mm και το πολύ 17 mm μπροστά από τον αισθητήρα ταχύτητας.
Υπόδειξη: Εάν η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα ταχύτητας 2
και του μαγνήτη ακτίνας 3 είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη ή εάν
ο αισθητήρας ταχύτητας 2 δεν είναι σωστά συνδεδεμένος, εκπίπτει η ένδειξη του ταχύμετρου και ο κινητήρας του eBike εργάζεται στο πρόγραμμα λειτουργίας ανάγκης.
Σε αυτή την περίπτωση λύστε τη βίδα του μαγνήτη ακτίνας 3 και
στερεώστε το μαγνήτη ακτίνας πάνω στην ακτίνα έτσι, ώστε να
0 275 007 PDS | (13.4.16)

περνά στη σωστή απόσταση μπροστά από το μαρκάρισμα του αισθητήρα ταχύτητας. Εάν και μετά δεν εμφανίζεται επίσης καμία
ταχύτητα στην ένδειξη του ταχύμετρου , απευθυνθείτε παρακαλώ σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Λειτουργία
Θέση σε λειτουργία
Προϋποθέσεις
Το σύστημα eBike μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Μια επαρκώς φορτισμένη μπαταρία είναι τοποθετημένη
(βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας).
– Ο υπολογιστής οχήματος είναι σωστά τοποθετημένος στο
στήριγμα (βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή
οχήματος).
– Ο αισθητήρας ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένος (βλέπε
«Έλεγχος του αισθητήρα ταχύτητας», σελίδα Eλληνικά–2).
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος eBike
Για την ενεργοποίηση του συστήματος eBike έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
– Όταν ο υπολογιστής οχήματος κατά την τοποθέτηση στο στήριγμα είναι ήδη ενεργοποιημένος, τότε ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα eBike.
– Με τοποθετημένο τον υπολογιστή οχήματος και τοποθετημένη την μπαταρία eBike πατήστε μία φορά σύντομα το πλήκτρο On-Off του υπολογιστή οχήματος.
– Με τοποθετημένο τον υπολογιστή οχήματος πατήστε το πλήκτρο On-Off της μπαταρίας eBike (βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας).
Μετά την ενεργοποίηση το σύστημα eBike βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας «OFF». Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο υποστήριξης και ξεκινήστε.
Υπόδειξη: Ανάλογα με την έκδοση η εκκίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης και στο ρυθμισμένο προηγουμένως τρόπο
λειτουργίας.
Ο κινητήρας ενεργοποιείται, μόλις πατήσετε τα πετάλια (εκτός
στη λειτουργία Βοήθεια ώθησης, βλέπε «Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βοήθειας ώθησης», σελίδα Eλληνικά–3). Η
ισχύς του κινητήρα εξαρτάται από το ρυθμισμένο επίπεδο υποστήριξης στον υπολογιστή οχήματος.
Μόλις στην κανονική λειτουργία σταματήσετε να πατάτε τα πετάλια ή μόλις φθάσετε σε μια ταχύτητα από 45 χλμ./ώρα, απενεργοποιείται η υποστήριξη μέσω του κινητήρα eBike. Ο κινητήρας ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, μόλις πατήσετε τα πετάλια και η ταχύτητα βρίσκεται κάτω από 45 χλμ./ώρα.
Για την απενεργοποίηση του συστήματος eBike έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
– Πατήστε το πλήκτρο On-Off του υπολογιστή οχήματος.
– Απενεργοποιήστε την μπαταρία eBike στο πλήκτρο On-Off
της (βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας).
– Αφαιρέστε τον υπολογιστή οχήματος από το στήριγμα.

Bosch eBike Systems
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Eλληνικά–3
Εάν περίπου για 10 λεπτά δεν κινηθεί το eBike και δεν απαιτηθεί κανένα πλήκτρο στον υπολογιστή οχήματος, απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα eBike για λόγους εξοικονόμησης
ενέργειας.

eShift (προαιρετικός εξοπλισμός)
Κάτω από eShift καταλαβαίνει κανείς την ενσωμάτωση των
αυτόματων συστημάτων αλλαγής ταχυτήτων στο σύστημα
eBike. Τα εξαρτήματα eShift είναι συνδεδεμένα με τη μονάδα
κίνησης από τον κατασκευαστή. Ο χειρισμός των αυτόματων συστημάτων αλλαγής ταχυτήτων περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή οχήματος.

Ρύθμιση του επιπέδου υποστήριξης
Στον υπολογιστή οχήματος μπορείτε να ρυθμίσετε, πόσο πολύ
θα σας υποστηρίζει ο κινητήρας eBike κατά το πετάλισμα. Το
επίπεδο υποστήριξης μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε, ακόμα
και κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
Υπόδειξη: Σε ορισμένες ξεωριστές εκδόσεις είναι δυνατόν, το
επίπεδο υποστήριξης να είναι προρρυθμισμένο και να μην μπορεί να αλλάξει. Είναι επίσης δυνατό, να βρίσκονται λιγότερα
επίπεδα υποστήριξης για επιλογή, από αυτά που αναφέρονται
εδώ.
Τα ακόλουθα επίπεδα υποστήριξης είναι το πολύ διαθέσιμα:
– «OFF»: Η υποστήριξη μέσω του κινητήρα είναι απενεργοποιημένη, το eBike μπορεί να κινηθεί, όπως ένα κανονικό ποδήλατο μόνο με το πετάλισμα. Η βοήθεια ώθησης δεν μπορεί
να ενεργοποιηθεί σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης.
Μετά την ενεργοποίηση το σύστημα eBike βρίσκεται στον
τρόπο λειτουργίας «OFF».
– «ECO»: Αποτελεσματική υποστήριξη σε περίπτωση μέγιστης
απόδοσης, για μέγιστη εμβέλεια
– «TOUR»: Ομοιόμορφη υποστήριξη, για διαδρομές με μεγάλη εμβέλεια
– «SPORT»: Δυνατή υποστήριξη, για σπορ οδήγηση σε ορεινές διαδρομές καθώς και για την κυκλοφορία στην πόλη
– «TURBO»: Μέγιστη υποστήριξη μέχρι στην υψηλή συχνότητα πεταλίσματος, για σπορ οδήγηση
Η ισχύς κινητήρα που καλέσατε εμφανίζεται στην οθόνη του
υπολογιστή οχήματος. Η μέγιστη ισχύς κινητήρα εξαρτάται από
το επιλεγμένο επίπεδο υποστήριξης.
Επίπεδο υποστήριξης

«ECO»
«TOUR»
«SPORT»
«TURBO»

Συντελεστής υποστήριξης*
(Μηχανισμός αλλαγής
ταχυτήτων)
55 %
120 %
190 %
275 %

* Η ισχύς κινητήρα μπορεί να αποκλίνει σε ορισμένες ξεχωριστές εκδόσεις.
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Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βοήθειας
ώθησης
Η βοήθεια ώθησης μπορεί να σας διευκολύνει το σπρώξιμο του
eBike. Η ταχύτητα σε αυτή την λειτουργία εξαρτάται από την τοποθετημένη ταχύτητα και μπορεί να φθάσει το πολύ στα
6 χλμ./ώρα. Όσο μικρότερη είναι η επιλεγμένη ταχύτητα, τόσο
μικρότερη είναι η ταχύτητα στη λειτουργία της βοήθειας ώθησης (με πλήρη ισχύ).
 Η λειτουργία βοήθειας ώθησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά το σπρώξιμο του eBike. Σε
περίπτωση που οι ρόδες του eBike κατά τη χρήση της βοήθειας ώθησης δεν έχουν καμία επαφή με το έδαφος, υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού.
Για την ενεργοποίηση της βοήθειας ώθησης πατήστε σύντομα
το πλήκτρο «WALK» στον υπολογιστή οχήματος. Μετά την
ενεργοποίηση πατήστε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο
«+» και κρατήστε το πατημένο. Ο κινητήρας του eBike ενεργοποιείται.
Υπόδειξη: Η βοήθεια ώθησης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στο
επίπεδο υποστήριξης «OFF».
Η βοήθεια ώθησης απενεργοποιείται, μόλις παρουσιαστεί μία
από τις ακόλουθες καταστάσεις:
– Αφήνετε το πλήκτρο «+» ελεύθερο,
– οι ρόδες του eBike μπλοκάρουν (π.χ. με φρενάρισμα ή κτυπώντας πάνω σε ένα εμπόδιο),
– η ταχύτητα ξεπερνά τα 6 χλμ./ώρα.
Υπόδειξη: Σε μερικά συστήματα η βοήθεια ώθησης μπορεί να
ξεκινήσει απευθείας, πατώντας το πλήκτρο «WALK».
Υπόδειξη: Σε μερικά σύστημα μπορεί να επιτευχθεί μια ταχύτητα 18 χλμ./ώρα (βοήθεια εκκίνησης).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού
ποδηλάτου
Στον τύπο, στον οποίο το φως οδήγησης τροφοδοτείται από το
σύστημα eBike, μπορούν μέσω του υπολογιστή οχήματος να
ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα το
μπροστινό και το πίσω φως.

Υποδείξεις για την οδήγηση με το σύστημα eBike
Πότε εργάζεται ο κινητήρας eBike?
Ο κινητήρας eBike σας υποστηρίζει κατά την οδήγηση, όσο πατάτε τα πετάλια. Χωρίς πάτημα των πεταλιών δεν επιτυγχάνεται
καμία υποστήριξη. Η ισχύς του κινητήρα εξαρτάται πάντοτε από
τη δύναμη που εφαρμόζεται στο πετάλισμα.
Όταν εφαρμόζετε μικρή δύναμη, τότε η υποστήριξη είναι μικρότερη, από την υποστήριξη που θα είχατε, εάν εφαρμόζατε
πολύ δύναμη. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης.
Ο κινητήρας eBike απενεργοποιείται αυτόματα στις ταχύτητες
πάνω από 45 χλμ./ώρα. Όταν πέσει η ταχύτητα κάτω από
45 χλμ./ώρα, είναι ο κινητήρας αυτόματα ξανά διαθέσιμος.
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Eλληνικά–4

Μια εξαίρεση ισχύει για τη λειτουργία της βοήθειας εκκίνησης,
στην οποία το eBike μπορεί να οδηγηθεί χωρίς πετάλισμα με μικρή ταχύτητα. Σε περίπτωση χρήσης της βοήθειας εκκίνησης
μπορείτε να γυρίζετε μαζί τα πετάλια.
Μπορείτε να οδηγήσετε το eBike οποτεδήποτε επίσης και χωρίς
υποστήριξη, όπως ένα κανονικό ποδήλατο, απενεργοποιώντας
είτε το σύστημα eBike ή θέτοντας το επίπεδο υποστήριξης στο
«OFF». Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση άδειας μπαταρίας.
Αλληλεπίδραση του συστήματος eBike με το μηχανισμό
αλλαγής ταχυτήτων
Επίσης και με τον κινητήρα eBike πρέπει να χρησιμοποιείτε το
μηχανισμό αλλαγής ταχυτήτων, όπως σε ένα κανονικό ποδήλατο (προσέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας του eBike σας).
Ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων
είναι σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής ταχύτητας να διακόπτετε για λίγο το πετάλισμα. Έτσι διευκολύνεται η
αλλαγή ταχύτητας και μειώνεται η φθορά της γραμμής κίνησης.
Επιλέγοντας τη σωστή ταχύτητα, μπορείτε με την ίδια εφαρμογή
δύναμης να αυξήσετε την ταχύτητα και την εμβέλεια.
Συλλογή των πρώτων εμπειριών
Συνίσταται, να συγκεντρώσετε τις πρώτες εμπειρίες με το eBike
μακριά από δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία.
Δοκιμάστε διάφορα επίπεδα υποστήριξης. Αρχίστε με το μικρότερο επίπεδο υποστήριξης. Μόλις αισθανθείτε σίγουροι, μπορείτε να λάβετε μέρος στην κυκλοφορία με το eBike, όπως με
κάθε ποδήλατο.
Δοκιμάστε την εμβέλεια του eBike σας κάτω από διαφορετικές
συνθήκες, προτού σχεδιάσετε μεγαλύτερες, απαιτητικές διαδρομές.
Επιρροές στην εμβέλεια
Η εμβέλεια επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα:
– Επίπεδο υποστήριξης,
– Ταχύτητα,
– Συμπεριφορά αλλαγής ταχύτητας,
– Τύπος ελαστικών και πίεση ελαστικών,
– Ηλικία και κατάσταση φροντίδας της μπαταρίας,
– Προφίλ διαδρομής (ανωφέρειες) και προφίλ σύστασης (επιφάνεια οδοστρώματος),
– Αντίθετος άνεμος και θερμοκρασία περιβάλλοντος,
– Βάρος eBike, οδηγού και αποσκευών.
Για αυτό δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη της εμβέλειας
πριν την έναρξη μιας οδήγησης και κατά τη διάρκεια μιας οδήγησης. Γενικά όμως ισχύει:
– Σε περίπτωση ίδιου επιπέδου υποστήριξης του κινητήρα
eBike: Όσο λιγότερη πρέπει να εφαρμόσετε, για να φθάσετε
μια ορισμένη ταχύτητα (π.χ. με την ιδανική χρήση της αλλαγής ταχυτήτων), τόσο λιγότερη ενέργεια θα καταναλώσει ο
κινητήρα eBike και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμβέλεια μιας φόρτισης της μπαταρίας.
– Όσο υψηλότερο επιλεγεί το επίπεδο υποστήριξης με τις ίδιες κατά τ’ άλλα συνθήκες, τόσο μικρότερη είναι η εμβέλεια.
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Φροντίδα του eBike
Προσέξτε τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης των
εξαρτημάτων του eBike. Προστατεύετε τη μονάδα κίνησης, τον
υπολογιστή οχήματος και την μπαταρία από τις ακραίες θερμοκρασίες (π.χ. την εντατική ηλιακή ακτινοβολία χωρίς ταυτόχρονο αερισμό). Τα εξαρτήματα (ιδιαίτερα η μπαταρία) με τις
ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να υποστούν ζημιά.

Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
Κατά την αλλαγή των λαμπών προσέξτε, να είναι οι λάμπες συμβατές με το σύστημα eBike της Bosch (ερωτήστε σχετικά τον
έμπορα του ποδηλάτου) και να ταυτίζεται η καθορισμένη τάση.
Επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο λάμπες με την ίδια τάση.
Όλα τα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας κίνησης δεν επιτρέπεται να βυθιστούν στο νερό ή να καθαριστούν
με νερό υπό πίεση.
Αφήστε το σύστημα eBike το λιγότερο μία φορά το χρόνο να
ελεγχθεί τεχνικά (εκτός των άλλων το μηχανικό μέρος και η ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος).
Για σέρβις ή επισκευές στο eBike απευθυνθείτε παρακαλώ σε
έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα του ποδηλάτων.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης
Για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με το σύστημα eBike και τα
εξαρτήματά του, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
έμπορα ποδηλάτων.
Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένων εμπόρων ποδηλάτων
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bosch-ebike.com

Απόσυρση
Η μονάδα κίνησης, ο υπολογιστής οχήματος συμπεριλαμβανομένης της μονάδας χειρισμού, η μπαταρία, ο
αισθητήρας ταχύτητας, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να παραδίδονται σε μια ανακύκλωση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Μην πετάτε το eBike και τα εξαρτήματά του στα οικιακά απορρίμματα!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/EE
σχετικά με τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές καθώς και με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/EΚ
σχετικά με τις χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα προϊόντα αυτά
να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
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Eλληνικά–1

Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και
τις οδηγίες. Οι παραλείψεις στην τήρηση των
υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για
μελλοντική χρήση.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όρος
«μπαταρία» αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον κατασκευή, το
ίδιο στις στάνταρ μπαταρίες (μπαταρίες με στήριξη στο πλαίσιο
του ποδηλάτου) και στις μπαταρίες στη σχάρα αποσκευών (μπαταρίες με στήριξη στη σχάρα αποσκευών).
 Μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή οχήματος ως λαβή.
Εάν σηκώσετε το eBike από τον υπολογιστή οχήματος, μπορεί να προκαλέσετε ανεπανόρθωτες ζημιές στον υπολογιστή
οχήματος.
 Μην αφήσετε την ένδειξη του υπολογιστή οχήματος να
αποσπάσει την προσοχή σας. Όταν δεν επικεντρώνετε
αποκλειστικά την προσοχή σας στην κυκλοφορία, κινδυνεύετε, να εμπλακείτε σε ένα ατύχημα. Όταν θέλετε να κάνετε
εισαγωγές στον υπολογιστή οχήματος πέρα από την αλλαγή
του επιπέδου υποστήριξης, σταματήστε και εισάγετε τα αντίστοιχα δεδομένα.
 Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις
οδηγίες σε όλες τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος
eBike καθώς και στις οδηγίες λειτουργίας του eBike σας.

Περιγραφή του προϊόντος και της
ισχύος του
Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό
Ο υπολογιστής οχήματος Intuvia προβλέπεται για τον έλεγχο
ενός συστήματος eBike της Bosch και για την ένδειξη των δεδομένων οδήγησης.

Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η απαρίθμηση των εικονιζομένων εξαρτημάτων αναφέρεται
στην παράσταση στις σελίδες γραφικών στην αρχή του εγχειριδίου οδηγιών.
Ορισμένες παραστάσεις σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ανάλογα με τον εξοπλισμό του eBikes σας, μπορεί να διαφέρουν λίγο από την πραγματική κατάσταση.
1 Πλήκτρο Λειτουργία ένδειξης «i»
2 Πλήκτρο Φωτισμός ποδηλάτου
3 Υπολογιστής οχήματος (On-board computer)
4 Στήριγμα του υπολογιστή οχήματος (On-board computer)
5 Πλήκτρο On-Off του υπολογιστή οχήματος
(On-board computer)
6 Πλήκτρο επαναφοράς «RESET»
7 Υποδοχή USB
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Προστατευτικό κάλυμμα της υποδοχής USB
Μονάδα χειρισμού
Πλήκτρο Λειτουργία ένδειξης «i» στη μονάδα χειρισμού
Πλήκτρο Μείωση της υποστήριξης/Ξεφύλλισμα προς τα
κάτω «–»
Πλήκτρο Αύξηση της υποστήριξης/Ξεφύλλισμα προς τα
επάνω «+»
Πλήκτρο Βοήθεια ώθησης «WALK»
Ασφάλιση του υπολογιστή οχήματος (On-board computer)
Βίδα εμπλοκής του υπολογιστή οχήματος
(On-board computer)
Καλώδιο φόρτισης USB (Micro A–Micro B)*

* χωρίς εικόνα, προσφέρεται σαν ειδικό εξάρτημα

Στοιχεία ένδειξης στον υπολογιστή οχήματος
(On-board computer)
a Ένδειξη υποστήριξης της μονάδας κίνησης
b Ένδειξη του επιπέδου υποστήριξης
c Ένδειξη φωτισμού
d Ένδειξη κειμένου
e Ένδειξη τιμών
f Ένδειξη ταχύμετρου
g Σύσταση ταχύτητας: Μεγαλύτερη ταχύτητα
h Σύσταση ταχύτητας: Μικρότερη ταχύτητα
i Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υπολογιστής οχήματος
Αριθμός ευρετηρίου
Ρεύμα φόρτισης σύνδεσης
USB, μέγιστο
Τάση φόρτισης σύνδεσης
USB
Καλώδιο φόρτισης USB 1)
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία διαφύλαξης/
αποθήκευσης
Θερμοκρασία φόρτισης
Μπαταρία ιόντων λιθίου,
εσωτερικά
Βαθμός προστασίας 2)

Βάρος, περ.

Intuvia
1 270 020 906/909
mA

500

V

5
1 270 016 360
–5...+40

°C
°C
°C
V
mAh

kg

–10...+50
0...+40
3,7
240
IP 54 (προστασία από
σκόνη και ψεκασμό
με νερό)
0,15

1) Δεν συμπεριλαμβάνεται στα στάνταρ υλικά παράδοσης
2) Σε περίπτωση κλειστού καλύμματος USB
Το σύστημα eBike Bosch χρησιμοποιεί FreeRTOS
(βλέπε www.freertos.org)

Bosch eBike Systems

Eλληνικά–2

Συναρμολόγηση
Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας
Για την τοποθέτηση της μπαταρίας eBike στο eBike και για την
αφαίρεση, διαβάστε και προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας της
μπαταρίας.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του υπολογιστή
οχήματος (βλέπε εικόνα A)
Για την τοποθέτηση του υπολογιστή οχήματος 3 σπρώξτε τον
από μπροστά μέσα στο στήριγμα 4.
Για την αφαίρεση του υπολογιστή οχήματος 3 πιέστε πάνω στην
ασφάλιση 14 και σπρώξτε τον προς τα εμπρός έξω από το στήριγμα 4.
 Όταν παρκάρετε το eBike, αφαιρέστε τον υπολογιστή
οχήματος.
Μπορείτε να ασφαλίσετε τον υπολογιστή οχήματος στο στήριγμα από τυχόν αφαίρεση. Αποσυναρμολογήστε για αυτό το στήριγμα 4 από το τιμόνι. Τοποθετήστε τον υπολογιστή οχήματος
στο στήριγμα. Βιδώστε τη βίδα εμπλοκής 15 (σπείρωμα M3,
μήκος 8 mm) από κάτω στο προβλεπόμενο για αυτό σπείρωμα
του στηρίγματος. Συναρμολογήστε ξανά το στήριγμα πάνω στο
τιμόνι.

Λειτουργία
Θέση σε λειτουργία
Προϋποθέσεις
Το σύστημα eBike μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Μια επαρκώς φορτισμένη μπαταρία είναι τοποθετημένη
(βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας).
– Ο υπολογιστής οχήματος είναι σωστά τοποθετημένος στο
στήριγμα (βλέπε «Τοποθέτηση και αφαίρεση του υπολογιστή
οχήματος», σελίδα Eλληνικά–2).
– Ο αισθητήρας ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένος (βλέπε
στις οδηγίες λειτουργίας της μονάδας κίνησης).
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος eBike
Για την ενεργοποίηση του συστήματος eBike έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
– Όταν ο υπολογιστής οχήματος κατά την τοποθέτηση στο στήριγμα είναι ήδη ενεργοποιημένος, τότε ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα eBike.
– Με τοποθετημένο τον υπολογιστή οχήματος και τοποθετημένη την μπαταρία eBike πατήστε μία φορά σύντομα το πλήκτρο On-Off 5 του υπολογιστή οχήματος.
– Με τοποθετημένο τον υπολογιστή οχήματος πατήστε το πλήκτρο On-Off της μπαταρίας eBike (βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας).
Ο κινητήρας ενεργοποιείται, μόλις πατήσετε τα πετάλια (εκτός
στη λειτουργία Βοήθεια ώθησης ή στο επίπεδο υποστήριξης
«OFF»). Η ισχύς του κινητήρα εξαρτάται από το ρυθμισμένο
Bosch eBike Systems

επίπεδο υποστήριξης στον υπολογιστή οχήματος. Μόλις το σύστημα ενεργοποιηθεί, εμφανίζεται στην οθόνη για σύντομο
χρόνο «Active Line/Performance Line».
Μόλις στην κανονική λειτουργία σταματήσετε να πατάτε τα πετάλια ή μόλις φθάσετε σε μια ταχύτητα από 25/45 χλμ./ώρα,
απενεργοποιείται η υποστήριξη μέσω του κινητήρα eBike. Ο κινητήρας ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, μόλις πατήσετε τα πετάλια και η ταχύτητα βρίσκεται κάτω από 25/45 χλμ./ώρα.
Για την απενεργοποίηση του συστήματος eBike έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
– Πατήστε το πλήκτρο On-Off 5 του υπολογιστή οχήματος.
– Απενεργοποιήστε την μπαταρία eBike στο πλήκτρο On-Off
της (βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας).
– Αφαιρέστε τον υπολογιστή οχήματος από το στήριγμα.
Εάν περίπου για 10 λεπτά δεν κινηθεί το eBike και δεν απαιτηθεί
κανένα πλήκτρο στον υπολογιστή οχήματος, απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα eBike για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

eShift (προαιρετικός εξοπλισμός)
Κάτω από eShift καταλαβαίνει κανείς την ενσωμάτωση των αυτόματων συστημάτων ταχυτήτων στο σύστημα eBike. Για την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη του οδηγού έχουν προσαρμοστεί
για τη λειτουργία «eShift» οι ενδείξεις λειτουργίας και το μενού
βασικών ρυθμίσεων.
eShift με NuVinci H|Sync
Μέσω μιας προκαθορισμένης επιθυμητής συχνότητας πεταλίσματος ρυθμίζεται αυτόματα η ιδανική ταχύτητα για την εκάστοτε ταχύτητα του οχήματος. Σε μια χειροκίνητη λειτουργία μπορεί
κανείς να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων ταχυτήτων.
Στον τρόπο λειτουργίας « NuVinci Cadence» (NuVinci Συχνότητα πεταλίσματος) μπορείτε με τα πλήκτρα «–» ή «+» στη
μονάδα χειρισμού να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιθυμητή
συχνότητα πεταλίσματος. Όταν κρατήσετε τα πλήκτρα «–» ή
«+» πατημένα, αυξάνετε ή μειώνετε τη συχνότητα πεταλίσματος σε βήματα ανά πέντε. Η επιθυμητή συχνότητα πεταλίσματος
εμφανίζεται στην οθόνη.
Στον τρόπο λειτουργίας « NuVinci Gear» (NuVinci Συχνότητα ταχύτητα) μπορείτε με τα πλήκτρα «–» ή «+» στη μονάδα
χειρισμού να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε την ταχύτητα, επιλέγοντας μεταξύ περισσοτέρων καθορισμένων σχέσεων μετάδοσης. Η τοποθετημένη κάθε φορά σχέση μετάδοσης (ταχύτητα)
εμφανίζεται στην οθόνη.
eShift με SRAM DD3 Pulse
Ο μηχανισμός ταχυτήτων πλήμνης του SRAM DD3 Pulse λειτουργεί ανάλογα με την ταχύτητα. Εδώ περνά αυτόματα, ανεξάρτητα
από την τοποθετημένη ταχύτητα του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων, μια από τις τρεις ταχύτητες του μηχανισμού ταχυτήτων πλήμνης « Gear: Auto » (Αυτόματη επιλογή ταχύτητας).
Σε κάθε αλλαγή ταχύτητας του μηχανισμού ταχυτήτων πλήμνης
εμφανίζεται για λίγο η τοποθετημένη ταχύτητα στην οθόνη.
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Eλληνικά–3

Όταν το eBike ακινητοποιηθεί από μια ταχύτητα πάνω από
10 χλμ./ώρα, μπορεί το σύστημα να περάσει αυτόματα σε μια
ρυθμισμένη «Start gear» (Αρχική ταχύτητα). Η «Start gear»
(Αρχική ταχύτητα) μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού βασικών
ρυθμίσεων (βλέπε «Προβολή/προσαρμογή των βασικών ρυθμίσεων», σελίδα Eλληνικά–5).
Στον τρόπο λειτουργίας « Gear» (Ταχύτητα) μπορείτε με τα
πλήκτρα «–» ή «+» στη μονάδα χειρισμού να ανεβάσετε ή να
κατεβάσετε την ταχύτητα, επιλέγοντας μεταξύ περισσοτέρων
καθορισμένων σχέσεων μετάδοσης. Η τοποθετημένη κάθε φορά σχέση μετάδοσης (ταχύτητα) εμφανίζεται στην οθόνη.
Επίσης στο χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας « Gear» (Ταχύτητα) μπορεί να επαναφέρει το σύστημα αυτόματα σε μια ρυθμισμένη «Start gear» (Αρχική ταχύτητα).
Επειδή η μονάδα κίνησης αναγνωρίζει τη διαδικασία αλλαγής
ταχύτητας και γι’ αυτό μειώνει για λίγο την υποστήριξη μέσω του
κινητήρα, είναι επίσης οποτεδήποτε δυνατή μια αλλαγή ταχύτητας κάτω από φορτίο ή στον ανήφορο.
eShift με Shimano Di2
Για το Shimano eShift αλλάζετε τις ταχύτητες με το μοχλό ελέγχου Shimano.
Σε κάθε αλλαγή ταχύτητας του μηχανισμού ταχυτήτων πλήμνης
εμφανίζεται για λίγο η τοποθετημένη ταχύτητα στην οθόνη.
Επειδή η μονάδα κίνησης αναγνωρίζει τη διαδικασία αλλαγής
ταχύτητας και γι’ αυτό μειώνει για λίγο την υποστήριξη μέσω του
κινητήρα, είναι επίσης οποτεδήποτε δυνατή μια αλλαγή ταχύτητας κάτω από φορτίο ή στον ανήφορο.
Όταν το eBike ακινητοποιηθεί από μια ταχύτητα πάνω από
10 χλμ./ώρα, μπορεί το σύστημα να περάσει αυτόματα σε μια
ρυθμισμένη «Start gear» (Αρχική ταχύτητα). Η «Start gear»
(Αρχική ταχύτητα) μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού βασικών
ρυθμίσεων (βλέπε «Προβολή/προσαρμογή των βασικών ρυθμίσεων», σελίδα Eλληνικά–5).

Ενδείξεις και ρυθμίσεις του υπολογιστή οχήματος
Παροχή ενέργειας του υπολογιστή οχήματος
Όταν ο υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα 4, μια
επαρκώς φορτισμένη μπαταρία είναι τοποθετημένη στο eBike
και το σύστημα eBike είναι ενεργοποιημένο, τότε ο υπολογιστής οχήματος τροφοδοτείται με ενέργεια από την μπαταρία
του eBike.
Όταν αφαιρεθεί ο υπολογιστής οχήματος από το στήριγμα 4 η
παροχή ενέργειας πραγματοποιείται μέσω μιας εσωτερικής μπαταρίας. Όταν κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή οχήματος η
εσωτερική μπαταρία είναι ασθενής, εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα «Attach to bike» (Τοποθετήστε στο ποδήλατο) στην ένδειξη κειμένου d. Μετά απενεργοποιείται ξανά ο υπολογιστής
οχήματος.
Για τη φόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας τοποθετήστε τον υπολογιστή οχήματος ξανά στο στήριγμα 4 (όταν στο eBike είναι τοποθετημένη μια μπαταρία). Ενεργοποιήστε την μπαταρία eBike
στο πλήκτρο On-Off της (βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της
μπαταρίας).
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Μπορείτε να φορτίσετε τον υπολογιστή οχήματος επίσης μέσω
της σύνδεσης USB. Για το σκοπό αυτό ανοίξτε το προστατευτικό
κάλυμμα 8. Συνδέστε την υποδοχή USB 7 του υπολογιστή
οχήματος μέσω ενός κατάλληλου καλωδίου USB με ένα φορτιστή USB του εμπορίου ή τη σύνδεση USB ενός υπολογιστή
(τάση φόρτισης 5 V, μέγιστο ρεύμα φόρτισης 500 mA). Στην
ένδειξη κειμένου d του υπολογιστή οχήματος εμφανίζεται
«USB connected» (Συνδεδεμένο USB).
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υπολογιστή οχήματος
Για την ενεργοποίηση του υπολογιστή οχήματος πατήστε σύντομα το πλήκτρο On-Off 5. Ο υπολογιστής οχήματος μπορεί
(σε περίπτωση επαρκώς φορτισμένης εσωτερικής μπαταρίας)
μπορεί να ενεργοποιηθεί επίσης, όταν δε βρίσκεται τοποθετημένος στο στήριγμα.
Για την απενεργοποίηση του υπολογιστή οχήματος πατήστε το
πλήκτρο On-Off 5.
Εάν ο υπολογιστής οχήματος δεν είναι τοποθετημένος στο στήριγμα, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 λεπτό, χωρίς πάτημα του πλήκτρου, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.
 Εάν για περισσότερες εβδομάδες δε χρησιμοποιήσετε
το eBike σας, αφαιρέστε τον υπολογιστή οχήματος από
το στήριγμά του. Φυλάξτε τον υπολογιστή οχήματος σε στεγνό περιβάλλον σε θερμοκρασία χώρου. Φορτίστε την μπαταρία του υπολογιστή οχήματος τακτικά.
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας i δείχνουν
την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας eBike, όχι της εσωτερικής μπαταρίας του υπολογιστή οχήματος. Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας eBike μπορεί επίσης να διαβαστεί στις φωτοδιόδους (LED) στην ίδια την μπαταρία.
Στην ένδειξη i κάθε δοκός στο σύμβολο της μπαταρίας αντιστοιχεί περίπου σε 20 % χωρητικότητα:
Η μπαταρία eBike είναι εντελώς φορτισμένη.
Η μπαταρία eBike πρέπει να επαναφορτιστεί.
Οι φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξη της κατάστασης
φόρτισης στην μπαταρία σβήνουν. Η χωρητικότητα
για την υποστήριξη του κινητήρα έχει καταναλωθεί και
η υποστήριξη απενεργοποιείται απαλά. Η παραμένουσα χωρητικότητα είναι διαθέσιμη για το φωτισμό και
τον υπολογιστή οχήματος, η ένδειξη αναβοσβήνει.
Η χωρητικότητα της μπαταρίας eBike φθάνει ακόμα
για περίπου 2 ώρες φωτισμού του ποδηλάτου. Περαιτέρω καταναλωτές (π.χ. αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, φόρτιση εξωτερικών συσκευών στη σύνδεση
USB) δε λαμβάνονται εδώ υπόψη.
Όταν αφαιρεθεί ο υπολογιστής οχήματος από το στήριγμα 4,
παραμένει η τελευταία εμφανιζόμενη κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας αποθηκευμένη.
Σε περίπτωση που ένα eBike λειτουργεί με δύο μπαταρίες, τότε
η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας i δείχνει την
κατάσταση φόρτισης των δύο μπαταριών.
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Eλληνικά–4

OF
MPH
KM/

Εάν σε ένα eBike με δύο τοποθετημένες
μπαταρίες φορτίζονται και οι δύο μπαταρίες στο ποδήλατο, τότε εμφανίζεται
στην οθόνη η πρόοδος φόρτισης των δύο
μπαταριών (στην εικόνα φορτίζεται τώρα
η αριστερή μπαταρία). Ποια από τις δύο
μπαταρίες φορτίζεται αυτή τη στιγμή,
μπορείτε να το αναγνωρίσετε από την
αναβοσβήνουσα ένδειξη στην μπαταρία.

Ρύθμιση του επιπέδου υποστήριξης
Στη μονάδα χειρισμού 9 μπορείτε να ρυθμίσετε, πόσο πολύ σας
υποστηρίζει ο κινητήρας eBike κατά το πετάλισμα. Το επίπεδο
υποστήριξης μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε, ακόμα και κατά
τη διάρκεια της οδήγησης.
Υπόδειξη: Σε ορισμένες ξεωριστές εκδόσεις είναι δυνατόν, το
επίπεδο υποστήριξης να είναι προρρυθμισμένο και να μην μπορεί
να αλλάξει. Είναι επίσης δυνατό, να βρίσκονται λιγότερα επίπεδα
υποστήριξης για επιλογή, από αυτά που αναφέρονται εδώ.
Τα ακόλουθα επίπεδα υποστήριξης είναι το πολύ διαθέσιμα:
– «OFF»: Η υποστήριξη μέσω του κινητήρα είναι απενεργοποιημένη, το eBike μπορεί να κινηθεί, όπως ένα κανονικό ποδήλατο μόνο με το πετάλισμα. Η βοήθεια ώθησης δεν μπορεί
να ενεργοποιηθεί σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης.
– «ECO»: Αποτελεσματική υποστήριξη σε περίπτωση μέγιστης
απόδοσης, για μέγιστη εμβέλεια
– «TOUR»: Ομοιόμορφη υποστήριξη, για διαδρομές με μεγάλη εμβέλεια
– «SPORT»: Δυνατή υποστήριξη, για σπορ οδήγηση σε ορεινές διαδρομές καθώς και για την κυκλοφορία στην πόλη
– «TURBO»: Μέγιστη υποστήριξη μέχρι στην υψηλή συχνότητα πεταλίσματος, για σπορ οδήγηση
Για την αύξηση του επιπέδου υποστήριξης πατήστε το πλήκτρο
«+» 12 στη μονάδα χειρισμού τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο υποστήριξης στην ένδειξη b, για τη
μείωση πατήστε το πλήκτρο «–» 11.
Η ισχύς κινητήρα που καλέσατε εμφανίζεται στην ένδειξη a. Η
μέγιστη ισχύς κινητήρα εξαρτάται από το επιλεγμένο επίπεδο
υποστήριξης.
Όταν αφαιρεθεί ο υπολογιστής οχήματος από το στήριγμα 4, το
τελευταίο εμφανιζόμενο επίπεδο υποστήριξης παραμένει αποθηκευμένο, η ένδειξη a της ισχύος κινητήρα παραμένει κενή.
Αλληλεπίδραση του συστήματος eBike με το μηχανισμό
αλλαγής ταχυτήτων
Επίσης και με τον κινητήρα eBike πρέπει να χρησιμοποιείτε το
μηχανισμό αλλαγής ταχυτήτων, όπως σε ένα κανονικό ποδήλατο (προσέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας του eBike σας).
Ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων είναι σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής ταχύτητας
να διακόπτετε για λίγο το πετάλισμα. Έτσι διευκολύνεται η αλλαγή
ταχύτητας και μειώνεται η φθορά της γραμμής κίνησης.
Επιλέγοντας τη σωστή ταχύτητα, μπορείτε με την ίδια εφαρμογή
δύναμης να αυξήσετε την ταχύτητα και την εμβέλεια.
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Γι’ αυτό ακολουθήστε τις συστάσεις ταχύτητας, που σας δίνονται
με την ένδειξη g και h στην οθόνη σας. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη g, πρέπει να βάλετε μια υψηλότερη ταχύτητα με μικρότερη συχνότητα πεταλίσματος. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη h,
πρέπει να βάλετε μια χαμηλότερη ταχύτητα με υψηλότερη συχνότητα πεταλίσματος.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού
ποδηλάτου
Στον τύπο, στον οποίο το φως οδήγησης τροφοδοτείται από το
σύστημα eBike, μπορούν μέσω του υπολογιστή οχήματος με το
πλήκτρο 2 να ενεργοποιηθούν και απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα το μπροστινό και το πίσω φως.
Κατά την ενεργοποίηση του φωτισμού εμφανίζεται «Lights on»
(Φώτα αναμμένα) και κατά την απενεργοποίηση του φωτισμού «Lights off» (Φώτα σβημένα) περίπου για
1 δευτερόλεπτο στην ένδειξη κειμένου d. Με ενεργοποιημένο
το φως εμφανίζεται το σύμβολο φωτισμού c.
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του ποδηλάτου δεν έχει καμία επιρροή στο φωτισμό φόντου της οθόνης.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βοήθειας ώθησης
Η βοήθεια ώθησης μπορεί να σας διευκολύνει το σπρώξιμο του
eBike. Η ταχύτητα σε αυτή την λειτουργία εξαρτάται από την
τοποθετημένη ταχύτητα και μπορεί να φθάσει το πολύ στα
6 χλμ./ώρα. Όσο μικρότερη είναι η επιλεγμένη ταχύτητα, τόσο
μικρότερη είναι η ταχύτητα στη λειτουργία της βοήθειας ώθησης (με πλήρη ισχύ).
 Η λειτουργία βοήθειας ώθησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά το σπρώξιμο του eBike. Σε
περίπτωση που οι ρόδες του eBike κατά τη χρήση της βοήθειας ώθησης δεν έχουν καμία επαφή με το έδαφος, υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού.
Για την ενεργοποίηση της βοήθειας ώθησης πατήστε σύντομα
το πλήκτρο «WALK» στον υπολογιστή οχήματος. Μετά την
ενεργοποίηση πατήστε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο
«+» και κρατήστε το πατημένο. Ο κινητήρας του eBike ενεργοποιείται.
Υπόδειξη: Η βοήθεια ώθησης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στο
επίπεδο υποστήριξης «OFF».
Η βοήθεια ώθησης απενεργοποιείται, μόλις παρουσιαστεί μία
από τις ακόλουθες καταστάσεις:
– Αφήνετε το πλήκτρο «+» 12 ελεύθερο,
– οι ρόδες του eBike μπλοκάρουν (π.χ. με φρενάρισμα ή κτυπώντας πάνω σε ένα εμπόδιο),
– η ταχύτητα ξεπερνά τα 6 χλμ./ώρα.
Υπόδειξη: Σε μερικά συστήματα η βοήθεια ώθησης μπορεί να
ξεκινήσει απευθείας, πατώντας το πλήκτρο «WALK».
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Eλληνικά–5

Ενδείξεις και ρυθμίσεις του υπολογιστή οχήματος
Ενδείξεις ταχύτητας και απόστασης
Στην ένδειξη του ταχύμετρου f εμφανίζεται πάντοτε η τρέχουσα ταχύτητα.
Στην ένδειξη λειτουργίας (συνδυασμό ένδειξης κειμένου d
και ένδειξης τιμών e) βρίσκονται οι ακόλουθες λειτουργίες για
επιλογή:
– «Clock» (Ρολόι): Τρέχουσα ώρα
– «Max. speed» (Μέγ. ταχύτητα): Από την τελευταία επαναφορά επιτευχθείσα μέγιστη ταχύτητα
– «Avg. speed» (Μέση ταχύτητα): Από την τελευταία επαναφορά επιτευχθείσα μέση ταχύτητα
– «Trip time» (Χρόνος διαδρομής): Χρόνος οδήγησης από
την τελευταία επαναφορά
– «Range» (Εμβέλεια): Προβλεπόμενη εμβέλεια της υπάρχουσας φόρτισης της μπαταρίας (κάτω από σταθερές συνθήκες, όπως επίπεδο υποστήριξης, προφίλ διαδρομής κτλ.)
– «Odometer» (Οδόμετρο): Ένδειξη της συνολικής διανυθείσας με το eBike απόστασης (μην την μηδενίσετε)
– « NuVinci Cadence/Gear» (NuVinci Συχνότητα πεταλίσματος/ταχύτητα): Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Nu Vinci H|Sync.
Όταν πατήστε το πλήκτρο «i» πάνω από 1 δευτερόλεπτο, τότε από κάθε θέμα του μενού πληροφοριών περνάτε στο θέμα
μενού NuVinci.
Για την αλλαγή από τον τρόπο λειτουργίας « NuVinci
Cadence» (NuVinci Συχνότητα πεταλίσματος) στον τρόπο λειτουργίας « NuVinci Gear» (NuVinci Ταχύτητα),
πατήστε το πλήκτρο «i» για 1 δευτερόλεπτο.
Για την αλλαγή από τον τρόπο λειτουργίας « NuVinci
Gear» (NuVinci Ταχύτητα) στον τρόπο λειτουργίας
« NuVinci Cadence» (NuVinci Συχνότητα πεταλίσματος), αρκεί ένα σύντομο πάτημα του πλήκτρου «i».
Η στάνταρ ρύθμιση είναι « NuVinci Cadence» (NuVinci
Συχνότητα πεταλίσματος).
Range

Odometer

NuVinci Cadence

(1 s)
(1 s)

NuVinci Gear

– «Gear» (Ταχύτητα): Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο
σε συνδυασμό με ένα μηχανισμό ταχυτήτων πλήμνης
Shimano Di2. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα τοποθετημένη ταχύτητα του μηχανισμού ταχυτήτων. Σε κάθε αλλαγή ταχύτητας εμφανίζεται για λίγο η νέα τοποθετημένη ταχύτητα στην οθόνη.
– « Gear: Auto » (Αυτόματη επιλογή ταχύτητας): Αυτό το
θέμα μενού εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων SRAM.
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Range

Odometer

Gear: Auto

(1 s)

(1 s)
(1 s)
Gear

Πατώντας το πλήκτρο «i» για πάνω από 1 δευτερόλεπτο έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε μεταξύ του αυτόματου τρόπου
λειτουργίας « Gear: Auto » (Αυτόματη επιλογή ταχύτητας) και του χειροκίνητου τρόπου λειτουργίας « Gear»
(Ταχύτητα) εναλλάξ.
Εάν στο χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας βρισκόσαστε την
πρώτα ταχύτητα, μπορείτε επίσης, πατώντας το πλήκτρο «–»
11 να περάσετε στον τρόπο λειτουργίας « Gear: Auto »
(Αυτόματη επιλογή ταχύτητας). Πατώντας μια φορά το
πλήκτρο «–» 11 μπορείτε να περάσετε ξανά στο χειροκίνητο
τρόπο λειτουργίας. Επίσης είναι δυνατό να περάσετε στο χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, πατώντας το πλήκτρο «+» 12.
– «Trip distance» (Απόσταση διαδρομής): Από την τελευταία επαναφορά διανυθείσα απόσταση
Για την αλλαγή στη λειτουργία ένδειξης πατήστε το πλήκτρο
«i» 1 στον υπολογιστή οχήματος ή το πλήκτρο «i» 10 στη μονάδα χειρισμού τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί η επιθυμητή
λειτουργία.
Για την επαναφορά της «Trip distance» (Απόσταση διαδρομής), «Trip time» (Χρόνος διαδρομής) και «Avg. speed»
(Μέση ταχύτητα) περάστε σε μια από αυτές τις τρεις λειτουργίες και πατήστε το πλήκτρο «RESET» 6 τόσο, ώσπου να μηδενιστεί η ένδειξη. Έτσι επαναφέρονται επίσης και οι τιμές των δύο
άλλων λειτουργιών.
Για την επαναφορά του «Max. speed» (Μέγ. ταχύτητα) περάστε σε αυτή τη λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο «RESET»
6 τόσο, ώσπου να μηδενιστεί η ένδειξη.
Για την επαναφορά του «Range» (Εμβέλεια) περάστε σε αυτή
τη λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο «RESET» 6 τόσο, ώσπου
να επαναφερθεί η ένδειξη στην τιμή της ρύθμισης του εργοστασίου.
Σε περίπτωση που αφαιρεθεί ο υπολογιστής οχήματος από το
στήριγμα 4, παραμένουν όλες οι τιμές των λειτουργιών αποθηκευμένες και μπορούν να συνεχίσουν να εμφανίζονται.
Προβολή/προσαρμογή των βασικών ρυθμίσεων
Η προβολή και οι αλλαγές των βασικών ρυθμίσεων είναι δυνατή
ανεξάρτητα από το αν ο υπολογιστής οχήματος είναι τοποθετημένος στο στήριγμα 4 ή όχι. Μερικές ρυθμίσεις είναι ορατές και
μπορεί να αλλάξουν μόνο σε περίπτωση τοποθετημένου του
υπολογιστή χειρισμού. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του eBikes
σας μπορεί να λείπουν μερικά θέματα μενού.
Για να περάσετε στο μενού των βασικών ρυθμίσεων, πατήστε
ταυτόχρονα το πλήκτρο «RESET» 6 και το πλήκτρο «i» 1 τόσο,
ώσπου να εμφανιστεί στην ένδειξη κειμένου d «Configuration»
(Ρυθμίσεις).
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Eλληνικά–6
Για την αλλαγή μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων πατήστε το
πλήκτρο «i» 1 στον υπολογιστή οχήματος τόσες φορές, ώσπου
να εμφανιστεί η επιθυμητή βασική ρύθμιση. Εάν ο υπολογιστής
οχήματος είναι τοποθετημένος στο στήριγμα 4, μπορείτε να πατήσετε επίσης το πλήκτρο «i» 10 στη μονάδα χειρισμού.
Για να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε για τη μείωση
ή ξεφύλλισμα προς τα κάτω το πλήκτρο On-Off 5 πλησίον της ένδειξης «–» ή για την αύξηση ή ξεφύλλισμα προς τα επάνω πατήστε το πλήκτρο φωτισμού 2 πλησίον της ένδειξης «+».
Εάν ο υπολογιστής οχήματος είναι τοποθετημένος στο στήριγμα
4, τότε η αλλαγή είναι δυνατή επίσης με τα πλήκτρα «–» 11 ή
«+» 12 στη μονάδα χειρισμού.
Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία και να αποθηκεύσετε μια
αλλαγμένη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο «RESET» 6 για
3 δευτερόλεπτα.
Οι ακόλουθες βασικές ρυθμίσεις είναι προς επιλογή:
– «– Clock +» (Ρολόι): Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα
ώρα. Παρατεταμένο πάτημα στα πλήκτρα ρύθμισης επιταχύνει την αλλαγή της ώρας.
– «– Wheel circum. +» (Περιφ. τροχού): Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προρρυθμισμένη από τον κατασκευαστή τιμή
κατά ±5 %. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο
υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα.
– «– English +» (Αγγλικά): Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα
των ενδείξεων κειμένου. Προς επιλογή είναι διαθέσιμα Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά,
Σουηδικά, Ολλανδικά και Δανικά.
– «– Unit km/mi +» (Μονάδα χλμ./μίλ.): Μπορείτε να προβάλετε την ταχύτητα και την απόσταση σε χιλιόμετρα ή μίλια.
– «– Time format +» (Μορφή ώρας): Μπορείτε να προβάλετε την ώρα σε μορφή 12-ωρου ή 24-ωρου.
– «– Shift recom. on/off +» (Σύσταση αλλαγής ταχ.
on/off): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη μιας σύστασης ταχύτητας.
– «Power-on hours» (Ώρες ενεργοποίησης): Ένδειξη της
συνολικής διάρκειας διαδρομής με το eBike (δεν αλλάξει)
– «Gear calibration» (Βαθμονόμηση ταχυτήτων) (μόνο
NuVinci H|Sync): Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια
βαθμονόμηση του κιβωτίου συνεχούς μετάδοσης. Επιβεβαιώστε, πατώντας το πλήκτρο «Bike lights» («Φωτισμός ποδηλάτου») τη βαθμονόμηση. Μετά ακολουθήστε τις οδηγίες.
Επίσης και κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε περίπτωση
σφάλματος μπορεί να καταστεί απαραίτητη μια βαθμονόμηση. Επιβεβαιώστε επίσης εδώ πατώντας το πλήκτρο «Bike
lights» («Φωτισμός ποδηλάτου») τη βαθμονόμηση και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο υπολογιστής
οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα.
– «– Start gear +» (Αρχική ταχύτητα): Εδώ μπορεί να καθοριστεί η αρχική ταχύτητα. Στη θέση «––» απενεργοποιείται η
αυτόματη λειτουργία επιλογής μικρότερης ταχύτητας. Αυτό
το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό
Sram DD3 Pulse και Shimano Di2. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο
στήριγμα.
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– «Gear adjustment» (Ρύθμιση ταχύτητας): Με αυτό το θέμα μενού μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει μια ακριβή ρύθμιση του Shimano Di2. Την προκαθορισμένη περιοχή ρύθμισης μπορείτε να την βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων. Εκτελέστε
την ακριβή ρύθμιση, μόλις αντιληφθείτε ασυνήθιστους θορύβους από το μηχανισμό αλλαγής ταχυτήτων. Έτσι εμποδίζετε την πρόωρη φθορά του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων
και αποφεύγετε επίσης ενδεχομένως προβλήματα στη συμπεριφορά αλλαγής ταχυτήτων, που σε δυσμενείς καταστάσεις μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε μια πτώση. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό με Shimano Di2.
Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο υπολογιστής
οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα.
– «Displ. vx.x.x.x»: Αυτή είναι η έκδοση λογισμικού της οθόνης.
– «DU vx.x.x.x»: Αυτή είναι η έκδοση λογισμικού της μονάδας
κίνησης. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα.
– «DU # xxxxxxxxx»: Αυτός είναι ο αριθμός σειράς της μονάδας κίνησης. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο
υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα.
– «
Service MM/YYYY»: Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται, όταν ο κατασκευαστής του ποδηλάτου έχει καθορίσει
μια σταθερή ημερομηνία σέρβις.
– «
Serv. xx km/mi»: Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται,
όταν μετά την επίτευξη ενός ορισμένου χρόνου λειτουργίας
ο κατασκευαστής του ποδηλάτου έχει καθορίσει μια ημερομηνία σέρβις.
– «Bat. vx.x.x.x»: Αυτή είναι η έκδοση λογισμικού της μπαταρίας. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα.
– «1. Bat. vx.x.x.x»: Σε περίπτωση χρήσης 2 μπαταριών αυτή
είναι η έκδοση λογισμικού μιας μπαταρίας. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα.
– «2. Bat. vx.x.x.x»: Σε περίπτωση χρήσης 2 μπαταριών αυτή
είναι η έκδοση λογισμικού της άλλης μπαταρίας. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο, όταν ο υπολογιστής οχήματος
βρίσκεται στο στήριγμα.
– «Gear vx.x.x.x»: Αυτή είναι η έκδοση λογισμικού του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται
μόνο, όταν ο υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο
στήριγμα. Αυτό το θέμα μενού εμφανίζεται μόνο σε συνδυασμό με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
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Eλληνικά–7
Ένδειξη κωδικού σφάλματος
Τα εξαρτήματα του συστήματος eBike ελέγχονται συνεχώς αυτόματα. Όταν διαπιστωθεί ένα σφάλμα, εμφανίζεται ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος στην ένδειξη κειμένου d.
Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στον υπολογιστή οχήματος
3 ή στη μονάδα χειρισμού 9, για να επιστρέψετε στη στάνταρ
ένδειξη.
Κωδικός
410
414
418
419
422
423
424
426

430
431
440
450
460

490
500
502

503
510
511

Αιτία
Ένα ή περισσότερα πλήκτρα του υπολογιστή οχήματος είναι μπλοκαρισμένα.
Πρόβλημα σύνδεσης της μονάδας χειρισμού
Ένα ή περισσότερα πλήκτρα της μονάδας χειρισμού είναι μπλοκαρισμένα.
Σφάλμα διαμόρφωσης

Ανάλογα με το είδος του σφάλματος, απενεργοποιείται ο κινητήρας ενδεχομένως αυτόματα. Η συνέχιση της οδήγησης χωρίς
υποστήριξη μέσω του κινητήρα είναι όμως δυνατή οποτεδήποτε. Πριν από την περαιτέρω χρήση πρέπει να ελεγχθεί το eBike.
 Αναθέστε την εκτέλεση όλων των επισκευών αποκλειστικά σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Θεραπεία
Ελέγξτε, εάν τα πλήκτρα είναι μαγκωμένα, π.χ. λόγω διείσδυσης ακαθαρσίας. Καθαρίστε ενδεχομένως τα πλήκτρα.
Αναθέστε τον έλεγχο των συνδέσεων

Ελέγξτε, εάν τα πλήκτρα είναι μαγκωμένα, π.χ. λόγω διείσδυσης ακαθαρσίας. Καθαρίστε ενδεχομένως τα πλήκτρα.
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Πρόβλημα σύνδεσης της μονάδας κίνη- Αναθέστε τον έλεγχο των συνδέσεων
σης
Πρόβλημα σύνδεσης της μπαταρίας
Αναθέστε τον έλεγχο των συνδέσεων
eBike
Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ των εξαρ- Αναθέστε τον έλεγχο των συνδέσεων
τημάτων
Εσωτερικό σφάλμα υπέρβασης χρόνου Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας. Σε αυτή
την κατάσταση σφάλματος δεν είναι δυνατή η προβολή ή η προσαρμογή στο
μενού βασικών ρυθμίσεων του μεγέθους των ελαστικών.
Εσωτερική μπαταρία του υπολογιστή
Φορτίστε τον υπολογιστή οχήματος (στο στήριγμα ή μέσω της
οχήματος άδεια
σύνδεσης USB)
Σφάλμα έκδοσης λογισμικού
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Εσωτερικό σφάλμα της μονάδας κίνη- Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
σης
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Εσωτερικό σφάλμα λογισμικού
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα στη σύνδεση USB
Απομακρύνετε το καλώδιο από τη σύνδεση USB του υπολογιστή
οχήματος. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε
σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Εσωτερικό σφάλμα του υπολογιστή
Αναθέστε τον έλεγχο του υπολογιστή οχήματος
οχήματος
Εσωτερικό σφάλμα της μονάδας κίνη- Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
σης
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα στο φωτισμό ποδηλάτου
Ελέγξτε το φως και την αντίστοιχη καλωδίωση. Ξεκινήστε το σύστημα εκ
νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε
επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα του αισθητήρα ταχύτητας
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Εσωτερικό σφάλμα αισθητήρα
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Εσωτερικό σφάλμα της μονάδας κίνη- Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
σης
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
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Eλληνικά–8

Κωδικός
530

531
540

550

580
591

592
593
595, 596

602

602
603
605

605

606

610
620

Αιτία
Σφάλμα μπαταρίας

Θεραπεία
Απενεργοποιήστε το eBike, αφαιρέστε την μπαταρία eBike και τοποθετήστε
την μπαταρία eBike ξανά. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που
το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του
Bosch eBike σας.
Σφάλμα διαμόρφωσης
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα θερμοκρασίας
Το eBike βρίσκεται εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας. Απενεργοποιήστε το σύστημα eBike, για να αφήσετε τη μονάδα κίνησης να κρυώσει
ή να θερμανθεί στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας. Ξεκινήστε το
σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει,
ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Αναγνωρίστηκε ένας ανεπίτρεπτος
Απομακρύνετε τον καταναλωτή. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίκαταναλωτής.
πτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον
έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα έκδοσης λογισμικού
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα ταυτοποίησης
Απενεργοποιήστε το σύστημα eBike. Απομακρύνετε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch
eBike σας.
Ασυμβίβαστα εξαρτήματα
Τοποθετήστε συμβατή οθόνη. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα διαμόρφωσης
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα επικοινωνίας
Ελέγξτε την καλωδίωση προς το κιβώτιο μετάδοσης και ξεκινήστε το
σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει,
ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Εσωτερικό σφάλμα μπαταρίας κατά τη Αποσυνδέστε το φορτιστή από την μπαταρία. Ξεκινήστε το σύστημα eBike
διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης
εκ νέου. Τοποθετήστε το φορτιστή στην μπαταρία. Σε περίπτωση που το
πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του
Bosch eBike σας.
Εσωτερικό σφάλμα μπαταρίας
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Εσωτερικό σφάλμα μπαταρίας
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα θερμοκρασίας μπαταρίας
Το eBike βρίσκεται εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας. Απενεργοποιήστε το σύστημα eBike, για να αφήσετε τη μονάδα κίνησης να κρυώσει
ή να θερμανθεί στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας. Ξεκινήστε το
σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει,
ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα θερμοκρασίας μπαταρίας κατά Αποσυνδέστε το φορτιστή από την μπαταρία. Αφήστε την μπαταρία να κρυτη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης ώσει. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε
επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Εξωτερικό σφάλμα μπαταρίας
Ελέγξτε την καλωδίωση. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που
το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του
Bosch eBike σας.
Σφάλμα τάσης μπαταρίας
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Σφάλμα φορτιστή
Αντικαταστήστε το φορτιστή. Ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch
eBike σας.

Bosch eBike Systems
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Κωδικός
640

Αιτία
Εσωτερικό σφάλμα μπαταρίας

655

Πολλαπλό σφάλμα μπαταρίας

656

Σφάλμα έκδοσης λογισμικού

7xx

Σφάλμα κιβωτίου μετάδοσης

Καμία
ένδειξη

Εσωτερικό σφάλμα του υπολογιστή
οχήματος

Θεραπεία
Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί
να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
Απενεργοποιήστε το σύστημα eBike. Απομακρύνετε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch
eBike σας.
Ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας, για να εκτελέσει μια
ενημέρωση λογισμικού.
Προσέξτε παρακαλώ τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων.
Ξεκινήστε το σύστημα eBike μέσω απενεργοποίησης και επανεργοποίησης
εκ νέου.

Παροχή ενέργειας εξωτερικών συσκευών μέσω
σύνδεσης USB
Μέσω της σύνδεσης USB μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να
φορτίσετε τις περισσότερες συσκευές που τροφοδοτούνται μέσω USB (π.χ. διάφορα κινητά τηλέφωνα).
Προϋπόθεση για τη φόρτιση είναι, να βρίσκονται τοποθετημένα
στο eBike ο υπολογιστής οχήματος και μια επαρκώς φορτισμένη
μπαταρία.
Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα 8 της σύνδεσης USB στον
υπολογιστή οχήματος. Συνδέστε τη σύνδεση USB της εξωτερικής συσκευής μέσω ενός καλωδίου φόρτισης USB
Micro A–Micro B (διαθέσιμο στον έμπορό σας Bosch eBike)
με την υποδοχή USB 7 στον υπολογιστή οχήματος.
Μετά την αποσύνδεση του καταναλωτή πρέπει να κλείσει ξανά
προσεκτικά η σύνδεση USB με το προστατευτικό κάλυμμα 8.
 Μια σύνδεση USB δεν είναι καμία υδατοστεγανή βυσματούμενη σύνδεση. Σε περίπτωση οδήγησης στη βροχή
δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένη καμία εξωτερική
συσκευή και η σύνδεση USB πρέπει να είναι κλεισμένη
εντελώς με το προστατευτικό κάλυμμα 8.

Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
Όλα τα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας κίνησης δεν επιτρέπεται να βυθιστούν στο νερό ή να καθαριστούν
με νερό υπό πίεση.
Για τον καθαρισμό του υπολογιστή οχήματος χρησιμοποιείτε
ένα μαλακό, εμποτισμένο μόνο με νερό πανί. Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό.
Αφήστε το σύστημα eBike το λιγότερο μία φορά το χρόνο να
ελεγχθεί τεχνικά (εκτός των άλλων το μηχανικό μέρος και η ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος).
Επιπλέον ο κατασκευαστής ή ο έμπορας του ποδηλάτου μπορεί
για την ημερομηνία σέρβις να πάρει ως βάση ένα χρόνο λειτουργίας και/ή ένα χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο
υπολογιστής οχήματος μετά από κάθε ενεργοποίηση θα σας δείχνει τη λήξη της ημερομηνίας σέρβις στην ένδειξη κειμένου d
με «
Service» για 4 δευτερόλεπτα.
Για σέρβις ή επισκευές στο eBike απευθυνθείτε παρακαλώ σε
έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα του ποδηλάτων.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης
Για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με το σύστημα eBike και τα
εξαρτήματά του, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
έμπορα ποδηλάτων.
Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένων εμπόρων ποδηλάτων
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bosch-ebike.com
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Μεταφορά

Απόσυρση

 Όταν μεταφέρετε μαζί σας το eBike εκτός του αυτοκινήτου σας, π.χ. πάνω σε μια σχάρα αποσκευών, αφαιρέστε
τον υπολογιστή οχήματος και την μπαταρία eBike, για να
αποφύγετε τυχόν ζημιές. (Οι υπολογιστές οχήματος , οι
οποίοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε ένα στήριγμα, δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το ποδήλατο. Σε αυτή
την περίπτωση μπορεί ο υπολογιστής οχήματος μα παραμείνει πάνω στο ποδήλατο.)
Οι μπαταρίες υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για επικίνδυνα προϊόντα. Οι μη χαλασμένες μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν στο δρόμο από τον ιδιώτη χρήστη χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση μεταφοράς από επαγγελματίες χρήστες ή σε περίπτωση μεταφοράς μέσω τρίτων (π.χ. αεροπορική μεταφορά ή
μεταφορική εταιρεία) πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτήσεις στη συσκευασία και στη σήμανση (π.χ. διατάξεις της ADR).
Όταν χρειάζεται, μπορεί κατά την προετοιμασία του τεμαχίου
αποστολής να ζητήσετε τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα επικίνδυνων φορτίων.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις για τη μεταφορά των μπαταριών, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων. Στον έμπορα μπορείτε επίσης να παραγγείλετε μια κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς.

Η μονάδα κίνησης, ο υπολογιστής οχήματος συμπεριλαμβανομένης της μονάδας χειρισμού, η μπαταρία, ο
αισθητήρας ταχύτητας, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να παραδίδονται σε μια ανακύκλωση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Μην πετάτε το eBike και τα εξαρτήματά του στα οικιακά απορρίμματα!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/EE
σχετικά με τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές καθώς και με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/EΚ
σχετικά με τις χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα προϊόντα αυτά
να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Η ενσωματωμένη στον υπολογιστή οχήματος μπαταρία επιτρέπεται να αφαιρεθεί μόνο για απόσυρση. Ανοίγοντας το κέλυφος
του περιβλήματος, μπορεί να καταστραφεί ο υπολογιστής οχήματος.
Παραδίδετε τις άχρηστες πλέον μπαταρίες και τον άχρηστο
υπολογιστή οχήματος σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.
Li-Ion:
Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην
ενότητα «Μεταφορά», σελίδα
Eλληνικά–10.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
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Eλληνικά–1

Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες.
Οι παραλείψεις στην τήρηση
των υποδείξεων ασφαλείας
και των οδηγιών μπορεί να
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς
τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για
μελλοντική χρήση.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όρος
«μπαταρία» αναφέρεται, το ίδιο στις στάνταρ μπαταρίες (μπαταρίες με στήριξη στο πλαίσιο του ποδηλάτου) και στις μπαταρίες
στη σχάρα αποσκευών (μπαταρίες με στήριξη στη σχάρα αποσκευών), εκτός εάν η αναφορά γίνεται κατηγορηματικά στην
κατασκευαστική μορφή.
 Αφαιρέστε την μπαταρία από το eBike, προτού αρχίσετε
με την εργασία (π.χ. επιθεώρηση, επισκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση, εργασίες στην αλυσίδα κλπ.) στο
eBike, το μεταφέρετε με το αυτοκίνητο ή με το αεροπλάνο ή το φυλάξετε. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης
του συστήματος eBike υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
 Μην ανοίξετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Σε περίπτωση ανοιχτής μπαταρίας εκπίπτει κάθε
απαίτηση εγγύησης.
Προστατεύετε την μπαταρία από τη θερμότητα
(π.χ. επίσης από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία), τη
φωτιά και το βύθισμα στο νερό. Μην αποθηκεύετε ή μη λειτουργείτε την μπαταρία κοντά σε
καυτά ή εύφλεκτα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης.
 Κρατάτε τη μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία μακριά από
συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα βραχυκύκλωμα των επαφών. Ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ των επαφών της μπαταρίας μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα εγκαύματα ή πυρκαγιά. Για τις ζημιές λόγω
βραχυκυκλώματος, που προκύπτουν σε μια τέτοια περίπτωση, εκπίπτει κάθε απαίτηση για εγγύηση από την Bosch.
 Μην τοποθετήσετε το φορτιστή και την μπαταρία κοντά
σε εύφλεκτα υλικά. Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε
στεγνή κατάσταση και σε πυρασφαλή θέση. Λόγω της
προκύπτουσας κατά τη φόρτιση θέρμανσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
 Η μπαταρία eBike δεν επιτρέπεται να φορτιστεί χωρίς
επίβλεψη.
 Σε περίπτωση λάθους χρήσης μπορεί να διαρρεύσει
υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με αυτό.
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλυθείτε με νερό. Εάν
το υγρό έρθεί σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε πρόσθετη
ιατρική βοήθεια. Το εξερχόμενο υγρό της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος ή σε εγκαύματα.

Bosch eBike Systems

 Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να υπόκεινται σε μηχανικά
κτυπήματα. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η μπαταρία.
 Σε περίπτωση ζημιάς ή ακατάλληλης χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις. Αφήστε να μπει
φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
 Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με γνήσιους φορτιστές
Bosch. Σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιων φορτιστών Bosch
δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας κίνδυνος πυρκαγιάς.
 Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με
eBike με γνήσιο σύστημα κίνησης eBike Bosch. Μόνο έτσι
προστατεύεται η μπαταρία από επικίνδυνη υπερφόρτωση.
 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Bosch, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για το
eBike σας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση
χρήσης άλλων μπαταριών η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη και εγγύηση.
 Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σχάρας αποσκευών ως
λαβή. Όταν σηκώσετε το eBike από την μπαταρία, μπορεί να
προξενήσετε ζημιά στην μπαταρία.
 Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις
οδηγίες σε όλες τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος
eBike καθώς και στις οδηγίες λειτουργίας του eBike σας.
 Κρατάτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

Περιγραφή του προϊόντος και της
ισχύος του
Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η απαρίθμηση των εικονιζόμενων εξαρτημάτων αναφέρεται
στην παράσταση στις σελίδες γραφικών.
Όλες οι παραστάσεις τμημάτων του ποδηλάτου εκτός των μπαταριών και των στηριγμάτων τους είναι σχηματικές παραστάσεις
και μπορεί να αποκλίνουν στο δικό σας eBike.
1 Στήριγμα της μπαταρίας στη σχάρα αποσκευών
2 Μπαταρία στη σχάρα αποσκευών
3 Ένδειξη λειτουργίας και κατάστασης φόρτισης
4 Πλήκτρο ON/OFF
5 Κλειδί της κλειδαριάς της μπαταρίας
6 Κλειδαριά μπαταρίας
7 Επάνω στήριγμα της στάνταρ μπαταρίας
8 Στάνταρ μπαταρία
9 Κάτω στήριγμα της στάνταρ μπαταρίας
10 Καπάκι (Παράδοση μόνο στα eBikes με 2 μπαταρίες)
11 Φορτιστής
12 Υποδοχή για φις φορτιστή
13 Καπάκι υποδοχής φόρτισης
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Eλληνικά–2

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μπαταρία ιόντων λιθίου
Αριθμός ευρετηρίου
– Στάνταρ μπαταρία

PowerPack 400

PowerPack 500

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

0 275 007 529
0 275 007 530
0 275 007 531
0 275 007 532
36
13,4
500
–10...+40
–10...+60
0...+40
2,6/2,7
IP 54 (προστασία
από σκόνη και
ψεκασμό με νερό)

V=
Ah
Wh
°C

36
8,2
300
–10...+40

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

°C
°C
kg

–10...+60
0...+40
2,0/2,4
IP 54 (προστασία
από σκόνη και
ψεκασμό με νερό)

–10...+60
0...+40
2,5/2,6
IP 54 (προστασία
από σκόνη και
ψεκασμό με νερό)

– Μπαταρία στη σχάρα αποσκευών
Ονομαστική τάση
Ονομαστική χωρητικότητα
Ενέργεια
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία διαφύλαξης/
αποθήκευσης
Εγκριμένη περιοχή θερμοκρασίας
Βάρος, περ.
Βαθμός προστασίας

PowerPack 300

Συναρμολόγηση
 Τοποθετήστε την μπαταρία μόνο πάνω σε μια καθαρή
επιφάνεια. Αποφύγετε τη ρύπανση ιδιαίτερα της υποδοχής
φόρτισης και των επαφών, π.χ. με άμμο ή χώμα.

Έλεγχος της μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση
Ελέγξτε την μπαταρία, προτού την φορτίσετε για πρώτη φορά ή
την χρησιμοποιήσετε με το eBike σας.
Πατήστε γι’ αυτό το πλήκτρο On-Off 4, για την ενεργοποίηση της
μπαταρίας. Εάν δεν ανάβει καμία φωτοδίοδος (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης 3, τότε η μπαταρία είναι ενδεχομένως χαλασμένη.
Εάν ανάβει το λιγότερο μια, αλλά όχι όλες οι φωτοδίοδοι (LED)
της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης 3, τότε φορτίστε εντελώς την μπαταρία πριν την πρώτη χρήση.
 Μη φορτίζετε μια χαλασμένη μπαταρία και μη την χρησιμοποιείτε. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα
ποδηλάτων.

Φόρτιση μπαταρίας
 Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που περιλαμβάνεται
στα υλικά παράδοσης του eBike σας ή έναν ίδιας κατασκευής γνήσιο φορτιστή της Bosch. Μόνο αυτός ο φορτιστής είναι εναρμονισμένος με την μπαταρία ιόντων λιθίου,
που υπάρχει στο eBike σας.
Υπόδειξη: Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για
την εξασφάλιση της πλήρους ισχύος της μπαταρίας, φορτίστε
την εντελώς πριν την πρώτη χρήση με το φορτιστή.
Διαβάστε και προσέξτε για τη φόρτιση της μπαταρίας τις οδηγίες
λειτουργίας του φορτιστή.
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Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί οποτεδήποτε ξεχωριστά ή στο
ποδήλατο, χωρίς να μειωθεί η διάρκεια ζωής. Μια διακοπή της
διαδικασίας φόρτισης δε βλάπτει την μπαταρία.
Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με μια παρακολούθηση της θερμοκρασίας, η οποία επιτρέπει μια φόρτιση μόνο στην περιοχή
θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C και 40 °C.
Εάν η μπαταρία βρίσκεται εκτός
της περιοχής θερμοκρασίας
φόρτισης, αναβοσβήνουν τρεις
φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης
της κατάστασης φόρτισης 3. Αποσυνδέστε την μπαταρία από το
φορτιστή και αφήστε την να εγκλιματιστεί.
Συνδέστε την μπαταρία ξανά στο φορτιστή, αφού πρώτα φθάσει
στην επιτρεπτή θερμοκρασία φόρτισης.
Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης
Οι πέντε πράσινες φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης 3 με ενεργοποιημένη την μπαταρία δείχνουν την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Σε αυτή την περίπτωση αντιστοιχεί κάθε φωτοδίοδος (LED) περίπου σε 20 % χωρητικότητα. Σε περίπτωση πλήρως φορτισμένης μπαταρίας ανάβουν και οι πέντε φωτοδίοδοι (LED).
Η κατάσταση φόρτισης της ενεργοποιημένης μπαταρίας εμφανίζεται επιπλέον στην οθόνη του υπολογιστή οχήματος . Διαβάστε και προσέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας της μονάδας κίνησης και του υπολογιστή οχήματος.
Σε περίπτωση που η χωρητικότητα της μπαταρίας βρίσκεται κάτω από 5 %, σβήνουν όλες οι φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης
της κατάστασης φόρτισης 3 στην μπαταρία, υπάρχει όμως μια
λειτουργία ένδειξης του υπολογιστή οχήματος.
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Eλληνικά–3

Χρήση δύο μπαταριών για ένα eBike (προαιρετικά)
Ένα eBike μπορεί να εξοπλιστεί από τον κατασκευαστή επίσης
με δύο μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση μια από τις υποδοχές
φόρτισης δεν είναι προσιτή ή είναι σφραγισμένη από τον κατασκευαστή του ποδηλάτου με ένα καπάκι. Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο στη προσιτή υποδοχή φόρτισης.
 Μην ανοίξετε ποτέ τις σφραγισμένες από τον κατασκευαστή υποδοχές φόρτισης. Η φόρτιση σε μια σφραγισμένη
προηγουμένως υποδοχή φόρτισης μπορεί να οδηγήσει σε
ανεπανόρθωτες ζημιές.
Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα eBike, το οποίο προβλέπεται για δύο μπαταρίες, μόνο με μια μπαταρία, καλύψτε τις επαφές
της ελεύθερης βυσματούμενης υποδοχής με το συμπαραδιδόμενο καπάκι 10, επειδή διαφορετικά λόγω των ανοιχτών επαφών
υπάρχει κίνδυνος ενός βραχυκυκλώματος (βλέπε εικόνες A και B).
Διαδικασία φόρτισης σε περίπτωση δύο τοποθετημένων
μπαταριών
Όταν σε ένα eBike είναι τοποθετημένες δύο μπαταρίες, τότε
μπορούν και οι δύο μπαταρίες να φορτιστούν μέσω της μη
σφραγισμένης σύνδεσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
φόρτισης φορτίζονται οι δύο μπαταρίες εναλλάξ, ταυτόχρονα
γίνεται αυτόματα αλλαγή περισσότερες φορές μεταξύ των δύο
μπαταριών. Οι χρόνοι φόρτισης προστίθενται.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποφορτίζονται οι δύο μπαταρίες επίσης εναλλάξ.
Όταν αφαιρέσετε τις μπαταρίες από τα στηρίγματα, μπορείτε να
φορτίσετε κάθε μπαταρία ξεχωριστά.
Διαδικασία φόρτισης σε περίπτωση μιας τοποθετημένης
μπαταρίας
Όταν είναι τοποθετημένη μόνο μια μπαταρία, τότε μπορείτε να
φορτίσετε μόνο την μπαταρία στο ποδήλατο, το οποίο έχει την
προσιτή υποδοχή φόρτισης. Την μπαταρία με τη σφραγισμένη
υποδοχή φόρτισης μπορείτε να την φορτίσετε μόνο, όταν αφαιρέσετε την μπαταρία από το στήριγμα.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας
(βλέπε εικόνες A–B)
 Απενεργοποιείτε πάντοτε την μπαταρία και το σύστημα
eBike, όταν τα τοποθετείτε στο στήριγμα ή όταν τα απομακρύνετε από το στήριγμα.
Για να μπορεί να τοποθετηθεί η μπαταρία, πρέπει να είναι το
κλειδί 5 τοποθετημένο στην κλειδαριά 6 και η κλειδαριά πρέπει
να είναι ανοιχτή.
Για την τοποθέτηση της στάνταρ μπαταρίας 8 τοποθετήστε
την με τις επαφές πάνω στο κάτω στήριγμα 9 στο eBike (η μπαταρία μπορεί να έχει μια κλίση μέχρι και 7° ως προς το πλαίσιο).
Ανατρέψτε την μέχρι τέρμα στο επάνω στήριγμα 7.
Για την τοποθέτηση της μπαταρίας στη σχάρα αποσκευών 2
σπρώξτε την με τις επαφές μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στο στήριγμα 1 στη σχάρα των αποσκευών.
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Ελέγξτε, εάν η μπαταρία κάθεται σταθερά. Κλειδώνετε την μπαταρία πάντοτε με την κλειδαριά 6, επειδή διαφορετικά η κλειδαριά μπορεί να ανοίξει και να πέσει η μπαταρία από το στήριγμα.
Τραβάτε πάντοτε το κλειδί 5 μετά το κλείδωμα από την κλειδαριά 6. Έτσι εμποδίζετε, να πέσει κάτω το κλειδί ή να αφαιρεθεί
η μπαταρία σε περίπτωση σταθμευμένου eBike από αναρμόδια
τρίτα άτομα.
Για την αφαίρεση της στάνταρ μπαταρίας 8 απενεργοποιήστε
την και ξεκλειδώστε την κλειδαριά με το κλειδί 5. Ανατρέψτε
την μπαταρία από το επάνω στήριγμα 7 και τραβήξτε την έξω
από το κάτω στήριγμα 9.
Για την αφαίρεση της μπαταρίας στη σχάρα αποσκευών 2
απενεργοποιήστε την και ξεκλειδώστε την κλειδαριά με το κλειδί 5. Τραβήξτε την μπαταρία έξω απο το στήριγμα 1.

Λειτουργία
Θέση σε λειτουργία
 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Bosch, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για το
eBike σας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση
χρήσης άλλων μπαταριών η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη και εγγύηση.
Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας
Η ενεργοποίηση της μπαταρίας είναι μια από τις δυνατότητες,
για την ενεργοποίηση του συστήματος eBike. Διαβάστε και προσέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας της μονάδας κίνησης και του
υπολογιστή οχήματος.
Πριν την ενεργοποίηση της μπαταρίας ή του συστήματος eBike
ελέγξτε, ότι η κλειδαριά 6 είναι κλειδωμένη.
Για την ενεργοποίηση της μπαταρίας πατήστε το πλήκτρο OnOff 4. Οι φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης 3 ανάβουν και δείχνουν ταυτόχρονα την κατάσταση φόρτισης.
Υπόδειξη: Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας βρίσκεται κάτω
από 5 %, δεν ανάβει στην μπαταρία καμία φωτοδίοδος (LED)
της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης 3. Μόνο στον υπολογιστή οχήματος μπορεί να αναγνωρίσει κανείς, εάν το σύστημα
eBike είναι ενεργοποιημένο.
Για την απενεργοποίηση της μπαταρίας πατήστε το πλήκτρο
On-Off 4 εκ νέου. Οι φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης 3 σβήνουν. Το σύστημα eBike απενεργοποιείται έτσι επίσης.
Εάν μέσα σε περίπου 10 λεπτά δεν απαιτηθεί καμία ισχύς του κινητήρα eBike (π.χ. επειδή το eBike είναι ακινητοποιημένο) και
δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στον υπολογιστή οχήματος ή στη
μονάδα χειρισμού του eBike, απενεργοποιείται αυτόματα το
σύστημα eBike και έτσι επίσης η μπαταρία για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.
Η μπαταρία προστατεύεται με το σύστημα «Electronic Cell
Protection (ECP)» από πλήρη αποφόρτιση, υπερφόρτιση,
υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα. Σε περίπτωση διακινδύνευσης απενεργοποιείται αυτόματα η μπαταρία μέσω ενός κυκλώματος προστασίας.
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Όταν αναγνωριστεί ένα ελάττωμα της μπαταρίας, αναβοσβήνουν δύο φωτοδίοδοι (LED) της
ένδειξης της κατάστασης φόρτισης 3. Απευθυνθείτε σε αυτή την περίπτωση σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της μπαταρίας
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να παραταθεί, όταν φροντίζεται καλά και κυρίως αποθηκεύεται στις σωστές θερμοκρασίες.
Με αυξανόμενη γήρανση μειώνεται η χωρητικότητα της μπαταρίας ακόμη και με καλή φροντίδα.
Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση
δείχνει, ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία.
Επαναφόρτιση της μπαταρίας πριν και κατά τη διάρκεια της
αποθήκευσης
Φορτίζετε την μπαταρία πριν από μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μη χρήσης περίπου στο 60 % (ανάβουν 3 έως 4 φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης 3).
Ελέγξτε μετά 6 μήνες την κατάσταση φόρτισης. Εάν ανάβει ακόμη μόνο μια φωτοδίοδος (LED) της ένδειξης της κατάστασης
φόρτισης 3, τότε φορτίστε την μπαταρία ξανά περίπου στο 60 %.
Υπόδειξη: Εάν η μπαταρία φυλαχτεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε άδεια κατάσταση, παρόλη την ελάχιστη αυτοεκφόρτιση
μπορεί να υποστεί ζημιά και να μειωθεί πολύ η χωρητικότητά της.
Δεν είναι σκόπιμο, να αφήνετε την μπαταρία συνεχώς συνδεδεμένη στο φορτιστή.
Συνθήκες αποθήκευσης
Αποθηκεύετε την μπαταρία κατά το δυνατό σε μια στεγνή, καλά
αεριζόμενη θέση. Προστατεύετέ την από υγρασία και νερό. Σε
δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνίσταται π.χ. η αφαίρεση της
μπαταρίας από το eBike και η φύλαξή της μέχρι την επόμενη
χρήση σε κλειστούς χώρους.
Η μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες από
–10 °C έως +60 °C. Για μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής είναι
όμως πλεονεκτική μια αποθήκευση σε θερμοκρασία χώρου περίπου στους 20 °C.
Προσέξτε, να μην ξεπεραστεί η μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης. Μην αφήνετε την μπαταρία π.χ. το καλοκαίρι στο αυτοκίνητο
και αποθηκεύετέ την εκτός της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
Συνίσταται, να μην αφήνετε την μπαταρία για αποθήκευση
πάνω στο ποδήλατο.
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Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
Διατηρείτε την μπαταρία καθαρή. Καθαρίζετέ την προσεκτικά
με ένα υγρό, μαλακό πανί.
 Η μπαταρία δεν επιτρέπεται να βυθιστεί στο νερό ή να
καθαριστεί με ακτίνα νερού.
Όταν η μπαταρία δεν είναι πλέον ικανή για λειτουργία, απευθυνθείτε παρακαλώ σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις μπαταρίες,
απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.
 Σημειώστε τον κατασκευαστή και τον αριθμό του κλειδιού 5. Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού απευθυνθείτε σε
έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων. Δώστε του τον
κατασκευαστή και τον αριθμό του κλειδιού.
Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένων εμπόρων ποδηλάτων
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bosch-ebike.com

Μεταφορά
 Όταν μεταφέρετε μαζί σας το eBike εκτός του αυτοκινήτου σας, π.χ. πάνω σε μια σχάρα αποσκευών, αφαιρέστε
την μπαταρία eBike, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
Οι μπαταρίες υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για επικίνδυνα προϊόντα. Οι μη χαλασμένες μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν στο δρόμο από τον ιδιώτη χρήστη χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση μεταφοράς από επαγγελματίες χρήστες ή σε περίπτωση μεταφοράς μέσω τρίτων (π.χ. αεροπορική μεταφορά ή
μεταφορική εταιρεία) πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτήσεις στη συσκευασία και στη σήμανση (π.χ. διατάξεις της ADR).
Όταν χρειάζεται, μπορεί κατά την προετοιμασία του τεμαχίου
αποστολής να ζητήσετε τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα επικίνδυνων φορτίων.
Στείλτε τις μπαταρίες μόνο, όταν το περίβλημα δεν έχει ζημιά.
Μονώστε τις ανοιχτές επαφές και συσκευάστε την μπαταρία
έτσι, ώστε να μη μετακινείται μέσα στη συσκευασία. Υποδείξτε
στην υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων, ότι πρόκειται για επικίνδυνο φορτίο. Προσέξτε παρακαλώ επίσης ενδεχομένως περαιτέρω εθνικούς κανονισμούς.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις για τη μεταφορά των μπαταριών, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων. Στον έμπορα μπορείτε επίσης να παραγγείλετε μια κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς.
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Απόσυρση
Οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει
να παραδίδονται σε μια ανακύκλωση σύμφωνα με τους
κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!
Πριν την απόσυρση των μπαταριών καλύψτε τις επιφάνειες επαφής των πόλων της μπαταρίας με αυτοκόλλητη ταινία.
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/EE
σχετικά με τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές καθώς και με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/EΚ
σχετικά με τις χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα προϊόντα αυτά
να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Παραδίδετε τις άχρηστες πλέον μπαταρίες σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.
Li-Ion:
Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην
ενότητα «Μεταφορά», σελίδα
Eλληνικά–4.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
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Active Line/Performance Line

Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72703 Reutlingen
GERMANY
www.bosch-ebike.com

Active Line/Performance Line

Charger
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eBike Battery Charger 36-4/230
0 275 007 907

Standard Charger

Input: 230V
50Hz 1.5A
Output: 36V 4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries
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Made in PR

Compact Charger
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eBike Battery Charger 36-2/100-240
0 275 007 915

Active/Performance Line

Input: 100-240V
50/60 Hz 1.6A
Output: 36V 2A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Li-Ion
USE ONLY with BOSCH Li-Ion batteries
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Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες.
Οι παραλείψεις στην τήρηση
των υποδείξεων ασφαλείας
και των οδηγιών μπορεί να
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς
τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για
μελλοντική χρήση.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όρος
«μπαταρία» αναφέρεται το ίδιο στις στάνταρ μπαταρίες (μπαταρίες με στήριξη στο πλαίσιο του ποδηλάτου) και στις μπαταρίες στη
σχάρα αποσκευών (μπαταρίες με στήριξη στη σχάρα αποσκευών).
Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από τη βροχή ή την
υγρασία. Σε περίπτωση διείσδυσης νερού σε ένα φορτιστή υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 Φορτίζετε μόνο τις εγκεκριμένες για eBike μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch. Η τάση της μπαταρίας πρέπει να ταιριάζει με την τάση φόρτισης της μπαταρίας του φορτιστή.
Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.
 Διατηρείτε το φορτιστή καθαρό. Η ρύπανση της συσκευής
δημιουργεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το φορτιστή, το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις. Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή
σε περίπτωση που θα εξακριβώσετε κάποιες βλάβες ή
ζημιές. Μην ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια το φορτιστή αλλά
δώστε τον οπωσδήποτε σε ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό
προσωπικό για να τον επισκευάσει με γνήσια εξαρτήματα. Χαλασμένοι φορτιστές, καλώδια και φις αυξάνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Μην αφήσετε το φορτιστή να λειτουργήσει επάνω σε
μια εύφλεκτη επιφάνεια (π.χ. χαρτί, υφάσματα κτλ.) ή
μέσα σε εύφλεκτο περιβάλλον. Δημιουργείται κίνδυνος
πυρκαγιάς εξαιτίας της θέρμανσης του φορτιστή.
 Να είστε προσεκτικοί, όταν αγγίζετε το φορτιστή κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης. Φοράτε προστατευτικά γάντια. Ο φορτιστής μπορεί να θερμανθεί πάρα
πολύ ιδιαίτερα σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος.
 Σε περίπτωση ζημιάς ή ακατάλληλης χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις. Αφήστε να μπει
φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
 Μην τοποθετήσετε το φορτιστή και την μπαταρία κοντά
σε εύφλεκτα υλικά. Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε
στεγνή κατάσταση και σε πυρασφαλή θέση. Λόγω της
προκύπτουσας κατά τη φόρτιση θέρμανσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
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 Η μπαταρία eBike δεν επιτρέπεται να φορτιστεί χωρίς
επίβλεψη.
 Επιβλέπετε τα παιδιά κατά τη χρήση, τον καθαρισμό και
τη συντήρηση. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παίξουν με το φορτιστή.
 Παιδιά και άτομα που εξαιτίας περιορισμένων σωματικών, αισθητηρίων ή πνευματικών ικανοτήτων ή λόγω
απειρίας ή γνώσεων δεν είναι σε θέση να χειριστούν
ασφαλώς το φορτιστή, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν αυτόν το φορτιστή, εκτός αν επιτηρούνται και καθοδηγούνται από ένα υπεύθυνο πρόσωπο. Διαφορετικά
υπάρχει κίνδυνος λάθος χειρισμού και τραυματισμών.
 Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις
οδηγίες σε όλες τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος
eBike καθώς και στις οδηγίες λειτουργίας του eBike σας.
 Στην κάτω πλευρά του φορτιστή βρίσκεται ένα αυτοκόλλητα
με μια υπόδειξη στην αγγλική γλώσσα (στην παράσταση στη
σελίδα γραφικών χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 4) και με το
ακόλουθο περιεχόμενο:
Χρήση ΜΟΝΟ με μπαταρίες ιόντων λιθίου BOSCH!

Περιγραφή του προϊόντος και της
ισχύος του
Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η απαρίθμηση των εικονιζομένων εξαρτημάτων αναφέρεται
στην παράσταση στις σελίδες γραφικών στην αρχή του εγχειριδίου οδηγιών.
Ορισμένες παραστάσεις σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας,
ανάλογα με τον εξοπλισμό του eBikes σας, μπορεί να διαφέρουν λίγο από την πραγματική κατάσταση.
1 Φορτιστής
2 Υποδοχή συσκευής
3 Βύσμα
4 Υποδείξεις ασφαλείας φορτιστή
5 Βύσμα φόρτισης
6 Υποδοχή για φις φορτιστή
7 Καπάκι υποδοχής φόρτισης
8 Μπαταρία στη σχάρα αποσκευών
9 Ένδειξη λειτουργίας και κατάστασης φόρτισης
10 Πλήκτρο On-Off της μπαταρίας
11 Στάνταρ μπαταρία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φορτιστής
Αριθμός ευρετηρίου
Ονομαστική τάση
Συχνότητα
Τάση φόρτισης μπαταρίας
Ρεύμα φόρτισης
Χρόνος φόρτισης
– PowerPack 300 περίπου
– PowerPack 400 περίπου
– PowerPack 500 περίπου
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία διαφύλαξης/
αποθήκευσης
Βάρος, περ.
Βαθμός προστασίας

V~
Hz
V
A

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

h
h
h
°C

2,5
3,5
4,5
–5 ...+40

5
6,5
7,5
–5 ...+40

°C
kg

–10 ...+50
0,8
IP 40

–10 ...+50
0,6
IP 40

Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό διαφορετικές τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτά μπορεί να
διαφέρουν.

Λειτουργία
Θέση σε λειτουργία
Σύνδεση φορτιστή στο δίκτυο του ρεύματος
(βλέπε εικόνα A)
 Προσέξτε την τάση του δικτύου! Η τάση της πηγής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία στην πινακίδα κατασκευαστή του φορτιστή. Φορτιστές με τάση 230 V
μπορούν να λειτουργήσουν και με 220 V.
Συνδέστε το φις 3 του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής στο
ρεύμα στην υποδοχή της συσκευής 2 στο φορτιστή.
Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα (ειδικό για κάθε
χώρα) στο δίκτυο του ρεύματος.
Φόρτιση της απομακρυσμένης μπαταρίας (βλέπε εικόνα B)
Απενεργοποιήστε την μπαταρία και αφαιρέστε την από το στήριγμα στο eBike. Διαβάστε και προσέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας.
 Τοποθετήστε την μπαταρία μόνο πάνω σε μια καθαρή
επιφάνεια. Αποφύγετε τη ρύπανση ιδιαίτερα της υποδοχής
φόρτισης και των επαφών, π.χ. με άμμο ή χώμα.
Συνδέστε το φις φόρτισης 5 του φορτιστή στην υποδοχή 6 στην
μπαταρία.
Φόρτιση της μπαταρίας στο ποδήλατο (βλέπε εικόνα C)
Απενεργοποιήστε την μπαταρία. Καθαρίστε το κάλυμμα της
υποδοχής φόρτισης 7. Αποφύγετε τη ρύπανση ιδιαίτερα της
υποδοχής φόρτισης και των επαφών, π.χ. με άμμο ή χώμα. Σηκώστε το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης 7 και συνδέστε το φις
φόρτισης 5 στην υποδοχή φόρτισης 6.
 Φορτίστε την μπαταρία μόνο, λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις υποδείξεις ασφαλείας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν,
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αφαιρέστε την μπαταρία από το στήριγμα και φορτίστε την
σε μια κατάλληλη θέση. Διαβάστε και προσέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας.
Διαδικασία φόρτισης σε περίπτωση δύο τοποθετημένων
μπαταριών
Όταν σε ένα eBike είναι τοποθετημένες δύο μπαταρίες, τότε
μπορούν και οι δύο μπαταρίες να φορτιστούν μέσω της μη
σφραγισμένης σύνδεσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
φόρτισης φορτίζονται οι δύο μπαταρίες εναλλάξ, ταυτόχρονα
γίνεται αυτόματα αλλαγή περισσότερες φορές μεταξύ των δύο
μπαταριών. Οι χρόνοι φόρτισης προστίθενται.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποφορτίζονται οι δύο μπαταρίες επίσης εναλλάξ.
Όταν αφαιρέσετε τις μπαταρίες από τα στηρίγματα, μπορείτε να
φορτίσετε κάθε μπαταρία ξεχωριστά.
Φόρτιση
Η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει, μόλις ο φορτιστής συνδεθεί
με την μπαταρία ή την υποδοχή φόρτισης στο ποδήλατο και στο
δίκτυο του ρεύματος.
Υπόδειξη: Η διαδικασία της φόρτισης είναι δυνατή μόνο, όταν
η θερμοκρασία της μπαταρίας eBike βρίσκεται στην επιτρεπτή
περιοχή θερμοκρασίας φόρτισης.
Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της διαδικασία της φόρτισης απενεργοποιείται η μονάδα κίνησης.
Η φόρτιση της μπαταρίας είναι δυνατή με και χωρίς υπολογιστή
οχήματος. Χωρίς υπολογιστή οχήματος μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία φόρτισης στην ένδειξη της κατάστασης
φόρτισης της μπαταρίας.
Σε περίπτωση συνδεδεμένου υπολογιστή οχήματος εμφανίζεται
στην οθόνη ένα αντίστοιχο μήνυμα.
Bosch eBike Systems
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Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται με την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας 9 στην μπαταρία και με τη δοκό
στον υπολογιστή οχήματος.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης ανάβουν οι φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης 9 στην μπαταρία. Κάθε συνεχώς αναμμένη φωτοδίοδος (LED) αντιστοιχεί
περίπου σε 20 % χωρητικότητα φορτίου. Η αναβοσβήνουσα
φωτοδίοδος (LED) δείχνει το φορτίο του επόμενου 20 %.
Όταν η μπαταρία eBike είναι εντελώς φορτισμένη, σβήνουν
αμέσως οι φωτοδίοδοι (LED) και ο υπολογιστής οχήματος απενεργοποιείται. Η διαδικασία της φόρτισης τερματίζεται. Πατώντας το πλήκτρο On-Off 10 στην μπαταρία eBike μπορεί να εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης για 3 δευτερόλεπτα.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από δίκτυο του ρεύματος και την
μπαταρία από το φορτιστή.
Κατά την αποσύνδεση της μπαταρίας από το φορτιστή απενεργοποιείται η μπαταρία αυτόματα.
Υπόδειξη: Σε περίπτωση που έχετε φορτίσει στο ποδήλατο, μετά τη διαδικασία της φόρτισης κλείστε προσεκτικά την υποδοχή
φόρτισης 6 με το κάλυμμα 7, για να μην μπορεί να εισχωρήσει
καθόλου ρύπανση ή νερό.
Σε περίπτωση που ο φορτιστής μετά τη φόρτιση δεν αποσυνδεθεί από την μπαταρία, ενεργοποιείται ο φορτιστής μετά από μερικές ώρες ξανά, ελέγχει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και αρχίζει ενδεχομένως ξανά με τη διαδικασία φόρτισης.

Αιτία
Θεραπεία
Καμία δυνατή διαδικασία φόρτισης (καμία ένδειξη στην
μπαταρία)
Το φις δεν είναι σωστά συνδε- Ελέγξτε όλες τις βυσματούμεδεμένο
νες συνδέσεις.
Οι επαφές στην μπαταρία είναι Καθαρίστε προσεκτικά τις επαλερωμένες
φές στην μπαταρία.
Πρίζα, καλώδιο ή φορτιστής Ελέγξτε την τάση δικτύου,
ελαττωματικός
αναθέστε τον έλεγχο του φορτιστή σε έναν έμπορα ποδηλάτων
Χαλασμένη μπαταρία
Αποταθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
Σε περίπτωση βλάβης του φορτιστή, απευθυνθείτε παρακαλώ
σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Σφάλματα – Αιτίες και θεραπεία

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με το φορτιστή,
απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.
Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένων εμπόρων ποδηλάτων
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bosch-ebike.com

Αιτία

Θεραπεία
Δύο φωτοδίοδοι (LED) αναβοσβήνουν στην μπαταρία.

Απόσυρση

Μπαταρία ελαττωματική

Αποταθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.
Τρεις φωτοδίοδοι (LED) αναβοσβήνουν στην μπαταρία.

Πολύ ζεστή ή πολύ κρύα
μπαταρία

Αποσυνδέστε την μπαταρία
από το φορτιστή, μέχρι να επιτευχθεί η περιοχή της θερμοκρασίας φόρτισης.
Συνδέστε την μπαταρία ξανά
στο φορτιστή, αφού πρώτα
φθάσει στην επιτρεπτή θερμοκρασία φόρτισης.
Δεν αναβοσβήνει καμία φωτοδίοδος (LED) (ανάλογα με
την κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας eBike ανάβουν
συνεχώς μια ή περισσότερες
φωτοδίοδοι (LED)).
Αποταθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ
περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών
συσκευών και την υλοποίησή της σε εθνικό δίκαιο,
πρέπει οι μη ικανοί πλέον προς χρήση φορτιστές
να συγκεντρώνονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε μια φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Ο φορτιστής δε φορτίζει.
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Οι φορτιστές, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μη ρίχνετε τους φορτιστές στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
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