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Magyar–1

Biztonsági előírások
Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és
utasítást. A biztonsági előírások és utasítások
betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsági előírást és utasítást.
Az ebben az Üzemeltetési útmutatóban használt „akkumulátor” fogalom a méretektől függetlenül mind a standard-akkumulátorokra (a kerékpár vázára felszerelt tartóra rögzített akkumulátorok), mind a csomagtartó-akkumulátorokra (a csomagtartóba szerelt tartóra rögzített akkumulátorok)
vonatkozik.
 Soha ne nyissa fel saját maga a hajtóegységet. A hajtóegységet csak szakképzett szakemberek és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatják. Ez
biztosítja, hogy a hajtóegység biztonságos komponens maradjon. A hajtóegység jogosulatlan felnyitása esetén a szavatossági igény megszűnik.
 A hajtóegységre felszerelt valamennyi komponenst és
az eBike-hajtómű valamennyi egyéb komponensét
(például lánclap, a lánclap befogóegysége, pedálok)
csak az eredetivel megegyező, vagy a kerékpár gyártó
külön az Ön eBike-jához engedélyezett komponensekre szabad kicserélni. Ez az előirás a hajtóegység túlterhelés és megrongálódás elleni védelmére szolgál.
 Vegye ki az akkumulátort az eBikeból, mielőtt az eBikeon valamilyen munkát (például átvizsgálás, javítás,
szerelés, karbantartás, láncszerelés stb.) kezdene,
vagy az eBikeot gépkocsival vagy repülőgép szállítja
vagy elraktározza. Az eBike-rendszer akaratlan aktiválása
sérülésveszélyhez vezet.
 Az eBike-rendszer bekapcsolódhat, ha az eBikeot hátrafelé tolják.
 A tolási segítség funkciót csak az eBike tolása esetén
szabad használni. Ha az eBike kerekei a tolási segítség
funkció használata során nem érintkeznek a talajjal, sérülésveszély áll fenn.
 Ha a tolássegítő be van kapcsolva, akkor a kontrafékes
funkcióval ellátott kerékpárokon a pedál forogni kezd.
Bekapcsolt tolássegítő esetén ügyeljen arra, hogy a lábát a
forgó pedáltól kellő távolságra tartsa. Sérülésveszély áll
fenn.
 Csak eredeti Bosch akkumulátorokat használjon, amelyek használatát a gyártó az Ön eBike-jához engedélyezte. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat. Más akkumulátorok használata esetén Bosch semmiféle felelősséget és szavatosságot nem
vállal.
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 Az eBike-rendszerén ne hajtson végre semmiféle módosítást sem, és ne próbáljon olyan további termékeket használni, amelyek alkalmasak lennének az eBikerendszere teljesítőképességének megnövelésére. Ezzel rendszerint csak lecsökkenti a rendszer élettartamát és
azt kockáztatja, hogy a hajtóegységben és a kerekekben
károk keletkeznek. Ezen kívül fennáll annak a veszélye is,
hogy az Ön által vásárolt kerékre vonatkozó garancia- és
szavatossági igények megszűnnek. A rendszer szakszerűtlen kezelésével ezen felül a saját és a közlekedés többi
résztvevőjének a biztonságát is veszélyezteti. Olyan balesetek esetén, amelyek manipulációkra vezethetők vissza,
igen nagy személyi kártérítési igényekkel és bizonyos esetekben még bűnügyi feljelentéssel is kell számolnia.
 Tartsa be az adott országban érvényes valamennyi előírást, amely az eBike engedélyezésére és alkalmazására vonatkozik.
 Olvassa el és vegye figyelembe az eBike rendszer összes üzemeltetési útmutatójában és eBike-ja üzemeltetési útmutatójában található biztonsági előírásokat és
utasításokat.

A termék és alkalmazási
lehetőségeinek leírása
Rendeltetésszerű használat
A hajtóegység kizárólag az Ön eBike-ja meghajtására szolgál,
más célokra használni tilos.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolt alkatrészek számozása az Útmutató elején található ábrákat tartalmazó oldalakon található ábrákra vonatkozik.
A kerékpár részeinek ábrázolása, a hajtóegység, a fedélzeti
számítógép, a fedélzeti számítógép kezelőegysége, a sebesség érzékelő és a hozzátartozó tartók kivételével mind sematikus ábrázolás és eltérhet az Ön eBike-jától.
1 Hajtóegység
2 Sebesség érzékelő
3 A sebesség érzékelő küllőmágnese
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Magyar–2

Műszaki adatok
Hajtóegység
Cikkszám
Névleges tartós
teljesítmény
Forgatónyomaték a
hajtóműnél, max.
Névleges feszültség
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Védettségi osztály
Súly, kb.
Kerékpárlámpák 1)
Feszültség, kb. 2)3)
maximális teljesítmény
– Első világítás
– Hátsó világítás

Drive Unit Speed
0 275 007 041
W

250

Nm
V
°C
°C

63
36
–5...+40
–10...+50
IP 54 (por és fröccsenő
víz ellen védett kivitel)
kg
4

V
W
W

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

1) a törvényes rendelkezésektől függően nem mindegyik ország
számára gyártott specifikus változatnál lehetséges az eBikeakkumulátoron keresztül
2) A feszültség mértéke előre be van állítva, csak a kerékpár-kereskedő
módosíthatja.
3) A lámpák cseréjekor ügyeljen arra, hogy a lámpák a Bosch eBike
rendszerrel kompatibilisek legyenek (kérdezze meg a kerékpárkereskedőt), és a megadott feszültségérték megegyezzen. Csak egyező
feszültségű lámpák használhatók csere esetén.
 A hibásan behelyezett lámpák tönkre mehetnek!

Összeszerelés
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
Az eBike-akkumulátornak az eBike-ba való behelyezését és a
kivételét illetően olvassa el és tartsa be az akkumulátor Üzemeltetési útmutatójában leírtakat.

A sebesség érzékelő ellenőrzése
(lásd az „A” ábrát)
A 2 sebesség érzékelőt és a hozzátartozó 3 küllőmágnest úgy
kell felszerelni, hogy a küllőmágnes a kerék egy fordulata során legalább 5 mm és legfeljebb 17 mm távolságban haladjon
el a sebesség érzékelő mellett.
Megjegyzés: Ha a 2 sebesség érzékelő és a 3 küllőmágnes
között túl kicsi vagy túl nagy a távolság, vagy ha a 2 sebesség
érzékelő helytelenül van csatlakoztatva, a sebességmérő kijelzője nem működik és az eBike-hajtómű a vészmenetprogrammal működik.
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Ebben az esetben lazítsa ki a 3 küllőmágnes csavarját, majd
rögzítse úgy a küllőmágnest a küllőre, hogy az helyes távolságban haladjon el a sebesség érzékelőn található jel mellett. Ha
a sebességmérő kijelzőjén ezután sem jelenik meg a sebesség, kérjük forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.

Üzemeltetés
Üzembevétel
Előfeltételek
Az eBike rendszert csak a következő feltételek teljesülése
esetén lehet aktiválni:
– Elegendő mértékben feltöltött akkumulátor van behelyezve (lásd az akkumulátor üzemeltetési útmutatóját).
– A fedélzeti computer helyesen van behelyezve a tartóba
(lásd a fedélzeti computer üzemeltetési útmutatóját).
– A sebességérzékelő helyesen van csatlakoztatva (lásd
„A sebesség érzékelő ellenőrzése”, Magyar–2. oldalon).
Az eBike-rendszer be és kikapcsolása
Az eBike-rendszer bekapcsolásához a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
– Ha a fedélzeti számítógép a tartóba való behelyezéskor
már be van kapcsolva, az eBike-rendszer automatikusan
bekapcsolásra kerül.
– Behelyezett fedélzeti számítógép és behelyezett eBike-akkumulátor mellett nyomja meg egyszer röviden a fedélzeti
számítógép be-/kikapcsoló gombját.
– Behelyezett fedélzeti számítógép mellett nyomja meg az
eBike-akkumulátor be-/kikapcsoló gombját (lásd az akkumulátor Üzemeltetési útmutatóját).
Bekapcsolás után az eBike rendszer „OFF” módban van. Válassza ki a kívánt támogatási szintet és induljon el.
Megjegyzés: Kivitel szerint az indulás az előre beállított módban is megtörténhet.
A hajtómű aktiválásra kerül, mihelyt Ön rálép a pedálra
(kivéve a tolási segítség funkció esetén, lásd „Tolási segítség
ki-/bekapcsolása”, Magyar–3. odalon). A motorteljesítmény
a fedélzeti számítógépen beállított támogatási szintnek megfelelően kerül meghatározásra.
Mihelyt normális üzemben abbahagyja a pedál hajtását, vagy
mihelyt eléri a 45 km/ó sebességet, az eBike-hajtómű által
nyújtott támogatás kikapcsolásra kerül. A hajtómű ismét automatikusan aktiválásra kerül, mihelyt Ön ismét rálép a pedálra
és a sebesség 45 km/ó alatt van.
Az eBike-rendszer kikapcsolásához a következő lehetőségek
állnak rendelkezésre:
– Nyomja meg a fedélzeti számítógép be-/kikapcsoló
gombját.
– Kapcsolja ki a az akku be-/kikapcsoló gombjával az eBikeakkumulátorát (lásd az akkumulátor Üzemeltetési útmutatóját).
– Vegye ki a fedélzeti számítógépet a tartóból.
Bosch eBike Systems
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Magyar–3
Ha az eBike kb. 10 percig nem mozog és a fedélzeti számítógépen egy gombot sem nyomnak le, akkor az eBike rendszer
energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol.

eShift (opcionális)
eShift alatt az eBike rendszerhez csatlakoztatott automatikus
váltórendszert értjük. Az eShift alkatrészeit a gyártó a hajtóműegységgel elektromosan összekapcsolta. Az automatikus
váltórendszerek kezelésének leírása a fedélzeti computer
üzemeltetési útmutatójában található.

A támogatási szint beállítása
A fedélzeti computeren be lehet állítani, hogy az eBike-hajtómű mennyire támogassa Önt a pedálozás során. A támogatási
szintet bármikor, menet közben is, meg lehet változtatni.
Megjegyzés: Egyedi kiviteleknél az is előfordul, hogy a támogatási szint előre be van állítva, és nem lehet megváltoztatni.
Az is lehetséges, hogy az itt megadottnál kevesebb támogatási szint áll rendelkezésre.
Legfeljebb a következő támogatási szintek állnak rendelkezésre:
– „OFF”: a motortámogatás ki van kapcsolva, az eBike-ot
egy szokványos kerékpárhoz hasonlóan csak pedálozással
lehet mozgatni. A tolássegítő ebben a támogatási fokozatban nem kapcsolható be.
Bekapcsolás után az eBike rendszer „OFF” módban van.
– „ECO”: maximális hatásfokú effektív támogatás a maximális hatótávolsághoz
– „TOUR”: egyenletes támogatás, hosszabb túrákhoz
– „SPORT”: erőteljes támogatás, sportos hajtáshoz hegyesvölgyes útvonalakon és a városi közlekedésben
– „TURBO”: maximális támogatás magas lépésfrekvenciákig, sportos hajtáshoz
A lehívott motorteljesítmény a fedélzeti computer kijelzőjén
megjelenik. A maximális motorteljesítmény a kiválasztott támogatási szinttől függ.
Támogatási szint
„ECO”
„TOUR”
„SPORT”
„TURBO”

Támogatási tényező*
(Lánc-váltó)
55%
120%
190%
275%

* A motorteljesítmény egyes kiviteleknél ettől eltérhet.

Tolási segítség ki-/bekapcsolása
A tolási segítség funkció megkönnyítheti a kerékpár tolását. A
sebesség ennél a funkciónál a bekapcsolt fokozattól függ és
maximum 6 km/h lehet. A tolási segítség funkció használatakor minél alacsonyabb a kiválasztott fokozat, annál kisebb a
sebesség (teljes teljesítmény mellett).

Bosch eBike Systems

 A tolási segítség funkciót csak az eBike tolása esetén
szabad használni. Ha az eBike kerekei a tolási segítség
funkció használata során nem érintkeznek a talajjal, sérülésveszély áll fenn.
A tolási segítség aktiválásához nyomja meg röviden a fedélzeti computeren a „WALK” gombot. Aktiválás után
3 másodpercen belül nyomja meg a „+” gombot, és tartsa lenyomva. Az eBike hajtóműve bekapcsolásra kerül.
Megjegyzés: A tolássegítő az „OFF” támogatási fokozatban
nem kapcsolható be.
A tolási segítség kikapcsolásra kerül, ha a következő események egyike bekövetkezik:
– Engedje el a „+” gombot,
– ha az eBike kerekei leblokkolnak (például fékezés miatt,
vagy ha nekiment egy akadálynak),
– ha a sebesség túllépi a 6 km/órát.
Megjegyzés: Bizonyos rendszereknél a tolási segítség a
„WALK” gomb megnyomásával közvetlenül indítható.
Megjegyzés: Néhány rendszernél a 18 km/h (indítási segítő)
sebesség is elérhető.

A kerékpárlámpák be és kikapcsolása
Annál a kivitelnél, amelynél a kerékpár lámpáinak az eBike
rendszer az áramforrása, a fedélzeti computeren keresztül az
első és a hátsó világítást egyidejűleg be és ki lehet kapcsolni.

Tájékoztató az eBike-rendszerrel való
kerékpározáshoz
Mikor működik az eBike-hajtómű?
Az eBike-hajtómű addig támogatja Önt a hajtásban, amíg csak
tapossa a pedált. Pedálozás nélkül nincs támogatás. A motorteljesítmény mindig a pedálozási erőtől függ.
Ha kis erővel hajtja a pedált, a támogatás kisebb, mint amikor
nagy erővel pedálozik. Ez a támogatási szinttől függetlenül érvényes.
Az eBike-hajtómű a 45 km/órát meghaladó sebességek esetén automatikusan kikapcsol. Ha a sebesség 45 km/ó alá
csökken, a hajtómű automatikusan ismét rendelkezésre áll.
Ez alól kivétel az indítási segítő funkció: ekkor az eBike pedálozás nélkül is alacsony sebességen hajtható. Az indítási segítő használata esetén a pedálok is együtt foroghatnak.
Az eBike-kal bármikor minden támogatás nélkül, tehát mint
egy szokványos kerékpárral is kerékpározhat, ehhez kapcsolja ki az eBike-rendszert, vagy állítsa a támogatási szintet
az „OFF” fokozatba. Ugyanez érvényes üres akkumulátor
esetén is.
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Magyar–4
Az eBike-rendszer és a váltók kapcsolata
Az eBike-hajtóművel a sebességváltókat ugyanúgy kell használni, mint egy szokványos kerékpárnál (ügyeljen ekkor az
eBike-ja Üzemeltetési útmutatójára).
A sebességváltó típusától függetlenül cészerű a sebességváltásnál rövid időre abbahagyni a pedálozást. Ez megkönnyíti a
váltást és a hajtóműval kapcsolódó egységek elhasználódását
is csökkenti.
A helyes fokozat kiválasztásával azonos erőfeszítés mellett
megnövelheti a sebességet és a hatótávolságot.
Az első tapasztalatok megszerzése
Célszerű az első tapasztalatok megszerzéséhez az eBike-kal
alacsony forgalmú utakon kerékpározni.
Próbálja ki a különböző támogatási szinteket. Kezdje a legalacsonyabb támogatási szinttel. Mihelyt biztonságban érzi magát, ugyanúgy részt vehet a forgalomban az eBike-jával, mint
bármely más szokványos kerékpárral.
Próbálja ki különböző körülmények között az eBike-ja
hatótávolságát, mielőtt egy hosszabb, igényes utat kezdene
tervezni.
Mi van befolyással a hatótávolságra
A hatótávolságot sok tényező befolyásolja, mint például:
– a támogatási szint,
– sebesség,
– a váltási gyakoriság,
– a gumiabroncsok fajtája és az abroncsnyomás,
– az akkumulátor kora és ápolása,
– az útprofil (emelkedők) és az út minősége (útburkolat),
– az ellenszél és a környezeti hőmérséklet,
– az eBike, a kerékpáros és a csomag súlya.
Ezért egy utazás megkezdése előtt és utazás közben sem lehet pontosan előre megadni a hatótávolságot. Általánosan érvényes azonban:
– Az eBike-hajtómű azonos támogatási szintje mellett: minél
kisebb erőt kell alkalmazni egy adott sebesség eléréséhez
(például a váltó optimális használatával), annál kevesebb
energiát fogyaszt az eBike-hajtómű, és annál nagyobb hatótávolságot lehet az akku egy feltöltésével elérni.
– Egyebekben azonos feltételek mellett minél magasabb támogatási szintet állít be, annál kisebb lesz a hatótávolság.
Az eBike kiméletes kezelése
Ügyeljen az eBike-komponensek üzemi és tárolási hőmérsékletére. Óvja meg a hajtóegységet, a fedélzeti számítógépet és
az akkumulátort az extrém hőmérsékletektől (például az intenzív napsugárzástól egyidejű szellőztetés nélkül). A komponensek (különösen az akkumulátor) az extrém hőmérsékletek
hatására megrongálódhatnak.
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Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
A lámpák cseréjekor ügyeljen arra, hogy a lámpák a Bosch
eBike rendszerrel kompatibilisek legyenek (kérdezze meg a
kerékpár-kereskedőt), és a megadott feszültségérték megegyezzen. Csak egyező feszültségű lámpák használhatók csere esetén.
A komponenseket, beleértve a hajtóegységet is, nem szabad
vízbe meríteni vagy nagynyomású tisztítóval tisztítani.
eBike rendszerét legalább évente egyszer ellenőriztesse (pl.
a mechanikát, a rendszerszoftver frissítését).
Az eBike szervizeléséhez vagy javításához kérjük forduljon
egy feljogosított kerékpár kereskedõhöz.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
Ha az eBike-rendszerrel és komponenseivel kapcsolatban
kérdései vannak, forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.
A feljogosított kerékpár kereskedők kapcsolatfelvételi adatai
a www.bosch-ebike.com honlapon találhatók

Hulladékkezelés
A hajtóegységet, a fedélzeti számítógépet a kezelőegységgel együtt, az akkumulátort, a sebesség érzékelőt, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
Ne dobja az eBike-ot és komponenseit a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze
kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
A változtatások joga fenntartva.
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Biztonsági előírások
Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és utasítást.
A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/
vagy súlyos sérülésekhez
vezethet.
Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsági előírást és utasítást.
Az ebben az Üzemeltetési útmutatóban használt „akkumulátor” fogalom mind a standard-akkumulátorokra (a kerékpár
vázára felszerelt tartóra rögzített akkumulátorok), mind a csomagtartó-akkumulátorokra (a csomagtartóba szerelt tartóra
rögzített akkumulátorok) vonatkozik, hacsak a kiviteli mód
nincs kifejezetten külön megemlítve.
 Vegye ki az akkumulátort az eBikeból, mielőtt az eBikeon valamilyen munkát (például átvizsgálás, javítás,
szerelés, karbantartás, láncszerelés stb.) kezdene,
vagy az eBikeot gépkocsival vagy repülőgép szállítja
vagy elraktározza. Az eBike-rendszer akaratlan aktiválása
sérülésveszélyhez vezet.
 Ne nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye. Egy felnyitott akkumulátor esetén a garanciális igényjogosultság érvényét veszti.
Óvja az akkut hőségtől (pl. hosszan tartó napsugárzástól), tűztől és vízbe merüléstől. Ne tárolja vagy működtesse az akkut forró vagy gyúlékony anyagok közelében. Robbanásveszélyes.
 Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai
kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői
közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. Az
ezzel kapcsolatos rövidzárlatok következtében fellépő károkért a Bosch céggel szemben fennálló minden garanciális igényjogosultság érvényét veszti.
 A töltőkészüléket és az akkumulátort ne helyezze éghető anyagok közelébe. Az akkumulátort csak száraz állapotban, és nem tűzveszélyes helyen töltse. A töltés közben fellépő melegedés hatására tűzveszély áll fenn.
 Az eBike akkut felügyet alatt szabad csak tölteni.
 Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék
léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe jutott az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet.
Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül
egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy
égéses bőrsérüléseket okozhat.
 Az akkumulátorokat nem szabad mechanikus lökéseknek kitenni. Ekkor fennáll a veszély, hogy az akkumulátor
megrongálódik.
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 Az akku sérülés vagy szakszerűtlen használat következtében gőzt bocsáthat ki. Engedjen be friss levegőt
és panasz esetén forduljon orvoshoz. A gőz a légutakat
ingerelheti.
 Az akkumulátort csak eredeti Bosch töltőkészülékekkel töltse. Ha nem eredeti Bosch töltőkészülékeket használ, akkor egy tűz keletkezését nem lehet kizárni.
 Az akkumulátort csak eredeti Bosch eBike-hajtórendszerrel felszerelt eBike-okkal használja. Az akkumulátort csak így lehet a veszélyes túlterheléstől megóvni.
 Csak eredeti Bosch akkumulátorokat használjon, amelyek használatát a gyártó az Ön eBike-jához engedélyezte. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat. Más akkumulátorok használata esetén Bosch semmiféle felelősséget és szavatosságot nem
vállal.
 A csomagtartó akkumulátort ne használja fogófelületként. Ha az eBike kerékpárt az akkumulátornál fogva megemeli, az akkumulátor megsérülhet.
 Olvassa el és vegye figyelembe az eBike rendszer összes üzemeltetési útmutatójában és eBike-ja üzemeltetési útmutatójában található biztonsági előírásokat és
utasításokat.
 Tartsa távol az akkumulátort a gyerekektől.

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása
Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az ábráknak
az ábrákat tartalmazó oldalon.
A kerékpár részeinek ábrázolása az akkumulátor és tartói
kivételével mind sematikus ábrázolás és eltérhez az Ön eBikejától.
1 A csomagtartó-akkumulátor tartója
2 Csomagtartó-akkumulátor
3 Üzemeltetési és feltöltési szintjelző display
4 Be-/ki-gomb
5 Az akkumulátorzár kulcsa
6 Akkumulátorzár
7 A standard akkumulátor felső tartója
8 Standard akkumulátor
9 A standard akkumulátor alsó tartója
10 Fedősapka (csak 2 akkumulátorral rendelkező eBike
kerékpárok esetén a csomag része)
11 Töltőkészülék
12 Hüvely a töltőkészülék csatlakozódugójához
13 Töltőcsatlakozó fedél
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Műszaki adatok
Lithium-ion-akkumulátor
Cikkszám
– Standard akkumulátor

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 (por és fröccsenő
víz ellen védett kivitel)

V=
Ah
Wó
°C
°C

36
8,2
300
–10...+40
–10...+60

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

°C
kg

0...+40
2,0/2,4
IP 54 (por és fröccsenő
víz ellen védett kivitel)

0...+40
2,5/2,6
IP 54 (por és fröccsenő
víz ellen védett kivitel)

– Csomagtartó-akkumulátor
Névleges feszültség
Névleges kapacitás
Energia
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Megengedett töltési hőmérséklet
tartomány
Súly, kb.
Védettségi osztály

PowerPack 300

Összeszerelés
 Az akkumulátort csak tiszta felületekre tegye le. Mindenek előtt előzze meg a töltő csatlakozóhüvely és az érintkezők például homok vagy föld által történő elszennyeződését.

Az akkumulátor ellenőrzése az első használat
előtt
Ellenőrizze az akkumulátort, mielőtt azt először feltölti vagy
az eBike-jával használja.
Az akkumulátor bekapcsolásához nyomja meg a 4 be-/kikapcsoló gombot. Ha a 3 feltöltési szintjelző display egyik LED-je
sem gyullad fel, akkor lehet, hogy az akkumulátor megrongálódott.
Ha a 3, feltöltési szintjelző displayen legalább egy, de nem valamennyi LED világít, akkor az első használat előtt töltse fel
teljesen az akkumulátort.
 Ha egy akkumulátor megrongálódott, ne töltse fel és ne
használja. Forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.

Az akkumulátor felszerelése
 Csak az eBike-ja szállítmányához mellékelt vagy azzal
azonos felépítésű eredeti Bosch töltőkészüléket használjon. Csak ez a töltőkészülék van pontosan beállítva az
Ön eBike-jában alkalmazásra kerülő lithium-ionos-akkumulátor töltésére.
Megjegyzés: Az akkumulátor részben feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az
első alkalmazás előtt töltse fel teljesen a töltőkészülékkel az
akkumulátort.
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Az akkumulátor feltöltéséhez olvassa el és tartsa be a töltőkészülék Üzemeltetési útmutatójában leírtakat.
Az akkumulátort mind a kerékpártól elválasztva, mind a kerékpáron bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy ez lerövidítené
az élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nincs káros
hatással az akkumulátorra.
Az akkumulátor egy hőmérsékletellenőrző berendezéssel van
felszerelve, amely az akkumulátor töltését csak 0 °C és 40 °C
közötti hőmérséklet esetén teszi lehetővé.
Ha az akkumulátor hőmérséklete a töltési hőmérséklet tartományon kívül van, a 3 feltöltési
szintjelző displayen három LED
villog. Válassza el az akkumulátort a töltőkészüléktől és várja
meg, amíg kiegyenlítődik a hőmérséklete.
Csak akkor csatlakoztassa ak akkumulátort ismét a töltőkészülékhez, ha már visszaállt a megengedett töltési hőmérséklet tartományba.
Feltöltési szintjelző display
A 3 feltöltési szintjelző display öt zöld LED-je az akkumulátor
bekapcsolásakor az akkumulátor töltési szintjét mutatja.
Mindegyik LED körülbelül a kapacitás 20 %-ának felel meg. Egy
teljesen feltöltött akkumulátor esetén mind az öt LED világít.
A bekapcsolt akkumulátor töltési szintje ezen kívül a fedélzeti
számítógép kijelzőjén is kijelzésre kerül. Olvassa el és tartsa
be ehhez a hajtóegység és a fedélzeti számítógép Üzemeltetési útmutatójában leírtakat.
Ha az akkumulátor kapacitása 5 % alá sűllyed, az akkumulátoron a 3 feltöltési szintjelző display összes LED-je kialszik, de a
fedélzeti számítógép kijelzési funkciója még működik.
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Két akkumulátor használata egy eBike kerékpárhoz (opcionális)
Az eBike kerékpárt a gyártó két akkumulátorral is felszerelheti.
Ilyen esetben egy töltőaljzat nem hozzáférhető vagy a kerékpár
gyártója által zárófedéllel van ellátva. Az akkumulátort csak a
szabad töltőaljzaton keresztül töltse.
 Soha ne nyissa fel a gyártó által lezárt töltőaljzatot. Az
előzetesen lezárt töltőaljzat használata javíthatatlan károsodáshoz vezethet.
Ha a két akkumulátorral ellátott eBike kerékpárt csak egy
akkumulátorral szeretné használni, fedje le a szabad csatlakozóhely érintkezőit a mellékelt fedéllel 10, ellenkező esetben a
nyitott érintkezőkön rövidzárlat veszélye áll fenn (lásd az A és
B ábrákat).
Töltés két behelyezett akkumulátorral
Ha egy eBike kerékpárt két akkumulátorral használ, akkor a le
nem zárt aljzatban mindkét akkumulátort töltheti. A töltés során a két akku váltakozva töltődik, melynek során a rendszer
automatikusan többször vált a két akkumulátor között. A töltési idők összeadódnak.
Üzem közben a két akkumulátor lemerítése szintén váltakozva
történik.
Az akkumulátorokat a tartójukból kiemelve az egyes akkumulátorok egyedileg is tölthetők.
Töltés egy behelyezett akkumulátorral
Ha csak egy akkumulátor van behelyezve, akkor csak azt az
akkumulátort tudja tölteni, amelyik a szabad töltőaljzatra van
csatlakoztatva. A lezárt töltőaljzatú akkumulátort csak akkor
tudja tölteni, ha az akkumulátort a tartójából kiveszi.

Az akkumulátor behelyezése és kivétele
(lásd az „A”–„B” ábrát)
 Az akkumulátort és az eBike rendszert mindig kapcsolja ki, amikor az akkumulátort a tartójába beteszi vagy
onnan kiveszi.
Ahhoz, hogy az akkumulátort be lehessen tenni a tartóba, az 5
kulcsnak benne kell lennie a 6 zárban és a zárnak nyitott állapotban kell lennie.
A 8 standard akkumulátor behelyezéséhez tegye rá azt az
érintkezőkkel az eBike-on található 9 alsó tartóra (az akkumulátor a vázhoz viszonyítva legfeljebb 7°-kal megdöntött helyzetben lehet. Billentse be az akkumulátort ütközésig a 7 felső
tartóba.
A 2 csomagtartó-akkumulátor behelyezéséhez tolja azt be
az érintkezőkkel előre, amíg bepattan a csomagtartóban található 1 tartóba.
Ellenőrizze, hogy szorosan rögzítve van-e az akkumulátor.
Mindig zárja le a 6 zárral az akkumulátort, mert ellenkező esetben a zár kinyílhat és az akkumulátor kieshet a tartójából.
A lezárás után mindig húzza ki az 5 kulcsot a 6 zárból. Ezzel
meggátolhatja, hogy a kulcs kiessen, illetve azt, hogy az akkumulátort a leállított eBike-jából egy illetéktelen személy kivegye.
Bosch eBike Systems

A 8 standard akkumulátor kivételéhez kapcsolja ki azt,
majd nyissa ki az 5 kulccsal a zárat. Billentse ki az akkumulátort a 7 felső tartóból és húzza ki a 9 alsó tartóból.
A 2 csomagtartó-akkumulátor kivételéhez kapcsolja ki azt,
majd nyissa ki az 5 kulccsal a zárat. Húzza ki az akkumulátort
az 1 tartóból.

Üzemeltetés
Üzembevétel
 Csak eredeti Bosch akkumulátorokat használjon, amelyek használatát a gyártó az Ön eBike-jához engedélyezte. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és
tüzet okozhat. Más akkumulátorok használata esetén Bosch
semmiféle felelősséget és szavatosságot nem vállal.
Be- és kikapcsolás
Az akkumulátor bekapcsolása az eBike-rendszer bekapcsolásának egyik lehetősége. Olvassa el és tartsa be ehhez a hajtóegység és a fedélzeti számítógép Üzemeltetési útmutatójában
leírtakat.
Az akkumulátor, illetve az eBike-rendszer bekapcsolása előtt
mindig ellenőrizze, hogy be van-e zárva a 6 zár.
Az akkumulátor bekapcsolásához nyomja meg a 4 be-/kikapcsoló gombot. A 3 kijelző LED-jei kigyulladnak és ezzel egyidejűleg megjelenítik a töltési szintet is.
Megjegyzés: Ha az akkumulátor kapacitás 5 % alatt van, az akkumulátoron a 3 feltöltési szintjelző display LED-jei nem gyulladnak ki. Ebben az esetben csak a fedélzeti számítógépen lehet felismerni, hogy az eBike-rendszer be van kapcsolva.
Az akkumulátor kikapcsolásához nyomja meg ismét a 4 be-/
kikapcsoló gombot. A 3 kijelző LED-jei kialszanak. Az eBikerendszer ezzel szintén kikapcsolásra kerül.
Ha kb. 10 percig nem hívják le az eBike-hajtómű teljesítményét
(például mert az eBike áll) és a fedélzeti számítógépen vagy az
eBike kezelőegységen egyik gombot sem nyomják meg, az
eBike-rendszer és ezzel az akkumulátor is energiatakarékossági
meggondolásokból automatikusan kikapcsolásra kerül.
Az akkumulátort az elektronikus cellavédelem „(Electronic
Cell Protection [ECP])” védi mélykisülés, túltöltés, túlmelegedés és rövidzárlat ellen. Ha ilyen veszély áll fenn, az akkumulátort egy védőkapcsolás automatikusan kikapcsolja.
Ha a rendszer felismeri az akkumulátor meghibásodását, a 3
feltöltési szintjelző displayen
két LED villogni kezd. Forduljon
ebben az esetben egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.

Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez
Az akkumulátor élettartamát meg lehet hosszabbítani, ha azt
megfelelően ápolják és mindenek előtt helyes hőmérsékleteken tárolják.
Az akkumulátor korának növekedésével az akkumulátor kapacitása azonban minden gondos ápolás ellenére csökken.
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Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor elhasználódott. Ekkor ki lehet cserélni az akkumulátort.
Az akkumulátor utántöltése tárolás előtt és tárolás közben
Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem akarja használni, töltse fel körülbelül a teljes kapacitás 60 %-ára (a 3 feltöltési
szintjelző displayen 3 – 4 LED világít).
6 hónap elteltével ellenőrizze a töltési szintet.Ha ekkor a 3 feltöltési szintjelző displayen már csak egy LED világít, töltse fel
az akkumulátort ismét körülbelül a teljes kapacitás 60 %-ára.
Megjegyzés: Ha az akkumulátort hosszabb ideig teljesen kimerült állapotban tárolja, akkor az a csak kisebb mértékű önkisülés ellenére megrongálódhatott és a kapacitása erősen lecsökkenhet.
Az akkumulátor tartós csatlakoztatását a töltőkészülékhez
nem javasoljuk.
Tárolási feltételek
Az akkumulátort lehetőleg egy száraz, jól szellőző helyen tárolja.Óvja meg az akkumulátort a nedvességtől és a víztől.Hátrányos időjárási körülmények esetén például célszerű levenni
az akkumulátort az eBike-ról és a következő használatig zárt
helyiségekben tárolni.
Az akkumulátort –10 °C és +60 °C közötti hőmérsékleteken
lehet tárolni.Egy hosszú élettartam érdekében azonban a kb.
20 °C szobahőmérsékleten való tárolás a legelőnyösebb.
Ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a maximális tárolási hőmérsékletet. Ne hagyja például az akkumulátort nyáron
egy gépkocsiban ne tárolja közvetlen napsugárzás behatása
alatt.
Azt javasoljuk, hogy az akkumulátort a tároláshoz ne hagyja a
kerékpáron.

Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
Tartsa az akkut tisztán. Óvatosan tisztítsa nedves, puha törlőkendővel.
 Az akkut ne mártsa vízbe és ne tisztítsa vízsugárral.
Ha az akkumulátor már nem működőképes, kérjük forduljon
egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
Az akkumulátorral kapcsolatos bármilyen kérdéseivel forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.
 Jegyezze fel az 5 gyártóját és számát. A kulcs elvesztése
esetén forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.
Adja meg ehhez a kulcs gyártóját és számát.
A feljogosított kerékpár kereskedők kapcsolatfelvételi adatai
a www.bosch-ebike.com honlapon találhatók
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Szállítás
 Ha az eBike kerékpárt az autón kívül (pl. tetőcsomagtartón) szállítja, akkor a károsodások megelőzése érdekében az eBike akkumulátorát vegye ki belőle.
Az akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások
követelményei érvényesek. Hibátlan akkumulátorokat a privát felhasználó minden további feltétel nélkül jogosult az
utcán szállítani.
Ha ipari felhasználók szállítják az akkumulátort, vagy ha egy
harmadik személyt (például légi szállításnál, vagy egyéb szállításnál egy szállítóvállalat esetén) bíznak meg a szállítással,
akkor figyelembe kell venni a csomagolással és szállítással
kapcsolatos különleges követelményeket (például az ADR előírásokat). Szükség esetén a küldemény előkészítésébe egy
veszélyes áru szakembert is be lehet vonni.
Az akkumulátort csak akkor küldje el szállításra, ha a háza
hibátlan. Ragassza le a nyitott érintkezőket és úgy csomagolja
be az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne tudjon
elmozdulni. Hívja fel a csomagszállító szolgálat figyelmét arra,
hogy ez egy veszélyes árú. Kérjük tartsa be az adott országban
érvényes, ezen esetleg túlmenő előírásokat.
Az akkumulátor szállításával kapcsolatos kérdéseivel forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz. A kereskedőnél
egy megfelelő szállítási csomagolást is lehet rendelni.

Hulladékkezelés
Az akkumulátorokat, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
Az akkumulátorokat ne dobja a háztartási szemétbe!
Az akkumulátorok hulladékkezelése előtt ragasztószalaggal
ragassza le a pólusait.
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak
megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
A már nem használható akkumulátorokat kérjük adja le egy
feljogosított kerékpár kereskedőnek.
Li-Ion:
Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás”
szakaszban, Magyar–4. oldalon.

A változtatások joga fenntartva.
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Magyar–1

Biztonsági előírások
Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és
utasítást. A biztonsági előírások és utasítások
betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsági előírást és utasítást.
Az ebben az Üzemeltetési útmutatóban használt „akkumulátor”
fogalom a méretektől függetlenül mind a standard-akkumulátorokra (a kerékpár vázára felszerelt tartóra rögzített akkumulátorok), mind a csomagtartó-akkumulátorokra (a csomagtartóba
szerelt tartóra rögzített akkumulátorok) vonatkozik.
 A fedélzeti computert ne használja markolatként. Ha az
eBike-ot a fedélzeti computernél fogva emeli meg, a fedélzeti computert visszafordíthatatlanul károsíthatja.
 Ne hagyja, hogy a fedélzeti számítógép kijelzése elvonja a figyelmét. Ha nem kizárólag a közlekedésre összpontosítja a figyelmét, megnöveli a baleseti kockázatot. Ha a
támogatási szint megváltoztatásán kívül valamilyen más
adatokat akar bevinni a fedélzeti számítógépbe, álljon meg
és így adja be a megfelelő adatokat.
 Olvassa el és vegye figyelembe az eBike rendszer összes üzemeltetési útmutatójában és eBike-ja üzemeltetési útmutatójában található biztonsági előírásokat és
utasításokat.

A termék és alkalmazási
lehetőségeinek leírása
Rendeltetésszerű használat
Az Intuvia fedélzeti computer a Bosch eBike rendszer vezérlésére és a menetadatok megjelenítésére szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolt alkatrészek számozása az útmutató elején található,
ábrákat tartalmazó oldalakon található ábrákra vonatkozik.
A jelen üzemeltetési útmutató egyes ábrái az eBike felszereltségétől függően a tényleges adottságoktól csekély mértékben
eltérhetnek.
1 „i” kijelző funkció gomb
2 Kerékpárlámpa gomb
3 Fedélzeti számítógép
4 Fedélzeti számítógép tartó
5 Fedélzeti számítógép be-/kikapcsoló gomb
6 „RESET” visszaállító gomb
7 USB-csatlakozóhüvely
8 Az USB-csatlakozó védősapkája
9 Kezelőegység
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10
11
12
13
14
15

„i” kijelző funkció gomb a kezelőegységen
„–” támogatás csökkentés / lefelé lapozás gomb
„+” támogatás növelése / felfelé lapozás gomb
„WALK” tolási segítség gomb
Fedélzeti számítógép reteszelés
Fedélzeti számítógép blokkoló csavar
USB-töltőkábel (Micro A–Micro B)*

* az ábrán nem látható, külön tartozékként kapható

Fedélzeti számítógép kijelző elemek
a A hajtóegység támogatás kijelzése
b A támogatási szint kijelzése
c Világítás kijelzése
d Szöveges kijelzés
e Érték kijelzés
f Sebességmérő kijelző
g Váltási javaslat: magasabb fokozat
h Váltási javaslat: alacsonyabb fokozat
i Akkumulátor feltöltési szintjelző display

Műszaki adatok
Fedélzeti számítógép
Cikkszám
USB-csatlakozó
töltőárama, max.
USB-csatlakozó
töltőfeszültsége
USB-töltőkábel 1)
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Töltési hőmérséklet
Lítium-ion akku, belső

Intuvia
1 270 020 906/909
mA

500

V

5
1 270 016 360
–5...+40
–10...+50
0...+40
3,7
240
IP 54 (por és fröccsenő
víz ellen védett kivitel)
0,15

°C
°C
°C
V
mAó

Védelmi osztály 2)
Súly, kb.

kg

1) a standard szállítási terjedelemnek nem része
2) zárt USB-fedéllel
A Bosch eBike-rendszer FreeRTOS-t használ (lásd www.freertos.org)

Összeszerelés
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
Az eBike-akkumulátornak az eBike-ba való behelyezését és a
kivételét illetően olvassa el és tartsa be az akkumulátor Üzemeltetési útmutatójában leírtakat.
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Magyar–2

A fedélzeti számítógép behelyezése és kivétele
(lásd az „A” ábrát)
A 3 fedélzeti számítógép behelyezéséhez tolja azt be elölről
a 4 tartóba.
A 3 fedélzeti számítógép kivételéhez nyomja meg a 14 reteszelést és tolja ki a számítógépet előrefelé a 4 tartóból.
 Ha az eBike-ot leállítja, vegye ki belőle a fedélzeti számítógépet.
A fedélzeti számítógépet a tartóban a kivétel ellen biztosítani
lehet. Ehhez szerelje le a 4 tartót a kormányról. Tegye be a fedélzeti számítógépet a tartóba. Csavarozza be alulról a 15
blokkoló csavart (M3-as menet, 8 mm hosszú) a tartóban erre
a célra kialakított menetbe. Szerelje fel a tartót ismét a kormányra.

Üzemeltetés
Üzembevétel
Előfeltételek
Az eBike rendszert csak a következő feltételek teljesülése
esetén lehet aktiválni:
– Elegendő mértékben feltöltött akkumulátor van behelyezve (lásd az akkumulátor üzemeltetési útmutatóját).
– A fedélzeti computer helyesen van behelyezve a tartóba
(lásd „A fedélzeti számítógép behelyezése és kivétele”,
Magyar–2. oldalon).
– A sebességérzékelő helyesen van csatlakoztatva (lásd a
meghajtóegység üzemeltetési útmutatóját).
Az eBike-rendszer be és kikapcsolása
Az eBike-rendszer bekapcsolásához a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
– Ha a fedélzeti számítógép a tartóba való behelyezéskor
már be van kapcsolva, az eBike-rendszer automatikusan
bekapcsolásra kerül.
– Behelyezett fedélzeti számítógép és behelyezett eBike-akkumulátor mellett nyomja meg egyszer röviden a fedélzeti
számítógép 5 be-/kikapcsoló gombját.
– Behelyezett fedélzeti számítógép mellett nyomja meg az
eBike-akkumulátor be-/kikapcsoló gombját (lásd az akkumulátor Üzemeltetési útmutatóját).
A hajtómű aktiválódik, mihelyt Ön rálép a pedálra (kivéve a tolási segítség funkció esetén, illetve „OFF” támogatási szintnél). A motorteljesítmény a fedélzeti computeren beállított támogatási szintnek megfelelően kerül meghatározásra. Mihelyt a rendszer aktiválásra kerül, rövid időre megjelenik a kijelzőn a(z) „Active Line/Performance Line” kijelzés.
Mihelyt normális üzemben abbahagyja a pedál hajtását, vagy
mihelyt eléri a 25/45 km/ó sebességet, az eBike-hajtómű által nyújtott támogatás kikapcsolásra kerül. A hajtómű ismét
automatikusan aktiválásra kerül, mihelyt Ön ismét rálép a pedálra és a sebesség 25/45 km/ó alatt van.
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Az eBike-rendszer kikapcsolásához a következő lehetőségek
állnak rendelkezésre:
– Nyomja meg a fedélzeti számítógép 5 be-/kikapcsoló
gombját.
– Kapcsolja ki a az akku be-/kikapcsoló gombjával az eBikeakkumulátorát (lásd az akkumulátor Üzemeltetési útmutatóját).
– Vegye ki a fedélzeti számítógépet a tartóból.
Ha az eBike kb. 10 percig nem mozog és a fedélzeti számítógépen egy gombot sem nyomnak le, akkor az eBike rendszer
energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol.

eShift (opcionális)
eShift alatt az eBike rendszerhez csatlakoztatott automatikus
váltórendszert értjük. A kerékpáros maximális támogatása érdekében az „eShift” funkcióhoz hozzá van igazítva a funkciók
kijelzője és az alapbeállítások menü.
eShift és NuVinci H|Sync
Az előre definiált kívánt tekerési frekvencián automatikusan
beállításra kerül az adott sebességhez optimális fokozat. Manuális módban több fokozat között lehet választani.
„ NuVinci Cadence” (NuVinci pedálfordulatszám) üzemmódban a kezelőegység „–” és „+” gombjaival tudja a kívánt
fordulatszámot növelni és csökkenteni. A „–” vagy „+” gombokat lenyomva tartva a pedálfordulatszám öt egységnyi lépésközzel változik. A kívánt fordulatszám megjelenik a kijelzőn.
„ NuVinci Gear” (NuVinci fokozat) üzemmódban a kezelőegység „–” és „+” gombjaival meghatározott áttétekbe tud
fel és le váltani. Az aktuálisan alkalmazott áttét (fokozat) megjelenik a kijelzőn.
eShift SRAM DD3 Pulse váltóval
Az SRAM DD3 Pulse agyváltó sebességfüggően dolgozik. Ennek során az agyváltó három fokozatának egyike a láncváltón
beállított fokozattól függetlenül, automatikusan kiválasztódik
„ Gear: Auto” (Automatikus fokozatválasztás).
A kijelzőn az agyváltó minden fokozatváltásánál rövid időre
megjelenik a beváltott fokozat.
Ha az eBike-ot 10 km/h-nál nagyobb sebességről fékezik le,
akkor a rendszer automatikusan visszaváltható egy beállított
„Start gear” (Indító fokozat). A „Start gear” (Indító fokozat) az alapbeállítások menüben állítható be (lásd „Az alapbeállítások kijelzése/beállítása”, Magyar–5. oldalon).
A „ Gear (Fokozat)” üzemmódban a kezelőegység „–” és
„+” gombjaival lehet több előre meghatározott áttét között
fel- és leváltani. A mindenkori beállított áttét (fokozat) a kijelzőn is megjelenik.
A rendszer a „ Gear” (Fokozat) manuális módban is automatikusan visszaváltható egy beállított „Start gear” (Indító
fokozat).
Mivel a meghajtóegység felismeri a fokozatot és emiatt rövid
időre mérsékli a motor támogatását, így terhelés alatt vagy
hegynek felfelé is bármikor lehet váltani.
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Magyar–3
eShift Shimano Di2 váltóval
Shimano eShift esetén a fokozat váltása a Shimano vezérlőkarral történik.
A kijelzőn az agyváltó minden fokozatváltásánál rövid időre
megjelenik a beváltott fokozat.
Mivel a meghajtóegység felismeri a fokozatot és emiatt rövid
időre mérsékli a motor támogatását, így terhelés alatt vagy
hegynek felfelé is bármikor lehet váltani.
Ha az eBike-ot 10 km/h-nál nagyobb sebességről fékezik le,
akkor a rendszer automatikusan visszaváltható egy beállított
„Start gear” (Indító fokozat). A „Start gear” (Indító fokozat) az alapbeállítások menüben állítható be (lásd „Az alapbeállítások kijelzése/beállítása”, Magyar–5. oldalon).

A fedélzeti számítógép kijelzései és beállításai
A fedélzeti számítógép energiaellátása
Ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a 4, tartóba és az
eBike-ba egy kielégítő mértékben feltöltött eBike-akkumulátor
van behelyezve és az eBike-rendszer be van kapcsolva, a fedélzeti számítógépet az eBike-akkumulátor látja el energiával.
Ha a fedélzeti számítógépet kiveszik a 4 tartójából, az energiaellátást egy belső akkumulátor veszi át. Ha a belső akkumulátor a fedélzeti számítógép bekapcsolásakor gyenge, 3 másodpercre megjelenik a „Attach to bike” (Kerékpárhoz csatlakoztatás) kijelzés a d kijelzőn. Ezután a fedélzeti számítógép
ismét kikapcsolásra kerül.
A belső akkumulátor feltöltéséhez tegye be a fedélzeti számítógépet ismét a 4 tartóba (ha be van helyezve egy akkumulátor az eBike-ba). Kapcsolja be az akku be-/kikapcsoló gombjával az eBike-akkumulátorát (lásd az akkumulátor Üzemeltetési
útmutatóját).
A fedélzeti számítógépet az USB-csatlakozón keresztül is fel
lehet tölteni. Nyissa ki ehhez a 8 védősapkát. Kapcsolja össze
a fedélzeti számítógép 7 USB-csatlakozóját egy megfelelõ
USB-kábelen át egy a kereskedelemben kapható USBtöltõkészülékkel (nem része a standard szállítmánynak) vagy
egy számítógép USB-csatlakozójával (5 V töltõfeszültség;
max. 500 mA töltõáram). A fedélzeti számítógép d szöveges
kijelzőjén megjelenik az „USB connected” (USB-hez csatlakoztatva) kijelzés.
A fedélzeti számítógép be és kikapcsolása
A fedélzeti számítógép bekapcsolásához nyomja meg röviden az 5 be-/kikapcsoló gombot. A fedélzeti számítógépet akkor is be lehet kapcsolni (kielégítõ mértékben feltöltött belsõ
akkumulátor esetén), ha nincs behelyezve a tartóba.
A fedélzeti számítógép kikapcsolásához nyomja meg az 5
be-/kikapcsoló gombot.
Ha a fedélzeti számítógép nincs behelyezve a tartóba, akkor
ha 1 percig nem nyomnak meg egy gombot sem, akkor energiatakarékossági meggondolásokból automatikusan kikapcsolódik.
 Ha az eBike kerékpárt több hétig nem használja, akkor
a fedélzeti számítógépet vegye le a tartójáról. A fedélBosch eBike Systems

zeti számítógépet száraz környezetben, szobahőmérsékleten tárolja. Rendszeresen töltse fel a fedélzeti számítógép
akkumulátorát.
Akkumulátor feltöltési szintjelző display
Az i akkumulátor feltöltési szintjelzõ display az eBike akkumulátor töltési szintjét jelzi, nem a fedélzeti számítógépe belsõ
akkumulátorjáét. Az eBike-akkumulátor töltési szintjét a
magán az eBike-akkumulátoron található LED-ekrõl is le lehet
olvasni.
Az i kijelzőn az akkumulátor jelében minden egyes sáv körülbelül a kapacitás 20 %-ának felel meg:
Az eBike-akkumulátor teljesen fel van töltve.
Az eBike-akkumulátort utána kell tölteni.
A feltöltési szintjelzõ display LED-jei az akkumulátoron kialszanak. A hajtómű támogatásához szükséges kapacitás elfogyott és a támogatás most finom
átmenettel lekapcsolásra kerül. A megmaradt kapacitást a rendszer most a lámpák és a fedélzeti számítógép rendelkezésre bocsátja, a kijelzõ villog.
Az eBike-akkumulátor kapacitása a kerékpárlámpák
fényének fenntartására még körülbelül 2 órára elég.
További felhasználók (például automata váltómű,
külső berendezések feltöltése az USB-csatlakozón
keresztül) itt nem kerülnek figyelembevételre.
Ha a fedélzeti számítógépet kiveszik a 4 tartóból, a legutoljára
kijelzett akkumulátor töltési szint marad tárolva.
Ha az eBike két akkumulátorral üzemel, akkor az akku töltési
szint kijelzője i mindkét akku töltöttségi szintjét kijelzi.
OF Ha az eBike-ba két akku van behelyezve, és mindkettőt a kerékpáron tölti, akMPH
KM/
kor a kijelzőn mindkét akku töltésének
előrehaladása megjelenik (az ábrán éppen a bal oldali akku töltése folyik). Az
akku villogó jelzéséről megismerheti,
melyik akku töltése folyik éppen.
A támogatási szint beállítása
A 9 kezelőegységen be lehet állítani, hogy az eBike-hajtómű
mennyire támogassa Önt a pedálozás során. A támogatási
szintet bármikor, menet közben is, meg lehet változtatni.
Megjegyzés: Egyedi kiviteleknél az is előfordul, hogy a támogatási szint előre be van állítva, és nem lehet megváltoztatni.
Az is lehetséges, hogy az itt megadottnál kevesebb támogatási szint áll rendelkezésre.
Legfeljebb a következő támogatási szintek állnak rendelkezésre:
– „OFF”: a motortámogatás ki van kapcsolva, az eBike-ot
egy szokványos kerékpárhoz hasonlóan csak pedálozással
lehet mozgatni. A tolássegítő ebben a támogatási fokozatban nem kapcsolható be.
– „ECO”: maximális hatásfokú effektív támogatás a maximális hatótávolsághoz
– „TOUR”: egyenletes támogatás, hosszabb túrákhoz
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Magyar–4
– „SPORT”: erőteljes támogatás, sportos hajtáshoz hegyesvölgyes útvonalakon és a városi közlekedésben
– „TURBO”: maximális támogatás magas lépésfrekvenciákig, sportos hajtáshoz
A támogatási szint növeléséhez nyomja meg annyiszor a „+”
12 gombot a kezelőegységen, amíg a kívánt támogatási szint
a b kijelzőn megjelenik. A támogatási szint csökkentéséhez a
„–” 11 gombot kell megnyomni.
A lehívott motorteljesítmény az a kijelzőn jelenik meg. A maximális motorteljesítmény a kiválasztott támogatási szinttől függ.
Ha a fedélzeti számítógépet kiveszik a 4 tartóból, a legutoljára
kijelzett támogatási szint tárolva marad, a motorteljesítmény
a kijelzése üressé válik.
Az eBike-rendszer és a váltók kapcsolata
Az eBike-hajtóművel a sebességváltókat ugyanúgy kell használni, mint egy szokványos kerékpárnál (ügyeljen ekkor az
eBike-ja Üzemeltetési útmutatójára).
A sebességváltó típusától függetlenül cészerű a sebességváltásnál rövid időre abbahagyni a pedálozást. Ez megkönnyíti a
váltást és a hajtóműval kapcsolódó egységek elhasználódását
is csökkenti.
A helyes fokozat kiválasztásával azonos erőfeszítés mellett
megnövelheti a sebességet és a hatótávolságot.
Ezért hajtsa végre a váltási javaslatokat, amelyek a g és h kijelzésekkel a kijelzőn megjelennek. Ha a g kijelzés jelenik meg,
kapcsoljon alacsonyabb lépésfrekvencia mellett egy magasabb fokozatra. Ha a h kijelzés jelenik meg, kapcsoljon magasabb lépésfrekvencia mellett egy alacsonyabb fokozatra.
A kerékpárlámpák be és kikapcsolása
Annál a kivitelnél, amelynél a kerékpár lámpáinak az eBikerendszer az áramforrása, a fedélzeti számítógépen elhelyezett 2 gombbal az első és a hátsó világítást egyidejűleg be- és
egyidejűleg ki lehet kapcsolni.
A világítás bekapcsolásakor a szöveges kijelzõn kb. 1 másodpercre megjelenik a „Lights on” (Világítás be) és a kikapcsoláskor a „Lights off” (Világítás ki) a d szöveges kijelzőn.
A lámpák bekapcsolt voltát a c világítási szimbólum jelzi.
A kerékpárlámpák be- és kikapcsolása nincs befolyással a kijelzők háttérvilágítására.
Tolási segítség ki-/bekapcsolása
A tolási segítség funkció megkönnyítheti a kerékpár tolását.
A sebesség ennél a funkciónál a bekapcsolt fokozattól függ és
maximum 6 km/h lehet. A tolási segítség funkció használatakor minél alacsonyabb a kiválasztott fokozat, annál kisebb a
sebesség (teljes teljesítmény mellett).
 A tolási segítség funkciót csak az eBike tolása esetén
szabad használni. Ha az eBike kerekei a tolási segítség
funkció használata során nem érintkeznek a talajjal, sérülésveszély áll fenn.
A tolási segítség aktiválásához nyomja meg röviden a fedélzeti computeren a „WALK” gombot. Aktiválás után
3 másodpercen belül nyomja meg a „+” gombot, és tartsa lenyomva. Az eBike hajtóműve bekapcsolásra kerül.
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Megjegyzés: A tolássegítő az „OFF” támogatási fokozatban
nem kapcsolható be.
A tolási segítség kikapcsolásra kerül, ha a következő események egyike bekövetkezik:
– Engedje el a „+” 12 gombot,
– ha az eBike kerekei leblokkolnak (például fékezés miatt,
vagy ha nekiment egy akadálynak),
– ha a sebesség túllépi a 6 km/órát.
Megjegyzés: Bizonyos rendszereknél a tolási segítség a
„WALK” gomb megnyomásával közvetlenül indítható.

A fedélzeti számítógép kijelzései és beállításai
Sebesség- és távolságkijelzések
A sebességmérõ kijelzõje f mindig az aktuális sebességet
jelzi.
A funkciós kijelzõn (a d szöveges kijelző és az e érték kijelző
kombinációja) a következõ funkciók állnak rendelkezésre:
– „Clock” (Óra): Pillanatnyi időpont
– „Max. speed” (Max. sebesség): Az utolsó visszaállítás
óta elért legnagyobb sebesség
– „Avg. speed” (Átl. sebesség): Az utolsó visszaállítás óta
elért átlagsebesség
– „Trip time” (Utazás időtartama): Az utolsó visszaállítás
óta megtett menetidõ
– „Range” (Tartomány): A meglévõ akkumulátortöltéssel
elõreláthatóan megtehetõ út (hatótávolság, az eddigiekkel
azonos feltételek, tehát például támogatási szint, útprofil
stb. mellett)
– „Odometer” (Kilométeróra): Az eBike-kal eddig megtett
út hossza (nem állítható vissza)
– „ NuVinci Cadence/Gear” (NuVinci pedálfordulatszám/fokozat): ez a menüpont csak Nu Vinci H|Sync automata meghajtás esetén jelenik meg.
Az „i” gombot 1 másodpercnél hosszabban nyomva tartva
az információs menü minden menüpontjából előhívhatja a
NuVinci menüpontot.
A „ NuVinci Cadence” (NuVinci pedálfordulatszám)
módból a „ NuVinci Gear” (NuVinci fokozat) üzemmódba váltáshoz nyomja meg 1 másodperc hosszan az „i”
gombot.
A „ NuVinci Gear” (NuVinci fokozat) módból a
„ NuVinci Cadence” (NuVinci pedálfordulatszám)
módba való váltáshoz elég az „i” gombot röviden megnyomni.
Az alapértelmezett beállítás a „ NuVinci Cadence”
(NuVinci pedálfordulatszám).
Range

Odometer

NuVinci Cadence

(1 s)
(1 s)

NuVinci Gear
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– „Gear” (Fokozat): ez a menüpont csak Shimano Di2 agyváltó esetén jelenik meg. A kijelzőn az aktuálisan használt
váltófokozat jelenik meg. A kijelzőn minden váltásnál rövid
időre megjelenik az a fokozat, amelyre átváltott.
– „ Gear: Auto” (Automatikus fokozatválasztás): ez a
menüpont csak SRAM-automata hajtás esetén jelenik meg.
Range

Odometer

Gear: Auto

(1 s)

(1 s)
(1 s)
Gear

Az „i” gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig nyomva
tartva tud az „ Gear: Auto” (Automatikus fokozatválasztás) automata mód és a „ Gear” (Fokozat) manuális
mód között oda-vissza váltani.
Ha manuális módban az első fokozatban van, akkor a „–” 11
gomb megnyomásával is átválthat az „ Gear: Auto” (Automatikus fokozatválasztás) módba. A „–” 11 gomb ismételt megnyomásával visszaválthat a manuális módba. Manuális módba a „+” 12 gomb megnyomásával is átválthat.
– „Trip distance” (Utazás távolsága): Az utolsó visszaállítás óta megtett út
A kijelzési funkcióra való átváltáshoz nyomja meg a fedélzeti számítógépen az „i” 1 gombot vagy a kezelőegységen az
„i” 10 gombot, hogy a kívánt funkció kerüljön kijelzésre.
A „Trip distance” (Utazás távolsága), a „Trip time” (Utazás
időtartama) és az „Avg. speed” (Átl. sebesség) visszaállításához váltson át ezen funkciók közül az egyikre , majd tartsa
addig benyomva a „RESET” 6-gombot, hogy a kívánt funkció
kerüljön kijelzésre. Ekkor mindkét másik funkció is visszaállításra kerül.
A „Max. speed” (Max. sebesség) visszaállításához váltson
át erre a funkcióra, majd tartsa addig benyomva a „RESET” 6
gombot, amíg a kijelzés visszaáll nullára.
A „Range” (Tartomány) visszaállításához váltson át erre a
funkcióra, majd tartsa addig benyomva a „RESET” 6 gombot,
amíg a kijelzés visszaáll a gyárban beállított értékre.
Ha a fedélzeti számítógépet kiveszik a 4 tartóból, minden érték tárolva van és azokat a displayen továbbra is meg lehet jeleníteni.
Az alapbeállítások kijelzése/beállítása
Az alapbeállítások kijelzése és módosítása attól függetlenül lehetséges, hogy a fedélzeti számítógép be van-e helyezve a 4
tartóba, vagy sem. Bizonyos beállítások csak behelyezett fedélzeti számítógép mellett láthatók, illetve módosíthatók. Az eBike
felszereltségétől függően egyes menüpontok hiányozhatnak.
Az Alapbeállítások menü felhívásához tartsa egyidejűleg addig benyomva a „RESET” 6 gombot és az „i” 1 gombot, amíg
a d szöveges kijelzőben megjelenik a „Configuration” (Beállítások) üzenet.
Bosch eBike Systems

Az egyes alapbeállítások közötti átváltáshoz nyomja meg
annyiszor a fedélzeti számítógépen az „i” 1 gombot, hogy
megjelenjen a kívánt alapbeállítás. Ha a fedélzeti számítógép
be van helyezve a 4 tartóba, akkor ehhez a kezelõegység „i”
10 gombját is használhatja.
Az alapbeállítások megváltoztatása: ha egy értéket csökkenteni akar, illetve lefelé akar lapozni, nyomja meg az 5 be-/
kikapcsolót a „–” kijelzés mellett, ha pedig meg akarja növelni az adott értéket, vagy felfelé akar lapozni, nyomja meg a 2
Világítás gombot a „+” kijelzés melett.
Ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a 4 tartóba, akkor
a változtatáshoz a kezelõegységen található „–”11, illetve
„+” 12 gombot is használhatja.
Ha ki akar lépni ebbõl a funkcióból és menteni akarja a megváltoztatott beállítást, nyomja be 3 másodpercre a „RESET” 6
gombot.
A következõ alapbeállítások között lehet választani:
– „– Clock +” (óra): Itt beállíthatja a pillanatnyi idõpontot.
A beállító gombok hosszabb megnyomása felgyorsítja az
idõpont változását.
– „– Wheel circum. +” (kerék ker.): Itt a gyártó által elõre
beállított értéket legfeljebb ±5 %-kal megváltoztathatja.
Ez a menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti
számítógép be van helyezve a tartóba.
– „– English+” (angol): a szöveges kijelzés nyelvét meg lehet változtatni. Német, angol, francia, spanyol, olasz, portugál, svéd, holland és dán nyelv között lehet választani.
– „– Unit km/mi +” (egység km/mérf.): Itt a sebesség és a
távolságok km-ben vagy mérföldben történõ kijelzése között lehet választani.
– „– Time format +” (időformátum): Az idõpontot a 12órás vagy 24-órás formátumban lehet kijelezni.
– „– Shift recom. on/off +” (váltási javaslat be/ki): A váltási javaslatok kijelzését be vagy ki lehet kapcsolni.
– „Power-on hours” (Bekapcsolt órák száma): Az eBikekal megtett összes idõ (nem változtatható meg)
– „Gear calibration” (Fokozatkalibrálás) (csak NuVinci
H|Sync esetén): itt tudja a fokozatmentes meghajtás kalibrálását elvégezni. A kalibrálást a „kerékpárlámpa” gomb
megnyomásával erősítse meg. Ezután kövesse az utasításokat.
Probléma esetén kerékpározás közben is szükség lehet a
fokozat kalibrálására. Ekkor is a „kerékpárlámpa” gomb
megnyomásával erősítse meg a kalibrálást, majd kövesse a
kijelzőn megjelenő utasításokat.
Ez a menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti
számítógép be van helyezve a tartóba.
– „– Start gear +” (Indító fokozat): Itt határozható meg az
indulási fokozat. „––” állásban az automatikus visszaváltás funkció ki van kapcsolva. Ez a menüpont csak
Sram DD3 Pulse és Shimano Di2 rendszer esetén jelenik
meg. Ez a menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a tartóba.

1 270 020 XBI | (11.4.16)

Magyar–6
– „Gear adjustment” (Fokozat beállítása): Ezzel a menüponttal végezhető el a Shimano Di2 finombeállítása. Az
előírt beállítási tartományt a váltó gyártójának üzemeltetési útmutatójából tudhatja meg. A finombeállítást végezze
el, ha szokatlan zajt érzékel a váltóból. Ezzel megakadályozhatja a váltó idő előtti kopását és a váltási viselkedés
esetleges hátrányos befolyásolását, ami kedvezőtlen esetben akár bukáshoz is vezethet. Ez a menüpont csak a
Shimano Di2 esetén jelenik meg. Ez a menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a tartóba.
– „Displ. vx.x.x.x”: Ez a kijelzõ szoftver változata.
– „DU vx.x.x.x”: Ez a hajtóegység szoftver változata. Ez a
menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a tartóba.
– „DU # xxxxxxxxx”: a meghajtó egység sorozatszáma. Ez a
menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a tartóba.
Hibakód kijelzés
Az eBike-rendszer komponensei folyamatosan automatikus
felülvizsgálatra kerülnek. Egy hiba érzékelése esetén a d szöveges kijelzõn megjelenik a megfelelõ hibakód.
Nyomjon meg egy tetszõleges gombot a 3 fedélzeti számítógépen vagy a 9 kezelõegységen, hogy visszatérjen a standard
kijelzéshez.
Kód
410

414
418

419
422
423
424
426

430
431

– „
Service MM/YYYY”: Ez a menüpont akkor jelenik
meg, ha a kerékpár gyártója a kötelező szerviz időpontját
előírta.
– „
Serv. xx km/mi”: Ez a menüpont akkor jelenik meg,
ha a kerékpár gyártója a szerviz időpontját egy meghatározott futásteljesítmény elérése esetén előírta.
– „Bat. vx.x.x.x”: Ez az akkumulátor szoftver változata. Ez a
menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a tartóba.
– „1. Bat. vx.x.x.x”: 2 akku használata esetén ez az egyik akku szoftververziója. Ez a menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a tartóba.
– „2. Bat. vx.x.x.x”: 2 akku használata esetén ez a másik akku szoftververziója. Ez a menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a tartóba.
– „Gear vx.x.x.x”: ez az automata meghajtás szoftverváltozata. Ez a menüpont csak akkor kerül kijelzésre, ha a fedélzeti számítógép be van helyezve a tartóba. Ez a menüpont
csak automata meghajtás esetén jelenik meg.

A hiba fajtájától függően a hajtómű szükség esetén automatikusan lekapcsolásra kerül. A kerékpárral a hajtómű segítsége
nélkül azonban mindig tovább lehet haladni. A további utazások előtt az eBike-ot ellenőrizni kell.
 Minden javítással kizárólag egy erre feljogosított
kerékpár-kereskedőt bízzon meg.

A hiba oka
Elhárítás módja
A fedélzeti számítógép egy vagy több Ellenőrizze, hogy gombok be vannak-e ékelődve, ez például a szennyzőgombja leblokkolt.
dés következményeként léphet fel. Szükség esetén tisztítsa meg a gombokat.
Összeköttetési probléma a kezelőegy- Ellenőriztesse a csatlakozásokat és összeköttetéseket
séggel
A kezelőegység egy vagy több gombja Ellenőrizze, hogy gombok be vannak-e ékelődve, ez például a szennyzőleblokkolt.
dés következményeként léphet fel. Szükség esetén tisztítsa meg a gombokat.
Konfigurációs hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Összeköttetési probléma a hajtóegy- Ellenőriztesse a csatlakozásokat és összeköttetéseket
séggel
Összeköttetési probléma az eBikeEllenőriztesse a csatlakozásokat és összeköttetéseket
akkumulátorral
Kommunikációs hiba a komponensek Ellenőriztesse a csatlakozásokat és összeköttetéseket
között
Belső időtúllépési hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. Ilyen hiba felléptekor az alapbeállítások menüben nem lehet a kerék kerületét megjeleníteni vagy beállítani.
A fedélzeti számítógép belső akkumu- Töltse fel a fedélzeti számítógépet (a tartóban vagy az USB-csatlakozón
látora kimerült
keresztül)
Szoftver változat hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
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Kód
440
450
460

490
500
502

503
510
511
530

531
540

550
580
591

592
593
595, 596

602

602

A hiba oka
Belső hiba a hajtóegységben

Elhárítás módja
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Belső szoftver-hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Hiba az USB-csatlakozónál
Húzza ki a kábelt a fedélzeti computer USB-csatlakozójából. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
A fedélzeti számítógép belső hibája
Ellenőriztesse a fedélzeti számítógépet
Belső hiba a hajtóegységben
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Hiba a kerékpárlámpákban
Ellenőrizze a lámpákat és a hozzátartozó vezetékeket. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch
eBike-kereskedőjével.
Hiba a sebesség érzékelőben
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Belső érzékelő hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Belső hiba a hajtóegységben
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Akkumulátor hiba
Kapcsolja ki az eBike-ot, vegye ki belőle, majd ismét tegye bele vissza az
eBike-akkumulátort. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Konfigurációs hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Hőmérséklethiba
Az eBike a megengedett hőmérséklet tartományon kívül van. Kapcsolja ki
az eBike-rendszert, hogy a hajtóegység lehűljön, illetve felmelegedjen
annyira, hogy belül legyen a megengedett hőmérséklet tartományon.
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
A rendszer egy nem megengedett
Távolítsa el a fogyasztót. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra
fogyasztót ismert fel.
is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Szoftver változat hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Hitelesítési hiba
Kapcsolja ki az eBike-rendszert. Vegye ki, majd tegye be ismét az akkumulátort. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Nem kompatibilis alkatrész
Szereljen fel kompatibilis kijelzőt. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Konfigurációs hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Kommunikációs hiba
Ellenőrizze a meghajtás kábelezését, majd indítsa újra a rendszert. Ha a
probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Belső akkumulátor-hiba a töltési folya- Válassza le a töltőkészüléket az akkumulátorról. Indítsa újra az eBikemat közben
rendszert. Tegye fel a töltőkészüléket az akkumulátorra. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Belső akkumulátor-hiba
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.

Bosch eBike Systems
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A fedélzeti számítógép belső hibája

Elhárítás módja
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Az eBike a megengedett hőmérséklet tartományon kívül van. Kapcsolja ki
az eBike-rendszert, hogy a hajtóegység lehűljön, illetve felmelegedjen
annyira, hogy belül legyen a megengedett hőmérséklet tartományon.
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Válassza le a töltőkészüléket az akkumulátorról. Hagyja az akkumulátort
lehűlni. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch
eBike-kereskedőjével.
Ellenőrizze a vezetékeket. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Cserélje ki a töltőkészüléket. Lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Kapcsolja ki az eBike-rendszert. Vegye ki, majd tegye be ismét az akkumulátort. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével.
Lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével, hogy az aktualizálja a
szoftvert.
Tartsa be a váltó gyártója által mellékelt használati útmutatóban foglaltakat.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be és indítsa ezzel újra az eBike-rendszerét.

Külső berendezések energiaellátása az USB-csatlakozón át
A legtöbb olyan berendezést, amelyet USB-n át is el lehet látni
energiával (pl. különböző mobiltelefonok), az USB-csatlakozón keresztül is lehet üzemeltetni, illetve feltölteni.
A töltésnek előfeltétele, hogy a fedélzeti számítógép és egy kielégítő mértékben feltöltött akkumulátor be legyen helyezve
az eBike-ba.
Nyissa ki a fedélzeti számítógépen az USB-csatlakozó 8 védősapkáját. Kapcsolja össze a külső készülék USB-csatlakozóját
egy Micro A–Micro B USB-töltőkábelen (kapható a Bosch
eBike forgalmazójánál) át a fedélzeti számítógép 7 USB-csatlakozójával.
Az eszköz lecsatlakoztatása után az USB-aljzatot a 8 védőfedéllel gondosan újra le kell zárni.
 Az USB-csatlakozás nem vízhatlan kapcsolódási mód.
Esőben kerékpározva tilos külső eszközt csatlakoztatni, és az USB-aljzatot a 8 védőfedéllel teljesen le kell
zárni.
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Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
A komponenseket, beleértve a hajtóegységet is, nem szabad
vízbe meríteni vagy nagynyomású tisztítóval tisztítani.
A fedélzeti computer tisztításához használjon puha, vízzel benedvesített rongyot. Tisztítószert ne használjon.
eBike rendszerét legalább évente egyszer ellenőriztesse (pl.
a mechanikát, a rendszerszoftver frissítését).
A kerékpár gyártója vagy kereskedője a szervizelési időszakot
futásteljesítményhez és/vagy időszakhoz is kötheti. Ebben az
esetben a fedélzeti computer minden bekapcsoláskor megjeleníti a szerviz esedékes időpontját a d „
Service” szöveges kijelzésben, 4 másodpercig.
Az eBike szervizeléséhez vagy javításához kérjük forduljon
egy feljogosított kerékpár kereskedõhöz.

Bosch eBike Systems
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Vevőszolgálat és használati tanácsadás

Hulladékkezelés

Ha az eBike-rendszerrel és komponenseivel kapcsolatban
kérdései vannak, forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.
A feljogosított kerékpár kereskedők kapcsolatfelvételi adatai
a www.bosch-ebike.com honlapon találhatók

A hajtóegységet, a fedélzeti számítógépet a kezelőegységgel együtt, az akkumulátort, a sebesség érzékelőt, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
Ne dobja az eBike-ot és komponenseit a háztartási szemétbe!

Szállítás
 Ha az eBike kerékpárt az autó külső részén (pl. tetőcsomagtartón) szállítja, vegye le a fedélzeti computert és
az akkumulátort a kerékpárról, hogy megelőzze azok
károsodását. (Azon fedélzeti computerek, amelyeket nem
lehet a tartóhoz erősíteni, nem vehetők le a kerékpárról.
Ebben az esetben a fedélzeti computer a kerékpáron maradhat.)
Az akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások
követelményei érvényesek. Hibátlan akkumulátorokat a privát felhasználó minden további feltétel nélkül jogosult az utcán szállítani.
Ha ipari felhasználók szállítják az akkumulátort, vagy ha egy
harmadik személyt (például légi szállításnál, vagy egyéb szállításnál egy szállítóvállalat esetén) bíznak meg a szállítással,
akkor figyelembe kell venni a csomagolással és szállítással
kapcsolatos különleges követelményeket (például az ADR előírásokat). Szükség esetén a küldemény előkészítésébe egy
veszélyes áru szakembert is be lehet vonni.
Az akkumulátor szállításával kapcsolatos kérdéseivel forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz. A kereskedőnél
egy megfelelő szállítási csomagolást is lehet rendelni.

Bosch eBike Systems

Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak
megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
A fedélzeti számítógépbe beépített akkumulátort csak az ártalmatlanításhoz szabad kivenni. A ház fedelének a felnyitásakor a fedélzeti számítógép tönkremehet.
A már nem használható akkumulátorokat és fedélzeti számítógépeket kérjük adja le egy feljogosított kerékpár kereskedőnek.
Li-Ion:
Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás”
szakaszban, Magyar–9. oldalon.

A változtatások joga fenntartva.
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Active Line/Performance Line

Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72703 Reutlingen
GERMANY
www.bosch-ebike.com
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Standard 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
4
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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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Biztonsági előírások
Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és utasítást.
A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz
és/vagy súlyos sérülésekhez
vezethet.
Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsági előírást és utasítást.
Az ebben az Üzemeltetési útmutatóban használt „akkumulátor” fogalom mind a standard-akkumulátorokra (a kerékpár
vázára felszerelt tartóra rögzített akkumulátorok), mind a csomagtartó-akkumulátorokra (a csomagtartóba szerelt tartóra
rögzített akkumulátorok) vonatkozik.
Tartsa távol a töltőkészüléket az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy töltőkészülékbe, áramütés veszélye áll fenn.
 Csak az eBike-okhoz engedélyezett Bosch gyártmányú
Li-ion-akkumulátorokat töltsön. Az akkumulátor feszültségének meg kell felelnie a töltőkészülék akkumulátor töltőfeszültségének. Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély áll fenn.
 Tartsa tisztán a töltőkészüléket. Elszennyeződés esetén
megnövekedik az áramütés veszélye.
 Minden használat előtt ellenőrizze a töltőkészüléket, a
kábelt és a csatlakozó dugót. Ha valamilyen megrongálódást észlel, ne használja a töltőkészüléket. Sohase nyissa fel saját maga a töltőkészüléket, és csak megfelelően
kiképzett szakembereket bízzon meg a töltőkészülék javításával. A javításhoz csak eredeti alkatrészeket szabad használni. A megrongálódott töltőkészülék, kábel, vagy
csatlakozó dugó megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ne üzemeltesse a töltőkészüléket könnyen gyulladó felületen (például papíron, textilanyagokon, stb.) illetve gyúlékony környezetben. A töltőkészülék a töltési folyamat során felmelegszik, ennek következtében tűzveszély áll fenn.
 Legyen óvatos, ha a töltőkészüléket a töltési folyamat
közben megérinti.Viseljen védő kesztyűt. A töltőkészülék, mindenek előtt magas környezeti hőmérsékletek esetén, erősen felforrósodhat.
 Az akku sérülés vagy szakszerűtlen használat következtében gőzt bocsáthat ki. Engedjen be friss levegőt
és panasz esetén forduljon orvoshoz. A gőz a légutakat
ingerelheti.
 A töltőkészüléket és az akkumulátort ne helyezze éghető anyagok közelébe. Az akkumulátort csak száraz állapotban, és nem tűzveszélyes helyen töltse. A töltés közben fellépő melegedés hatására tűzveszély áll fenn.
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 Az eBike akkut felügyet alatt szabad csak tölteni.
 Tartsa a gyerekeket a használat, tisztítás és karbantartás során felügyelet alatt. Ez biztosítja, hogy gyerekek ne
játsszanak a töltőkészülékkel.
 Ezt a töltőkészüléket gyerekek és olyan személyek
nem használhatják, akik a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik miatt, vagy a tapaszatalatok vagy
megfelelő ismeretek hiányában nem képesek a töltőkészüléket biztonságosan használni, kivéve ha az ilyen
személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni
a töltőkészüléket. Ellenkező esetben hibás kezelés és sérülések veszélye áll fenn.
 Olvassa el és vegye figyelembe az eBike rendszer összes üzemeltetési útmutatójában és eBike-ja üzemeltetési útmutatójában található biztonsági előírásokat és
utasításokat.
 A töltőkészülék alján egy címke található, angol nyelvű utasítással (az ábrás oldalon 4 számmal jelölve) és a következő tartalommal:
CSAK BOSCH lítium-ion akkuval használható!

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása
Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolt alkatrészek számozása az útmutató elején található,
ábrákat tartalmazó oldalakon található ábrákra vonatkozik.
A jelen üzemeltetési útmutató egyes ábrái az eBike felszereltségétől függően a tényleges adottságoktól csekély mértékben
eltérhetnek.
1 Töltőkészülék
2 Készülék csatlakozóhüvely
3 Készülék dugaszoló aljzat
4 A töltőkészülék biztonsági útmutatója
5 Töltőcsatlakozó
6 Hüvely a töltőkészülék csatlakozódugójához
7 Töltőcsatlakozó fedél
8 Csomagtartó-akkumulátor
9 Működési- és töltöttségiállapot-jelző
10 Akkumulátor be-/kikapcsoló gomb
11 Standard akkumulátor
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Műszaki adatok
Töltőkészülék
Cikkszám
Névleges feszültség
Frekvencia
Akkumulátor töltési feszültség
Töltőáram
Töltési idő
– PowerPack 300 kb.
– PowerPack 400 kb.
– PowerPack 500 kb.
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Súly, kb.
Védettségi osztály

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

óra
óra
óra
°C
°C
kg

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

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

Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

Üzemeltetés
Üzembevétel
A töltőkészülék csatlakoztatása a villamos hálózathoz
(lásd az „A” ábrát)
 Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás
feszültségének meg kell egyeznie a töltőkészülék típustábláján található adatokkal. A 230 V-os töltőkészülékeket
220 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.
Dugaszolja be a készülék hálózati tápvezetékének 3 csatlakozódugóját a töltőkészülék 2 csatlakozóhüvelyébe.
Csatlakoztassa a hálózati tápvezetéket (a kivitele az adott országtól függ) a villamos hálózathoz.
A kivett akkumulátor feltöltése (lásd a „B” ábrát)
Kapcsolja ki az akkumulátort és vegy ki az eBike-on található
tartójából. Ehhez olvassa el és tartsa be az akkumulátor Üzemeltetési útmutatójának utasításait.
 Az akkumulátort csak tiszta felületekre tegye le. Mindenek előtt előzze meg a töltő csatlakozóhüvely és az érintkezők például homok vagy föld által történő elszennyeződését.
Dugaszolja be a töltőkészülék 5 töltő dugós csatlakozóját az
akkumulátor 6 csatlakozóhüvelyébe.
Az akkumulátor feltöltése a kerépáron
(lásd a „C” ábrát)
Kapcsolja ki az akkumulátort. Tisztítsa meg a 7 töltő csatlakozóhüvely fedelét. Mindenek előtt előzze meg a töltő csatlakozóhüvely és az érintkezők például homok vagy föld által történő esetleges elszennyeződését. Emelje le a 7 töltő csatlakozóhüvely fedelét és dugaszolja be az 5 töltő dugós csatlakozót a
6 töltő csatlakozóhüvelybe.
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 Az akkumulátort csak valamennyi biztonsági figyelmeztetés figylembevétele mellett töltse fel. Ha erre
nincs lehetőség, vegye ki az akkumulátort a tartóból és egy
erre alkalmas helyen töltse fel. Ehhez olvassa el és tartsa
be az akkumulátor Üzemeltetési útmutatójának utasításait.
Töltés két behelyezett akkumulátorral
Ha egy eBike kerékpárt két akkumulátorral használ, akkor a le
nem zárt aljzatban mindkét akkumulátort töltheti. A töltés során a két akku váltakozva töltődik, melynek során a rendszer
automatikusan többször vált a két akkumulátor között. A töltési idők összeadódnak.
Üzem közben a két akkumulátor lemerítése szintén váltakozva
történik.
Az akkumulátorokat a tartójukból kiemelve az egyes akkumulátorok egyedileg is tölthetők.
A töltési folyamat
A töltési folyamat azonnal megkezdődik, mihelyt összeköti a
töltőkészüléket az akkumulátorral, illetve a kerékpáron elhelyezett töltő csatlakozóhüvellyel és a villamos hálózattal.
Megjegyzés: A töltési folyamatra csak akkor van lehetőség,
ha az eBike-akkumulátor hőmérséklete a megengedett töltési
hőmérséklet tartományon belül van.
Megjegyzés: A töltési folyamat közben a hajtóegység deaktiválva van.
Az akkumulátort a fedélzeti számítógéppel és anélkül is fel
lehet tölteni. Fedélzeti számítógép nélküli töltés esetén a töltési folyamatot az akkumulátor feltöltési szintjelző display-én
lehet nyomon követni.
Csatlakoztatott fedélzeti számítógép esetén a kijelzőn megjelenik a megfelelő üzenet.
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A töltési szint az akkumulátoron az akkumulátor 9 feltöltési
szintjelző displayén és a fedélzeti számítógépen a sávokkal
kerül kijelzésre.
A töltési folyamat közben az akkumulátoron világítanak a 9 feltöltési szintjelző display LED-jei. Mindegyik tartósan világító
LED körülbelül a kapacitás 20 %-ának felel meg. A villogó LED
a következő 20 % feltöltését jelzi.
Miután az eBike-akkumulátor teljesen feltöltésre került, a
LED-ek azonnal kialszanak és a fedélzeti számítógép is kikapcsolásra kerül. A töltési folyamat ezzel befejeződik. Az eBike
akkumulátorán a 10 be-/kikapcsoló gomb megnyomásával a
töltési szintet 3 másodpercre meg lehet jeleníteni.
Válassza el a töltőkészüléket a villamos hálózattól és az akkumulátort a töltőkészüléktől.
Az akkumulátornak a töltőkészüléktől való elválasztásakor az
akkumulátor automatikusan kikapcsolásra kerül.
Megjegyzés: Ha a töltést a kerékpáron hajtotta végre, a töltési folyamat befejezte után gondosan zárja le a 7 fedéllel a 6
töltő csatlakozóhüvelyt, hogy szennyeződések, vagy víz ne
hatolhasson be.
Ha a töltőkészüléket a töltés után nem választja el az akkumulátortól, akkor a töltőkészülék néhány óra elteltével ismét bekapcsolásra kerül, ellenőrzi a töltési szintet, és szükség esetén újra kezdi a töltési folyamatot.

Hiba – Okok és elhárításuk
A hiba oka

Az akkumulátor hibás

Az akkumulátor túl meleg
vagy túl hideg

A töltőkészülék nem tölt.
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Elhárítás módja
Az akkumulátoron két LED
villog.
Forduljon egy feljogosított
kerékpár kereskedőhöz.
Az akkumulátoron három
LED villog.
Válassza el az akkumulátort a
töltőkészüléktől, amíg a hőmérséklete visszaáll a töltési
hőmérséklet tartományba.
Csak akkor csatlakoztassa ak
akkumulátort ismét a töltőkészülékhez, ha már visszaállt a
megengedett töltési hőmérséklet tartományba.
Nem villog egy LED sem
(az eBike akku töltöttségi
állapotától függően egy
vagy több LED folyamatosan világít).
Forduljon egy feljogosított
kerékpár kereskedőhöz.

A hiba oka
Elhárítás módja
Az akkumulátort nem lehet tölteni (az akkumulátoron
nem jelenik meg semmilyen kijelzés)
A csatlakozó dugó nincs
Ellenőrizze valamennyi dugahelyesen bedugaszolva
szoló csatlakozást.
Az akkumulátor érintkezői
Óvatosan tisztítsa meg az
elszennyeződtek
akkumulátor érintkezőit.
A dugaszoló aljzat, a kábel
Ellenőrizze a hálózati feszültvagy a töltőkészülék hibás
séget, ellenőriztesse a kerékpár kereskedővel a töltőkészüléket
Az akkumulátor hibás
Forduljon egy feljogosított
kerékpár kereskedőhöz.

Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
Ha a töltőkészülék nem működik, forduljon egy feljogosított
kerékpár kereskedőhöz.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
Ha a töltőkészülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése van,
forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.
A feljogosított kerékpár kereskedők kapcsolatfelvételi adatai
a www.bosch-ebike.com honlapon találhatók

Hulladékkezelés
A töltőkészülékeket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki a töltőkészülékeket a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
A használt elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2012/19/EU európai irányelv és ennek a nemzeti jogba való átültetése szerint a már
nem üzemképes töltőkészülékeket elkülönítve
kell gyűjteni és környezetbarát módon kell újrahasznosítani.
A változtatások joga fenntartva.
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