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

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   1.5A
Output: 36V        4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen
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Двигателен модул Drive Unit/
Бордов компютър Nyon

Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа

Прочетете всички указания за безопасна 
работа и за ползване. Пропуски при спаз-
ването на указанията за безопасност, както 
и на указанията за ползване, могат да пре-
дизвикат токов удар, пожар и/или тежки 
травми.

Съхранявайте указанията за безопасност и за работа 
със системата за ползване в бъдеще.
Използваният в това ръководство за експлоатация термин 
„акумулаторна батерия“ се отнася както до стандартни 
акумулаторни батерии (акумулаторни батерии със захва-
щащ механизъм за рамата на велосипеда), така и за акуму-
латорни батерии за багажника (с механизъм за захващане 
към багажника).
 Не отклонявайте вниманието си от дисплея на бор-

довия компютър. Ако не сте съсредоточили внимание-
то си върху движението, рискувате да бъдете въвлече-
ни в пътно-транспортно произшествие. Ако искате да 
въвеждате друга информация в бордовия компютър ос-
вен смяна на степента на подпомагане, спрете и след 
това въведете съответните данни.

 Преди започване на тренировъчна програма се кон-
султирайте с лекар относно натоварванията, които 
можете да поемете безопасно. Само така ще избегне-
те евентуално претоварване.

 При използване на сензор за честотата на пулса 
електромагнитни смущения биха могли да предиз-
викат грешки в показанията. Показваната честота на 
пулса има само ориентировъчен характер. Изключена 
е всякаква отговорност за последствията от неверни 
данни за честотата на пулса.

Указания за безопасност при ползване на 
eBikes
 Не отваряйте сами двигателния модул. Ремонтът на 

двигателния модул трябва да се извършва само от 
квалифицирани техници и само с оригинални ре-
зервни части. Така се осигурява запазване на безопас-
ността на двигателния модул. При неоторизирано отва-
ряне на двигателния модул гаранцията му отпада.

 Не отваряйте Nyon. Вследствие на отваряне Nyon може 
да бъде повреден; в такива случаи гаранцията отпада.

 Всички компоненти, монтирани на двигателния мо-
дул, и всички други компоненти на задвижването 

eBike (напр. верижно колело, фланец на верижното 
колело, педали) модат да се заменят само с такива с 
идентична конструкция или с компоненти, утвърде-
ни от производителя на велосипеда специално за 
задвижването eBike. Така двигателният модул се 
предпазва от претоварване и повреждане.

 Изваждайте акумулаторната батерия от eBike, пре-
ди да започнете каквито и да е дейности по eBike 
(напр. преглед, ремонт, монтиране, техническо об-
служване, работа по веригата и т.н.), когато транс-
портирате велосипеда с автомобил или със самолет 
или когато го прибирате за съхранение. Съществува 
опасност от нараняване при неволно включване на сис-
темата eBike.

 Системата eBike може да се включи, когато бутате 
назад eBike.

 Допуска се ползването на функцията помощ при 
бутане/подпомагане при тръгване само при бутане 
или при потегляне на eBikes. Ако при ползването на 
функцията помощ при бутане/подпомагане при тръгва-
не колелата на eBikes не контактуват със земята, 
съществува опасност от нараняване.

 Използвайте само оригинални акумулаторни бате-
рии на Бош, които са утвърдени от производителя за 
ползване с Вашата система eBike. Ползването на дру-
ги акумулаторни батерии може да предизвика нараня-
вания и опасност от пожар. При ползване на други аку-
мулаторни батерии фирма Бош не носи отговорност и 
не поема гаранция.

 В никакъв случай не извършвайте изменения по сис-
темата eBike или не монтирайте други продукти, 
които биха засилили действието на Вашата система 
eBike. С това като правило намалявате дълготрайност-
та на системата и рискувате да увредите двигателния 
модул и велосипеда. Освен това съществува опасност 
да Ви бъде отказано гаранционно обслужване на заку-
пения от Вас велосипед. Вследствие на неправилното 
ползване на системата освен това застрашавате Ваша-
та безопасност, както и тази на другите участници в дви-
жението, и рискувате при възникване на ПТП, дължащо 
се на извършената манипулация, да понесете големи 
глоби и дори наказателна отговорност. 

 Спазвайте всички национални законодателни изи-
сквания относно допуска и използването на eBikes.

 Прочетете и спазвайте указанията за безопасност и 
за ползване в ръководството за експлоатация на 
акумулаторната батерия и в ръководството за екс-
плоатация на системата eBikes.
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Указания за безопасност във връзка с 
навигацията
 Не планирайте маршрути по време на движение. 

Спрете и въведете само на място новата цел. Ако не 
сте съсредоточили вниманието си върху движението, 
рискувате да бъдете въвлечени в пътно-транспортно 
произшествие.

 Прекъснете Вашия маршрут, когато навигацията Ви 
предлага път, който е предизвикателство за Вашите 
умения на водач, рискован или опасен. Оставете Ва-
шия навигационен уред да предложи алтернативен 
маршрут.

 Не пренебрегвайте пътните знаци, дори когато нави-
гацията Ви определя предварително пътя. Навига-
ционната система може да не взема под внимание стро-
ителни площадки или временни отклонения.

 Не ползвайте навигацията в критични или неясни си-
туации (затворени улици, отклонения и т.н.). Винаги 
носете със себе си допълнителни карти и средства за 
комуникация.

Описание на продукта и възмож-
ностите му
Предназначение на уреда
Двигателният модул е предназначен само за задвижване 
на eBikes и ползването му за други цели не се допуска.

Изобразени елементи (вижте страница 2–3)
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до 
фигурите на графичните страници в началото на ръковод-
ството.
Всички изобразени части на велосипеди освен задвижва-
щия модул, бордовия компютър, вкл. модула за управле-
ние, сензорът за скорост и съответните крепежни елемен-
ти са схематични и могат при Вашата система eBike да се 
различават.

1 Джойстик
2 Бутон „Home“
3 Бордов компютър
4 Скоба за захващане на бордовия компютър
5 Бутон за включване и изключване на бордовия 

компютър
6 Бутон за осветяване на велосипеда
7 Сензор за осветеност
8 USB интерфейс
9 Предпазна капачка на куплунга USB

10 Двигателен модул
11 Модул за управление
12 Джойстик на модула за управление
13 Бутон „Home“ на модула за управление
14 Бутон подпомагане при спускане
15 Бутон подпомагане при изкачване
16 Бутон подпомагане при тръгване/помощ при бутане 

„WALK“
17 Застопоряващ елемент за бордовия компютър
18 Застопоряващ винт за бордовия компютър
19 Сензор за скорост
20 Магнит за спицата на сензора за скорост

USB-кабел за зареждане (Micro A–Micro B)*
* не е изобразено на фигурите, не е включено в окомплектовката

Технически данни
Двигателен модул Drive Unit Cruise Drive Unit Speed Drive Unit CX
Каталожен номер 0 275 007 033 0 275 007 031 0 275 007 027
Номинална продължителна мощност W 250 250 250
Въртящ момент на задвижващия 
вал, макс. Nm 60 60 75
Номинално напрежение V 36 36 36
Работен температурен диапазон °C –5...+40 –5...+40 –5...+40
Температурен диапазон за 
съхраняване °C –10...+50 –10...+50 –10...+50
Вид защита IP 54 (защитен от

проникване на прах и на
вода при напръскване)

IP 54 (защитен от
проникване на прах и на

вода при напръскване)

IP 54 (защитен от
проникване на прах и на

вода при напръскване)
Маса, прибл. kg 4 4 4
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Монтиране
Монтиране и демонтиране на акумулаторната 
батерия на eBike
За монтиране на акумулаторната батерия на eBike и за де-
монтиране прочетете и спазвайте указанията в ръковод-
ството за експлоатация на акумулаторната батерия.

Поставяне и изваждане на бордовия компютър 
(вижте фиг. А)
За поставяне на бордовия компютър 3 го вкарайте отпред 
назад върху стойката 4.
За изваждане на бордовия компютър 3 натиснете засто-
поряващия елемент 17 и го издърпайте напред от 
стойката 4.
 Когато оставяте eBike, изваждайте бордовия ком-

пютър. 
Възможно е да осигурите бордовия компютър срещу из-
важдане от стойката. За целта демонтирайте стойката 4 от 
кормилото. Поставете бордовия компютър на стойката. 
Навийте блокиращия винт 18 (резба M3, дължина 8 mm) 
отдолу в предвидения за целта резбови отвор на стойката. 
Монтирайте стойката отново на кормилото.

Проверка на сензора за скорост (вижте фиг. В)
Сензорът за скорост 19 и магнитът за спици 20 трябва да 
са монтирани така, че магнитът да преминава покрай сен-
зора за скорост по веднъж на всеки оборот на колелото на 
разстояние най-малко 5 mm и най-много 17 mm.
Упътване: Ако разстоянието между сензора за скорост 19 
и магнита 20 е твърде малко или твърде голямо или ако 
сензорът за скорост 19 не е включен правилно, няма пока-
зания на тахометъра r3 и задвижването eBike работи в ава-
риен режим.
В такъв случай развийте винта на магнита за спицата 20 и 
закрепете магнита към спицата така, че да преминава по-
край маркировката на сензора за скорост на правилното 
разстояние. Ако и след това на тахометъра r3 няма показа-
ния, моля, обърнете се към оторизиран търговец на вело-
сипеди.

Бордов компютър Nyon
Каталожен номер 1 270 020 907/915
Вътрешна памет
1 270 020 907
1 270 020 915

GB
GB

1
8

Заряден ток на интер-
фейса USB, макс. mA 500
Зарядно напрежение на 
интерфейса USB V 5
USB-кабел за 
зареждане 1) 1 270 016 360
Работен температурен 
диапазон °C –5...+40
Температурен диапазон 
за съхраняване °C –10...+50
Температурен интервал 
на зареждане °C 0...+40
Литиево-йонен 
акумулатор вътрешен

V
mAh

3,7
710

Степен на защита 2) IP x7 (уплътнен срещу
проникване на вода)

Поддържани WLAN 
стандарти

802.11b/g/n
(2,4 GHz)

Маса, прибл. kg 0,2
1) не е включен в стандартната окомплектовка
2) при затворена USB капачка

Осветление на велосипеда*
Номинално напрежение V 6
Максимална мощност
– Предна светлина
– Задна светлина

W
W

8,4
0,6

* в зависимост от законовите регулации не се захранва от акумула-
торната батерия на eBike във всички специфични за съответната 
страна изпълнения
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Работа с уреда
Пускане в експлоатация
Системни изисквания
Системата eBike може да се активира само ако са изпълне-
ни следните предпоставки:
– Поставена е достатъчно заредена акумулаторна бате-

рия eBike (вижте ръководството за експлоатация на 
акумулаторната батерия).

– Бордовият компютър е поставен правилно на стойката 
(вижте „Поставяне и изваждане на бордовия компю-
тър“, страница Български–3).

Включване и изключване на системата eBike
За включване на системата eBike разполагате със следни-
те възможности:
– Поставете бордовия компютър на стойката 4.
– При поставен бордов компютър и поставена акумула-

торна батерия еBike натиснете еднократно краткотрай-
но бутона 5 на бордовия компютър.

– При поставен бордов компютър натиснете пусковия 
прекъсвач на акумулаторната батерия eBike (вижте ръ-
ководството за експлоатация на акумулаторната бате-
рия).

Задвижването се включва, когато завъртите педалите (с 
изключение на функцията помощ при бутане/потегляне, 
вижте „Включване и изключване на помощта при бутане/ 
подпомагането при тръгване“, страница Български –10). 
Мощността на двигателя се регулира от настроеното ниво 
на подпомагане на бордовия компютър. 
Вариант Cruise: Когато по време на движение спрете да 
въртите педалите или когато достигнете скорост 25 km/h, 
подпомагането от задвижването на eBikе се изключва. 
Задвижването се включва автоматично, когато започнете 
да въртите педалите отново или когато скоростта падне 
под 25 km/h.
Вариант Speed: Когато по време на движение спрете да 
въртите педалите или когато достигнете скорост 45 km/h, 
подпомагането от задвижването на eBikе се изключва. 
Задвижването се включва автоматично, когато започнете 
да въртите педалите отново или когато скоростта падне 
под 45 km/h.
За изключване на системата eBike имате следните въз-
можности:
– Натиснете и задръжте бутона за включване и изключва-

не 5 на бордовия компютър най-малко за 1 секунда.
– Изключете акумулаторната батерия eBike от нейния пу-

сков прекъсвач (вижте ръководството за експлоатация 
на акумулаторната батерия).

– Извадете бордовия компютър от стойката.
Ако в продължение на 10 минути двигателят не бъде вклю-
чен (защото eBike стои на едно място) или не бъде нати-
снат бутон на Nyon, с оглед пестене на енергия системата 
eBike се изключва.

Система за управление „Nyon“
Системата за управление Nyon се състои от три компоненти:
– бордовия компютър Nyon с модул за управление
– приложението за смартфони „Bosch eBike Connect“
– онлайн-портала „www.eBike-Connect.com“
Много настройки и функции могат да бъдат управлявани и 
ползвани от всичките три компоненти. Някои настройки и 
функции могат да бъдат достигнати или управлявани само 
от определени компоненти. Синхронизирането на данни-
те се извършва автоматично при налична Bluetooth®-/ин-
тернет-връзка. Преглед на възможните функции дава 
следната таблица.

Разширени функции
Стандартните функции на системата за управление „Nyon“ 
могат да бъдат разширени чрез закупуване на „разширени 
функции“ през AppStore за Apple iPhone, респ. Google 
PlayStore за устройства, базирани на Android.
Наред с безплатното приложение „Bosch eBike Connect“ 
срещу заплащане са налични различни разширени функ-
ции. Подробен списък на наличните допълнителни прило-
жения можете да намерите в онлайн-ръководството за 
експлоатация на адрес 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
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Регистриране   

Промяна на настройки   

Следене на данни за пътуването 

Показване на данни за пътуването в реално 
време 

Обработка/анализ на данни от пътуването  

Генериране на дефинирани от потребителя 
справки  

Показване на текущото място на престой*   

Навигация 

Планиране на маршрут   

Показване на места за отдих (кръг около 
текущото място на престой)  

Тренировъчен ефект в реално време 

Преглед на пътуванията  

Статистика „Dashboard“ 
(Пулт за управление)  

Закупуване на „разширени функции“ 
*Изисква се GPS

GSM, 
3/4G www



 Български–5

Bosch eBike Systems 0 276 001 SPN | (3.7.15)

Пускане в експлоатация на бордовия 
компютър
Nyon се доставя с частично заредена акумулаторна бате-
рия. Преди първо включване акумулаторната батерия на 
Nyon трябва да бъде заредена напълно през интерфейса 
USB (вижте „Електрическо захранване на бордовия 
компютър“, Български–9) или през системата eBike.
За да можете да ползвате всички функции на системата за 
управление, трябва да се регистрирате онлайн.

Регистриране на бордовия компютър
– Включете бордовия компютър с бутона 5.
– С джойстика 1 изберете желания от Вас език (избор с 

натискане на джойстика) и следвайте указанията.
Имате следните възможности за включване на Nyon:
– „TEST RIDE“ (ПРОБНО ПЪТУВАНЕ)

Можете да извършите пробно пътуване, без да е необ-
ходимо да се регистрирате предварително или да тряб-
ва да въвеждате данни. След изключване данните за пъ-
туването се загубват.

– „SET UP“ (НАСТРОЙВАНЕ)>„OFFLINE“ (ОФЛАЙН)
Това е много кратък процес, ограничен до регистрира-
не в Nyon. В този случай offline означава, че данните за 
пътуването и потребителските Ви данни се съхраняват 
само локално в бордовия компютър. 
Следвайте указанията, респ. изберете един от предло-
жените варианти за отговори. Въведените данни оста-
ват запазени след изключване на Nyon, обаче не се син-
хронизират с онлайн-портала или с приложението за 
смартфони.

– „SET UP“ (НАСТРОЙВАНЕ)>„ONLINE“ (ОНЛАЙН)>
„PHONE“ (ТЕЛЕФОН)
Това е пълноценен процес на регистриране. Поставете 
Nyon на стойката 4, заредете приложението 
„Bosch eBike Connect“ на Вашия смартфон и се регис-
трирайте с помощта на приложението. След включване 
в профила данните от пътуването се запазват и се син-
хронизират със смартфона и онлайн-портала.

– „SET UP“ (НАСТРОЙВАНЕ)>„ONLINE“ (ОНЛАЙН)>
„WI-FI“
(Създаване на нов профил през безжична мрежа 
(WLAN))
Това е пълноценен процес на регистриране. 
Свържете Nyon с източник на ток (напр. компютър) и за-
станете в обхвата на безжична мрежа (WLAN). След то-
ва Nyon се свързва с безжичната мрежа, която избере-
те, и Ви пренасочва към онлайн-портала 
„www.eBike-Connect.com“, където можете да извър-
шите регистрирането. След успешно включване в про-
фила данните за пътуването се запаметяват и синхрони-
зират с онлайн-портала. След това можете да направите 
връзка към смартфона си от Nyon („Settings“ 
(Настройки) >„Connections“ (Връзки) > „Connect 
New Smartphone“ (Свързване на нов смартфон)).

Регистриране през смартфон и Bluetooth®-връка 
В окомплектовката не е включен смартфон. За регистри-
рането през смартфон е необходима интернет връзка, 
която в зависимост от договора с доставчика Ви може да 
изисква заплащане съобразно съответната тарифа. За 
синхронизирането на данните между смартфона Ви и он-
лайн-портала също е необходима интернет връзка.
За да ползвате пълния обхват на функциите на Вашия бор-
дов компютър, е необходим смартфон с операционна сис-
тема Android Version 4.0.3 и по-висока или iOS 7 и по-
висока. Списък на тестваните смартфони можете на наме-
рите в ръководството за експлоатация онлайн на адрес 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Възможно е свързването с бордовия компютър и на смарт-
фони с посочените операционни системи, които не фигу-
рират в списъка. Пълна съвместимост на бордовия компю-
тър със смартфони, които не са включени в списъка, не 
може да бъде гарантирана.
Изтеглете на смартфона си приложението 
„Bosch eBike Connect“ от AppStore за Apple iPhone, респ. 
Google PlayStore за устройства на базата на Android.
Стартирайте приложението „Bosch eBike Connect“ и 
следвайте указанията. Подробно ръководство можете да 
намерите в ръководството за експлоатация онлайн на ад-
рес „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Когато приложението „Bosch eBike Connect“ е активно и 
има изградена Bluetooth® връзка към Вашия бордов ком-
пютър, данните между бордовия компютър и смартфона 
се синхронизират автоматично.

Регистриране онлайн
За регистрирането онлайн е необходима интернет връзка.
Отворете в браузъра си онлайн портала „Bosch eBike 
Connect“ на адрес „www.eBike-Connect.com“ и следвай-
те указанията. Подробно ръководство можете да намери-
те в ръководството за експлоатация онлайн на адрес 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Показания и настройки на бордовия компютър
Управляваща логика
Поради съображения за сигурност Nyon не е със сензорен 
екран. Смяна на екрана по време на пътуване може да се 
извърши с помощта на модула за управление 11. Така по 
време на пътуването двете ръце могат да останат на кор-
милото.
С елементите за управление на бордовия компютър имате 
следните възможности:
– С бутона 5 включвате и изключвате бордовия компютър.
– С бутона „Home“ (2 или13) се връщате в режима на ра-

бота, избран в „Settings“ (Настройки)>„My Nyon“ 
(Моят Nyon).
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– С бутона Осветление на велосипеда 6 се включват и из-
ключват фарът и стопът на велосипеда.

– С помощта на джойстика 1 обхождате различните еле-
менти на текущия режим на работа. Чрез натискане на 
джойстика 1 потвърждавате избор на елемент.

С джойстика 1 можете да се върнете от текущия режим на 
работа в главното меню (вижте фигурата по-горе).
Когато от основния екран на текущия режим на работа на-
тиснете джойстика 1 надясно, влизате в менюто с възмож-
ните опции за текущия режим на работа. Придвижете се с 
джойстика до желаната опция и я изберете чрез натискане 
на джойстика 1.
Съвет: Когато сте в основния екран на активния режим на 
работа, чрез натискане на джойстика 1 нагоре или надолу 
можете да превключите непосредствено към следващия 
режим на работа.
Ако Nyon е поставен в eBike, след включване се активира 
режимът „Ride“ (Пътуване). Ако Nyon не е монтиран в 
eBike, след включване се активира режимът „Dashboard“ 
(Пулт за управление).

Главно меню

Режим „Dashboard“ (Пулт за управление)

Този режим на работа Ви показва статистически данни.

d1 Час
d2 Продължителност на отчитане
d3 Разходи
d4 Икономии
d5 Спасени дървета
d6 Изминати километри от водача

Този режим на работа Ви показва икономиите d4, които 
сте реализирали, като сте пътували с eBike вместо с авто-
мобил.
Основа за пресмятанията са средните разходи за гориво 
и ток.

Режим „Ride“ (Пътуване)

Този режим на работа Ви показва текущите параметри на 
пътуването.

r1 Час
r2 Собствена мощност
r3 Скорост
r4 Мощност на двигателя
r5 Степен на подпомагане
r6 Дневен километраж
r7 Средна скорост
r8 Оставащо разстояние
r9 Степен на зареденост на акумулаторната батерия на 

eBike

Символ Режим на работа Функция
„Dashboard“ 
(Пулт за упра-
вление)

Този режим на работа Ви 
показва статистически 
данни.

„Ride“ 
(Пътуване)

Този режим на работа Ви 
показва текущите параме-
три на пътуването.

„Map & Navi-
gation“ (Карта & 
навигация)

Чрез този режим на работа 
имате достъп до картов ма-
териал, базиран на Open 
Street Map (OSM). С тези 
карти можете да навигира-
те.

„Fitness“ 
(Фитнес)

Чрез този режим на работа 
можете да получите раз-
лична информация, свър-
зана с тренировъчния про-
цес.

„Settings“ 
(Настройки)

С този режим на работа мо-
жете да изберете основни-
те параметри на работа на 
бордовия компютър.

Map & Naviga�on d6
d4

d2 d5

d3

d1

r9
r4
r5

r3 r7

r6

r8

r2
r1
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Режим „Map & Navigation“ (Карта & навигация)

Чрез този режим на работа имате достъп до картов матери-
ал, базиран на Open Street Map (OSM). С тези карти може-
те да навигирате.
В зависимост от местоживеенето търговецът предвари-
телно е заредил подходящи карти. При необходимост с 
приложението за смартфони „Bosch eBike Connect“ мо-
гат да бъдат изтеглени и инсталирани в бордовия компю-
тър допълнителни карти. Подробно ръководство можете 
да намерите в ръководството за експлоатация онлайн на 
адрес „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Когато разполагате с активна WLAN връзка и Nyon е свър-
зан през USB интерфейсен порт към токозахранването, е 
възможно чрез „Settings“ (Настройки) > „Map & 
Navigation“ (Карта и навигация) > „Map manager“ (Уп-
равление на карта) да се заредят карти директно на Nyon.
Когато включите Nyon, той започва да търси спътници, от 
които да получи необходимите GPS-сигнали. Когато бъдат 
намерени достатъчен брой спътници, в режим „Map & 
Navigation“ (Карта & навигация) се изобразява текущото 
място. При неблагоприятни метеорологични условия или 
на определени места търсенето на спътници може да отне-
ме повече време.
Чрез натискане на джойстика 1 надясно от подменюто мо-
жете да промените мащаба на картата, да включите изо-
бразяването на разстоянието, до което ще стигне заряда в 
акумулаторната батерия на eBike или да изберете някоя от 
многото опции на навигационната система. Мащабът на 
картата на екрана може да бъде променян и чрез натиска-
не на джойстика.
Под „Points of Interest“ (Забележителности) се показват 
най-близките „Bosch eBike experts“. Чрез избиране на 
дистрибутора за Вас се изчислява и предлага за избор 
маршрута дотам.
Когато сте въвели целта (град, улица, номер), Ви се пред-
лагат 3 различни маршрута („Scenic“ (Панорамен), 
„Fast“ (Бърз) и „MTB“ (Mountainbike [Планински вело-
сипед])), от които можете да изберете един.  Алтернатив-
но можете да се насочите към къщи, да изберете една от 
последните цели или да прибегнете до запаметените места 
и маршрути. (Подробно ръководство можете да намерите 
в ръководството за експлоатация онлайн на адрес 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.)
Избраният маршрут Ви се показва както е показано на фи-
гурата по-долу.

n1 Час
n2 Карта
n3 Мащаб
n4 Стрелка на компаса
n5 Указател на посока и разстояние до следващото от-

клонение
n6 Разстояние до целта
n7 Предполагаемо време на пристигане в целта

Когато е активна навигацията, независимо от избрания ре-
жим на екрана се показват указания за следване на марш-
рута (напр. завой полуналяво след 50 m).
Когато сте прекъснали едно навигирано пътуване и след то-
ва извикате „Map & Navigation“ (Карта и навигация), ще 
получите запитване, дали искате да продължите навигация-
та или не. Ако продължите навигацията, ще бъдете заведени 
с помощта на навигацията до Вашата последна цел.
Ако чрез онлайн портал сте импортирали GPX маршрути, 
те ще се транслират чрез Bluetooth® или чрез WiFi връзка 
на Вашия Nyon. Тези маршрути можете да стартирате при 
необходимост. Когато се намирате в близост до маршрута, 
можете да бъдете заведени до стартовата точка или до ед-
на междинна цел.
При използване на междинни цели, при достигане на меж-
динна цел ще бъдете информирани чрез нарочно съобще-
ние.
Nyon не е подходящ за навигиране без велосипед (напр. 
пеш или с автомобил).
При температура под 0 °C при измерване на височината 
могат да се очакват по-големи отклонения.

n7

n3
n2

n5
n4

n6

n1
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Режим „Fitness“ (Фитнес)

Чрез този режим на работа можете да получите различна 
информация, свързана с тренировъчния процес.
На базата на събраните чрез Вашата регистрация данни се 
показва ефектът от досегашната Ви дейност върху издърж-
ливостта Ви (тренировъчен ефект).
За проверка на честотата на пулса Ви можете да ползвате 
колан на гърдите, който можете да свържете с Nyon чрез 
Bluetooth®. 
Съвместими модели можете да намерите в ръководството 
онлайн на адрес „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.
Колан за гърдите не е включен в окмоплектовката.

f1 Час
f2 Текущи мощност/честота на пулса*
f3 Изображение на текущия тренировъчен ефект
f4 Тренировъчен ефект
f5 Изразходвани килокалории
f6 Текуща скорост на въртене на педалите
f7 Средна скорост на движение
f8 Продължителност

* При използване на колан за гърдите за измерване на честота-
та на пулса (не е включен в окомплектовката) на мястото на 
мощността се показва честотата на пулса.

Чрез подменютата можете да нулирате средните стойно-
сти или за превключите към индивидуално настроени 
изображения. Подробно ръководство можете да намери-
те в ръководството за експлоатация онлайн на адрес 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“.

Режим „Settings“ (Настройки)

С този режим на работа можете да изберете основните па-
раметри на работа на бордовия компютър.
Упътване: Някои основни настройки могат да бъдат про-
меняни само когато Nyon е поставен на стойката 4.
За да влезете в менюто „Settings“ (Настройки), от глав-
ното меню натиснете джойстика 1 надолу, докато се пока-
же опцията „Settings“ (Настройки). 
Съвет: Когато натиснете продължително джойстика надо-
лу, също попадате в менюто „Settings“ (Настройки).
Можете да променяте следните опции:
– „Connections“ (Връзки): Можете да конфигурирате 

настройките за Bluetooth®, да направите нова връзка 
със смартфон, да конфигурирате връзка с WiFi мрежа 
или с датчик за измерване на честотата на пулса.
Когато активирате WiFi, Nyon търси налични безжични 
мрежи. Намерените мрежи се показват в списък. С по-
мощта на джойстика 1 изберете желаната мрежа и въ-
ведете паролата.

– „Set Altitude“ (Настройване на надморска 
височина): за да се компенсират метеорологичните 
промени, можете да коригирате показаната стойност на 
действителната височина.

– „Map & Navigation“ (Карта & навигация): Тук можете 
да конфигурирате начина на изобразяване на картата и 
да включите опция за автоматично настройване на изо-
бражението в зависимост от околната осветеност.

– „My Profile“ (Моят профил): тук можете да се предста-
вите като активен потребител.

– „My eBike“ (Моят eBike): Когато Nyon е поставен на 
стойката, можете да промените предварително настро-
ената от производителя стойност на обиколката на ко-
лелото с ±5 %.
Производителят на велосипеда може да заложи за сер-
визния срок пробег и/или период от време. Под 
„Service“ (Сервиз) се показва изтичането на крайния 
сервизен срок.

– „My Nyon“ (Моят Nyon): Тук можете да търсите акту-
ализации, да конфигурирате бутона Home, да настрои-
те нулирането всяка нощ на „0“ часа на броячите, напр. 
изминатото за деня разстояние, изразходваните кало-
рии и средните стойности или да върнете Nyon в начал-
но състояние (заводски настройки).

– „Brightness“ (Яркост): С тази опция можете да настро-
ите яркостта на дисплея.

– „International“ (Международно): Можете да проме-
няте показанията за скоростта и разстоянията да бъдат 
в километри или мили, часът да е във формат 12 часа 
или 24 часа, да избирате часовата зона и предпочита-
ния от Вас език. Текущият час се взима автоматично от 
GPS-сигнала.

– В точката от менюто „Help“ (Помощ) ще намерите избор 
на FAQ (често задавани въпроси), информация за кон-
такти, както и информация за системата и лицензите.

f8
f4

f2 f6

f5

f7

f1

f3
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Полета с информация за текущото състояние
В зависимост от текущия режим на работа не винаги са на-
лични всички полета за състояние.

s1 Поле за осветление на велосипеда/степен на зареде-
ност на акумулаторната батерия на Nyon

s2 Поле за час
s3 Поле за скорост
s4 Поле за посока север
s5 Поле Bluetooth®/WiFi-връзка
s6 Поле степен на помощ
s7 Степен на зареденост на акумулаторната батерия 

на eBike
s8 Поле за GPS сигнал
s9 Поле мащаб/оставащо разстояние

Електрическо захранване на бордовия компютър
Ако бордовият компютър е поставен на стойката 4, доста-
тъчно заредена акумулаторна батерия включена към eBike 
и системата eBike е включена, акумулаторната батерия на 
Nyon се зарежда от акумулаторната батерия на eBike.
Ако бордовият компютър бъде изваден от стойката 4, за-
хранването му се извършва от акумулаторната батерия на 
Nyon. Ако акумулаторната батерия на Nyon е изтощена, на 
дисплея се показва предупредително съобщение.
За зареждане на акумулаторната батерия на Nyon поставе-
те бордовия компютър отново в стойката 4. Не забравяй-
те, че, ако в момента не зареждате акумулаторната бате-
рия на eBike, системата eBike се изключва автоматично 
след 10 минути без натискане на бутон. В такъв случай се 
прекратява и зареждането на батерията на Nyon.
Можете да зареждате бордовия компютър също и през 
USB-интерфейса. За целта отворете предпазната капачка 
9. С помощта на микро-USB кабел свържете USB-куплунга 
8 на бордовия компютър със стандартно USB зарядно ус-
тройство или с USB-интерфейса на компютъра (напреже-
ние 5 V; заряден ток макс. 500 mA).
Упътване: Ако Nyon бъде изключен по време на зарежда-
не, може да бъде включен повторно само след като USB-
кабелът бъде изваден.

Когато бордовият компютър бъде изваден от стойката 4, 
всички стойности се запазват и могат да бъдат изобразява-
ни по-нататък.
Без зареждане на акумулаторната батерия на Nyon датата 
и часът се запазват актуални най-много 6 месеца. След 
повторно включване и успешно откриване на GPS сигнал 
датата и часът се сверяват отново.
Упътване:  С оглед постигане на оптимална дълготрайност 
на акумулаторната батерия на Nyon, тя трябва да бъде за-
реждана на всеки шест месеца.

Включване и изключване на бордовия компютър
За включване на бордовия компютър натиснете кратко-
трайно бутона 5.
За изключване на бордовия компютър натиснете и задръ-
жте бутона 5 повече от 1 секунда.
Без натискане на бутони след 5 минути Nyon се включва в 
икономичен режим (осветлението на дисплея се изключ-
ва), а след още 5 минути се изключва напълно.

Нулиране на Nyon (Reset)
Ако Nyon престане да реагира на натискане на бутони, мо-
же да бъде приведен в начално състояние чрез едновре-
менно натискане на бутоните 1, 2, 5 и 6. Изпълнявайте 
Reset само ако е безусловно необходимо, тъй като при то-
ва могат да се загубят различни настройки.

Индикатор за акумулаторната батерия
Индикаторът r9 (s7) показва степента на зареденост на 
акумулаторната батерия на eBike. Степента на зареденост 
на акумулаторната батерия на Nyon може да бъде отчетена 
от индикатора s1. Степента на зареденост на акумулатор-
ната батерия на eBike се показва също и от светодиодния 
индикатор на акумулаторната батерия.
На индикатора r9 всеки елемент на символа съответства 
прибл. на 20 % капацитет:

Ако бордовият компютър бъде изваден от стойката 4, се 
запазва последно показваната степен на зареденост на 
акумулаторната батерия.

14:30

100 m

22 km/h

105 km

s2 s3 s4

s9s8s7s6s5

s1

Акумулаторната батерия на eBike е заредена на-
пълно.
Акумулаторната батерия на eBike трябва да се 
зареди.
Капацитетът за помощното задвижване е израз-
ходван и задвижването е изключено плавно. 
Останалият капацитет се използва за осветле-
нието на велосипеда и за захранване на бордо-
вия компютър.
Капацитетът на акумулаторната батерия на 
eBike ще стигне за още прибл. 2 часа осветле-
ние на велосипеда. При това не се отчитат други 
консуматори (напр. автоматичните скорости 
или зареждането на външни устройства през 
USB-интерфейса).

!

!
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Настройване на нивото на подпомагане
С помощта на управляващия модул 11 можете да настрои-
те до каква степен задвижването на eBike ще ви помага. 
Степента на подпомагане може да бъде променяна по вся-
ко време, също и по време на движение.
Упътване: В отделни изпълнения е възможно степента на 
подпомагане да е предварително зададена и да не може да се 
променя. Възможно е също и да се предлагат по-малък брой 
степени на подпомагане от посочените в това ръководство.
Налични са най-много следните нива на подпомагане:
– „OFF“: помощта от двигателя е изключена, eBike може 

да се кара като обикновен велосипед чрез въртене на 
педалите. Помощта при бутане/потегляне не може да се 
активира в това ниво на подпомагане.

– „ECO“: осезаемо подпомагане с максимална ефектив-
ност, за максимален пробег

– „TOUR“: равномерно подпомагане, за обиколки с го-
лям пробег

– „SPORT“: интензивно подпомагане, за спортно каране 
по хълмисти терени, както и за придвижване в града

– „TURBO“: максимално подпомагане, включително и 
при бързо въртене на педалите, за спортно каране

За увеличаване на нивото на подпомагане натиснете бу-
тоните „+“ 15 неколкократно, докато на модула за упра-
вление в полето r5 се появи желаното ниво на подпомага-
не, за намаляване – съответно бутона „–“ 14.
Настроената мощност на двигателя се изобразява в поле-
то r4. Максималната мощност на двигателя зависи от из-
браното ниво на подпомагане.

Ако бордовият компютър бъде изваден от стойката 4, се 
запазва последно изобразяваното ниво на подпомагане, 
полето r4 за мощността на двигателя остава празно.

Включване и изключване на помощта при бутане/
подпомагането при тръгване
При варианта Speed помощта при бутане може да се из-
ползва и като подпомагане при тръгване. Подпомагането 
при тръгване се изключва при 18 km/h.
Помощта при бутане/подпомагането при тръгване улесня-
ва бутането, респ. потеглянето. Скоростта на тези функ-
ции зависи от избраната предавка и в зависимост от из-
пълнението може да достигне най-много 6 km/h, респ. 
18 km/h. Колкото по-ниска е предавката, толкова по-мал-
ка е скоростта при тази функция (при пълна мощност).
 Допуска се ползването на функцията помощ при бута-

не/подпомагане при тръгване само при бутане на ве-
лосипеда, респ. потегляне. Ако при ползване на функ-
цията помощ при бутане колелата на велосипеда не кон-
тактуват със земята, съществува опасност от нараняване.

За включване на помощта при бутане/подпомагането при 
тръгване натиснете и задръжте бутона „WALK“ 16 на упра-
вляващия модул. Задвижването на eBike се включва.
Помощта при бутане/подпомагането при тръгване се из-
ключва, ако бъде изпълнено едно от следните условия:
– отпуснете бутона „WALK“ 16,
– колелата на eBike се блокират (напр. при задействане 

на спирачките или при попадане на препятствие),
– скоростта надхвърли 6/18 km/h.

Включване и изключване на осветлението на 
велосипеда
В изпълнението, при което осветлението на велосипеда се 
осигурява от системата eBike, от бордовия компютър с бу-
тона 6 могат да бъдат включени и изключени едновремен-
но предната и задната светлини.
При включено осветление се изобразява символът s1.
Включването и изключването на осветлението на велоси-
педа нямат връзка с осветлението на дисплея на бордовия 
компютър.

Изобразявани кодове за грешка
Елементите на системата eBike се проверяват постоянно 
автоматично. Ако бъде установена грешка, на дисплея на 
бордовия компютър се появява съответния код за грешка.
В зависимост от вида на грешката е възможно автоматич-
ното изключване на задвижването. Продължаването на 

пътуването без помощта на задвижването обаче е възмож-
но винаги. Преди следващи пътувания eBike трябва да бъ-
де прегледана.
 Възложете всички ремонти да се извършват от ото-

ризиран сервиз за велосипеди. 

Ниво на подпомагане Фактор на подпомагане*
(верижно задвижване)

Cruise Speed CX
„ECO“ 50 % 55 % 50 %
„TOUR“ 120 % 120 % 120 %
„SPORT“ 190 % 190 % 210 %
„TURBO“ 275 % 275 % 300 %
* При отделните изпълнения мощността на двигателя може да се 
различава.

Код Причина Отстраняване
410 Един или повече бутони на бордовия 

компютър са блокирани.
Проверете дали бутони са блокирани, напр. вследствие на замърся-
вания. При необходимост почистете бутоните.

414 Комуникационен проблем на моду-
ла за управление

Проверете връзките и съединенията. Свържете се с Вашия търговец 
на Бош eBike.
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418 Един или повече бутони на модула за 
управление са блокирани.

Проверете дали бутони са блокирани, напр. вследствие на замърся-
вания. При необходимост почистете бутоните.

422 Комуникационен проблем на 
модула за задвижване

Проверете връзките и съединенията

423 Комуникационен проблем на 
акумулаторната батерия на eBike

Проверете връзките и съединенията

424 Комуникационен проблем между 
модулите на системата

Проверете връзките и съединенията

426 постоянна вътрешна грешка Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

430 вътрешната акумулаторна батерия 
на бордовия компютър е изтощена

Заредете бордовия компютър (поставете го на стойката или чрез 
USB-интерфейса)

431 грешка във версията на софтуера Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

440 вътрешна грешка на задвижващия 
модул

Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

450 софтуерна грешка Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

490 вътрешна грешка на бордовия 
компютър

занесете бордовия компютър за проверка в оторизиран сервиз

500 вътрешна грешка на задвижващия 
модул

Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

502 грешка в осветлението на 
велосипеда

Проверете осветлението и захранващите кабели. Рестартирайте 
системата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на 
Бош eBike.

503 грешка в сензора за скорост Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

510 вътрешна грешка на сензора Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

511 вътрешна грешка на задвижващия 
модул

Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

530 грешка в акумулаторната батерия Изключете системата eBike, извадете акумулаторната батерия и я по-
ставете отново. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се 
свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

531 Грешка в конфигурацията Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

540 проблем с температурата Системата eBike е извън допустимия температурен диапазон. Изклю-
чете eBike и изчакайте задвижващият модул да се загрее или да се 
охлади до допустимия температурен диапазон. Рестартирайте систе-
мата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош 
eBike.

550 установен е недопустим 
консуматор.

Изключете консуматора. Рестартирайте системата. Ако проблемът 
остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

591 Грешка при идентификация Изключете системата eBike. Извадете акумулаторната батерия и я 
поставете отново. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, 
се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

602 вътрешна грешка в акумулаторната 
батерия по време на зареждане

Изключете зарядното устройство от акумулаторната батерия. Стар-
тирайте отново системата eBike. Включете зарядното устройство. 
Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

Код Причина Отстраняване
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Захранване на външни USB-устройства от 
USB-интерфейса
Чрез USB-интерфейса могат да бъдат захранвани повече-
то устройства, които са проектирани за това (напр. могат 
да се зареждат мобилни телефони).
За да бъде зареждането възможно, е необходимо бордо-
вият компютър да е поставен и акумулаторната батерия да 
има достатъчно капацитет.
Отворете предпазната капачка 9 на USB-интерфейса на 
бордовия компютър. Свържете USB-интерфейса на външ-
ното устройство чрез USB-кабел за зареждане 
Micro A–Micro B (може да се купи при Вашия дистрибутор 
на Bosch-eBike) с USB-куплунга 8 на бордовия компютър. 
След фиксирането на консуматора USB-интерфейсът с 
предпазната капачка 9 трябва отново внимателно да се за-
твори.
 USB връзката не е водонепропусклива щекерна 

връзка. При движение в дъжд не трябва е включен 
външен уред и USB връзката трябва да е напълно за-
творена с предпазната капачка 9.

Внимание: Включени към Nyon консуматори могат да на-
малят пробега на eBike.

Полезни съвети при пътуване със системата 
eBike
Кога работи задвижването на eBike?
Задвижването Ви подпомага, когато въртите педалите. 
Когато не въртите педалите, задвижването на работи. 
Мощността на двигателя зависи от силата, с която натиска-
те педалите.
Ако прилагате малка сила, помощта от електродвигателя 
ще е по-малка, отколкото, ако прилагате голяма сила. Това 
не зависи от избраното ниво на помощ.
Задвижването на eBike се изключва автоматично при ско-
рост над 25/45 km/h. Ако скоростта падне под 
25/45 km/h, задвижването е налично отново.
Изключение е функцията помощ при бутане/подпомагане 
при тръгване, при която eBike се бута с ограничена ско-
рост без въртене на педалите . При ползването на помощта 
при бутане е възможно педалите да се завъртат.
Можете по всяко време да карате eBike като обикновен ве-
лосипед без подпомагане от задвижването, като или из-
ключите системата eBike, или изберете ниво на помощ 
„OFF“. Същото се отнася и при изтощена акумулаторна ба-
терия.

602 вътрешна грешка на акумулаторната 
батерия

Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

603 вътрешна грешка на акумулаторната 
батерия

Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

605 Температурна грешка на акумула-
торната батерия

Системата eBike е извън допустимия температурен диапазон. Изклю-
чете eBike и изчакайте задвижващият модул да се загрее или да се 
охлади до допустимия температурен диапазон. Рестартирайте систе-
мата. Ако проблемът остане, се свържете с Вашия търговец на Бош 
eBike.

605 Температурна грешка на акумула-
торната батерия по време на зареж-
дане

Изключете зарядното устройство от акумулаторната батерия. Изча-
кайте акумулаторната батерия да се охлади. Ако проблемът остане, 
се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

606 външна грешка на акумулаторната 
батерия

Проверете кабелите. Рестартирайте системата. Ако проблемът оста-
не, се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

610 неправилно напрежение на 
акумулаторната батерия

Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

620 дефект на зарядното устройство Заменете зарядното устройство. Свържете се с Вашия търговец за 
eBike.

640 вътрешна грешка на акумулаторната 
батерия

Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, се свържете с 
Вашия търговец на Бош eBike.

655 грешка в акумулаторната батерия Изключете системата eBike. Извадете акумулаторната батерия и я 
поставете отново. Рестартирайте системата. Ако проблемът остане, 
се свържете с Вашия търговец на Бош eBike.

656 грешка във версията на софтуера Свържете се с Вашия търговец за eBike, който да извърши обновява-
не на софтуера.

няма инфор-
мация

вътрешна грешка на бордовия 
компютър

Рестартирайте системата eBike чрез изключване и включване.

Код Причина Отстраняване
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Взаимодействие на системата eBike с предавките
Също и при задвижване с eBike ползвате предавките като 
при обикновен велосипед (за целта спазвайте указанията 
в ръководството за експлоатация на Вашата eBike).
Независимо от вида на скоростите е препоръчително по 
време на превключване краткотрайно да намалите усили-
ето върху педалите. Така се улеснява превключването и се 
намалява износването на задвижващите елементи.
Чрез избора на подходяща предавка при еднакви усилия 
можете да увеличите скоростта и пробега.

Натрупване на пръв опит
Препоръчва се да извършите първоначалното си запозна-
ване с еBike на неоживени трасета и улици.
Изпробвайте различни нива на помощ. Започнете с най-
ниското ниво за помощ. Когато се почувствате сигурни с 
eBike, можете да участвате в движението, както с обикно-
вен велосипед.
Преди да предприемете дълги и отговорни пътувания, из-
пробвайте пробега на Вашата eBike при различни усло-
вия.

Фактори, влияещи върху пробега
Пробегът се влияе от много фактори, например:
– нивото на помощ,
– Скорост
– умението за избор на предавка,
– вида на гумите, налягането на гумите,
– възраст и състояние на акумулаторната батерия,
– профил на трасето (изкачвания) и настилка на трасето,
– наличието на насрещен/попътен вятър и околната тем-

пература,
– масата на eBike, велосипедиста и багажа.
Затова не е възможно преди и по време на пътуването про-
бегът да бъде предсказан точно. Все пак важат следните 
общи правила:
– При едно и също ниво за помощ на eBike: колкото по-

малко сила трябва да прилагате, за да достигнете опре-
делена скорост (напр. чрез оптимално използване на 
предавките), толкова по-малко енергия ще изразходва 
задвижването на eBike и толкова по-голям ще е пробе-
гът с едно зареждане на акумулаторната батерия.

– Колкото по-високо е нивото на подпомагане при еднак-
ви други условия, толкова по-малък е пробегът.

Грижливо отношение към eBike
Съобразявайте се с температурните интервали за работа и 
за съхранение на модулите на eBike. Предпазвайте зад-
вижващия модул, бордовия компютър и акумулаторната 
батерия от екстремни температури (напр. вследствие на 
силни слънчеви лъчи без съответното охлаждане). Компо-
нентите (особено акумулаторната батерия) могат да бъдат 
повредени от екстремни температури.
Поддържайте екрана на Вашия Nyon чист. При замърсява-
ния може да възникнат грешки на сензора за околната ос-
ветеност. В режим на навигация може да бъде объркано 
превключването на дневен/нощен режим.
Вследствие на рязка температурна промяна може да се 
стигне до запотяване на стъклото отвътре. След кратък пе-
риод се извършва изравняване на температурата и запо-
тяването изчезва.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Поддържайте компонентите на вашата eBike чисти, особе-
но контактите на акумулаторната батерия и на стойката. 
Почиствайте ги внимателно с мека влажна кърпа.
Всички компоненти, включително двигателният модул, не 
трябва да се потапят във вода или да се почистват с вода 
под налягане.
Извършвайте редовно проверки на техническото състоя-
ние на Вашия eBike. След включване бордовият компютър 
ще Ви информира за крайния срок за сервизно обслужва-
не в продължение на 4 s. Производителят или дистрибуто-
рът на велосипеда може да заложи за сервизния срок про-
бег и/или период от време.
Моля, за сервизиране и ремонт на системата eBike се 
обърнете към оторизиран търговец на велосипеди.
 Възложете всички ремонти да се извършват от ото-

ризиран сервиз за велосипеди. 

Сервиз и технически съвети
При всички въпроси относно системата eBike и нейните 
компоненти, моля, обръщайте се към оторизирани търго-
вци.
Списък с контактна информация на оторизирани 
търговци можете да намерите в интернет на адрес 
www.bosch-ebike.com
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Транспортиране
 Когато превозвате своя eBike отвън на Вашия авто-

мобил, напр. върху автомобилен багажник, свалете 
бордовия компютър и PowerPack, за да избегнете 
повреди.

Акумулаторните батерии подлежат на разпоредбите на за-
конодателството за работа с опасни продукти. Изправни 
акумулаторни батерии могат да бъдат транспортирани по 
улиците от крайни потребители без допълнителни удосто-
верения.
При пренасяне с търговски цели или при транспортиране 
от трети лица (напр. въздушен транспорт или спедиция) 
трябва да се спазват специалните изисквания относно 
опаковане и обозначаване (напр. разпоредби на ADR – 
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ 
НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ). При необходимост при 
подготовката на пратката трябва да се обърнете към съот-
ветния експерт.
Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им 
не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми и опа-
ковайте акумулаторната батерия така, че да не се движи в 
опаковката. Информирайте транспортиращата фирма, че 
пренася опасен товар. Моля, спазвайте и изискванията на 
местното законодателство.
При въпроси относно транспортирането на акумулаторни 
батерии се обърнете към оторизиран търговец. При отори-
зиран търговец можете да поръчате и подходяща опаковка.

Бракуване
С оглед опазване на околната среда двигателният 
модул, бордовият компютър, вкл. управляващият 
модул, акумулаторната батерия, сензорът за ско-
рост, допълнителните приспособления и опаков-
ките трябва да бъдат предавани за оползотворява-
не на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте системата eBike и нейните компоненти 
при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 
2012/19/EC електрически уреди, 
а съгласно Европейска директива 
2006/66/ЕО акумулаторни или обикнове-
ни батерии, които не могат да се използват 
повече, трябва да се събират отделно и да 
бъдат подлагани на подходяща преработ-
ка за оползотворяване на съдържащите се 
в тях суровини.

Допуска се изваждането на вградената в бордовия компю-
тър акумулаторна батерия само при изхвърлянето й. При 
отваряне на корпуса бордовият компютър може да бъде 
повреден.
Моля, предавайте повредени акумулаторни батерии и 
бордови компютри на оторизираните търговци.

Li-Ion:
Моля, спазвайте указанията в раз-
дел „Транспортиране“, страница 
Български–14.

Правата за изменения запазени.
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Литиево-йонна акумулаторна батерия PowerPack
Указания за безопасна работа

Прочетете всички указания 
за безопасна работа и за 
ползване. Пропуски при 
спазването на указанията за 
безопасност, както и на ука-
занията за ползване, могат 
да предизвикат токов удар, 
пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте указанията за безопасност и за работа 
със системата за ползване в бъдеще.
Използваният в това ръководство за експлоатация термин 
„акумулаторна батерия“ се отнася едновременно до стан-
дартни акумулаторни батерии (акумулаторни батерии, 
захващани за рамата на велосипеда) и акумулаторни бате-
рии за багажник (монтирани в багажника на велосипеда), 
освен ако изрично не бъде упоменато за кое конструктив-
но изпълнение на акумулаторната батерия става дума.
 Изваждайте акумулаторната батерия от eBike, пре-

ди да започнете каквито и да е дейности по eBike 
(напр. преглед, ремонт, монтиране, техническо об-
служване, работа по веригата и т.н.), когато транс-
портирате велосипеда с автомобил или със самолет 
или когато го прибирате за съхранение. Съществува 
опасност от нараняване при неволно включване на сис-
темата eBike.

 Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува 
опасност от късо съединение. При отваряна акумула-
торна батерия гаранцията отпада.

Пазете акумулаторната батерия от висока 
температура (напр. от продължително слън-
чево облъчване), огън и потапяне във вода. 
Не съхранявайте или не използвайте акуму-
латорната батерия в близост до горещи или 
възпламеняеми обекти. Съществува опасност 
от експлозия.

 Дръжте неизползвани акумулаторни батерии нада-
леч от метални кламери, монети, ключове, пирони, 
винтове и други малки метални предмети, които мо-
гат да предизвикат късо съединение между конта-
ктите. Късо съединение между контактите може да пре-
дизвика изгаряния или пожар. При възникване на щети 
вследствие на подобно късо съединение отпада въз-
можността за каквито и да е гаранционни претенции 
към Бош.

 При неправилно ползване от акумулаторната бате-
рия може да изтече електролит. Избягвайте контакт 
с него. При случаен контакт промийте мястото обил-
но с вода. Ако от електролита попадне в очите Ви, ос-
вен това потърсете лекарска помощ. Електролитът на 
акумулаторната батерия може да предизвика раздраз-
няване или изгаряне на кожата.

 Акумулаторните батерии не бива да бъдат излагани 
на механични удари. Съществува опасност акумула-
торната батерия да бъде повредена.

 При повреда или неправилно използване на акуму-
латорната батерия могат да излязат пари. Подайте 
свеж въздух, а при болки потърсете лекар.. Парите 
могат да раздразнят дихателните пътища.

 Зареждайте акумулаторната батерия само с ориги-
нални зарядни устройства на Бош. При използване на 
зарядни устройства, които не са производство на Бош, 
не може да бъде изключена опасността от пожар.

 Използвайте акумулаторната батерия само във 
връзка с eBikes с оригинална задвижваща система 
на Бош eBike. Само така акумулаторната батерия се 
предпазва от опасно претоварване.

 Използвайте само оригинални акумулаторни бате-
рии на Бош, които са утвърдени от производителя за 
ползване с Вашата система eBike. Ползването на дру-
ги акумулаторни батерии може да предизвика нараня-
вания и опасност от пожар. При ползване на други аку-
мулаторни батерии фирма Бош не носи отговорност и 
не поема гаранция.

 Прочетете и спазвайте указанията за безопасност и 
за работа в ръководствата за експлоатация на за-
рядното устройство и двигателния модул/бордовия 
компютър, както и в ръководството за експлоатация 
на Вашата eBikes.

 Дръжте акумулаторната батерия далеч от деца.
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Описание на продукта и 
възможностите му
Изобразени елементи (вижте страница 4–5)
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до 
фигурите на графичната страница.
Всички изобразени елементи на велосипед освен акуму-
латорната батерия и монтажните й приспособления са схе-
матични и могат да се различават от тези на Вашата систе-
ма eBike.
A1 Стойка на акумулаторна батерия за монтиране в 

багажник
A2 Акумулаторна батерия за вграждане в багажника

A3 Светлинен индикатор за режима на работа и степента 
на зареденост на батерията

A4 Пусков прекъсвач
A5 Ключ на ключалката на акумулаторната батерия
A6 Ключалка на акумулаторната батерия
A7 Горна част на стойката за стандартна акумулаторна 

батерия
A8 Стандартна акумулаторна батерия
A9 Долна част на стойката за стандартна акумулаторна 

батерия
C1 Зарядно устройство
C6 Куплунг за щекера на зарядното устройство
C7 Капаче на куплунга за зареждане

Технически данни

Монтиране
 Поставяйте акумулаторната батерия само върху 

чисти повърхности. Избягвайте специално замърсява-
нето на куплунга за зареждане и на контактите, напр. с 
пясък и земя.

Преди първото ползване проверете 
акумулаторната батерия
Проверете акумулаторната батерия, преди да я зареждате 
за пръв път или да я ползвате с Вашата система eBike.

Натиснете бутона A4 за включване на акумулаторната ба-
терия. Ако не светне нито един светодиод на индикатора 
A3, е възможно акумулаторната батерия да е повредена.
Ако светне поне един, но не всички светодиоди на индика-
тора A3, преди първото ползване заредете акумулаторна-
та батерия.
 Не зареждайте и не се опитвайте да ползвате повре-

дена акумулаторна батерия. Моля, обърнете се към 
оторизиран търговец на велосипеди.

Литиево-йонна акумулаторна 
батерия

PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500

Каталожен номер
– Стандартна акумулаторна батерия

– Акумулаторна батерия за багажник

0 275 007 509
0 275 007 511

0 275 007 513

0 275 007 510
0 275 007 512

0 275 007 514
0 275 007 522

0 275 007 529
0 275 007 530

0 275 007 531
0 275 007 532

Номинално напрежение V= 36 36 36
Номинален капацитет Ah 8,2 11 13,4
Енергия Wh 300 400 500
Работен температурен диапазон °C –10...+40 –10...+40 –10...+40
Температурен диапазон за 
съхраняване °C –10...+60 –10...+60 –10...+60
Допустим температурен диапазон на 
зареждане °C 0...+40 0...+40 0...+40
Маса, прибл. kg 2,0/2,4 2,5/2,6 2,6/2,7
Вид защита IP 54 (защитен от

проникване на прах и на
вода при напръскване)

IP 54 (защитен от
проникване на прах и на

вода при напръскване)

IP 54 (защитен от
проникване на прах и на

вода при напръскване)
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Зареждане на акумулаторната батерия
 Използвайте само включеното в окомплектовката 

на Вашата система eBikes зарядно устройство или 
зарядно устройство от същия вид. Само това зарядно 
устройство е с параметри, съответстващи на литиево-
йонната акумулаторна батерия на Вашата eBike.

Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично 
заредена. За да осигурите пълната производителност на 
акумулаторната батерия, преди първото ползване я заре-
дете докрай.
За зареждане на акумулаторната батерия прочетете и 
спазвайте указанията в ръководството за експлоатация на 
зарядното устройство.
Акумулаторната батерия може да бъде зареждана по вся-
ко време на велосипеда или демонтирана от него, без това 
да съкращава дълготрайността й. Прекъсване на зарежда-
нето не й вреди.
Акумулаторната батерия има вградена температурна за-
щита, която позволява зареждането само в температур-
ния интервал от 0 °C до 40 °C.

Ако температурата на акуму-
латорната батерия е извън то-
зи интервал, на индикатора за 
степента й на зареденост A3 

мигат едновременно 3 светодиода. Изключете акумула-
торната батерия от зарядното устройство и я оставете да 
се темперира.
Включете отново акумулаторната батерия към зарядното 
устройство едва след като температурата й достигне до-
пустимия диапазон за зареждане.

Индикатор за степента на зареденост на 
акумулаторната батерия
При включена акумулаторна батерия петте зелени свето-
диода на индикатора A3 показват степента на зареденост 
на акумулаторната батерия.
Всеки светодиод съответства на прибл. 20 % капацитет. 
При напълно заредена акумулаторна батерия светят всич-
ките пет светодиода.
Освен това степента на зареденост на акумулаторната ба-
терия се указва и на дисплея на бордовия компютър. За 
целта прочетете и спазвайте указанията в ръководството 
за експлоатация на двигателния модул и бордовия компю-
тър.
Ако капацитетът на акумулаторната батерия е под 5 %, 
угасват всички светодиоди на индикатора A3 на акумула-
торната батерия, но индикаторът на бордовия компютър 
остава.

Поставяне и изваждане на акумулаторната 
батерия (вижте фигури C –D)
 Винаги изключвайте акумулаторната батерия, кога-

то я монтирате или когато я изваждате от стойката на 
велосипеда.

За да може акумулаторната батерия да бъде поставена, 
ключът A5 трябва да е вкаран в ключалката A6 и ключалка-
та трябва да е отворена.
За поставяне на стандартна акумулаторна батерия A8 я 
поставете с контактите към долната част на стойката A9 на 
eBike (акумулаторната батерия може да е наклонена до 7° 
спрямо рамата). Завъртете я до упор в горната част на 
стойката A7.
За поставяне на акумулаторна батерия за багажник A2 
я вкарайте с контактите напред в стойката A1 в багажника, 
докато усетите отчетливо прещракване.
Уверете се, че акумулаторната батерия е захваната здра-
во. Винаги заключвайте ключалката A6, в противен случай 
ключалката може да се отвори и акумулаторната батерия 
може да изпадне от стойката.
След заключване винаги изваждайте ключа A5 от ключал-
ката A6. Така избягвате опасността ключът да падне, респ. 
неоторизирани лица да извадят акумулаторната батерия 
от eBike.
За изваждане на стандартна акумулаторна батерия A8 
я изключете и отключете ключалката с ключа A5. Извадете 
акумулаторната батерия от горната част на стойката A7 и я 
издърпайте от долната част на стойката A9.
За изваждане на акумулаторна батерия за багажник A2 
я изключете и отключете ключалката с ключа A5. Издър-
пайте акумулаторната батерия от стойката A1.

Работа с уреда
Пускане в експлоатация
 Използвайте само оригинални акумулаторни бате-

рии на Бош, които са утвърдени от производителя за 
ползване с Вашата система eBike. Ползването на дру-
ги акумулаторни батерии може да предизвика нараня-
вания и опасност от пожар. При ползване на други аку-
мулаторни батерии фирма Бош не носи отговорност и 
не поема гаранция.
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Включване и изключване
Включването на акумулаторната батерия е една от въз-
можностите за включването на системата eBike. За целта 
прочетете и спазвайте ръководството за експлоатация на 
двигателния модул и бордовия компютър.
Преди включване на акумулаторната батерия, респ. на 
системата eBike се уверете, че ключалката A6 е заклю-
чена.
За включване натиснете бутона A4. Светодиодите на ин-
дикатора A3 светват, с което също така показват степента 
й на зареденост.
Упътване: Ако капацитетът на акумулаторната батерия е 
под 5 %, на акумулаторната батерия не светва нито един от 
светодиодите на индикатора A3. Само по бордовия ком-
пютър може да се разпознае дали системата eBike е вклю-
чена.
За изключване на акумулаторната батерия натиснете бу-
тона A4 отново. Светодиодите на индикатора A3 угасват. С 
това се изключва и системата eBike.
Ако в продължение на прибл. 10 минути не бъде консуми-
рана енергия от задвижването на eBike (напр. ако eBike 
стои неподвижно) и не бъде натиснат бутон на бордовия 
компютър или управляващия модул, с оглед пестене на 
енергия системата eBike, а с това и акумулаторната бате-
рия се изключват.
Системата „Electronic Cell Protection (ECP)“ предпазва аку-
мулаторната батерия от дълбоко разреждане, претоварва-
не, прегряване и къси съединения. При възникване на ня-
кое от следените събития предпазен прекъсвач автома-
тично изключва акумулаторната батерия.

Ако автоматично бъде разпоз-
нат дефект на акумулаторната 
батерия, два светодиода на 
индикатора A3 започват да 
мигат. В такъв случай се обър-
нете към оторизиран търго-
вец на велосипеди.

Указания за оптимална работа с 
акумулаторната батерия
Дълготрайността на акумулаторната батерия може да бъде 
увеличена при внимателно отношение към нея и преди 
всичко ако бъде съхранявана при подходящи темпера-
тури.
Все пак, с увеличаване на възрастта и при внимателно от-
ношение капацитетът на акумулаторната батерия ще нама-
лява.
Съществено скъсено време за работа след зареждане по-
казва, че акумулаторната батерия е изхабена. Можете да 
замените акумулаторната батерия.

Преди и след прибиране за съхраняване зареждайте 
акумулаторната батерия
Ако няма да ползвате продължително време акумулатор-
ната батерия, я заредете предварително до прибл. 60 % 
(светят 3 до 4 светодиода на индикатора A3). 
След 6 месеца проверете състоянието на батерията. Ако 
свети само един светодиод на индикатора A3, заредете 
акумулаторната батерия отново до прибл. 60 %.
Упътване: Ако акумулаторната батерия бъде съхранявана 
изпразнена продължително време, въпреки малкият са-
моразряд тя може да бъде повредена и капацитетът й да 
намалее силно.
Не се препоръчва да оставяте акумулаторната батерия не-
прекъснато с включено зарядно устройство.

Условия за съхраняване
По възможност съхранявайте акумулаторната батерия на 
сухо добре проветрявано място. Предпазвайте й от влага 
и намокряне. При неблагоприятни климатични условия 
напр. се препоръчва да демонтирате акумулаторната ба-
терия от системата eBike и да я съхранявате до следващото 
ползване в закрито помещение.
Акумулаторната батерия може да бъде складирана при 
температури между –10 °C и +60 °C. За постигане на го-
ляма дълготрайност обаче се препоръчва съхраняването в 
помещение с температура прибл. 20 °C. 
Внимавайте да не бъде надхвърляна максималната темпе-
ратура за съхраняване. Например не оставяйте акумула-
торната батерия в автомобил през лятото и я съхранявайте 
на места, където няма пряка слънчева светлина.
Препоръчва се да не съхранявате акумулаторната батерия 
на велосипеда.
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Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Поддържайте акумулаторната батерия чиста. Почиствайте 
я внимателно с мека влажна кърпа. 
 Акумулаторната батерия не трябва да се потапя във 

вода или почиства с водна струя.
Ако акумулаторната батерия не работи, моля, обърнете се 
към оторизиран търговец на велосипеди.

Сервиз и технически съвети
При въпроси относно акумулаторната батерия се обръ-
щайте към оторизиран търговец на велосипеди.
 Запишете си производителя и номера на ключа A5. 

Ако загубите ключа, се обърнете към оторизиран търго-
вец на велосипеди. Кажете му производителя и номера 
на ключа.

Списък с контактна информация на оторизирани 
търговци можете да намерите в интернет на адрес 
www.bosch-ebike.com

Транспортиране
Акумулаторните батерии подлежат на разпоредбите на за-
конодателството за работа с опасни продукти. Изправни 
акумулаторни батерии могат да бъдат транспортирани по 
улиците от крайни потребители без допълнителни удосто-
верения.
При пренасяне с търговски цели или при транспортиране 
от трети лица (напр. въздушен транспорт или спедиция) 
трябва да се спазват специалните изисквания относно 
опаковане и обозначаване (напр. разпоредби на ADR – 
ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ 
НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ). При необходимост при 
подготовката на пратката трябва да се обърнете към съот-
ветния експерт.
Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им 
не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми и опа-
ковайте акумулаторната батерия така, че да не се движи в 
опаковката. Информирайте транспортиращата фирма, че 
пренася опасен товар. Моля, спазвайте и изискванията на 
местното законодателство.
При въпроси относно транспортирането на акумулаторни 
батерии се обърнете към оторизиран търговец. При 
оторизиран търговец можете да поръчате и подходяща 
опаковка.

Бракуване
С оглед опазване на природата акумулаторната ба-
терия, допълнителните приспособления и опаков-
ките трябва да се предават за оползотворяване на 
съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте акумулаторни батерии при битовите отпа-
дъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 
2012/19/EC електрически уреди, 
а съгласно Европейска директива 
2006/66/ЕО акумулаторни или обикнове-
ни батерии, които не могат да се използват 
повече, трябва да се събират отделно и да 
бъдат подлагани на подходяща преработ-
ка за оползотворяване на съдържащите се 
в тях суровини.

Моля, предавайте акумулаторни батерии, които не могат 
да се ползват повече, на оторизиран търговец на велоси-
педи.

Li-Ion:
Моля, спазвайте указанията в раз-
дел „Транспортиране“, страница 
Български–19.

Правата за изменения запазени.
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Зарядно устройство Charger
Указания за безопасна работа

Прочетете всички указания 
за безопасна работа и за 
ползване. Пропуски при 
спазването на указанията за 
безопасност, както и на ука-

занията за ползване, могат да предизвикат токов удар, по-
жар и/или тежки травми.
Съхранявайте указанията за безопасност и за работа 
със системата за ползване в бъдеще.
Използваният в това ръководство за експлоатация термин 
„акумулаторна батерия“ се отнася едновременно до стан-
дартни акумулаторни батерии (акумулаторни батерии, 
захващани за рамата на велосипеда) и акумулаторни бате-
рии за багажник (монтирани в багажника на велосипеда).

Предпазвайте зарядното устройство от дъжд и 
влага. При проникване на вода в зарядно устрой-
ство съществува опасност от токов удар.

 Зареждайте само литиево-йонни акумулаторни ба-
терии на Бош, предназначени за eBikes. Номинално-
то напрежение на акумулаторната батерия трябва 
да съответства на зарядното напрежение на заряд-
ното устройство. В противен случай съществува опас-
ност от пожар и експлозия.

 Поддържайте зарядното устройство чисто. Същест-
вува опасност от възникване на токов удар вследствие 
на замърсяване на зарядното устройство.

 Винаги преди употреба проверявайте зарядното ус-
тройство, захранващия кабел и щепсела. Не използ-
вайте зарядното устройство в случай, че откриете 
повреди. Не отваряйте зарядното устройство, оста-
вете ремонтите да бъдат извършвани само от квали-
фицирани техници и с оригинални резервни части. 
Повреди на зарядното устройство, захранващия кабел 
или щепсела увеличават опасността от токов удар.

 Не поставяйте зарядното устройство на леснозапа-
лима повърхност (напр. хартия, текстил и др. п.) или 
в леснозапалима среда. Съществува опасност от въз-
никване на пожар вследствие на нагряването на ус-
тройството по време на зареждане.

 Когато докосвате зарядното устройство по време на 
зареждане, бъдете предпазливи. Носете предпазни 
ръкавици. Особено при висока околна температура за-
рядното устройство може да се нагрее силно.

 При повреда или неправилно използване на акуму-
латорната батерия могат да излязат пари. Подайте 
свеж въздух, а при болки потърсете лекар.. Парите 
могат да раздразнят дихателните пътища.

 Контролирайте деца при ползването, почистването 
и обслужването. Така се гарантира, че децата няма да 
играят със зарядното устройство.

 Деца и лица, които поради психическото си, сензор-
но-моторното или душевното си състояние или пора-
ди липса на знания или опит не са в състояние да об-
служват зарядното устройство сигурно, не трябва 
да работят със зарядното устройство без непосред-
ствен контрол или надзор от отговорно лице. В про-
тивен случай съществува опасност от грешки при полз-
ването и трудови злополуки.

 Прочетете и спазвайте указанията за безопасност и 
за работа в ръководствата за експлоатация на аку-
мулаторната батерия и на двигателния модул/бор-
довия компютър, както и в ръководството на Вашата 
система eBikes.

 Върху долната страна на зарядното устройство се нами-
ра стикер с указание на английски език (отбелязан в из-
ображението на страницата с графика с номер C4) и 
със следното съдържание:
Да се използва САМО с литиево-йонни акумулаторни 
батерии на BOSCH!

Описание на продукта и възмож-
ностите му
Изобразени елементи (вижте страница 6–8)
Номерирането на елементите се отнася до изображенията 
на зарядното устройство на страницата с фигурите.
C1 Зарядно устройство
C2 Куплунг за захранващия кабел
C3 Щепсел за включване в уреда
C4 Указания за безопасна работа със зарядното 

устройство
C5 Контактен щекер
C6 Куплунг за щекера на зарядното устройство
C7 Капаче на куплунга за зареждане
A2 Акумулаторна батерия за вграждане в багажника
A3 Индикатор за работата и нивото на зареденост
A4 Бутон за включване и изключване на акумулаторната 

батерия
A8 Стандартна акумулаторна батерия
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Технически данни

Работа с уреда
Пускане в експлоатация
Включване на зарядното устройство към захранва-
щата мрежа (вижте фиг. E)
 Внимавайте за напрежението на захранващата мре-

жа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да 
съответства на данните, написани на табелката на за-
рядното устройство. Зарядни устройства, обозначени с 
230 V, могат да бъдат захранвани и с 220 V.

Вкарайте щепсела C3 на захранващия кабел в куплунга C2 
на зарядното устройство. 
Включете захранващия кабел (специфично за съответната 
страна изпълнение) към захранващата мрежа.

Зареждане на извадена акумулаторна батерия 
(вижте фигура F)
Изключете акумулаторната батерия и я извадете от стойката 
на eBike. За целта прочетете и спазвайте указанията в ръко-
водството за експлоатация на акумулаторната батерия.
 Поставяйте акумулаторната батерия само върху 

чисти повърхности. Избягвайте специално замърсява-
нето на куплунга за зареждане и на контактите, напр. с 
пясък и земя.

Вкарайте щекера C5 на зарядното устройство в куплунга 
C6 на акумулаторната батерия.

Зареждане на акумулаторната батерия на велосипеда 
(вижте фиг. G)
Изключете акумулаторната батерия. Почистете капачката 
на куплунга за зареждане C7. Избягвайте специално за-
мърсяването на куплунга за зареждане и на контактите, 
напр. с пясък и земя. Отворете капачката на куплунга за 
зареждане C7 и включете щекера C5 в куплунга C6.
 При зареждане на акумулаторната батерия винаги 

спазвайте указанията за безопасна работа. Ако това 
не е възможно, извадете акумулаторната батерия и я 
заредете на подходящо място. За целта прочетете и 
спазвайте указанията в ръководството за експлоатация 
на акумулаторната батерия.

Зареждане
Процесът на зареждане започва, когато зарядното устрой-
ство бъде свързано с акумулаторната батерия, респ. с ку-
плунга за зареждане на велосипеда и към захранващата 
мрежа.
Упътване: Процесът на зареждане е възможен само ако 
температурата на акумулаторната батерия на eBike се на-
мира в допустимия температурен диапазон за зареждане.
Упътване: По време на зареждане задвижващият модул 
се деактивира.
Зареждането на акумулаторната батерия е възможно с или 
без включен бордов компютър. Без включен бордов ком-
пютър степента на зареждане може да се следи на съответ-
ните индикатори на акумулаторната батерия.
При свързания бордови компютър се извежда съответно 
съобщение на дисплея.
Бордовият компютър може да се извади по време на за-
реждане или да се включи след началото на зареждането.
Степента на зареденост се указва на индикаторите A3 на 
акумулаторната батерия и на бордовия компютър.
При зареждане на акумулаторна батерия на eBike, монти-
рана на велосипеда, може да бъде заредена и акумулатор-
ната батерия на бордовия компютър.
По време на зареждане светодиодите A3 на акумулатор-
ната батерия светят. Всеки непрекъснато светещ светоди-
од съответства на прибл. 20 % зареден капацитет. Мига-
щият светодиод указва за зареждането на следващите 
20 % от капацитета на батерията.
Когато акумулаторната батерия на eBike бъде заредена на-
пълно, светодиодите угасват и бордовият компютър се из-
ключва. Зареждането спира. Степента на зареденост мо-
же да се покаже за 3 секунди чрез натискане на бутона за 
включване и изключване A4 на акумулаторната батерия 
на eBike. 
Изключете зарядното устройство от захранващата мрежа 
и акумулаторната батерия от зарядното устройство.
При отделяне на акумулаторната батерия от зарядното 
устройство акумулаторната батерия се изключва автома-
тично.

Зарядно устройство  Charger
Каталожен номер 0 275 007 907
Номинално напрежение V~ 207–264
Честота Hz 47–63
Зарядно напрежение V 36
Заряден ток A 4
Време за зареждане
– PowerPack 300 прибл.
– PowerPack 400 прибл.
– PowerPack 500 прибл.

h
h
h

2,5
3,5
4,5

Брой на клетките в акумулатор-
ната батерия 30–40
Работен температурен диапазон °C –5...+40
Температурен диапазон за 
съхраняване °C –10...+50
Маса съгласно 
EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,8
Вид защита IP 40
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При раз-
лично напрежение, както и при специалните изпълнения за някои 
страни данните могат да се различават.
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Упътване:  Ако сте зареждали акумулаторната батерия на 
велосипеда, след приключване внимателно затворете ку-
плунга C6 с капачката C7, за да не проникват замърсява-
ния или вода.
Ако след приключване зарядното устройство не бъде из-
ключено от акумулаторната батерия, след няколко часа то 
се включва отново, проверява степента на зареденост на 
акумулаторната батерия и при необходимост отново 
включва зареждането.

Грешки – причини за възникване и начини за 
отстраняването им

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Ако зарядното устройство се повреди, моля, обърнете се 
към оторизиран търговец на велосипеди.

Сервиз и технически съвети
За всички въпроси относно зарядното устройство, моля, 
обръщайте се към оторизиран търговец на велосипеди.
Списък с контактна информация на оторизирани 
търговци можете да намерите в интернет на адрес 
www.bosch-ebike.com

Бракуване
Зарядните устройства, принадлежностите и опаковките 
им трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съ-
държащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте зарядни устройства при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 
2012/19/EC относно бракуване на елек-
трически и електронни уреди и утвържда-
ването й като национален закон зарядни 
устройства, които не могат да се използ-
ват повече, трябва да бъдат събирани и 
предавани за оползотворяване на съдър-
жащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.

Причина Отстраняване
На акумулаторната бате-
рия мигат два светодиода.

Акумулаторната батерия е 
повредена

Обърнете се към оторизиран 
търговец на велосипеди.
На акумулаторната бате-
рия мигат три светодиода.

Акумулаторната батерия е 
твърде гореща или твърде 
студена

Изключете акумулаторната 
батерия от зарядното ус-
тройство, докато темпера-
турата й попадне в допусти-
мия диапазон за зареждане.
Включете отново акумула-
торната батерия към заряд-
ното устройство едва след 
като температурата й дос-
тигне допустимия диапазон 
за зареждане.
Нито един светодиод не 
мига (в зависимост от сте-
пента на зареденост на 
акумулаторната батерия 
на eBike светят продължи-
телно един или няколко 
светодиода).

Зарядното устройство не 
зарежда.

Обърнете се към оторизиран 
търговец на велосипеди.

Не се извършва зареждане (индикаторите на 
акумулаторната батерия не светят)
Щекерът не е включен пра-
вилно

Проверете всички съедине-
ния.

Контактите на акумулатор-
ната батерия са замърсени

Внимателно почистете кон-
тактите на акумулаторната 
батерия.

Контактът на захранващата 
мрежа, кабелът или заряд-
ното устройство са де-
фектни

Проверете захранващото 
напрежение, предайте за-
рядното устройство за про-
верка от оторизиран търго-
вец на велосипеди

Акумулаторната батерия е 
дефектна

Обърнете се към оторизиран 
търговец на велосипеди.

Причина Отстраняване


