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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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Mονάδα κίνησης Drive Unit/
Υπολογιστής οχήματος Nyon

Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και 
τις οδηγίες. Οι παραλείψεις στην τήρηση των 
υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί 
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά 
και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για 
μελλοντική χρήση.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όρος 
«μπαταρία» αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον κατασκευή, το 
ίδιο στις στάνταρ μπαταρίες (μπαταρίες με στήριξη στο πλαίσιο 
του ποδηλάτου) και στις μπαταρίες στη σχάρα αποσκευών (μπα-
ταρίες με στήριξη στη σχάρα αποσκευών).
Μην αφήσετε την ένδειξη του υπολογιστή οχήματος να 

αποσπάσει την προσοχή σας. Όταν δεν επικεντρώνετε 
αποκλειστικά την προσοχή σας στην κυκλοφορία, κινδυνεύ-
ετε, να εμπλακείτε σε ένα ατύχημα. Όταν θέλετε να κάνετε 
εισαγωγές στον υπολογιστή οχήματος πέρα από την αλλαγή 
του επιπέδου υποστήριξης, σταματήστε και εισάγετε τα αντί-
στοιχα δεδομένα.

 Πριν την αρχή ενός προγράμματος εξάσκησης συμβου-
λευτείτε ένα γιατρό, σε ποιες καταπονήσεις επιτρέπεται 
να εκτεθείτε. Μόνο έτσι αποφεύγετε μια ενδεχομένως για 
σας μεγάλη καταπόνηση.

 Σε περίπτωση χρήσης ενός αισθητήρα καρδιακών παλ-
μών, η εμφανιζόμενη συχνότητα των καρδιακών παλ-
μών μπορεί να αλλοιωθεί από τυχόν ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές. Οι εμφανιζόμενες συχνότητες καρδιακών 
παλμών χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Για συνέπειες από 
λάθος εμφανιζόμενες συχνότητες καρδιακών παλμών δεν 
μπορεί να αναληφθεί καμία ευθύνη.

Υποδείξεις ασφαλείας για eBike
Μην ανοίξετε οι ίδιοι τη μονάδα κίνησης. Η μονάδα κίνη-

σης επιτρέπεται να επισκευαστεί μόνο από ειδικευμένο 
προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξα-
σφαλίζεται, ότι διατηρείται η ασφάλεια της μονάδας κίνη-
σης. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος της μο-
νάδας κίνησης, ακυρώνεται η απαίτηση εγγύησης.

Μην ανοίξετε το Nyon. Το Nyon με το άνοιγμα μπορεί να 
καταστραφεί και η απαίτηση εγγύησης εκπίπτει.

Όλα τα συναρμολογημένα στη μονάδα κίνησης εξαρτή-
ματα και όλα τα άλλα στοιχεία του μηχανισμού κίνησης 
του eBike (π.χ. δίσκος αλυσίδας, υποδοχή του δίσκου 
αλυσίδας, πετάλια) επιτρέπεται να αντικατασταθούν μό-
νο με άλλα εξαρτήματα παρόμοιας κατασκευής ή εγκε-
κριμένα από τον κατασκευαστή του ποδηλάτου ειδικά 
για το eBike. Έτσι προστατεύεται η μονάδα κίνησης από 
υπερφόρτωση και ζημιά.

 Αφαιρέστε την μπαταρία από το eBike, προτού αρχίσετε 
με την εργασία (π.χ. επιθεώρηση, επισκευή, συναρμο-
λόγηση, συντήρηση, εργασίες στην αλυσίδα κλπ.) στο 
eBike, το μεταφέρετε με το αυτοκίνητο ή με το αεροπλά-
νο ή το φυλάξετε. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης 
του συστήματος eBike υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

 Το σύστημα eBike μπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν σπρώ-
ξετε το eBike προς τα πίσω.

 Η λειτουργία βοήθειας ώθησης/εκκίνησης επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά το σπρώξιμο ή την εκ-
κίνηση του eBike. Σε περίπτωση που οι ρόδες του eBike κατά 
τη χρήση της βοήθειας ώθησης/εκκίνησης δεν έχουν καμία 
επαφή με το έδαφος, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Bosch, οι οποί-
ες είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για το 
eBike σας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει 
σε τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση 
χρήσης άλλων μπαταριών η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη και εγγύηση.

Μην κάνετε κανενός είδους μετατροπές στο σύστημα 
eBike ή μην προσθέσετε άλλα προϊόντα, που θα ήταν κα-
τάλληλα, να αυξήσουν την ικανότητα απόδοσης του συ-
στήματος eBike. Έτσι μειώνετε κατά κανόνα τη διάρκεια 
ζωής του συστήματος, διακινδυνεύοντας ζημιές στη μονάδα 
κίνησης και στο ποδήλατο. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος, να 
χάσετε την απαίτηση εγγύησης για το ποδήλατο που αγορά-
σατε. Από μια μη ενδεδειγμένη χρήση του συστήματος θέτε-
τε σε κίνδυνο την ασφάλειά σας καθώς και την ασφάλεια άλ-
λων συμμετεχόντων στην οδική κυκλοφορία και διακινδυ-
νεύετε έτσι σε περίπτωση ατυχημάτων, τα οποία οφείλονται 
σε παραποίηση, υψηλό κόστος προσωπικής ευθύνης και εν-
δεχομένως μάλιστα τον κίνδυνο μιας ποινικής δίωξης. 

 Προσέχετε όλους τους εθνικούς κανονισμούς για την 
άδεια κυκλοφορίας και χρήση των eBike.

 Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας της μπαταρίας κα-
θώς και στις οδηγίες λειτουργίας του eBike.
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Υποδείξεις ασφαλείας σε συνδυασμό με την 
πλοήγηση
 Κατά τη διάρκεια της οδήγησης μην προγραμματίζετε κα-

μία διαδρομή. Σταματήστε και εισάγετε μόνο σε ακινητο-
ποιημένη κατάσταση ένα νέο τόπο προορισμού. Όταν δεν 
επικεντρώνετε αποκλειστικά την προσοχή σας στην κυκλοφο-
ρία, κινδυνεύετε, να εμπλακείτε σε ένα ατύχημα.

 Διακόψτε τη διαδρομή σας, όταν η πλοήγηση σας προ-
τείνει ένα δρόμο, ο οποίος σε σχέση με τις οδηγικές σας 
ικανότητες είναι παράτολμη ή επικίνδυνη. Αφήστε τη συ-
σκευή πλοήγησης να σας προσφέρει μια άλλη εναλλακτική 
διαδρομή.

Μην αγνοήσετε καμία πινακίδα κυκλοφορίας, ακόμη και 
όταν η πλοήγηση σας καθορίζει ένα συγκεκριμένο δρό-
μο. Το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί να λάβει υπόψη του 
τα εργοτάξια ή τις προσωρινές παρακάμψεις.

Μη χρησιμοποιείτε την πλοήγηση σε κρίσιμες ή ασαφείς 
για την ασφάλεια καταστάσεις (κλείσιμο δρόμων, παρα-
κάμψεις κλπ.). Έχετε πάντοτε μαζί σας πρόσθετους χάρτες 
και μέσα επικοινωνίας.

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

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

1 Χειριστήριο
2 Πλήκτρο «Home»
3 Υπολογιστής οχήματος (On-board computer)
4 Στήριγμα του υπολογιστή οχήματος (On-board computer)
5 Πλήκτρο On-Off του υπολογιστή οχήματος 

(On-board computer)
6 Πλήκτρο Φωτισμός ποδηλάτου
7 Αισθητήρας φωτεινότητας
8 Υποδοχή USB
9 Προστατευτικό κάλυμμα της υποδοχής USB

10 Μονάδα κίνησης
11 Μονάδα χειρισμού
12 Χειριστήριο στη μονάδα χειρισμού
13 Πλήκτρο «Home» στη μονάδα χειρισμού
14 Πλήκτρο Μείωση της υποστήριξης
15 Πλήκτρο Αύξηση της υποστήριξης
16 Πλήκτρο Βοήθεια εκκίνησης/Βοήθεια ώθησης «WALK»
17 Ασφάλιση του υπολογιστή οχήματος (On-board computer)
18 Βίδα εμπλοκής του υπολογιστή οχήματος 

(On-board computer)
19 Αισθητήρας ταχύτητας
20 Μαγνήτης ακτίνας του αισθητήρα ταχύτητας

Καλώδιο φόρτισης USB (Micro A–Micro B)*
* χωρίς εικόνα, προσφέρεται σαν ειδικό εξάρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μονάδα κίνησης Drive Unit Cruise Drive Unit Speed Drive Unit CX
Αριθμός ευρετηρίου 0 275 007 033 0 275 007 031 0 275 007 027
Συνεχής ονομαστική ισχύς W 250 250 250
Ροπή στρέψης στον κινητήρα, μέγιστη Nm 60 60 75
Ονομαστική τάση V 36 36 36
Θερμοκρασία λειτουργίας °C –5...+40 –5...+40 –5...+40
Θερμοκρασία διαφύλαξης/αποθήκευσης °C –10...+50 –10...+50 –10...+50
Βαθμός προστασίας IP 54 (προστασία από σκό-

νη και ψεκασμό με νερό)
IP 54 (προστασία από σκό-

νη και ψεκασμό με νερό)
IP 54 (προστασία από σκό-

νη και ψεκασμό με νερό)
Βάρος, περ. kg 4 4 4
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Συναρμολόγηση
Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας eBike
Για την τοποθέτηση της μπαταρίας eBike στο eBike και για την 
αφαίρεση, διαβάστε και προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας της 
μπαταρίας.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του υπολογιστή 
οχήματος  (βλέπε εικόνα A)
Για την τοποθέτηση του υπολογιστή οχήματος 3 σπρώξτε τον 
από μπροστά μέσα στο στήριγμα 4.
Για την αφαίρεση του υπολογιστή οχήματος 3 πιέστε πάνω στην 
ασφάλιση 17 και σπρώξτε τον προς τα εμπρός έξω από το στή-
ριγμα 4.
Όταν παρκάρετε το eBike, αφαιρέστε τον υπολογιστή 

οχήματος. 
Μπορείτε να ασφαλίσετε τον υπολογιστή οχήματος στο στήριγ-
μα από τυχόν αφαίρεση. Αποσυναρμολογήστε για αυτό το στή-
ριγμα 4 από το τιμόνι. Τοποθετήστε τον υπολογιστή οχήματος 
στο στήριγμα. Βιδώστε τη βίδα εμπλοκής 18 (σπείρωμα M3, 
μήκος 8 mm) από κάτω στο προβλεπόμενο για αυτό σπείρωμα 
του στηρίγματος. Συναρμολογήστε ξανά το στήριγμα πάνω στο 
τιμόνι.

Έλεγχος του αισθητήρα ταχύτητας 
(βλέπε εικόνα B)
Ο αισθητήρας ταχύτητας 19 και ο αντίστοιχος μαγνήτης ακτίνας 
20 πρέπει να συναρμολογηθούν έτσι, ώστε ο μαγνήτης ακτίνας 
σε μια περιστροφή της ρόδας να περνά σε μια απόσταση το λιγό-
τερο 5 mm και το πολύ 17 mm μπροστά από τον αισθητήρα τα-
χύτητας.
Υπόδειξη: Εάν η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα ταχύτητας 
19 και του μαγνήτη ακτίνας 20 είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη 
ή εάν ο αισθητήρας ταχύτητας 19 δεν είναι σωστά συνδεδεμέ-
νος, εκπίπτει η ένδειξη του ταχύμετρου r3 και ο κινητήρας του 
eBike εργάζεται στο πρόγραμμα λειτουργίας ανάγκης.
Σε αυτή την περίπτωση λύστε τη βίδα του μαγνήτη ακτίνας 20 
και στερεώστε το μαγνήτη ακτίνας πάνω στην ακτίνα έτσι, ώστε 
να περνά στη σωστή απόσταση μπροστά από το μαρκάρισμα του 
αισθητήρα ταχύτητας. Εάν και μετά δεν εμφανίζεται επίσης κα-
μία ταχύτητα στην ένδειξη του ταχύμετρου r3, απευθυνθείτε 
παρακαλώ σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Υπολογιστής οχήματος Nyon
Αριθμός ευρετηρίου 1 270 020 907/915
Εσωτερική μνήμη
1 270 020 907
1 270 020 915

GB
GB

1
8

Ρεύμα φόρτισης σύνδεσης 
USB, μέγιστο mA 500
Τάση φόρτισης σύνδεσης USB V 5
Καλώδιο φόρτισης USB 1) 1 270 016 360
Θερμοκρασία λειτουργίας °C –5...+40
Θερμοκρασία διαφύλαξης/ 
αποθήκευσης °C –10...+50
Θερμοκρασία φόρτισης °C 0...+40
Μπαταρία ιόντων λιθίου, 
εσωτερικά

V
mAh

3,7
710

Βαθμός προστασίας 2) IP x7 (υδατοστεγανό)
Υποστηριζόμενα πρότυπα 
WLAN

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

Βάρος, περ. kg 0,2
1) Δεν συμπεριλαμβάνεται στα στάνταρ υλικά παράδοσης
2) Σε περίπτωση κλειστού καλύμματος USB

Φωτισμός ποδηλάτου*
Ονομαστική τάση V 6
Μέγιστη ισχύς
– Μπροστινό φως
– Πίσω φως

W
W

8,4
0,6

* Εξαρτάται από τις νομικές ρυθμίσεις, δεν είναι δυνατό σε όλες τις ειδικές 
για κάθε χώρα εκδόσεις μέσω της μπαταρίας eBike
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Λειτουργία
Θέση σε λειτουργία
Προϋποθέσεις
Το σύστημα eBike μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο, όταν πλη-
ρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Μια επαρκώς φορτισμένη μπαταρία eBike είναι τοποθετημέ-

νη (βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας).
– Ο υπολογιστής οχήματος είναι σωστά τοποθετημένος στο 

στήριγμα (βλέπε «Τοποθέτηση και αφαίρεση του υπολογιστή 
οχήματος», σελίδα Eλληνικά–3).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος eBike
Για την ενεργοποίηση του συστήματος eBike έχετε τις ακόλου-
θες δυνατότητες:
– Τοποθετήστε τον υπολογιστή οχήματος στο στήριγμα 4.
– Με τοποθετημένο τον υπολογιστή οχήματος και τοποθετημέ-

νη την μπαταρία eBike πατήστε μία φορά σύντομα το πλή-
κτρο On-Off 5 του υπολογιστή οχήματος.

– Με τοποθετημένο τον υπολογιστή οχήματος πατήστε το πλή-
κτρο On-Off της μπαταρίας eBike (βλέπε στις οδηγίες λει-
τουργίας της μπαταρίας).

Ο κινητήρας ενεργοποιείται, μόλις πατήσετε τα πετάλια (εκτός 
στη λειτουργία Βοήθεια ώθησης/εκκίνησης, βλέπε «Ενεργοποί-
ηση/απενεργοποίηση της βοήθειας ώθησης/ εκκίνησης», σελί-
δα Eλληνικά–10). Η ισχύς του κινητήρα εξαρτάται από το ρυθ-
μισμένο επίπεδο υποστήριξης στον υπολογιστή οχήματος. 
Παραλλαγή Cruise: Μόλις στην κανονική λειτουργία σταματή-
σετε να πατάτε τα πετάλια ή μόλις φθάσετε σε μια ταχύτητα από 
25 χλμ./ώρα, απενεργοποιείται η υποστήριξη μέσω του κινητήρα 
eBike. Ο κινητήρας ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, μόλις πατήσε-
τε τα πετάλια και η ταχύτητα βρίσκεται κάτω από 25 χλμ./ώρα.
Παραλλαγή Speed: Μόλις στην κανονική λειτουργία σταματή-
σετε να πατάτε τα πετάλια ή μόλις φθάσετε σε μια ταχύτητα από 
45 χλμ./ώρα, απενεργοποιείται η υποστήριξη μέσω του κινητή-
ρα eBike. Ο κινητήρας ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, μόλις 
πατήσετε τα πετάλια και η ταχύτητα βρίσκεται κάτω από 
45 χλμ./ώρα.

Για την απενεργοποίηση του συστήματος eBike έχετε τις ακό-
λουθες δυνατότητες:
– Πατήστε το πλήκτρο On-Off 5 του υπολογιστή οχήματος το 

λιγότερο για 1 δευτερόλεπτο.
– Απενεργοποιήστε την μπαταρία eBike στο πλήκτρο On-Off 

της (βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας της μπαταρίας).
– Αφαιρέστε τον υπολογιστή οχήματος από το στήριγμα.
Εάν μέσα σε 10 περίπου λεπτά δεν απαιτηθεί καμία ισχύς του 
κινητήρα (π.χ., επειδή το eBike είναι ακινητοποιημένο) ή δεν 
πατηθεί κανένα πλήκτρο στο Nyon, απενεργοποιείται αυτόματα 
το σύστημα eBike για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Το σύστημα χειρισμού «Nyon»
Το σύστημα χειρισμού Nyon αποτελείται από τρία στοιχεία:
– Τον υπολογιστή οχήματος (On-board computer) Nyon με 

μονάδα χειρισμού
– Την εφαρμογή Smartphone «Bosch eBike Connect»
– Τη διαδικτυακή πύλη «www.eBike-Connect.com»
Πολλές ρυθμίσεις και λειτουργίες μπορεί να ελεγχθούν και να 
χρησιμοποιηθούν σε όλα τα στοιχεία. Η πρόσβαση ή ο χειρισμός 
μερικών ρυθμίσεων και λειτουργιών μπορεί να γίνει μόνο μέσω 
ορισμένων στοιχείων. Ο συγχρονισμός των δεδομένων επιτυγ-
χάνεται αυτόματα με υπάρχουσα σύνδεση Bluetooth®/Inter-
net. Μια επισκόπηση για τις δυνατές λειτουργίες δίνει ο ακόλου-
θος πίνακας.

Λειτουργίες Premium
Οι στάνταρ λειτουργίες του συστήματος χειρισμού «Nyon» μπο-
ρεί να διευρυνθούν με την πρόσθετη αγορά «λειτουργιών 
Premium» μέσω του AppStore για Apple iPhones ή Google 
PlayStore για συσκευές Android.
Εκτός από τη δωρεάν εφαρμογή «Bosch eBike Connect» είναι 
διαθέσιμες περισσότερες λειτουργίες Premium επί πληρωμή. 
Μια λεπτομερής λίστα των διαθέσιμων πρόσθετων εφαρμογών 
μπορείτε να βρείτε στις Online Οδηγίες λειτουργίας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση 
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual».
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Σύνδεση/Εγγραφή   

Αλλαγή των ρυθμίσεων   

Απόκτηση των δεδομένων οδήγησης 

Ένδειξη πραγματικού χρόνου των δεδομένων 
οδήγησης 

Επεξεργασία/ανάλυση των δεδομένων οδήγησης  

Δημιουργία ενδείξεων ορισμένων από τον πελάτη  

Ένδειξη του τρέχοντος τόπου παραμονής*   

Πλοήγηση 

Σχεδιασμός διαδρομής   

Ένδειξη της υπόλοιπης εμβέλειας (κύκλος γύρω 
από την τρέχουσα θέση σας)  

Αποτέλεσμα άσκησης σε πραγματικό χρόνο 

Επισκόπηση διαδρομών  

Στατιστική «Dashboard» (Ταμπλό)  

Αγορά «λειτουργιών Premium» 
*Απαραίτητο GPS

GSM, 
3/4G www
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Θέση σε λειτουργία του υπολογιστή οχήματος 
(On-board computer)
Το Nyon παραδίδεται με μια μερικώς φορτισμένη μπαταρία. 
Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία 
Nyon μέσω της σύνδεσης USB (βλέπε «Παροχή ενέργειας του 
υπολογιστή οχήματος», σελίδα Eλληνικά–9) ή μέσω του συστή-
ματος eBike.
Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του συ-
στήματος χειρισμού, πρέπει επιπλέον να εγγραφείτε online.

Σύνδεση στον υπολογιστή οχήματος
– Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή οχήματος με το πλήκτρο 

On-Off 5.
– Επιλέξτε με το χειριστήριο 1 τη γλώσσα της προτίμησής σας 

(επιλογή, πατώντας στο χειριστήριο) και ακολουθήστε τις 
υποδείξεις.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες, να θέσετε το Nyon σε 
λειτουργία:
– «TEST RIDE» (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΟΔΉΓΗΣΗ)

Μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμαστική οδήγηση, χωρίς να 
πρέπει να συνδεθείτε προηγουμένως ή να εισάγετε δεδομέ-
να. Μετά την απενεργοποίηση σβήνονται όλα τα δεδομένα 
οδήγησης.

– «SET UP» (ΕΓΓΡΑΦΗ)>«OFFLINE»
Αυτή είναι μια πάρα πολύ σύντομη, περιορισμένη στο Nyon, 
διαδικασία καταχώρησης. Offline σημαίνει σε αυτή την περί-
πτωση, ότι τα δεδομένα οδήγησης και τα δεδομένα χρήστη 
αποθηκεύονται μόνο τοπικά στον υπολογιστή οχήματος. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες ή επιλέξτε μια από τις προτεινόμε-
νες δυνατότητες απάντησης. Τα καταχωρημένα δεδομένα 
διατηρούνται μετά την απενεργοποίηση του Nyon, αλλά δε 
συγχρονίζονται με τη διαδικτυακή πύλη ή την εφαρμογή 
Smartphone.

– «SET UP» (ΕΓΓΡΑΦΗ)>«ONLINE»>
«PHONE» (ΤΗΛΕΦΩΝΟ)
Αυτό είναι μια πλήρης διαδικασία καταχώρησης. Περάστε το 
Nyon πάνω στο στήριγμα 4, φορτώστε την εφαρμογή 
«Bosch eBike Connect» στο Smartphone σας και εγγραφεί-
τε με τη βοήθεια της εφαρμογής. Μετά την επιτυχή σύνδεση 
αποθηκεύονται τα δεδομένα οδήγησης και συγχρονίζονται με 
την εφαρμογή Smartphone και τη διαδικτυακή πύλη.

– «SET UP» (ΕΓΓΡΑΦΗ)>«ONLINE»>«WI-FI»
(Δημιουργία νέου προφίλ μέσω WLAN)
Αυτό είναι μια πλήρης διαδικασία καταχώρησης. Συνδέστε 
το Nyon μέσω USB με μια πηγή ρεύματος (π.χ. τον υπολογι-
στή) και περάστε στην περιοχή λήψης ενός δικτύου WLAN. 
Το Nyon συνδέεται στη συνέχεια με το δίκτυο WLAN της επι-
λογής σας και θα οδηγηθείτε στη διαδικτυακή πύλη 
«www.eBike-Connect.com», όπου μπορείτε να κάνετε 
την καταχώρηση. Μετά την επιτυχή σύνδεση αποθηκεύονται 
τα δεδομένα οδήγησης και συγχρονίζονται με τη διαδικτυα-
κή πύλη. Μια σύνδεση με το Smartphone σας μπορείτε να 
δημιουργήσετε στη συνέχεια από το Nyon («Settings» 
(Ρυθμίσεις) >«Connections» (Συνδέσεις) > «Connect 
New Smartphone» (Σύνδεση νέου Smartphone)).

Καταχώρηση μέσω Smartphone και ζεύξης Bluetooth® 
Ένα Smartphone δεν είναι συστατικό στοιχείο των υλικών πα-
ράδοσης. Για την καταχώρηση με το Smartphone είναι απαραί-
τητη μια σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία, ανάλογα με τη σύμβα-
σή σας, μπορεί να προκαλέσει έξοδα μέσω του παρόχου της τη-
λεφωνικής σας σύνδεσης. Επίσης και για το συγχρονισμό των 
δεδομένων μεταξύ Smartphone και διαδικτυακής πύλης είναι 
απαραίτητη μια σύνδεση στο διαδίκτυο.
Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το εύρος των λειτουρ-
γιών του υπολογιστή οχήματος, σας είναι απαραίτητο ένα 
Smartphone με το λειτουργικό σύστημα Android έκδοση 4.0.3 
και νεότερη ή iOS 7 και νεότερη. Μια λίστα των δοκιμασμέ-
νων/εγκεκριμένων για χρήση Smartphone μπορείτε να βρείτε 
στις Online Οδηγίες λειτουργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual».
Ακόμα και Smartphone που δεν αναφέρονται στη λίστα με τα πιο 
πάνω ονομαζόμενα λειτουργικά συστήματα μπορούν υπό ορισμέ-
νες προϋποθέσεις να συνδεθούν με τον υπολογιστή οχήματος. 
Μια πλήρης συμβατότητα του υπολογιστή οχήματος με τα μη ανα-
φερόμενα στη λίστα Smartphone δεν μπορεί να εξασφαλιστεί.
Φορτώστε από το AppStore για Apple iPhones ή Google 
PlayStore για συσκευές Android την εφαρμογή 
«Bosch eBike Connect» στο Smartphone σας.
Ξεκινήστε την εφαρμογή «Bosch eBike Connect» και ακολου-
θήστε τις υποδείξεις. Λεπτομερείς οδηγίες για αυτό μπορείτε να 
βρείτε στις Online Οδηγίες λειτουργίας στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση «www.Bosch-eBike.com/nyon-manual».
Όταν η εφαρμογή «Bosch eBike Connect» είναι ενεργοποιη-
μένη και υπάρχει μια σύνδεση Bluetooth® με τον υπολογιστή 
οχήματος, συγχρονίζονται τα δεδομένα μεταξύ υπολογιστή οχή-
ματος και Smartphone αυτόματα.

Καταχώρηση Online
Για την καταχώρηση Online είναι απαραίτητη μια πρόσβαση στο 
διαδίκτυο.
Ανοίξτε με τον πλοηγό (Browser) τη διαδικτυακή πύλη «Bosch 
eBike Connect» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«www.eBike-Connect.com» και ακολουθήστε τις 
οδηγίες. Λεπτομερείς οδηγίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στις 
Online Οδηγίες λειτουργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual».

Ενδείξεις και ρυθμίσεις του υπολογιστή οχήματος 
Λογική χειρισμού
Το Nyon για λόγους ασφαλείας δεν έχει καμία οθόνη αφής. Μια 
αλλαγή της ένδειξης μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης μέσω της μονάδας χειρισμού 11. Έτσι μπορούν τα δύο 
χέρια κατά τη διάρκεια της οδήγησης να παραμένουν στο τιμόνι.
Με τα στοιχεία χειρισμού στον υπολογιστή οχήματος έχετε τις 
ακόλουθες δυνατότητες:
– Με το πλήκτρο On-Off 5 ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το 

υπολογιστή οχήματος.
– Με το πλήκτρο «Home» (2 ή 13) περνάτε στον ρυθμισμένο 

στις «Settings» (Ρυθμίσεις)>«My Nyon» (Το Nyon μου)  
τρόπο λειτουργίας.
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– Με το πλήκτρο Φωτισμός ποδηλάτου 6 μπορεί να ενεργοποι-
ηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο φωτισμός του ποδηλάτου.

– Με το χειριστήριο 1 μπορείτε να πλοηγηθείτε στον εκάστοτε 
τρόπο λειτουργίας. Πατώντας στο χειριστήριο 1 κάνετε μια 
επιλογή.

Με το χειριστήριο 1 μπορείτε, πατώντας προς τα αριστερά, να επι-
καλύψετε τον ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργίας με το κύριο με-
νού και να περάσετε στο κύριο μενού (βλέπε εικόνα επάνω).
Όταν πατήσετε στον ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργίας το χει-
ριστήριο 1 προς τα δεξιά, η τρέχουσα οθόνη επικαλύπτεται με 
τις δυνατές για τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας επιλογές ρύθμι-
σης. Περάστε με το χειριστήριο στην επιθυμητή επιλογή και επι-
λέξτε την επιθυμητή επιλογή, πατώντας το χειριστήριο 1.
Συμβουλή: Όταν είστε σε έναν ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργί-
ας, μπορείτε, πατώντας το χειριστήριο 1 προς τα επάνω ή προς τα 
κάτω, να περάσετε απευθείας στον επόμενο τρόπο λειτουργίας.
Σε περίπτωση που το Nyon βρίσκεται στο eBike, μετά την ενεργο-
ποίηση του τρόπου λειτουργίας εμφανίζεται «Ride» (Διαδρομή). 
Σε περίπτωση που το Nyon δεν είναι συναρμολογημένο στο 
eBike, εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας «Dashboard» 
(Ταμπλό).

Κύριο μενού

Τρόπος λειτουργίας «Dashboard» (Ταμπλό)

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σας προσφέρει στατιστικά δεδομέ-
να.

d1 Ώρα
d2 Χρονική περίοδος παρατήρησης
d3 Κόστος
d4 Οικονομία
d5 Διασωθέντα δένδρα
d6 Σύνολο χιλιομέτρων, οδηγός

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σας δείχνει την εξοικονόμηση d4, 
που έχετε πετύχει, όταν δεν έχετε οδηγήσει με το αυτοκίνητο, 
αλλά με το eBike.
Η βάση για τον υπολογισμό είναι το μέσο ενεργειακό κόστος 
για καύσιμα και ρεύμα.

Τρόπος λειτουργίας «Ride» (Διαδρομή)

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σας μεταδίδει τα τρέχοντα δεδο-
μένα οδήγησης.

r1 Ώρα
r2 Ιδία ισχύς πεταλίσματος
r3 Ταχύτητα
r4 Ισχύς κινητήρα
r5 Ένδειξη του επιπέδου υποστήριξης
r6 Ημερήσιος χιλιομετρητής
r7 Μέση ταχύτητα
r8 Υπόλοιπη εμβέλεια
r9 Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας eBike

Σύμβολο Τρόπος 
λειτουργίας

Λειτουργία

«Dashboard» 
(Ταμπλό)

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας 
σας προσφέρει στατιστικά 
δεδομένα.

«Ride» 
(Διαδρομή)

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας 
σας μεταδίδει τα τρέχοντα 
δεδομένα οδήγησης.

«Map & 
Navigation» 
(Χάρτης & 
Πλοήγηση)

Με αυτό τον τρόπο λειτουργί-
ας έχετε πρόσβαση στους 
χάρτες, που βασίζονται στο 
Open Street Map (OSM). Με 
αυτούς τους χάρτες μπορείτε 
να πλοηγήσετε.

«Fitness» 
(Φυσική 
κατάσταση)

Με αυτό τον τρόπο λειτουργί-
ας μπορείτε να δείτε διάφο-
ρες πληροφορίες σχετικές με 
τη φυσική κατάσταση.

«Settings» 
(Ρυθμίσεις)

Με αυτό τον τρόπο λειτουργί-
ας μπορείτε να καθορίσετε τις 
βασικές ρυθμίσεις του υπολο-
γιστή οχήματος.

Map & Naviga�on
d6

d4

d2 d5

d3

d1

r9
r4
r5

r3 r7

r6

r8

r2
r1
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Τρόπος λειτουργίας «Map & Navigation» 
(Χάρτης & Πλοήγηση)

Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας έχετε πρόσβαση στους χάρτες, 
που βασίζονται στο Open Street Map (OSM). Με αυτούς τους 
χάρτες μπορείτε να πλοηγήσετε.
Οι αντίστοιχοι στον τόπο κατοικίας χάρτες εγκαθίστανται από 
τον έμπορα του ποδηλάτου για τον εκάστοτε αγοραστή. Όταν 
χρειάζεται, μπορείτε να κατεβάσετε περαιτέρω χάρτες μέσω 
της εφαρμογής Smartphone «Bosch eBike Connect» και να 
τους μεταφέρετε στον υπολογιστή οχήματος. Λεπτομερείς οδη-
γίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στις Online Οδηγίες λειτουργί-
ας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual».
Εάν διαθέτετε μια ενεργοποιημένη σύνδεση WLAN και το Nyon 
είναι συνδεδεμένο μέσω μιας θύρας διεπαφής USB σε μια τρο-
φοδοσία τάσης, είναι δυνατό μέσω 
«Settings» (Ρυθμίσεις)>«Map & Navigation» (Χάρτης & 
Πλοήγηση)> «Map Manager» (Διαχειριστής χαρτών) να 
φορτώσετε χάρτες απευθείας στο Nyon.
Όταν ενεργοποιήσετε το Nyon, αρχίζει το Nyon με την αναζήτη-
ση δορυφόρου, για τη δυνατότητα λήψης σημάτων GPS. Μόλις 
βρεθούν αρκετοί δορυφόροι, εμφανίζεται στον τρόπο λειτουρ-
γίας «Map & Navigation» (Χάρτης & Πλοήγηση) ο τόπος που 
αυτή τη στιγμή βρίσκεστε. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών 
συνθηκών ή τόπων παραμονής, μπορεί η αναζήτηση δορυφό-
ρου να διαρκέσει λίγο περισσότερο.
Πατώντας το χειριστήριο 1 προς τα δεξιά, μπορείτε επιλέγοντας 
τα υπομενού στο δεξί περιθώριο να αλλάξετε τη ρύθμιση ζουμ 
του τμήματος του χάρτη, να προβάλλετε την εμβέλεια της μπα-
ταρίας του eBike σας ή να επιλέξετε μία από τις διάφορες επιλο-
γές πλοήγησης. Οι ρυθμίσεις ζουμ για το τμήμα του χάρτη μπο-
ρεί να αλλάξουν επίσης, πατώντας στο χειριστήριο.
Κάτω από «Points of Interest» (Αξιοθέατα) εμφανίζονται επί-
σης οι πλησιέστεροι «Bosch eBike experts». Επιλέγοντας τον 
αντιπρόσωπο, υπολογίζεται η διαδρομή προς τα εκεί και προ-
σφέρεται για επιλογή.
Όταν έχετε εισάγει τον προορισμό (πόλη, οδός, αριθ. σπιτιού), 
σας προσφέρονται 3 διαφορετικές διαδρομές («Scenic» (Γρα-
φικά), «Fast» (Γρήγορα) και «MTB» (Mountain bike [Ποδή-
λατο Βουνού])), απο τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε μια 
διαδρομή.  Εναλλακτικά μπορείτε να αφήσετε να οδηγηθείτε 
στο σπίτι, να επιλέξετε έναν από τους τελευταίους προορισμούς 
ή να προσφύγετε σε αποθηκευμένους τόπους και διαδρομές. 
(Λεπτομερείς οδηγίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στις Online 
Οδηγίες λειτουργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual».)
Η επιλεγμένη διαδρομή προβάλλεται, όπως παρουσιάζεται στην 
ακόλουθη εικόνα.

n1 Ώρα
n2 Χάρτης
n3 Βαθμίδα ζουμ
n4 Βελόνα πυξίδας
n5 Υπόδειξη στροφής και απόσταση από τη διασταύρωση
n6 Απόσταση από τον τόπο προορισμού
n7 Προβλεπόμενος χρόνος άφιξης στον τόπο προορισμού

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, εμφανίζονται μέσω επικάλυ-
ψης οι πληροφορίες διαδρομής (π.χ. σε 50 m στρίψτε ελαφρά 
αριστερά) επίσης και στους άλλους τρόπους λειτουργίας.
Όταν διακόψετε μια οδήγηση με πλοήγηση και μετά καλέσετε 
«Map & Navigation» (Χάρτης & Πλοήγηση), θα ερωτηθείτε, 
εάν θέλετε να συνεχίσετε την πλοήγηση ή όχι. Εάν συνεχίσετε 
την πλοήγηση, θα οδηγηθείτε με τη βοήθεια της πλοήγησης 
στον τελευταίο τόπο προορισμού.
Εάν μέσω της διαδικτυακής πύλης έχετε εισάγει διαδρομές 
GPX, θα μεταφερθούν αυτές μέσω Bluetooth® ή μέσω μιας σύν-
δεσης WiFi στο Nyon σας. Αυτές τις διαδρομές μπορείτε να τις 
ξεκινήσετε, όταν χρειάζεται. Εάν βρίσκεστε κοντά στη διαδρο-
μή, μπορείτε να καθοδηγηθείτε στο σημείο εκκίνησης ή σε έναν 
ενδιάμεσο προορισμό.
Σε περίπτωση χρήσης ενδιάμεσων προορισμών, με ένα μήνυμα 
πληροφορείστε, ότι φθάσατε σε έναν ενδιάμεσο προορισμό.
Για μια πλοήγηση χωρίς ποδήλατο (για πεζοπόρους ή οδηγούς 
αυτοκινήτων) το Nyon δεν είναι κατάλληλο.
Στις θερμοκρασίες κάτω από 0 °C πρέπει να υπολογίζει κανείς 
στη μέτρηση του ύψους με μεγαλύτερες αποκλίσεις.
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Τρόπος λειτουργίας «Fitness» (Φυσική κατάσταση)

Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε να δείτε διάφορες 
πληροφορίες σχετικές με τη φυσική κατάσταση.
Στη βάση του εξακριβωμένου στην καταχώρηση επιπέδου δρα-
στηριότητάς σας, εμφανίζεται το αποτέλεσμα των μέχρι τώρα 
δραστηριοτήτων σας στην απόδοση της αντοχής σας (αποτέλε-
σμα άσκησης).
Για τον έλεγχο της συχνότητας των καρδιακών παλμών σας, μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ιμάντα στήθους, τον οποίο μπο-
ρείτε να συνδέσετε με το Nyon μέσω Bluetooth®. 
Συμβατά μοντέλα μπορείτε να βρείτε στις Online Οδηγίες λει-
τουργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual».
Ένας ιμάντας στήθους δεν είναι συστατικό στοιχείο των υλικών 
παράδοσης.

f1 Ώρα
f2 Τρέχουσα απόδοση/συχνότητα καρδιακών παλμών*
f3 Παράσταση του τρέχοντος αποτελέσματος άσκησης
f4 Αποτέλεσμα άσκησης
f5 Κατανάλωση χιλιοθερμίδων
f6 Τρέχουσα συχνότητα πεταλίσματος
f7 Μέση ταχύτητα
f8 Διάρκεια

* Σε περίπτωση χρήσης ενός ιμάντα στήθους για τη μέτρηση της 
συχνότητας των καρδιακών παλμών (δεν είναι συστατικό των υλι-
κών παράδοσης), στη θέση της απόδοσης εμφανίζεται η τρέχουσα 
συχνότητα των καρδιακών παλμών.

Μέσω των υπομενού μπορείτε να επαναφέρετε τις μέσες τιμές 
ή να αλλάξετε σε μια εξατομικευμένη ένδειξη. Λεπτομερείς 
οδηγίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στις Online Οδηγίες λει-
τουργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«www.Bosch-eBike.com/nyon-manual».

Τρόπος λειτουργίας «Settings» (Ρυθμίσεις)

Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε να καθορίσετε τις βα-
σικές ρυθμίσεις του υπολογιστή οχήματος.
Υπόδειξη: Μερικές βασικές ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν μό-
νο, όταν το Nyon είναι τοποθετημένο στο στήριγμα 4.
Για να περάσετε στο μενού «Settings» (Ρυθμίσεις), πατήστε 
το χειριστήριο 1 στο κύριο μενού προς τα κάτω, μέχρι να εμφα-
νιστεί η ένδειξη «Settings» (Ρυθμίσεις). 
Συμβουλή: Όταν πατήσετε το χειριστήριο παρατεταμένα προς 
τα κάτω, περνάτε επίσης στο μενού «Settings» (Ρυθμίσεις).
Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
– «Connections» (Συνδέσεις): Μπορείτε να διαμορφώσετε 

τις ρυθμίσεις Bluetooth®, μια νέα σύνδεση Smartphone, μια 
σύνδεση WiFi ή έναν μετρητή καρδιακών παλμών.
Όταν ενεργοποιήσετε το WiFi, το Nyon ψάχνει για διαθέσι-
μα δίκτυα. Τα δίκτυα που βρέθηκαν εμφανίζονται σε μια λί-
στα. Επιλέξτε με το χειριστήριο 1 το επιθυμητό δίκτυο και ει-
σάγετε τον κωδικό.

– «Set Altitude» (Διόρθωση ύψους): Για την αντιστάθμιση 
των αλλαγών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, μπο-
ρείτε να προσαρμόσετε την εμφανιζόμενη τιμή στο πραγμα-
τικό ύψος.

– «Map & Navigation» (Χάρτης & Πλοήγηση): Εδώ μπορεί-
τε να διαμορφώσετε την παράσταση του χάρτη και να ενερ-
γοποιήσετε μια αυτόματη προσαρμογή της παράστασης ανά-
λογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.

– «My Profile» (Το προφίλ μου): Εδώ μπορείτε να αφήσετε 
να εμφανιστεί ο ενεργοποιημένος χρήστης.

– «My eBike» (To eBike μου): Όταν το Nyon είναι τοποθετη-
μένο, μπορείτε να αλλάξετε την προρρυθμισμένη από τον 
κατασκευαστή τιμή της περιφέρειας τροχού κατά ±5 %.
Ο κατασκευαστής του ποδηλάτου μπορεί για την ημερομηνία 
σέρβις να πάρει ως βάση ένα χρόνο λειτουργίας και/ή ένα 
χρονικό διάστημα. Κάτω από «Service» εμφανίζεται η λήξη 
της ημερομηνίας σέρβις.

– «My Nyon» (Το Nyon μου): Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε 
ενημερώσεις, να διαμορφώσετε το πλήκτρο Home (Αρχική 
σελίδα), να θέσετε αυτόματα στο «0» κάθε νύχτα τους με-
τρητές, όπως χιλιόμετρα ημέρας, κατανάλωση θερμίδων και 
μέσες τιμές ή να επαναφέρετε το Nyon στις ρυθμίσεις του 
εργοστασίου.

– «Brightness» (Φωτεινότητα): Εδώ μπορείτε να προσαρ-
μόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

– «International» (Διεθνώς): Μπορείτε να ρυθμίσετε την έν-
δειξη της ταχύτητας και της απόστασης σε χιλιόμετρα ή μίλια, 
την ώρα σε 12-ωρη ή 24-ωρη μορφή, να επιλέξετε τη χρονική 
ζώνη και να ρυθμίσετε τη γλώσσα της προτίμησής σας. Η τρέ-
χουσα ώρα παραλαμβάνεται αυτόματα από το σήμα GPS.

– Στο θέμα μενού «Help» (Βοήθεια) μπορείτε να βρείτε μια 
επιλογή σε FAQ (Συχνές ερωτήσεις), πληροφορίες επικοινω-
νίας, καθώς και πληροφορίες για το σύστημα και τις άδειες 
χρήσης.
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Ενδείξεις κατάστασης
Ανάλογα με τον απεικονιζόμενο τρόπο λειτουργίας δεν εμφανί-
ζονται πάντοτε όλες οι ενδείξεις κατάστασης.

s1 Ένδειξη φωτισμού ποδηλάτου/Ένδειξη κατάστασης φόρ-
τισης μπαταρίας Nyon

s2 Ένδειξη ώρας
s3 Ένδειξη ταχύτητας
s4 Ένδειξη Βορρά
s5 Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth®/WiFi
s6 Ένδειξη του επιπέδου υποστήριξης
s7 Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας eBike
s8 Ένδειξη σήματος GPS
s9 Ένδειξη περιοχής ζουμ/υπόλοιπης εμβέλειας

Παροχή ενέργειας του υπολογιστή οχήματος
Όταν ο υπολογιστής οχήματος βρίσκεται στο στήριγμα 4, μια 
επαρκώς φορτισμένη μπαταρία eBike είναι τοποθετημένη στο 
eBike και το σύστημα eBike είναι ενεργοποιημένο, τότε η μπα-
ταρία Nyon τροφοδοτείται με ενέργεια από την μπαταρία 
eBike.
Όταν αφαιρεθεί ο υπολογιστής οχήματος από το στήριγμα 4, η 
παροχή ενέργειας πραγματοποιείται μέσω της μπαταρίας Nyon. 
Όταν η μπαταρία Nyon είναι πεσμένη, εμφανίζεται στην οθόνη 
ένα μήνυμα προειδοποίησης.
Για τη φόρτιση της μπαταρίας Nyon τοποθετήστε τον υπολογι-
στή οχήματος ξανά στο στήριγμα 4. Προσέξτε, ότι, όταν δε βρί-
σκεστε στη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας eBike, το σύστη-
μα eBike μετά από 10 λεπτά χωρίς χειρισμό απενεργοποιείται 
αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση τερματίζεται επίσης και η 
φόρτιση της μπαταρίας Nyon.
Μπορείτε να φορτίσετε τον υπολογιστή οχήματος επίσης μέσω 
της σύνδεσης USB. Για το σκοπό αυτό ανοίξτε το προστατευτικό 
κάλυμμα 9. Συνδέστε την υποδοχή USB 8 του υπολογιστή οχή-
ματος μέσω ενός καλωδίου Micro-USB με ένα φορτιστή USB 
του εμπορίου (δεν ανήκει στα στάνταρ υλικά παράδοσης) ή τη 
σύνδεση USB ενός υπολογιστή (τάση φόρτισης 5 V, μέγιστο 
ρεύμα φόρτισης 500 mA).

Υπόδειξη: Όταν το Nyon απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας φόρτισης, μπορεί το Nyon να ενεργοποιηθεί ξα-
νά, όταν αφαιρεθεί το καλώδιο USB.
Σε περίπτωση που αφαιρεθεί ο υπολογιστής οχήματος από το 
στήριγμα 4, παραμένουν όλες οι τιμές των λειτουργιών αποθη-
κευμένες και μπορούν να συνεχίσουν να εμφανίζονται.
Χωρίς εκ νέου φόρτιση της μπαταρίας Nyon, παραμένουν η 
ημερομηνία και η ώρα για το πολύ 6 μήνες. Μετά την επανεργο-
ποίηση και τον επιτυχή εντοπισμό GPS, η ημερομηνία και η ώρα 
ρυθμίζονται εκ νέου.
Υπόδειξη:  Για την επίτευξη μιας μέγιστης διάρκειας ζωής της 
μπαταρίας Nyon, πρέπει η μπαταρία Nyon να επαναφορτίζεται 
κάθε έξι μήνες.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υπολογιστή οχήματος
Για την ενεργοποίηση του υπολογιστή οχήματος, πατήστε σύ-
ντομα το πλήκτρο On-Off 5.
Για την απενεργοποίηση του υπολογιστή οχήματος, πατήστε το 
πλήκτρο On-Off 5 πάνω από 1 δευτερόλεπτο.
Χωρίς πάτημα του πλήκτρου, περνά το Nyon μετά από 5 λεπτά 
στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (φωτισμός φόντου σβη-
στός) και απενεργοποιείται αυτόματα μετά ακόμα άλλα 5 λεπτά.

Επαναφορά Nyon
Εάν ο χειρισμός του Nyon, αντίθετα με τις προσδοκίες, δεν μπο-
ρεί πλέον να πραγματοποιηθεί, μπορεί το Nyon να επαναφερθεί 
πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα 1, 2, 5 και 6. Εκτελέστε την 
επαναφορά μόνο, όταν είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, επειδή 
μπορεί να χαθούν διάφορες ρυθμίσεις.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας r9 (s7) δεί-
χνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας eBike. Η κατάστα-
ση φόρτισης της μπαταρίας Nyon μπορεί να διαβαστεί στην έν-
δειξη s1. Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας eBike μπορεί 
επίσης να διαβαστεί στις φωτοδιόδους (LED) στην μπαταρία 
eBike.
Στην ένδειξη r9 κάθε δοκός στο σύμβολο της μπαταρίας αντι-
στοιχεί περίπου σε 20 % χωρητικότητα:

Όταν αφαιρεθεί ο υπολογιστής οχήματος από το στήριγμα 4, 
παραμένει η τελευταία εμφανιζόμενη κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας αποθηκευμένη.

14:30

100 m

22 km/h

105 km

s2 s3 s4

s9s8s7s6s5

s1

Η μπαταρία eBike είναι εντελώς φορτισμένη.
Η μπαταρία eBike πρέπει να επαναφορτιστεί.
Η χωρητικότητα για την υποστήριξη του κινητήρα 
έχει καταναλωθεί και η υποστήριξη απενεργοποιεί-
ται απαλά. Η παραμένουσα χωρητικότητα είναι δια-
θέσιμη για το φωτισμό του ποδηλάτου και τον υπο-
λογιστή οχήματος .
Η χωρητικότητα της μπαταρίας eBike φθάνει ακόμα 
για περίπου 2 ώρες φωτισμού του ποδηλάτου. Πε-
ραιτέρω καταναλωτές (π.χ. αυτόματο κιβώτιο ταχυ-
τήτων, φόρτιση εξωτερικών συσκευών στη σύνδεση 
USB) δε λαμβάνονται εδώ υπόψη.

!

!
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Ρύθμιση του επιπέδου υποστήριξης
Στη μονάδα χειρισμού 11 μπορείτε να ρυθμίσετε, πόσο πολύ 
σας υποστηρίζει ο κινητήρας eBike κατά το πετάλισμα. Το επίπε-
δο υποστήριξης μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε, ακόμα και κα-
τά τη διάρκεια της οδήγησης.
Υπόδειξη: Σε ορισμένες ξεωριστές εκδόσεις είναι δυνατόν, το 
επίπεδο υποστήριξης να είναι προρρυθμισμένο και να μην μπορεί 
να αλλάξει. Είναι επίσης δυνατό, να βρίσκονται λιγότερα επίπεδα 
υποστήριξης για επιλογή, από αυτά που αναφέρονται εδώ.
Τα ακόλουθα επίπεδα υποστήριξης είναι το πολύ διαθέσιμα:
– «OFF»: Η υποστήριξη μέσω του κινητήρα είναι απενεργο-

ποιημένη, το eBike μπορεί να κινηθεί, όπως ένα κανονικό 
ποδήλατο μόνο με το πετάλισμα. Η βοήθεια ώθησης/εκκί-
νησης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε αυτό το επίπεδο 
υποστήριξης.

– «ECO»: Αποτελεσματική υποστήριξη σε περίπτωση μέγιστης 
απόδοσης, για μέγιστη εμβέλεια

– «TOUR»: Ομοιόμορφη υποστήριξη, για διαδρομές με μεγά-
λη εμβέλεια

– «SPORT»: Δυνατή υποστήριξη, για σπορ οδήγηση σε ορει-
νές διαδρομές καθώς και για την κυκλοφορία στην πόλη

– «TURBO»: Μέγιστη υποστήριξη μέχρι στην υψηλή συχνότη-
τα πεταλίσματος, για σπορ οδήγηση

Για την αύξηση του επιπέδου υποστήριξης πατήστε το πλήκτρο 
«+» 15 στη μονάδα χειρισμού τόσες φορές, ώσπου να εμφανι-
στεί το επιθυμητό επίπεδο υποστήριξης στην ένδειξη r5, για τη 
μείωση πατήστε το πλήκτρο «–» 14.
Η ισχύς κινητήρα που καλέσατε εμφανίζεται στην ένδειξη r4. 
Η μέγιστη ισχύς κινητήρα εξαρτάται από το επιλεγμένο επίπεδο 
υποστήριξης.

Όταν αφαιρεθεί ο υπολογιστής οχήματος από το στήριγμα 4, το 
τελευταίο εμφανιζόμενο επίπεδο υποστήριξης παραμένει απο-
θηκευμένο, η ένδειξη r4 της ισχύος κινητήρα παραμένει κενή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βοήθειας ώθησης/
εκκίνησης
Στην παραλλαγή Speed μπορεί η βοήθεια ώθησης να χρησιμο-
ποιηθεί επίσης και ως βοήθεια εκκίνησης. Η βοήθεια εκκίνησης 
απενεργοποιείται στα 18 χλμ./ώρα.
Η βοήθεια ώθησης/εκκίνησης μπορεί να σας διευκολύνει το 
σπρώξιμο ή το ξεκίνημα του eBike. Η ταχύτητα σε αυτή την 
λειτουργία εξαρτάται από την τοποθετημένη ταχύτητα και 
μπορεί να φθάσει ανάλογα με την έκδοση το πολύ στα 
6 χλμ./ώρα ή στα 18 χλμ./ώρα. Όσο μικρότερη είναι η επιλεγ-
μένη ταχύτητα, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα σε αυτή τη 
λειτουργία (με πλήρη ισχύ).
 Η λειτουργία βοήθειας ώθησης/εκκίνησης επιτρέπεται 

να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά το σπρώξιμο ή την 
εκκίνηση του eBike. Σε περίπτωση που οι ρόδες του eBike 
κατά τη χρήση της βοήθειας ώθησης δεν έχουν καμία επαφή 
με το έδαφος, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Για την ενεργοποίηση της βοήθειας ώθησης/εκκίνησης πατή-
στε το πλήκτρο «WALK» 16 στη μονάδα χειρισμού και κρατή-
στε το πατημένο. Ο κινητήρας του eBike ενεργοποιείται.

Η βοήθεια ώθησης/εκκίνησης απενεργοποιείται, μόλις 
παρουσιαστεί μία από τις ακόλουθες περιστάσεις:
– Αφήνετε το πλήκτρο «WALK» 16 ελεύθερο,
– οι ρόδες του eBike μπλοκάρουν (π.χ. με φρενάρισμα ή κτυ-

πώντας πάνω σε ένα εμπόδιο),
– η ταχύτητα ξεπερνά τα 6/18 χλμ./ώρα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού ποδηλάτου
Στον τύπο, στον οποίο το φως οδήγησης τροφοδοτείται από 
το σύστημα eBike, μπορούν μέσω του υπολογιστή οχήματος 
με το πλήκτρο 6 να ενεργοποιηθούν και απενεργοποιηθούν 
ταυτόχρονα το μπροστινό και το πίσω φως.
Με ενεργοποιημένο το φως εμφανίζεται το σύμβολο φωτι-
σμού s1.
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του ποδη-
λάτου δεν έχει καμία επιρροή στο φωτισμό φόντου της οθόνης.

Επίπεδο 
υποστήριξης

Συντελεστής υποστήριξης*
(Μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων)

Cruise Speed CX
«ECO» 50 % 55 % 50 %
«TOUR» 120 % 120 % 120 %
«SPORT» 190 % 190 % 210 %
«TURBO» 275 % 275 % 300 %
* Η ισχύς κινητήρα μπορεί να αποκλίνει σε ορισμένες ξεχωριστές εκδόσεις.
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Ένδειξη κωδικού σφάλματος
Τα εξαρτήματα του συστήματος eBike ελέγχονται συνεχώς αυ-
τόματα. Όταν διαπιστωθεί ένα σφάλμα, εμφανίζεται ο αντίστοι-
χος κωδικός σφάλματος στον υπολογιστή οχήματος.
Ανάλογα με το είδος του σφάλματος, απενεργοποιείται ο 
κινητήρας ενδεχομένως αυτόματα. Η συνέχιση της οδήγησης 

χωρίς υποστήριξη μέσω του κινητήρα είναι όμως δυνατή 
οποτεδήποτε. Πριν από την περαιτέρω χρήση πρέπει να 
ελεγχθεί το eBike.
 Αναθέστε την εκτέλεση όλων των επισκευών αποκλει-

στικά σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων. 

Κωδικός Αιτία Θεραπεία
410 Ένα ή περισσότερα πλήκτρα του υπολο-

γιστή οχήματος είναι μπλοκαρισμένα.
Ελέγξτε, εάν τα πλήκτρα είναι μαγκωμένα, π.χ. λόγω διείσδυσης ακαθαρ-
σίας. Καθαρίστε ενδεχομένως τα πλήκτρα.

414 Πρόβλημα σύνδεσης της μονάδας 
χειρισμού

Αναθέστε τον έλεγχο των συνδέσεων. Ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του 
Bosch eBike σας.

418 Ένα ή περισσότερα πλήκτρα της μονά-
δας χειρισμού είναι μπλοκαρισμένα.

Ελέγξτε, εάν τα πλήκτρα είναι μαγκωμένα, π.χ. λόγω διείσδυσης ακαθαρ-
σίας. Καθαρίστε ενδεχομένως τα πλήκτρα.

422 Πρόβλημα σύνδεσης της μονάδας 
κίνησης

Αναθέστε τον έλεγχο των συνδέσεων

423 Πρόβλημα σύνδεσης της μπαταρίας 
eBike

Αναθέστε τον έλεγχο των συνδέσεων

424 Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ των 
εξαρτημάτων

Αναθέστε τον έλεγχο των συνδέσεων

426 Εσωτερικό σφάλμα υπέρβασης χρόνου Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

430 Εσωτερική μπαταρία του υπολογιστή 
οχήματος άδεια

Φορτίστε τον υπολογιστή οχήματος (στο στήριγμα ή μέσω της 
σύνδεσης USB)

431 Σφάλμα έκδοσης λογισμικού Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

440 Εσωτερικό σφάλμα της μονάδας 
κίνησης

Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

450 Εσωτερικό σφάλμα λογισμικού Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

490 Εσωτερικό σφάλμα του υπολογιστή 
οχήματος

Αναθέστε τον έλεγχο του υπολογιστή οχήματος

500 Εσωτερικό σφάλμα της μονάδας 
κίνησης

Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

502 Σφάλμα στο φωτισμό ποδηλάτου Ελέγξτε το φως και την αντίστοιχη καλωδίωση. Ξεκινήστε το σύστημα εκ 
νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε 
επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

503 Σφάλμα του αισθητήρα ταχύτητας Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

510 Εσωτερικό σφάλμα αισθητήρα Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

511 Εσωτερικό σφάλμα της μονάδας 
κίνησης

Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

530 Σφάλμα μπαταρίας Απενεργοποιήστε το eBike, αφαιρέστε την μπαταρία eBike και τοποθετή-
στε την μπαταρία eBike ξανά. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση 
που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα 
του Bosch eBike σας.

531 Σφάλμα διαμόρφωσης Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.
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540 Σφάλμα θερμοκρασίας Το eBike βρίσκεται εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας. Απενερ-
γοποιήστε το σύστημα eBike, για να αφήσετε τη μονάδα κίνησης να κρυώ-
σει ή να θερμανθεί στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας. Ξεκινήστε το 
σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, 
ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

550 Αναγνωρίστηκε ένας ανεπίτρεπτος 
καταναλωτής.

Απομακρύνετε τον καταναλωτή. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περί-
πτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον 
έμπορα του Bosch eBike σας.

591 Σφάλμα ταυτοποίησης Απενεργοποιήστε το σύστημα eBike. Απομακρύνετε την μπαταρία και το-
ποθετήστε την ξανά. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το 
πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του 
Bosch eBike σας.

602 Εσωτερικό σφάλμα μπαταρίας κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης

Αποσυνδέστε το φορτιστή από την μπαταρία. Ξεκινήστε το σύστημα eBike 
εκ νέου. Τοποθετήστε το φορτιστή στην μπαταρία. Σε περίπτωση που το 
πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του 
Bosch eBike σας.

602 Εσωτερικό σφάλμα μπαταρίας Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

603 Εσωτερικό σφάλμα μπαταρίας Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

605 Σφάλμα θερμοκρασίας μπαταρίας Το eBike βρίσκεται εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας. Απενερ-
γοποιήστε το σύστημα eBike, για να αφήσετε τη μονάδα κίνησης να κρυώ-
σει ή να θερμανθεί στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας. Ξεκινήστε το 
σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, 
ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

605 Σφάλμα θερμοκρασίας μπαταρίας κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης

Αποσυνδέστε το φορτιστή από την μπαταρία. Αφήστε την μπαταρία να κρυ-
ώσει. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε 
επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

606 Εξωτερικό σφάλμα μπαταρίας Ελέγξτε την καλωδίωση. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που 
το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του 
Bosch eBike σας.

610 Σφάλμα τάσης μπαταρίας Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

620 Σφάλμα φορτιστή Αντικαταστήστε το φορτιστή. Ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch 
eBike σας.

640 Εσωτερικό σφάλμα μπαταρίας Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολου-
θεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας.

655 Πολλαπλό σφάλμα μπαταρίας Απενεργοποιήστε το σύστημα eBike. Απομακρύνετε την μπαταρία και το-
ποθετήστε την ξανά. Ξεκινήστε το σύστημα εκ νέου. Σε περίπτωση που το 
πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του 
Bosch eBike σας.

656 Σφάλμα έκδοσης λογισμικού Ελάτε σε επαφή με τον έμπορα του Bosch eBike σας, για να εκτελέσει μια 
ενημέρωση λογισμικού.

Καμία 
ένδειξη

Εσωτερικό σφάλμα του υπολογιστή 
οχήματος

Ξεκινήστε το σύστημα eBike μέσω απενεργοποίησης και επανεργοποίησης 
εκ νέου.

Κωδικός Αιτία Θεραπεία
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Παροχή ενέργειας εξωτερικών συσκευών μέσω 
σύνδεσης USB
Μέσω της σύνδεσης USB μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να 
φορτίσετε τις περισσότερες συσκευές που τροφοδοτούνται μέ-
σω USB (π.χ. διάφορα κινητά τηλέφωνα).
Προϋπόθεση για τη φόρτιση είναι, να βρίσκονται τοποθετημένα 
στο eBike ο υπολογιστής οχήματος και μια επαρκώς φορτισμένη 
μπαταρία.
Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα 9 της σύνδεσης USB στον 
υπολογιστή οχήματος. Συνδέστε τη σύνδεση USB της εξωτερι-
κής συσκευής μέσω ενός καλωδίου φόρτισης USB 
Micro A–Micro B (διαθέσιμο στον έμπορό σας Bosch eBike) 
με την υποδοχή USB 8 στον υπολογιστή οχήματος. 
Μετά την αποσύνδεση του καταναλωτή πρέπει να κλείσει ξανά 
προσεκτικά η σύνδεση USB με το προστατευτικό κάλυμμα 9.
Μια σύνδεση USB δεν είναι καμία υδατοστεγανή βυσμα-

τούμενη σύνδεση. Σε περίπτωση οδήγησης στη βροχή 
δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένη καμία εξωτερική 
συσκευή και η σύνδεση USB πρέπει να είναι κλεισμένη 
εντελώς με το προστατευτικό κάλυμμα 9.

Προσοχή: Οι συνδεδεμένοι στο Nyon καταναλωτές μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά την εμβέλεια του eBike.

Υποδείξεις για την οδήγηση με το σύστημα eBike
Πότε εργάζεται ο κινητήρας eBike?
Ο κινητήρας eBike σας υποστηρίζει κατά την οδήγηση, όσο πα-
τάτε τα πετάλια. Χωρίς πάτημα των πεταλιών δεν επιτυγχάνεται 
καμία υποστήριξη. Η ισχύς του κινητήρα εξαρτάται πάντοτε από 
τη δύναμη που εφαρμόζεται στο πετάλισμα.
Όταν εφαρμόζετε μικρή δύναμη, τότε η υποστήριξη είναι 
μικρότερη, από την υποστήριξη που θα είχατε, εάν εφαρμόζατε 
πολύ δύναμη. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστή-
ριξης.
Ο κινητήρας eBike απενεργοποιείται αυτόματα στις ταχύτητες 
πάνω από 25/45 χλμ./ώρα. Όταν πέσει η ταχύτητα κάτω από 
25/45 χλμ./ώρα, είναι ο κινητήρας αυτόματα ξανά διαθέσιμος.
Μια εξαίρεση ισχύει για τη λειτουργία της βοήθειας ώθησης/εκ-
κίνησης, στην οποία το eBike μπορεί να σπρωχτεί χωρίς πετάλι-
σμα με μικρή ταχύτητα. Σε περίπτωση χρήσης της βοήθειας 
ώθησης μπορείτε να γυρίζετε μαζί τα πετάλια.
Μπορείτε να οδηγήσετε το eBike οποτεδήποτε επίσης και χωρίς 
υποστήριξη, όπως ένα κανονικό ποδήλατο, απενεργοποιώντας 
είτε το σύστημα eBike ή θέτοντας το επίπεδο υποστήριξης στο 
«OFF». Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση άδειας μπαταρίας.

Αλληλεπίδραση του συστήματος eBike με το μηχανισμό 
αλλαγής ταχυτήτων
Επίσης και με τον κινητήρα eBike πρέπει να χρησιμοποιείτε το 
μηχανισμό αλλαγής ταχυτήτων, όπως σε ένα κανονικό ποδήλα-
το (προσέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας του eBike σας).
Ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων εί-
ναι σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής ταχύτητας 

να διακόπτετε για λίγο το πετάλισμα. Έτσι διευκολύνεται η αλλαγή 
ταχύτητας και μειώνεται η φθορά της γραμμής κίνησης.
Επιλέγοντας τη σωστή ταχύτητα, μπορείτε με την ίδια εφαρμογή 
δύναμης να αυξήσετε την ταχύτητα και την εμβέλεια.

Συλλογή των πρώτων εμπειριών
Συνίσταται, να συγκεντρώσετε τις πρώτες εμπειρίες με το eBike 
μακριά από δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία.
Δοκιμάστε διάφορα επίπεδα υποστήριξης. Αρχίστε με το μικρό-
τερο επίπεδο υποστήριξης. Μόλις αισθανθείτε σίγουροι, μπο-
ρείτε να λάβετε μέρος στην κυκλοφορία με το eBike, όπως με 
κάθε ποδήλατο.
Δοκιμάστε την εμβέλεια του eBike σας κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες, προτού σχεδιάσετε μεγαλύτερες, απαιτητικές δια-
δρομές.

Επιρροές στην εμβέλεια
Η εμβέλεια επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως για 
παράδειγμα:
– Επίπεδο υποστήριξης,
– Ταχύτητα,
– Συμπεριφορά αλλαγής ταχύτητας,
– Τύπος ελαστικών και πίεση ελαστικών,
– Ηλικία και κατάσταση φροντίδας της μπαταρίας,
– Προφίλ διαδρομής (ανωφέρειες) και προφίλ σύστασης 

(επιφάνεια οδοστρώματος),
– Αντίθετος άνεμος και θερμοκρασία περιβάλλοντος,
– Βάρος eBike, οδηγού και αποσκευών.

Για αυτό δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη της εμβέλειας 
πριν την έναρξη μιας οδήγησης και κατά τη διάρκεια μιας οδή-
γησης. Γενικά όμως ισχύει:
– Σε περίπτωση ίδιου επιπέδου υποστήριξης του κινητήρα 

eBike: Όσο λιγότερη πρέπει να εφαρμόσετε, για να φθάσετε 
μια ορισμένη ταχύτητα (π.χ. με την ιδανική χρήση της αλλα-
γής ταχυτήτων), τόσο λιγότερη ενέργεια θα καταναλώσει ο 
κινητήρα eBike και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμβέλεια μι-
ας φόρτισης της μπαταρίας.

– Όσο υψηλότερο επιλεγεί το επίπεδο υποστήριξης με τις ίδι-
ες κατά τ’ άλλα συνθήκες, τόσο μικρότερη είναι η εμβέλεια.

Φροντίδα του eBike
Προσέξτε τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης των 
εξαρτημάτων του eBike. Προστατεύετε τη μονάδα κίνησης, τον 
υπολογιστή οχήματος και την μπαταρία από τις ακραίες θερμο-
κρασίες (π.χ. την εντατική ηλιακή ακτινοβολία χωρίς ταυτόχρο-
νο αερισμό). Τα εξαρτήματα (ιδιαίτερα η μπαταρία) με τις 
ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να υποστούν ζημιά.
Διατηρείτε την οθόνη του Nyon καθαρή. Σε περίπτωση ρύπαν-
σης μπορεί να προκύψει εσφαλμένη αναγνώριση φωτεινότη-
τας. Στη λειτουργία πλοήγησης η εναλλαγή ημέρας/νύχτας μπο-
ρεί να είναι εσφαλμένη.
Από μια απότομη αλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος 
μπορεί να θαμπώσει το γυαλί από μέσα. Μετά από σύντομο χρό-
νο λαμβάνει χώρα μια αντιστάθμιση θερμοκρασίας και το θά-
μπωμα εξαφανίζεται ξανά.
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Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
Διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα του eBike σας καθαρά, ιδιαίτερα 
τις επαφές της μπαταρίας και το αντίστοιχο στήριγμα. Καθαρίζε-
τε προσεκτικά με ένα υγρό, μαλακό πανί.
Όλα τα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας κί-
νησης δεν επιτρέπεται να βυθιστούν στο νερό ή να καθαριστούν 
με νερό υπό πίεση.
Αναθέτετε τον τεχνικό έλεγχο του eBike σας σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα. Ο υπολογιστής οχήματος σε περίπτωση λήξης της 
ημερομηνίας σέρβις μετά την ενεργοποίησή του θα σας ενημε-
ρώσει σχετικά για 4 δευτερόλεπτα. Ο κατασκευαστής ή ο έμπο-
ρας του ποδηλάτου μπορεί για την ημερομηνία σέρβις να πάρει 
ως βάση ένα χρόνο λειτουργίας και/ή ένα χρονικό διάστημα.
Για σέρβις ή επισκευές στο eBike απευθυνθείτε παρακαλώ σε 
έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα του ποδηλάτων.
 Αναθέστε την εκτέλεση όλων των επισκευών αποκλει-

στικά σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων. 

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

Μεταφορά
Όταν μεταφέρετε μαζί σας το eBike εκτός του αυτοκινή-

του σας, π.χ. πάνω σε μια σχάρα αποσκευών, αφαιρέστε 
τον υπολογιστή οχήματος και την μπαταρία PowerPack, 
για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

Οι μπαταρίες υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για επι-
κίνδυνα προϊόντα. Οι μη χαλασμένες μπαταρίες μπορούν να με-
ταφερθούν στο δρόμο από τον ιδιώτη χρήστη χωρίς άλλες προ-
ϋποθέσεις.
Σε περίπτωση μεταφοράς από επαγγελματίες χρήστες ή σε περί-
πτωση μεταφοράς μέσω τρίτων (π.χ. αεροπορική μεταφορά ή 
μεταφορική εταιρεία) πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτή-
σεις στη συσκευασία και στη σήμανση (π.χ. διατάξεις της ADR). 
Όταν χρειάζεται, μπορεί κατά την προετοιμασία του τεμαχίου 
αποστολής να ζητήσετε τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα επικίν-
δυνων φορτίων.
Στείλτε τις μπαταρίες μόνο, όταν το περίβλημα δεν έχει ζημιά. 
Μονώστε τις ανοιχτές επαφές και συσκευάστε την μπαταρία 
έτσι, ώστε να μη μετακινείται μέσα στη συσκευασία. Υποδείξτε 
στην υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων, ότι πρόκειται για επικίνδυ-
νο φορτίο. Προσέξτε παρακαλώ επίσης ενδεχομένως περαιτέ-
ρω εθνικούς κανονισμούς.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις για τη μεταφορά των μπατα-
ριών, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλά-
των. Στον έμπορα μπορείτε επίσης να παραγγείλετε μια κατάλ-
ληλη συσκευασία μεταφοράς.

Απόσυρση
Η μονάδα κίνησης, ο υπολογιστής οχήματος συμπερι-
λαμβανομένης της μονάδας χειρισμού, η μπαταρία, ο 
αισθητήρας ταχύτητας, τα εξαρτήματα και οι συσκευα-
σίες πρέπει να παραδίδονται σε μια ανακύκλωση σύμ-
φωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Μην πετάτε το eBike και τα εξαρτήματά του στα οικιακά απορ-
ρίμματα!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 
2012/19/EE σχετικά με τις άχρηστες ηλεκτρι-
κές συσκευές καθώς και με την Κοινοτική 
Οδηγία 2006/66/EΚ σχετικά με τις χαλασμέ-
νες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον 
υποχρεωτικό τα προϊόντα αυτά να συλλέγο-
νται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον.

Η ενσωματωμένη στον υπολογιστή οχήματος μπαταρία επιτρέ-
πεται να αφαιρεθεί μόνο για απόσυρση. Ανοίγοντας το κέλυφος 
του περιβλήματος, μπορεί να καταστραφεί ο υπολογιστής οχή-
ματος.
Παραδίδετε τις άχρηστες πλέον μπαταρίες και τον άχρηστο 
υπολογιστή οχήματος σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδη-
λάτων.

Li-Ion:
Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην 
ενότητα «Μεταφορά», σελίδα 
Eλληνικά–14.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
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Mπαταρία ιόντων λιθίου PowerPack
Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις 
ασφαλείας και τις οδηγίες. Οι 
παραλείψεις στην τήρηση των 
υποδείξεων ασφαλείας και των 
οδηγιών μπορεί να προκαλέ-
σουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά 
και/ή σοβαρούς τραυματι-
σμούς.

Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για 
μελλοντική χρήση.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όρος 
«μπαταρία» αναφέρεται, το ίδιο στις στάνταρ μπαταρίες (μπατα-
ρίες με στήριξη στο πλαίσιο του ποδηλάτου) και στις μπαταρίες 
στη σχάρα αποσκευών (μπαταρίες με στήριξη στη σχάρα απο-
σκευών), εκτός εάν η αναφορά γίνεται κατηγορηματικά στην 
κατασκευαστική μορφή.
 Αφαιρέστε την μπαταρία από το eBike, προτού αρχίσετε 

με την εργασία (π.χ. επιθεώρηση, επισκευή, συναρμο-
λόγηση, συντήρηση, εργασίες στην αλυσίδα κλπ.) στο 
eBike, το μεταφέρετε με το αυτοκίνητο ή με το αεροπλά-
νο ή το φυλάξετε. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης 
του συστήματος eBike υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Μην ανοίξετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυ-
κλώματος. Σε περίπτωση ανοιχτής μπαταρίας εκπίπτει κάθε 
απαίτηση εγγύησης.

Προστατεύετε την μπαταρία από τη θερμότητα 
(π.χ. επίσης από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία), τη 
φωτιά και το βύθισμα στο νερό. Μην αποθηκεύ-
ετε ή μη λειτουργείτε την μπαταρία κοντά σε 
καυτά ή εύφλεκτα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης.

 Κρατάτε τη μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία μακριά από 
συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μι-
κρά μεταλλικά αντικείμενα, που θα μπορούσαν να προ-
καλέσουν ένα βραχυκύκλωμα των επαφών. Ένα βραχυ-
κύκλωμα μεταξύ των επαφών της μπαταρίας μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα εγκαύματα ή πυρκαγιά. Για τις ζημιές λόγω 
βραχυκυκλώματος, που προκύπτουν σε μια τέτοια περίπτω-
ση, εκπίπτει κάθε απαίτηση για εγγύηση από την Bosch.

 Σε περίπτωση λάθους χρήσης μπορεί να διαρρεύσει 
υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με αυτό. 
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλυθείτε με νερό. Εάν 
το υγρό έρθεί σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε πρόσθετη 
ιατρική βοήθεια. Το εξερχόμενο υγρό της μπαταρίας μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος ή σε εγκαύματα.

 Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να υπόκεινται σε μηχανικά 
κτυπήματα. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η μπαταρία.

 Σε περίπτωση ζημιάς ή ακατάλληλης χρήσης της μπατα-
ρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις. Αφήστε να μπει 
φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό σε περίπτω-
ση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερε-
θίσουν τις αναπνευστικές οδούς.

Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με γνήσιους φορτιστές 
Bosch. Σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιων φορτιστών Bosch 
δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας κίνδυνος πυρκαγιάς.

 Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με 
eBike με γνήσιο σύστημα κίνησης eBike Bosch. Μόνο 
έτσι προστατεύεται η μπαταρία από επικίνδυνη υπερφόρτω-
ση.

 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Bosch, οι οποί-
ες είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για το 
eBike σας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει 
σε τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση 
χρήσης άλλων μπαταριών η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη και εγγύηση.

 Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορτιστή και της 
μονάδας κίνησης/του υπολογιστή οχήματος καθώς και 
στις οδηγίες λειτουργίας του eBike.

 Κρατάτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

Περιγραφή του προϊόντος και της 
ισχύος του
Απεικονιζόμενα στοιχεία (βλέπε σελίδα 4–5)
Η απαρίθμηση των εικονιζόμενων εξαρτημάτων αναφέρεται 
στην παράσταση στις σελίδες γραφικών.
Όλες οι παραστάσεις τμημάτων του ποδηλάτου εκτός των μπα-
ταριών και των στηριγμάτων τους είναι σχηματικές παραστάσεις 
και μπορεί να αποκλίνουν στο δικό σας eBike.
A1 Στήριγμα της μπαταρίας στη σχάρα αποσκευών
A2 Μπαταρία στη σχάρα αποσκευών
A3 Ένδειξη λειτουργίας και κατάστασης φόρτισης
A4 Πλήκτρο ON/OFF
A5 Κλειδί της κλειδαριάς της μπαταρίας
A6 Κλειδαριά μπαταρίας
A7 Επάνω στήριγμα της στάνταρ μπαταρίας
A8 Στάνταρ μπαταρία
A9 Κάτω στήριγμα της στάνταρ μπαταρίας
C1 Φορτιστής
C6 Υποδοχή για φις φορτιστή
C7 Καπάκι υποδοχής φόρτισης
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συναρμολόγηση
 Τοποθετήστε την μπαταρία μόνο πάνω σε μια καθαρή 

επιφάνεια. Αποφύγετε τη ρύπανση ιδιαίτερα της υποδοχής 
φόρτισης και των επαφών, π.χ. με άμμο ή χώμα.

Έλεγχος της μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση
Ελέγξτε την μπαταρία, προτού την φορτίσετε για πρώτη φορά ή 
την χρησιμοποιήσετε με το eBike σας.
Πατήστε γι’ αυτό το πλήκτρο On-Off A4, για την ενεργοποίηση 
της μπαταρίας. Εάν δεν ανάβει καμία φωτοδίοδος (LED) της έν-
δειξης της κατάστασης φόρτισης A3, τότε η μπαταρία είναι εν-
δεχομένως χαλασμένη.
Εάν ανάβει το λιγότερο μια, αλλά όχι όλες οι φωτοδίοδοι (LED) 
της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης A3, τότε φορτίστε εντε-
λώς την μπαταρία πριν την πρώτη χρήση.
Μη φορτίζετε μια χαλασμένη μπαταρία και μη την χρησι-

μοποιείτε. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα 
ποδηλάτων.

Φόρτιση μπαταρίας
 Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που περιλαμβάνεται 

στα υλικά παράδοσης του eBike σας ή έναν ίδιας κατα-
σκευής γνήσιο φορτιστή της Bosch. Μόνο αυτός ο φορτι-
στής είναι εναρμονισμένος με την μπαταρία ιόντων λιθίου, 
που υπάρχει στο eBike σας.

Υπόδειξη: Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για 
την εξασφάλιση της πλήρους ισχύος της μπαταρίας, φορτίστε 
την εντελώς πριν την πρώτη χρήση με το φορτιστή.
Διαβάστε και προσέξτε για τη φόρτιση της μπαταρίας τις οδηγίες 
λειτουργίας του φορτιστή.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί οποτεδήποτε ξεχωριστά ή στο 
ποδήλατο, χωρίς να μειωθεί η διάρκεια ζωής. Μια διακοπή της 
διαδικασίας φόρτισης δε βλάπτει την μπαταρία.
Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με μια παρακολούθηση της θερ-
μοκρασίας, η οποία επιτρέπει μια φόρτιση μόνο στην περιοχή 
θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C και 40 °C.

Εάν η μπαταρία βρίσκεται εκτός 
της περιοχής θερμοκρασίας 
φόρτισης, αναβοσβήνουν τρεις 
φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης 

της κατάστασης φόρτισης A3. Αποσυνδέστε την μπαταρία από 
το φορτιστή και αφήστε την να εγκλιματιστεί.
Συνδέστε την μπαταρία ξανά στο φορτιστή, αφού πρώτα φθάσει 
στην επιτρεπτή θερμοκρασία φόρτισης.

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης
Οι πέντε πράσινες φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης της κατάστα-
σης φόρτισης A3 με ενεργοποιημένη την μπαταρία δείχνουν 
την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Σε αυτή την περίπτωση αντιστοιχεί κάθε φωτοδίοδος (LED) πε-
ρίπου σε 20 % χωρητικότητα. Σε περίπτωση πλήρως φορτισμέ-
νης μπαταρίας ανάβουν και οι πέντε φωτοδίοδοι (LED).
Η κατάσταση φόρτισης της ενεργοποιημένης μπαταρίας εμφα-
νίζεται επιπλέον στην οθόνη του υπολογιστή οχήματος . Διαβά-
στε και προσέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας της μονάδας κίνη-
σης και του υπολογιστή οχήματος.
Σε περίπτωση που η χωρητικότητα της μπαταρίας βρίσκεται κά-
τω από 5 %, σβήνουν όλες οι φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης 
της κατάστασης φόρτισης A3 στην μπαταρία, υπάρχει όμως μια 
λειτουργία ένδειξης του υπολογιστή οχήματος.

Μπαταρία ιόντων λιθίου PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500
Αριθμός ευρετηρίου
– Στάνταρ μπαταρία

– Μπαταρία στη σχάρα 
αποσκευών

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

Ονομαστική τάση V= 36 36 36
Ονομαστική χωρητικότητα Ah 8,2 11 13,4
Ενέργεια Wh 300 400 500
Θερμοκρασία λειτουργίας °C –10...+40 –10...+40 –10...+40
Θερμοκρασία διαφύλαξης/
αποθήκευσης °C –10...+60 –10...+60 –10...+60
Εγκριμένη περιοχή θερμοκρασίας °C 0...+40 0...+40 0...+40
Βάρος, περ. kg 2,0/2,4 2,5/2,6 2,6/2,7
Βαθμός προστασίας IP 54 (προστασία από σκόνη

και ψεκασμό με νερό)
IP 54 (προστασία από σκόνη

και ψεκασμό με νερό)
IP 54 (προστασία από σκόνη

και ψεκασμό με νερό)
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Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας 
(βλέπε εικόνες C–D)
 Απενεργοποιείτε πάντοτε την μπαταρία, όταν την τοπο-

θετείτε στο στήριγμα ή όταν την απομακρύνετε από το 
στήριγμα.

Για να μπορεί να τοποθετηθεί η μπαταρία, πρέπει να είναι το 
κλειδί A5 τοποθετημένο στην κλειδαριά A6 και η κλειδαριά 
πρέπει να είναι ανοιχτή.
Για την τοποθέτηση της στάνταρ μπαταρίας A8 τοποθετήστε 
την με τις επαφές πάνω στο κάτω στήριγμα A9 στο eBike (η μπα-
ταρία μπορεί να έχει μια κλίση μέχρι και 7° ως προς το πλαίσιο). 
Ανατρέψτε την μέχρι τέρμα στο επάνω στήριγμα A7.
Για την τοποθέτηση της μπαταρίας στη σχάρα αποσκευών 
A2 σπρώξτε την με τις επαφές μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στο 
στήριγμα A1 στη σχάρα των αποσκευών.
Ελέγξτε, εάν η μπαταρία κάθεται σταθερά. Κλειδώνετε την μπα-
ταρία πάντοτε με την κλειδαριά A6, επειδή διαφορετικά η κλει-
δαριά μπορεί να ανοίξει και να πέσει η μπαταρία από το στήριγ-
μα.
Τραβάτε πάντοτε το κλειδί A5 μετά το κλείδωμα από την κλει-
δαριά A6. Έτσι εμποδίζετε, να πέσει κάτω το κλειδί ή να αφαι-
ρεθεί η μπαταρία σε περίπτωση σταθμευμένου eBike από αναρ-
μόδια τρίτα άτομα
Για την αφαίρεση της στάνταρ μπαταρίας A8 απενεργοποιή-
στε την και ξεκλειδώστε την κλειδαριά με το κλειδί A5. Ανα-
τρέψτε την μπαταρία από το επάνω στήριγμα A7 και τραβήξτε 
την έξω από το κάτω στήριγμα A9.
Για την αφαίρεση της μπαταρίας στη σχάρα αποσκευών A2 
απενεργοποιήστε την και ξεκλειδώστε την κλειδαριά με το κλει-
δί A5. Τραβήξτε την μπαταρία έξω απο το στήριγμα A1.

Λειτουργία
Θέση σε λειτουργία
 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Bosch, οι οποί-

ες είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για το 
eBike σας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει 
σε τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε περίπτωση 
χρήσης άλλων μπαταριών η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη και εγγύηση.

Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας
Η ενεργοποίηση της μπαταρίας είναι μια από τις δυνατότητες, 
για την ενεργοποίηση του συστήματος eBike. Διαβάστε και προ-
σέξτε εδώ τις οδηγίες λειτουργίας της μονάδας κίνησης και του 
υπολογιστή οχήματος.
Πριν την ενεργοποίηση της μπαταρίας ή του συστήματος eBike 
ελέγξτε, ότι η κλειδαριά A6 είναι κλειδωμένη.
Για την ενεργοποίηση της μπαταρίας πατήστε το πλήκτρο On-
Off A4. Οι φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης A3 ανάβουν και δεί-
χνουν ταυτόχρονα την κατάσταση φόρτισης.

Υπόδειξη: Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας βρίσκεται κάτω 
από 5 %, δεν ανάβει στην μπαταρία καμία φωτοδίοδος (LED) 
της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης A3. Μόνο στον υπολογι-
στή οχήματος μπορεί να αναγνωρίσει κανείς, εάν το σύστημα 
eBike είναι ενεργοποιημένο.
Για την απενεργοποίηση της μπαταρίας πατήστε το πλήκτρο 
On-Off A4 εκ νέου. Οι φωτοδίοδοι (LED) της ένδειξης A3 σβή-
νουν. Το σύστημα eBike απενεργοποιείται έτσι επίσης.
Εάν μέσα σε περίπου 10 λεπτά δεν απαιτηθεί καμία ισχύς του κι-
νητήρα eBike (π.χ. επειδή το eBike είναι ακινητοποιημένο) και 
δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στον υπολογιστή οχήματος ή στη 
μονάδα χειρισμού του eBike, απενεργοποιείται αυτόματα το 
σύστημα eBike και έτσι επίσης η μπαταρία για λόγους εξοικονό-
μησης ενέργειας.
Η μπαταρία προστατεύεται με το σύστημα «Electronic Cell 
Protection (ECP)» από πλήρη αποφόρτιση, υπερφόρτιση, 
υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα. Σε περίπτωση διακινδύνευ-
σης απενεργοποιείται αυτόματα η μπαταρία μέσω ενός κυκλώ-
ματος προστασίας.

Όταν αναγνωριστεί ένα ελάττω-
μα της μπαταρίας, αναβοσβή-
νουν δύο φωτοδίοδοι (LED) της 
ένδειξης της κατάστασης φόρτι-
σης A3. Απευθυνθείτε σε αυτή 
την περίπτωση σε έναν εξουσιο-
δοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της μπαταρίας
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να παραταθεί, όταν φρο-
ντίζεται καλά και κυρίως αποθηκεύεται στις σωστές θερμοκρα-
σίες.
Με αυξανόμενη γήρανση μειώνεται η χωρητικότητα της μπατα-
ρίας ακόμη και με καλή φροντίδα.
Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση 
δείχνει, ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Μπορείτε να αντικατα-
στήσετε την μπαταρία.

Επαναφόρτιση της μπαταρίας πριν και κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης
Φορτίζετε την μπαταρία πριν από μεγαλύτερα χρονικά διαστή-
ματα μη χρήσης περίπου στο 60 % (ανάβουν 3 έως 4 φωτοδίο-
δοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης A3). 
Ελέγξτε μετά 6 μήνες την κατάσταση φόρτισης. Εάν ανάβει 
ακόμη μόνο μια φωτοδίοδος (LED) της ένδειξης της κατάστα-
σης φόρτισης A3, τότε φορτίστε την μπαταρία ξανά περίπου στο 
60 %.
Υπόδειξη: Εάν η μπαταρία φυλαχτεί για μεγαλύτερο χρονικό δι-
άστημα σε άδεια κατάσταση, παρόλη την ελάχιστη αυτοεκφόρ-
τιση μπορεί να υποστεί ζημιά και να μειωθεί πολύ η χωρητικότη-
τά της.
Δεν είναι σκόπιμο, να αφήνετε την μπαταρία συνεχώς συνδεδε-
μένη στο φορτιστή.
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Συνθήκες αποθήκευσης
Αποθηκεύετε την μπαταρία κατά το δυνατό σε μια στεγνή, καλά 
αεριζόμενη θέση. Προστατεύετέ την από υγρασία και νερό. Σε 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνίσταται π.χ. η αφαίρεση της 
μπαταρίας από το eBike και η φύλαξή της μέχρι την επόμενη 
χρήση σε κλειστούς χώρους.
Η μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες από 
–10 °C έως +60 °C. Για μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής είναι 
όμως πλεονεκτική μια αποθήκευση σε θερμοκρασία χώρου πε-
ρίπου στους 20 °C. 
Προσέξτε, να μην ξεπεραστεί η μέγιστη θερμοκρασία αποθή-
κευσης. Μην αφήνετε την μπαταρία π.χ. το καλοκαίρι στο αυτο-
κίνητο και αποθηκεύετέ την εκτός της άμεσης ηλιακής ακτινο-
βολίας.
Συνίσταται, να μην αφήνετε την μπαταρία για αποθήκευση πά-
νω στο ποδήλατο.

Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
Διατηρείτε την μπαταρία καθαρή. Καθαρίζετέ την προσεκτικά 
με ένα υγρό, μαλακό πανί. 
 Η μπαταρία δεν επιτρέπεται να βυθιστεί στο νερό ή να 

καθαριστεί με ακτίνα νερού.
Όταν η μπαταρία δεν είναι πλέον ικανή για λειτουργία, απευ-
θυνθείτε παρακαλώ σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλά-
των.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης 
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις μπαταρίες, 
απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.
 Σημειώστε τον κατασκευαστή και τον αριθμό του κλειδι-

ού A5. Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού απευθυνθείτε 
σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων. Δώστε του 
τον κατασκευαστή και τον αριθμό του κλειδιού.

Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένων εμπόρων ποδηλάτων 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bosch-ebike.com

Μεταφορά
Οι μπαταρίες υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για επι-
κίνδυνα προϊόντα. Οι μη χαλασμένες μπαταρίες μπορούν να με-
ταφερθούν στο δρόμο από τον ιδιώτη χρήστη χωρίς άλλες προ-
ϋποθέσεις.
Σε περίπτωση μεταφοράς από επαγγελματίες χρήστες ή σε περί-
πτωση μεταφοράς μέσω τρίτων (π.χ. αεροπορική μεταφορά ή 
μεταφορική εταιρεία) πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτή-
σεις στη συσκευασία και στη σήμανση (π.χ. διατάξεις της ADR). 
Όταν χρειάζεται, μπορεί κατά την προετοιμασία του τεμαχίου 
αποστολής να ζητήσετε τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα επικίν-
δυνων φορτίων.
Στείλτε τις μπαταρίες μόνο, όταν το περίβλημα δεν έχει ζημιά. 
Μονώστε τις ανοιχτές επαφές και συσκευάστε την μπαταρία 
έτσι, ώστε να μη μετακινείται μέσα στη συσκευασία. Υποδείξτε 
στην υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων, ότι πρόκειται για επικίνδυ-
νο φορτίο. Προσέξτε παρακαλώ επίσης ενδεχομένως περαιτέ-
ρω εθνικούς κανονισμούς.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις για τη μεταφορά των μπατα-
ριών, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλά-
των. Στον έμπορα μπορείτε επίσης να παραγγείλετε μια κατάλ-
ληλη συσκευασία μεταφοράς.

Απόσυρση
Οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει 
να παραδίδονται σε μια ανακύκλωση σύμφωνα με τους 
κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 
2012/19/EE σχετικά με τις άχρηστες ηλεκτρι-
κές συσκευές καθώς και με την Κοινοτική 
Οδηγία 2006/66/EΚ σχετικά με τις χαλασμέ-
νες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον 
υποχρεωτικό τα προϊόντα αυτά να συλλέγο-
νται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον.

Παραδίδετε τις άχρηστες πλέον μπαταρίες σε έναν εξουσιοδο-
τημένο έμπορα ποδηλάτων.

Li-Ion:
Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην 
ενότητα «Μεταφορά», σελίδα 
Eλληνικά–18.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
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Φορτιστής Charger
Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις 
ασφαλείας και τις οδηγίες. 
Οι παραλείψεις στην τήρηση 
των υποδείξεων ασφαλείας 
και των οδηγιών μπορεί να 

προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυ-
ματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες 
για μελλοντική χρήση.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όρος 
«μπαταρία» αναφέρεται το ίδιο στις στάνταρ μπαταρίες (μπατα-
ρίες με στήριξη στο πλαίσιο του ποδηλάτου) και στις μπαταρίες 
στη σχάρα αποσκευών (μπαταρίες με στήριξη στη σχάρα απο-
σκευών).

Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από τη βροχή ή την 
υγρασία. Σε περίπτωση διείσδυσης νερού σε ένα φορ-
τιστή υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Φορτίζετε μόνο τις εγκεκριμένες για eBike μπαταρίες ιό-
ντων λιθίου Bosch. Η τάση της μπαταρίας πρέπει να ταιρι-
άζει με την τάση φόρτισης της μπαταρίας του φορτιστή. 
Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

 Διατηρείτε το φορτιστή καθαρό. Η ρύπανση της συσκευής 
δημιουργεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το φορτιστή, το ηλεκτρι-
κό καλώδιο και το φις. Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή 
σε περίπτωση που θα εξακριβώσετε κάποιες βλάβες ή 
ζημιές. Μην ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια το φορτιστή αλλά 
δώστε τον οπωσδήποτε σε ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό 
προσωπικό για να τον επισκευάσει με γνήσια εξαρτήμα-
τα. Χαλασμένοι φορτιστές, καλώδια και φις αυξάνουν τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην αφήσετε το φορτιστή να λειτουργήσει επάνω σε 
μια εύφλεκτη επιφάνεια (π.χ. χαρτί, υφάσματα κτλ.) ή 
μέσα σε εύφλεκτο περιβάλλον. Δημιουργείται κίνδυνος 
πυρκαγιάς εξαιτίας της θέρμανσης του φορτιστή.

 Να είστε προσεκτικοί, όταν αγγίζετε το φορτιστή κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης. Φοράτε προστα-
τευτικά γάντια. Ο φορτιστής μπορεί να θερμανθεί πάρα πο-
λύ ιδιαίτερα σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών περιβάλ-
λοντος.

 Σε περίπτωση ζημιάς ή ακατάλληλης χρήσης της μπατα-
ρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις. Αφήστε να μπει 
φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό σε περίπτω-
ση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερε-
θίσουν τις αναπνευστικές οδούς.

 Επιβλέπετε τα παιδιά κατά τη χρήση, τον καθαρισμό και 
τη συντήρηση. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παί-
ξουν με το φορτιστή.

 Παιδιά και άτομα που εξαιτίας περιορισμένων σωματι-
κών, αισθητηρίων ή πνευματικών ικανοτήτων ή λόγω 
απειρίας ή γνώσεων δεν είναι σε θέση να χειριστούν 
ασφαλώς το φορτιστή, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιή-
σουν αυτόν το φορτιστή, εκτός αν επιτηρούνται και κα-
θοδηγούνται από ένα υπεύθυνο πρόσωπο. Διαφορετικά 
υπάρχει κίνδυνος λάθος χειρισμού και τραυματισμών.

 Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας της μπαταρίας και 
της μονάδας κίνησης/του υπολογιστή οχήματος καθώς 
και στις οδηγίες λειτουργίας του eBike.

 Στην κάτω πλευρά του φορτιστή βρίσκεται ένα αυτοκόλλητα 
με μια υπόδειξη στην αγγλική γλώσσα (στην παράσταση στη 
σελίδα γραφικών χαρακτηρίζεται με τον αριθμό C4) και με 
το ακόλουθο περιεχόμενο:
Χρήση ΜΟΝΟ με μπαταρίες ιόντων λιθίου BOSCH!

Περιγραφή του προϊόντος και της 
ισχύος του
Απεικονιζόμενα στοιχεία (βλέπε σελίδα 6–8)
Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται 
στην εικόνα του φορτιστή στη σελίδα με τα γραφικά.
C1 Φορτιστής
C2 Υποδοχή συσκευής
C3 Βύσμα
C4 Υποδείξεις ασφαλείας φορτιστή
C5 Βύσμα φόρτισης
C6 Υποδοχή για φις φορτιστή
C7 Καπάκι υποδοχής φόρτισης
A2 Μπαταρία στη σχάρα αποσκευών
A3 Ένδειξη λειτουργίας και κατάστασης φόρτισης
A4 Πλήκτρο On-Off της μπαταρίας
A8 Στάνταρ μπαταρία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργία
Θέση σε λειτουργία
Σύνδεση φορτιστή στο δίκτυο του ρεύματος 
(βλέπε εικόνα E)
 Προσέξτε την τάση του δικτύου! Η τάση της πηγής ηλεκτρι-

κού ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία στην πινα-
κίδα κατασκευαστή του φορτιστή. Φορτιστές με τάση 230 V 
μπορούν να λειτουργήσουν και με 220 V.

Συνδέστε το φις C3 του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής στο 
ρεύμα στην υποδοχή της συσκευής C2 στο φορτιστή. 
Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα (ειδικό για κάθε χώ-
ρα) στο δίκτυο του ρεύματος.

Φόρτιση της απομακρυσμένης μπαταρίας  (βλέπε εικόνα F)
Απενεργοποιήστε την μπαταρία και αφαιρέστε την από το στή-
ριγμα στο eBike. Διαβάστε και προσέξτε εδώ τις οδηγίες λει-
τουργίας της μπαταρίας.
 Τοποθετήστε την μπαταρία μόνο πάνω σε μια καθαρή 

επιφάνεια. Αποφύγετε τη ρύπανση ιδιαίτερα της υποδοχής 
φόρτισης και των επαφών, π.χ. με άμμο ή χώμα.

Συνδέστε το φις φόρτισης C5 του φορτιστή στην υποδοχή C6 
στην μπαταρία.

Φόρτιση της μπαταρίας στο ποδήλατο  (βλέπε εικόνα G)
Απενεργοποιήστε την μπαταρία. Καθαρίστε το κάλυμμα της 
υποδοχής φόρτισης C7. Αποφύγετε τη ρύπανση ιδιαίτερα της 
υποδοχής φόρτισης και των επαφών, π.χ. με άμμο ή χώμα. Ση-
κώστε το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης C7 και συνδέστε το 
φις φόρτισης C5 στην υποδοχή φόρτισης C6.
Φορτίστε την μπαταρία μόνο, λαμβάνοντας υπόψη όλες 

τις υποδείξεις ασφαλείας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
αφαιρέστε την μπαταρία από το στήριγμα και φορτίστε την 
σε μια κατάλληλη θέση. Διαβάστε και προσέξτε εδώ τις οδη-
γίες λειτουργίας της μπαταρίας.

Φόρτιση
Η διαδικασία της φόρτισης αρχίζει, μόλις ο φορτιστής συνδεθεί 
με την μπαταρία ή την υποδοχή φόρτισης στο ποδήλατο και στο 
δίκτυο του ρεύματος.
Υπόδειξη: Η διαδικασία της φόρτισης είναι δυνατή μόνο, όταν 
η θερμοκρασία της μπαταρίας eBike βρίσκεται στην επιτρεπτή 
περιοχή θερμοκρασίας φόρτισης.
Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της διαδικασία της φόρτισης απε-
νεργοποιείται η μονάδα κίνησης.
Η φόρτιση της μπαταρίας είναι δυνατή με και χωρίς υπολογιστή 
οχήματος. Χωρίς υπολογιστή οχήματος μπορείτε να παρακολου-
θήσετε τη διαδικασία φόρτισης στην ένδειξη της κατάστασης 
φόρτισης της μπαταρίας.
Σε περίπτωση συνδεδεμένου υπολογιστή οχήματος εμφανίζεται 
στην οθόνη ένα αντίστοιχο μήνυμα.
Ο υπολογιστής οχήματος μπορεί να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας της φόρτισης ή επίσης να τοποθετηθεί, αφού 
πρώτα αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται με την ένδειξη της κατάστα-
σης φόρτισης της μπαταρίας A3 στην μπαταρία και με τη δοκό 
στον υπολογιστή οχήματος.
Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας eBike στο ποδήλατο μπορεί επί-
σης να φορτιστεί η μπαταρία του υπολογιστή οχήματος.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης ανάβουν οι φωτοδί-
οδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης A3 στην μπα-
ταρία. Κάθε συνεχώς αναμμένη φωτοδίοδος (LED) αντιστοιχεί 
περίπου σε 20 % χωρητικότητα φορτίου. Η αναβοσβήνουσα 
φωτοδίοδος (LED) δείχνει το φορτίο του επόμενου 20 %.
Όταν η μπαταρία eBike είναι εντελώς φορτισμένη, σβήνουν 
αμέσως οι φωτοδίοδοι (LED) και ο υπολογιστής οχήματος απε-
νεργοποιείται. Η διαδικασία της φόρτισης τερματίζεται. Πατώ-
ντας το πλήκτρο On-Off A4 στην μπαταρία eBike μπορεί να εμ-
φανιστεί η κατάσταση φόρτισης για 3 δευτερόλεπτα. 
Αποσυνδέστε το φορτιστή από δίκτυο του ρεύματος και την 
μπαταρία από το φορτιστή.
Κατά την αποσύνδεση της μπαταρίας από το φορτιστή απενερ-
γοποιείται η μπαταρία αυτόματα.

Φορτιστής Charger
Αριθμός ευρετηρίου 0 275 007 907
Ονομαστική τάση V~ 207–264
Συχνότητα Hz 47–63
Τάση φόρτισης μπαταρίας V 36
Ρεύμα φόρτισης A 4
Χρόνος φόρτισης
– PowerPack 300 περίπου
– PowerPack 400 περίπου
– PowerPack 500 περίπου

h
h
h

2,5
3,5
4,5

Αριθμός των στοιχείων μπαταρίας 30–40
Θερμοκρασία λειτουργίας °C –5...+40
Θερμοκρασία διαφύλαξης/αποθή-
κευσης °C –10...+50
Βάρος σύμφωνα με 
EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,8
Βαθμός προστασίας IP 40
Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό διαφορετικές 
τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτά 
μπορεί να διαφέρουν.
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Υπόδειξη:  Σε περίπτωση που έχετε φορτίσει στο ποδήλατο, με-
τά τη διαδικασία της φόρτισης κλείστε προσεκτικά την υποδοχή 
φόρτισης C6 με το κάλυμμα C7, για να μην μπορεί να εισχωρή-
σει καθόλου ρύπανση ή νερό.
Σε περίπτωση που ο φορτιστής μετά τη φόρτιση δεν αποσυνδε-
θεί από την μπαταρία, ενεργοποιείται ο φορτιστής μετά από με-
ρικές ώρες ξανά, ελέγχει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρί-
ας και αρχίζει ενδεχομένως ξανά με τη διαδικασία φόρτισης.

Σφάλματα – Αιτίες και θεραπεία

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

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

Απόσυρση
Οι φορτιστές, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανα-
κυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μη ρίχνετε τους φορτιστές στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 
2012/19/EE σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρι-
κές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τη 
μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο 
δεν είναι πλέον υποχρεωτικό οι άχρηστοι φορ-
τιστές να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανα-
κυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περι-
βάλλον.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Αιτία Θεραπεία
Δύο φωτοδίοδοι (LED) ανα-
βοσβήνουν στην μπαταρία.

Μπαταρία ελαττωματική Αποταθείτε σε έναν εξουσιο-
δοτημένο έμπορα ποδηλάτων.
Τρεις φωτοδίοδοι (LED) 
αναβοσβήνουν στην μπατα-
ρία.

Πολύ ζεστή ή πολύ κρύα μπα-
ταρία

Αποσυνδέστε την μπαταρία 
από το φορτιστή, μέχρι να επι-
τευχθεί η περιοχή της θερμο-
κρασίας φόρτισης.
Συνδέστε την μπαταρία ξανά 
στο φορτιστή, αφού πρώτα 
φθάσει στην επιτρεπτή θερμο-
κρασία φόρτισης.
Δεν αναβοσβήνει καμία φω-
τοδίοδος (LED) (ανάλογα με 
την κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας eBike ανάβουν 
συνεχώς μια ή περισσότερες 
φωτοδίοδοι (LED)).

Ο φορτιστής δε φορτίζει. Αποταθείτε σε έναν εξουσιο-
δοτημένο έμπορα ποδηλάτων.

Καμία δυνατή διαδικασία φόρτισης (καμία ένδειξη στην 
μπαταρία)
Το φις δεν είναι σωστά συνδε-
δεμένο

Ελέγξτε όλες τις βυσματούμε-
νες συνδέσεις.

Οι επαφές στην μπαταρία είναι 
λερωμένες

Καθαρίστε προσεκτικά τις επα-
φές στην μπαταρία.

Πρίζα, καλώδιο ή φορτιστής 
ελαττωματικός

Ελέγξτε την τάση δικτύου, ανα-
θέστε τον έλεγχο του φορτιστή 
σε έναν έμπορα ποδηλάτων

Χαλασμένη μπαταρία Αποταθείτε σε έναν εξουσιο-
δοτημένο έμπορα ποδηλάτων.




