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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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Ajamisõlm Drive Unit/
Pardaarvuti Nyon

Ohutusnõuded
Üldised ohutusjuhised

Lugege kõiki ohutusnõuandeid ja juhiseid. 
Ohutusnõuannete ja juhiste eiramine võib põh-
justada elektrilööki, süttimist ja/või raskeid vi-
gastusi.

Säilitage kõik ohutusnõuanded ja juhised, et neid saaks ka 
edaspidi kasutada.
Terminiga „aku“ tähistatakse selles kasutusjuhendis, olene-
mata konstruktsioonist, nii standardseid (jalgrattaraamil ole-
vasse hoidikusse kinnitatud) kui pakiraami- (pakiraamil ole-
vasse hoidikusse kinnitatud) akusid.
 Ärge laske pardaarvuti näidikul oma tähelepanu kõrva-

le juhtida. Kui te ei pööra oma tähelepanu täielikult liiklu-
sele, riskite õnnetusse sattumisega. Kui soovite teha sises-
tusi oma pardaarvutisse väljaspool toetustaset, peatuge ja 
sisestage seejärel vajalikud andmed.

 Laske enne treeninguprogrammiga alustamist arstil 
ennast nõustada, et välja selgitada, millist koormust te 
võite enda puhul rakendada. Ainult nii väldite võimalikku 
ülekoormust.

 Pulsilugeja kasutamisel võib kuvatud südame löögisage-
dus olla moonutatud elektromagnetiliste häirete poolt. 
Kuvatud pulsisagedust võib kasutada ainult hinnangulise 
näitajana. Valesti kuvatud pulsisagedusest põhjustatud ta-
gajärgede eest ei võeta endale mitte mingit vastutust.

Ohutusnõuanded elektrijalgrataste (eBike’ide) 
kasutajatele
 Ärge avage ajamisõlme ise. Ajamisõlm on hooldus-

vaba ja seda tohivad remontida ainult kvalifitseeritud 
spetsialistid, kasutades originaalvaruosi. Sellega 
tagatakse ajamisõlme ohutuse säilimine. Ajamisõlme 
omavolilisel avamisel kaotate õiguse garantiinõuete 
esitamiseks.

 Ärge avage Nyonit. Avamisega võidakse Nyonit kahjusta-
da ja kaob õigus garantiinõuete esitamiseks.

 Kõiki ajamisõlmes leiduvaid komponente ja kõiki muid 
elektrijalgratta (eBike’i) ajami komponente (nt ketira-
tas, ketiratta kinnitus, pedaalid) tohib asendada ainult 
samasuguste või jalgratta tootja poolt spetsiaalselt 
Teie eBike’i jaoks kasutamiseks lubatud komponenti-
dega. Sellega kaitstakse ajamisõlme ülekoormuse ja vigas-
tuste eest.

 Eemaldage eBike’ilt aku, enne kui alustate eBike’i juures 
mingite tööde tegemist (nt ülevaatust, remonti, montaa-
ži, töid keti juures vms), seda auto või lennukiga trans-
pordite või pikemaks ajaks seisma jätate. Juhusliku 
eBike’i süsteemi aktiveerimise korral on vigastuste oht.

 eBike’i süsteem võib sisse lülituda, kui lükkate eBike’i 
tagasisuunas.

 Funktsiooni lükkamisabi/paigaltvõtuabi tohib kasuta-
da ainult eBike’i lükkamiseks või paigaltvõtuks. Kui eBi-
ke’i ratastel puudub lükkamisabi/paigaltvõtuabi kasutami-
sel kontakt teepinnaga, on vigastuste oht.

 Kasutage ainult Boschi originaalakusid, mis on tootja 
poolt teie eBike’ile kasutamiseks lubatud. Muude akude 
kasutamine võib põhjustada vigastusi ja süttimisohtu. 
Muude akude kasutamise korral puudub täielikult Boschi-
poolne vastutus ja garantii.

 Ärge tehke oma eBike’i süsteemis mitte mingeid muu-
datusi ja ärge lisage muid tooteid, mis võiksid teie 
eBike’i süsteemi võimsust suurendada. Sellega vähen-
date tavaliselt süsteemi tööiga ja riskite ajamisõlme ning 
kogu ratta kahjustamisega. Lisaks on oht kaotada teie oste-
tud ratta kohta garantiinõuete esitamise õigus. Süsteemi 
väära kasutamisega ohustate lisaks ennast ja kaasliiklejaid 
ning riskite tehtud muudatustest põhjustatud õnnetusjuh-
tumite korral suurte tsiviilvastutuskuludega või isegi krimi-
naalvastutusele võtmisega. 

 Järgige kõiki riiklikke eBike’idele kasutusloa andmise 
ja nende kasutamise eeskirju.

 Lugege ja täitke kõiki aku ning eBike’i kasutusjuhendis 
kirjeldatud ohutusnõuandeid ja juhiseid.

Ohutusnõudes seoses navigatsiooniga
 Ärge kavandage marsruute sõidu ajal. Peatuge ja sisesta-

ge uus sihtkoht siis, kui seisate. Kui te ei keskenda oma tä-
helepanu täielikult liiklusele, riskite õnnetusse sattumisega.

 Katkestage teekond, kui navigatsioon pakub Teile 
marsruuti, mis on Teie sõiduoskusi silmas pidades liiga 
keeruline või ohtlik. Laske navigatsiooniseadmel pakku-
da alternatiivset teekonda.

 Ärge eirake liiklusmärke, kuigi navigatsiooniseade pa-
kub Teile teatud kindlat teed. Navigatsiooniseade ei suu-
da arvesse võtta ehitusplatse ega ajutisi ümbersõite.

 Ärge kasutage navigatsiooniseadet turvalisuse seisu-
kohalt kriitilistes olukordades (tänavate sulgemised, 
ümbersõidud jms). Kandke alati kaasas lisakaarte ja side-
vahendeid.
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Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus
Nõuetekohane kasutus
Ajamisõlm on mõeldud ainult teie eBike’i käitamiseks ja seda 
ei tohi kasutada muul otstarbel.

Seadme osad (vt lk 2–3)
Joonistel märgitud komponentide numbrid vastavad juhendi 
alguslehekülgedel olevatele kujutistele.
Kõigi väljaspool ajamisõlme, pardaarvutit koos käsitsemisük-
susega, kiiruseandurit ja nende juurde kuuluvaid hoidikuid 
paiknevate jalgrattaosade kujutis on skemaatiline ja võib teie 
eBike’ist erineda.

1 Juhtkang (joystick)
2 Nupp „Home“
3 Pardaarvuti
4 Pardaarvuti hoidik
5 Pardaarvuti sisse-väljalülitusnupp

6 Jalgratta valgustuse nupp
7 Heledusandur
8 USB-pesa
9 USB-pesa kaitsekate

10 Ajamisõlm
11 Käsitsemisüksus
12 Juhtkang käsitsemisüksusel
13 Algasendi nupp „Home“ käsitsemisüksusel
14 Toetuse vähendamisnupp
15 Toetuse suurendamisnupp
16 Paigaltvõtuabi/lükkamisabi nupp „WALK“
17 Pardaarvuti lukustus
18 Pardaarvuti blokeerimiskruvi
19 Kiiruseandur
20 Kiirusekodara magnet

USB-laadimiskaabel (Micro A–Micro B)*
* ei ole joonisel kujutatud, saadaval lisavarustusena

Tehnilised andmed
Ajamisõlm Drive Unit Cruise Drive Unit Speed Drive Unit CX
Tootenumber 0 275 007 033 0 275 007 031 0 275 007 027
Nimivõimsus pideval töötamisel W 250 250 250
Ajami max pöördemoment Nm 60 60 75
Nimipinge V 36 36 36
Töötemperatuur °C –5...+40 –5...+40 –5...+40
Hoiutemperatuur °C –10...+50 –10...+50 –10...+50
Kaitseaste IP 54 (tolmu- ja

pritsmekindel)
IP 54 (tolmu- ja
pritsmekindel)

IP 54 (tolmu- ja
pritsmekindel)

Kaal ca kg 4 4 4

Pardaarvuti Nyon
Tootenumber 1 270 020 907/915
Sisemälu
1 270 020 907
1 270 020 915

GB
GB

1
8

Max laadimisvool 
USB-pordis mA 500
Laadimispinge USB-pordis V 5
USB-laadimiskaabel 1) 1 270 016 360
Töötemperatuur °C –5...+40
Hoiutemperatuur °C –10...+50
Laadimistemperatuur °C 0...+40
Sisemine liitiumioonaku V

mAh
3,7

710
Kaitse 2) IP x7 (veetihe)
Toetatud WLAN-standardid 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Kaal ca kg 0,2
1) ei sisaldu tarnekomplektis
2) kui USB-kate on peale pandud

Jalgratta valgustus*
Nimipinge V 6
Maksimumvõimsus
– Esituli
– Tagatuli

W
W

8,4
0,6

* olenevalt seadusandlusest ei ole kõigi konkreetsete riikide jaoks val-
mistatud variantide puhul võimalik eBike aku abil
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Montaaž
eBike’i aku paigaldamine ja eemaldamine
eBike’i aku kinnitamiseks eBike’ile ja selle eemaldamiseks lu-
gege aku kasutusjuhendit.

Pardaarvuti paigaldamine ja eemaldamine 
(vt joonist A)
Pardaarvuti 3 paigaldamiseks lükake see eestpoolt hoidikus-
se 4.
Pardaarvuti 3 eemaldamiseks suruge lukustit 17 ja lükake 
pardaarvuti hoidikust 4 ettepoole välja.
 Ku te eBike’i pikemaks ajaks seisma jätate, eemaldage 

pardaarvuti. 
Pardaarvuti soovimatut eemaldamist hoidikust on võimalik 
tõkestada. Eemaldage selleks hoidik 4 juhtraualt. Asetage 
pardaarvuti hoidikusse. Keerake blokeerimiskruvi 18 (keere 
M3, pikkus 8 mm) altpoolt hoidikus olevasse keermestatud 
avasse. Paigaldage hoidik uuesti juhtrauale.

Kiiruseanduri kontrollimine (vt joonist B)
Kiiruseandur 19 ja juurdekuuluv kodaramagnet 20 peavad 
olema paigaldatud nii, et kodaramagnet liiguks ratta ühe pöör-
de ajal kiirusandurist vähemalt 5 mm ja kõige rohkem 17 mm 
kauguselt mööda.
Märkus: Kui kiiruseanduri 19 ja kodaramagneti 20 vahekau-
gus on liiga väike või liiga suur või kui kiiruseandur 19 ei ole õi-
gesti ühendatud, puudub spidomeetri näit r3 ja eBike’i ajam 
töötab avariiprogrammis.
Keerake sel juhul kodaramagneti 20 kruvi lahti ja kinnitage 
magnet kodarale nii, et see mööduks kiiruseanduri märgistu-
sest õigel kaugusel. Kui spidomeetri näidikule r3 ei ilmu ka sel 
juhul kiirusenäitu, pöörduge mõne autoriseeritud jalgratta-
müüja poole.

Kasutamine
Kasutuselevõtt
Eeldused
eBike’i süsteemi saab aktiveerida ainult siis, kui on täidetud 
järgmised eeldused.
– Paigaldatud on piisavalt laetud eBike’i aku (vt aku kasutus-

juhendit).
– Pardaarvuti on asetatud hoidikusse õigesti (vt „Pardaarvu-

ti paigaldamine ja eemaldamine“, lk saksa keel Eesti–3).

eBike’i sisse-/väljalülitus
eBike’i süsteemi sisselülitamiseks on järgmised võimalused:
– Asetage pardaarvuti hoidikusse 4.
– Kui pardaarvuti ja aku on kohale asetatud, vajutage lühidalt 

pardaarvuti sisse-väljalülitusnuppu 5.
– Kui pardaarvuti on kohale asetatud, vajutage eBike’i aku 

sisse-väljalülitusnuppu (vt aku kasutusjuhendit).
Ajam aktiveeritakse kohe, kui hakkate pedaale vajutama (väl-
ja arvatud lükkamisabi/sõidu alustamise abi funktsioonis, vt 
„Lükkamisabi/paigaltvõtuabi sisse-/väljalülitamine“, lk saksa 
keel Eesti–9). Mootori võimsus oleneb pardaarvutil seatud 
toetustasemest. 
Variant Cruise (ringsõit): Niipea kui lõpetate normaalrežii-
mis pedaalide vajutamise või kui olete saavutanud kiiruse 
25 km/h, lülitatakse eBike’i-ajami tugi välja. Ajam aktiveeri-
takse automaatselt uuesti, kui vajutate pedaale ja kiirus on 
alla 25 km/h.
Variant Speed (kiirus): Niipea kui lõpetate normaalrežiimis 
pedaalide vajutamise või kui olete saavutanud kiiruse 
45 km/h, lülitatakse eBike’i-ajami tugi välja. Ajam aktiveeri-
takse automaatselt uuesti, kui vajutate pedaale ja kiirus on 
alla 45 km/h.
eBike’i süsteemi väljalülitamiseks on järgmised võimalused:
– Vajutage pardaarvuti sisse-väljalülitusnuppu 5 vähemalt 

1 sekundi.
– Lülitage eBike’i aku selle sisse-väljalülitusnupuga välja (vt 

aku kasutusjuhendit).
– Eemaldage pardaarvuti hoidikust.
Kui 10 min kestel ei kasutata ajami võimsust (sest nt eBike 
seisab paigal) või ühtegi Nyoni nuppu ei puudutata, lülitub 
eBike’i süsteem energia säästmiseks automaatselt välja.
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Käsitsemissüsteem „Nyon“
Käsitsemissüsteem Nyon koosneb kolmest komponendist:
– pardaarvuti Nyon koos käsitsemisüksusega
– nutitelefoni rakendus „Bosch eBike Connect“
– veebiportaal „www.eBike-Connect.com“
Kõikidel komponentidel saab hallata või kasutada mitmeid 
seadeid ja funktsioone. Mõne seade ja funktsioonini pääseb ja 
saab neid käsitseda ainult kindla komponendi kaudu. And-
med sünkroonitakse toimiva Bluetooth®-/internetiühenduse 
korral automaatselt. Ülevaate võimalikest funktsioonidest 
leiate järgnevas tabelis.

Superfunktsioonid
Käsitsemissüsteemi „Nyon“ standardfunktsioone saab laien-
dada „superfunktsioonide“ juurdeostmisega Apple iPho-
ne'idele AppStore'ist või Android-seadmetele Google PlayS-
tore'ist.
Lisaks tasuta rakendusele „Bosch eBike Connect“ saab ka-
sutada mitmeid tasulisi superfunktsioone. Olemasolevate li-
sarakenduste detailse loendi leiate veebi-kasutusjuhenditest 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“ alt.

Pardaarvuti kasutuselevõtmine
Nyon tarnitakse osaliselt laetud akuga. Enne esmakordset ka-
sutamist tuleb Nyoni aku USB-pordi (vt „Pardaarvuti energia-
varustus“, lk saksa keel Eesti– 8) või eBike’i süsteemi kaudu 
täis laadida.
Käsitsemissüsteemi kõigi funktsioonide kasutamiseks peate 
ennast lisaks veebis registreerima.

Sisselogimine pardaarvutisse
– Lülitage pardaarvuti sisse-väljalülitusnupuga 5 sisse.
– Valige juhtkangiga 1 teie poolt eelistatud keel (valimiseks 

vajutage juhtkangi) ja järgige juhiseid.
Nyoni kasutuselevõtuks on järgmised võimalused:
– „TEST RIDE“ (TESTSÕIT)

Proovisõiduks ei pea te ennast eelnevalt sisse logima ega 
andmeid sisestama. Väljalülitamise järel kustutatakse kõik 
sõiduandmed.

– „SET UP“ (HÄÄLESTAMINE)>„OFFLINE“
See on väga lühike Nyoniga piiratud registreerimisprot-
sess. Offline (autonoomne) tähendab sel juhul, et teie sõi-
du- ja kasutajaandmed salvestatakse ainult lokaalselt par-
daarvutis. 
Järgige juhiseid või valige mõni pakutud vastusevarianti-
dest. Sisestatud andmed säilivad Nyoni väljalülitamisel, 
kuid neid ei sünkroniseerita veebiportaali või nutitelefoni 
rakendusega.

– „SET UP“ (HÄÄLESTAMINE)>„ONLINE“>
„PHONE“ (TELEFON)
See on täielik registreerumisprotsess. Asetage Nyon hoidi-
kusse 4, laadige oma nutitelefoni rakendus 
„Bosch eBike Connect“ ja registreeruge rakendust kasu-
tades. Eduka registreerumise järel sõiduandmed salvesta-
takse ning sünkroonitakse nutitelefoni rakenduse ja veebi-
portaaliga.

– „SET UP“ (HÄÄLESTAMINE) > „ONLINE“ > „WI-FI“
See on täielik registreerumisprotsess. Ühendage Nyon 
USB abil vooluallikaga (nt arvutiga) ja minge mõne WiFi 
võrgu piirkonda. Nyon ühendub seejärel teie valitud WiFi 
võrguga ja teid juhatatakse veebiportaali „www.eBike-
Connect.com“, kus saate ennast registreerida. Registree-
rumise järel salvestatakse sõiduandmed ja sünkroonitakse 
veebiportaaliga. Seejärel saate oma Nyonis luua ühenduse 
oma nutitelefoniga („Settings“ (Seaded) >„Connec-
tions“ (Ühendused) > „Connect New Smartphone“ 
(Ühenda uue nutitelefoniga)).
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Sõiduandmete registreerimine 

Sõiduandmete kuvamine reaalajas 

Sõiduandmete töötlemine/analüüs  

Kasutaja poolt määratud näitude loomine  

Tegeliku asukoha näit*   

Navigatsioon 

Marsruudi plaanimine   

Ülejäänud tegevusraadiuse näit (ring tegeliku 
asukoha ümber)  

Treeninguefekt reaalajas 
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Statistika „Dashboard“ (Esipaneel)  

„Superfunktsioonide“ ostmine 
*GPS vajalik
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Registreerumine nutitelefoni ja Bluetooth®-ühenduse abil 
Nutitelefon ei kuulu tarnekomplekti. Nutitelefoniga registree-
rumiseks on vajalik internetiühendus, mis olenevalt Teie tele-
fonioperaatoriga sõlmitud lepingust võib tekitada teile lisaku-
lutusi. Internetiühendus on vajalik ka andmete sünkroonimi-
seks nutitelefoni ja veebiportaali vahel.
Oma pardaarvuti funktsioonide täies ulatuses kasutamiseks 
vajate nutitelefoni operatsioonisüsteemiga Android versioon 
4.0.3 või uuem või iOS 7 või uuem. Loendi katsetatud / kasu-
tamiseks lubatud nutitelefonidest leiate veebi-kasutusjuhen-
dist „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“ alt.
Mõnel juhul võib pardaarvutiga ühendada ka ülalnimetatud 
operatsioonisüsteemiga, kuid loendis nimetamata nutitelefo-
ne. Pardaarvuti täielikku ühilduvust loendis nimetamata nuti-
telefonidega ei saa aga tagada.
Laadige oma nutitelefonile AppStore’ist (Apple iPhone’i kor-
ral) või Google PlayStore’ist (Android-seadme korral) raken-
dus „Bosch eBike Connect“.
Käivitage rakendus „Bosch eBike Connect“ ja järgige 
juhiseid. Detailse juhendi selle kohta leiate veebi-kasutusju-
henditest „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“ alt.
Kui rakendus „Bosch eBike Connect“ on aktiivne ja on ole-
mas Bluetooth®-ühendus pardaarvutiga, sünkroonitakse and-
med pardaarvuti ja nutitelefoni vahel automaatselt.

Registreerumine veebis
Veebis registreerumiseks on vajalik juurdepääs internetile.
Avage oma veebilehitsejaga „www.eBike-Connect.com“ alt 
veebiportaal „Bosch eBike Connect“ ja järgige 
juhiseid. Detailse juhendi selle kohta leiate veebi-kasutusju-
henditest „www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“ alt.

Pardaarvuti näidud ja seaded
Käsitsemisloogika
Nyonil puudub turvalisuskaalutlustel puuteekraan. Näitu saab 
sõidu ajal vahetada käsitsemisüksuse 11 abil. Nii saavad mõ-
lemad käed jääda sõidu ajal juhtrauale.
Pardaarvuti käsitsemiselementidega on võimalik teha järgmi-
si toiminguid:
– Sisse-väljalülitusnupuga 5 lülitate pardaarvuti sisse või väl-

ja.
– Algasendi nupuga „Home“ (2 või 13) liigute „Settings“ 

(Seaded)>„My Nyon“ (Minu Nyon) seatud töörežiimi.
– Jalgratta valgustuse nupuga 6 saab jalgratta valgustust 

sisse või välja lülitada.
– Juhtkangiga 1 saate vastavas töörežiimis navigeerida. 

Valiku tegemiseks vajutage juhtkangi 1.

Juhtkangi 1 vasakule surudes saate aktiivse töörežiimi asemel 
kuvada peamenüü ja liikuda peamenüüsse (vt ülalolevat joo-
nist).
Kui surute aktiivses töörežiimis juhtkangi 1 paremale, näida-
takse aktuaalse ekraanikuva asemel võimalikke seadesuvan-
deid. Navigeerige juhtkangiga soovitud suvandi juurde ja vali-
ge juhtkangi 1 vajutades soovitud suvand.
Nõuanne: Kui olete mõnes aktiivses töörežiimis, saate juht-
kangi 1 üles või alla surudes lülituda otse järgmisesse tööre-
žiimi.
Ku Nyon on eBike’ile paigaldatud, kuvatakse sisselülitamise 
järel töörežiim „Ride“ (Liikumine). Kui Nyon ei ole eBike’ile 
paigaldatud, kuvatakse töörežiim „Dashboard“ (Esipaneel).

Peamenüü

Sümbol Töörežiim Funktsioon
„Dashboard“ 
(Esipaneel)

See töörežiim pakub teile 
statistilisi andmeid.

„Ride“ 
(Liikumine)

See töörežiim vahendab tei-
le aktuaalseid sõiduand-
meid.

„Map & Naviga-
tion“ (Kaart & 
Navigeerimine)

Selle töörežiimi kaudu on 
Teil ligipääs kaardimaterjali-
le , mille aluseks on Open St-
reet Map (OSM) basiert. 
Nende kaartide abil saate 
navigeerida.

„Fitness“ 
(Treening)

Selles töörežiimis saate vaa-
data mitmesugust olulist 
teavet treeningu kohta.

„Settings“ 
(Seaded)

Selles töörežiimis saate 
määrata kindlaks pardaarvu-
ti põhiseaded.

Map & Naviga�on
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Töörežiim „Dashboard“ (Esipaneel)

See töörežiim pakub teile statistilisi andmeid.

d1 Kellaaeg
d2 Vaadeldav ajavahemik
d3 Kulutused
d4 Sääst
d5 Päästetud puud
d6 Summaarne sõidukilomeetrite arv

See näitab teile säästu d4, mis te olete saavutanud aja jook-
sul, mil te ei sõida enam autoga, vaid elektrijalgrattaga.
Arvutuse aluseks on keskmised energiakulutused kütusele ja 
elektrivoolule.

Töörežiim „Ride“ (Liikumine)

See töörežiim vahendab teile aktuaalseid sõiduandmeid.

r1 Kellaaeg
r2 Oma väntamisvõimsus
r3 Kiirus
r4 Mootori võimsus
r5 Toetustaseme näit
r6 Päeva/kilomeetriloendur
r7 Keskmine kiirus
r8 Ülejäänud tegevusraadius
r9 eBike aku laetuse näit

Töörežiim „Map & Navigation“ 
(Kaart & Navigeerimine)

Selle töörežiimi kaudu on Teil ligipääs kaardimaterjalile , mille 
aluseks on Open Street Map (OSM) basiert. Nende kaartide 
abil saate navigeerida.
Elukohale vastav kaardimaterjal installitakse ostjale jalgratta 
müüja poolt. Vajadusel saate oma nutitelefoni rakenduse 
„Bosch eBike Connect“ abil alla laadida ja oma pardaarvutis-
se üle kanda täiendavaid kaarte. Detailse juhendi selle kohta 
leiate veebi-kasutusjuhenditest 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“ alt.
Kui olete aktiveerinud WLAN-ühenduse ja Nyon on USB-liide-
se kaudu ühendatud pingeallikaga, on võimalik 
„Settings“ (Seaded)>„Map & Navigation“ (Kaart & 
Navigeerimine) > „Map Manager“ (Kaardijuht) kaudu 
kaarte otse Nyon-ile laadida.
Kui lülitate Nyoni sisse, hakkab Nyon GPS-signaalide vastu-
võtmiseks otsima satelliite. Niipea kui satelliidid on leitud, 
näidatakse teile töörežiimis „Map & Navigation“ (Kaart & 
Navigeerimine) teie tegelikku asukohta. Ebasoodsate ilmas-
tikutingimuste või asukoha korral võib satelliitide otsimine 
veidi rohkem aega võtta.
Juhtkangi 1 paremale surudes saate parempoolses servas 
olevaid alammenüüsid valides muuta kaardilõigu suumimis-
seadet, lasta kuvada oma eBike’i aku tegevusulatust või valida 
mõnda mitmesugustest navigeerimissuvanditest. Kaardilõigu 
suumimisseadeid saate muuta ka juhtkangi vajutades.
Punktis „Points of Interest“ (Vaatamisväärsused) kuvatakse 
ka lähimad „Bosch eBike experts“. Edasimüüja valiku kaudu ar-
vutatakse teekond sinna välja ja seda pakutakse Teile valikuna.
Kui olete sisestanud sihtkoha (linn, tänav, majanumber), pa-
kutakse Teile 3 erinevat marsruuti („Scenic“ (Maaliline), 
„Fast“ (Kiire) ja „MTB“ (Mountainbike)), mille hulgast saa-
te välja valida ühe.  Teise võimalusena võite lasta ennast koju 
viia, välja valida ühe viimastest sihtkohtadest või kasutada 
salvestatud kohti ja marsruute. (Detailse juhendi selle kohta 
leiate veebi-kasutusjuhenditest 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“ alt.)
Valitud marsruut kuvatakse juuresoleval joonisel näidatud kujul.

n1 Kellaaeg
n2 Kaart
n3 Suumimisaste
n4 Kompassinõel
n5 Ärapööramisjuhis ja kaugus ärapööramiskohani
n6 Kaugus sihtkohani
n7 Eeldatav sihtkohta jõudmise aeg

d6
d4

d2 d5

d3

d1

r9
r4
r5

r3 r7

r6

r8

r2
r1

n7

n3
n2

n5
n4

n6

n1
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Navigeerimise ajal näidatakse teile muude töörežiimide tavaku-
va peal aktuaalset sõiduinfot (nt 50 m pärast pöörata vasakule).
Kui navigeeritud sõidu katkestate ja seejärel avate „Map & Na-
vigation“ (Kaart & Navigeerimine), küsitakse Teilt, kas soovi-
te navigatsiooni jätkata või mitte. Kui navigatsiooni jätkate, juhi-
takse Teid navigatsiooni abil Teie viimasesse sihtkohta.
Kui olete GPX-marsruudid online-portaali kaudu importinud, 
kantakse need Bluetooth® või WiFi kaudu Nyon-ile. Neid 
marsruute saate vajaduse korral käivitada. Kui viibite mars-
ruudi lähedal, võite lasta ennast juhtida stardipunkti või vahe-
pealsesse sihtpunkti.
Vahepealsete sihtpunktide kasutamise korral annab siht-
punkti jõudmisest märku teade.
Ilma jalgrattata navigeerimiseks (matkajatele ja autosõitjate-
le) Nyon ei sobi.
0 °C madalamate temperatuuride korral tuleb kõrguse mõõt-
misel arvestada suuremate kõrvalekalletega.

Töörežiim „Fitness“ (Treening)

Selles töörežiimis saate vaadata mitmesugust olulist teavet 
treeningu kohta.
Lähtudes teie registreerumisel märgitud aktiivsustasemest 
kuvatakse teie seniste tegevuste mõju teie vastupidavusele 
(treeninguefekt).
Pulsisageduse kontrollimiseks võite kasutada rinnarihma, 
mille saate Bluetooth®-i abil Nyoniga ühendada. 
Ühilduvaid mudeleid leiate veebi-kasutusjuhendist 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“ alt.
Rinnarihm ei kuulu tarnekomplekti.

f1 Kellaaeg
f2 Aktuaalne võimsus/pulsisagedus*
f3 Aktuaalse treeninguefekti kujutis
f4 Treeninguefekt
f5 Kulutatud kilokalorid
f6 Tegelik väntamissagedus
f7 Keskmine kiirus
f8 Kestus

* Rinnarihma kasutamisel pulsi mõõtmiseks (ei kuulu tarnekomplek-
ti) näidatakse võimsuse asemel südame tegelikku löögisagedust.

Alammenüüsid kasutades saate lähtestada keskmisi väärtusi 
või lülituda ümber individualiseeritud näitudele. Detailse ju-
hendi selle kohta leiate veebi-kasutusjuhenditest 
„www.Bosch-eBike.com/nyon-manual“ alt.

Töörežiim „Settings“ (Seaded)

Selles töörežiimis saate määrata kindlaks pardaarvuti põhi-
seaded.
Märkus: Mõnda põhiseadet saab muuta ainult siis, kui Nyon 
on asetatud hoidikusse 4.
Menüüsse „Settings“ (Seaded) pääsemiseks, vajutage juht-
kangi 1 peamenüüs korduvalt allapoole, kuni kuvatakse „Set-
tings“ (Seaded). 
Nõuanne: Samuti pääsete menüüsse „Settings“ (Seaded), 
kui vajutate juhtkangi pikemalt allapoole.
Te saate teha järgmisi seadeid:
– „Connections“ (Ühendused): te saate konfigureerida 

Bluetooth®-seadeid, uue nutitelefoniühenduse, WiFi-
ühenduse või pulsilugeja.
Kui te aktiveerite WiFi, otsib Nyon saadaolevaid võrke. Tei-
le näidatakse nende võrkude loendit. Valige juhtkangiga 1 
soovitud võrk ja sisestage parool.

– „Set Altitude“ (Määra kõrgus): Ilmastikust tingitud muu-
datuste kompenseerimiseks võite kuvatud väärtust kohan-
dada vastavalt tegelikule kõrgusele.

– „Map & Navigation“ (Kaart & Navigeerimine): siin saate 
konfigureerida kaardikujutist ja kohandada automaatset 
kujutist olenevalt ümbruse valgustatusest.

– „My Profile“ (Minu profiil): Siin saate kuvada aktiivet ka-
sutajat.

– „My eBike“ (Minu eBike): kui Nyon on kohale asetatud, 
saate muuta tootja poolt eelseatud ratta ümbermõõtu 
±5 % ulatuses.
Jalgrattatootja võib määrata hoolduse tähtaja läbitud kilo-
metraaži või teatud ajavahemiku alusel. Punktis „Service“ 
kuvatakse hoolduse tähtaega.

– „My Nyon“ (Minu Nyon): siin saate otsida uuendusi, kon-
figureerida Home-nuppu, lasta igal ööl automaatselt nulli-
da loendurid, näiteks päevas läbitud kilomeetrid, kuluta-
tud kalorid ja keskmised väärtused, või lähtestada Nyon te-
haseseadetele.

– „Brightness“ (Heledus): siin saate reguleerida ekraani 
heledust.

– „International“ (Rahvusvaheline): te saate lasta näidata 
kiirust ja kaugust kilomeetrites või miilides, kellaaega 12 
tunni või 24 tunni formaadis, valida ajavööndit ning seada 
eelistatud keele. Aktuaalne kellaaeg võetakse automaat-
selt üle GPS-signaalist.

– Punktist „Help“ (Abi) leiate valiku KKK-dest (korduma kip-
puvad küsimused), kontaktandmed, samuti teabe süstee-
mi ja litsentside kohta.

f8
f4

f2 f6

f5

f7

f1

f3
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Olekunäidud
Olenevalt kujutatud töörežiimist ei kuvata alati kõiki olekunäi-
tusid.

s1 Jalgratta valgustuse / Nyoni aku laetuse näit
s2 Kellaaja näit
s3 Kiiruse näit
s4 Põhjasuuna näit
s5 Bluetooth®-/WiFi-ühenduse näit
s6 Toetustaseme näit
s7 eBike'i aku laetuse näit
s8 GPS-signaali näit
s9 Suumimispiirkonna / ülejäänud tegevusraadiuse näit

Pardaarvuti energiavarustus
Kui pardaarvuti on hoidikus 4, eBike’i on paigaldatud piisavalt 
laetud aku ja eBike’i süsteem on sisse lülitatud, varustatakse 
Nyoni akut energiaga eBike’i akust.
Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust 4, toimub energiaga 
varustamine Nyoni akust. Kui Nyoni aku on nõrk, kuvatakse 
ekraanile vastav hoiatus.
Nyoni aku laadimiseks asetage pardaarvuti jälle hoidikusse 4. 
Pidage silmas, et kui te eBike’i akut parajasti ei lae, lülitub 
eBike’i süsteem selle mittekasutamisel 10 minuti pärast auto-
maatselt välja. Sel juhul lõpetatakse ka Nyoni aku laadimine.
Pardaarvutit võite laadida ka USB-pordi kaudu. Avage selleks 
kaitsekate 9. Ühendage pardaarvuti USB pesa 8 mikro-USB 
kaabli abil mõne standardse USB-laadimisseadmega (puudub 
standardses tarnekomplektis) või arvuti USB-pordiga (5 V; 
laadimisvool max 500 mA).
Märkus: Kui Nyon laadimistoimingu ajal välja lülitatakse, saab 
Nyoni alles siis uuesti sisse lülitada, kui USB-kaabel on eemal-
datud.

Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust 4, jäävad funktsioo-
nide kõik väärtused salvestatuks ja neid saab edasi kuvada.
Ilma Nyoni akut laadimata säilivad kuupäev ja kellaaeg max 6 
kuud. Uuesti sisselülitamise järel seatakse eduka GPS-asuko-
hatuvastuse järel kuupäev ja kellaaeg uuesti.
Märkus:  Nyon’i aku maksimaalse eluea saavutamiseks tuleks 
akut iga kuue kuu järel laadida.

Pardaarvuti sisse-/väljalülitamine
Pardaarvuti sisselülitamiseks vajutage lühidalt sisse-väljalü-
litusnuppu 5.
Pardaarvuti väljalülitamiseks vajutage sisse-väljalülitusnup-
pu 5 kauem kui 1 sekund.
Kui nuppusid ei vajutata, läheb Nyon 5 minuti pärast ener-
giasäästurežiimi (taustvalgustus väljas) ja lülitub järgmise 
5 minuti möödumisel välja.

Nyoni reset
Kui Nyoni kasutamine ei ole vastu ootusi miskipärast enam 
võimalik, saab Nyonit nuppude 1, 2, 5 ja 6 üheaegse vajuta-
misega lähtestada. Tehke reset ainult juhul, kui see on tingi-
mata vajalik, sest seda tehes võivad mitmesugused seaded 
kaotsi minna.

Aku laetuse näit
Aku laetus r9 (s7) näitab eBike’i aku laetust. Nyoni aku laetust 
saab vaadata näidult s1. eBike’i aku laetust saab vaadata ka 
ise eBike’i aku LEDidelt.
Näidikul r9 vastab aku sümboli igale tulbale umbes 20 % ma-
hutavusest:

Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust 4, jääb viimati salves-
tatud aku laetuse tase salvestatuks.

14:30

100 m

22 km/h

105 km

s2 s3 s4

s9s8s7s6s5

s1

eBike’i aku on täielikult laetud.
eBike’i aku vajab laadimist.
Ajami toeks ette nähtud mahutavus on ära kasuta-
tud ja tugi lülitatakse sujuvalt välja. Ülejäänud ma-
hutavust kasutatakse jalgratta valgustamiseks ja 
pardaarvuti tööshoidmiseks.
eBike’i aku mahutavusest piisab veel jalgratta val-
gustamiseks u 2 tunni kestel. Lisatarbijaid (nt au-
tomaatajam, väliste seadmete laadimine USB-por-
di kaudu) ei ole siinjuures arvestatud.

!

!
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Toetustaseme seadmine
Käsitsemisüksusel 11 on võimalik seada, kui tugevalt eBike’i 
ajam Teid väntamisel toetab. Toetustaset saab igal ajal, ka sõi-
tes, muuta.
Märkus: Mõne mudeli puhul on võimalik, et toetustase on eel-
seatud ja seda ei saa muuta. Võimalik on ka, et saab valida 
siintoodust väiksema arvu toetustasemete vahel.
Maksimaalselt on kasutada järgmised toetustasemed:
– „OFF“: Mootori tugi on välja lülitatud, eBike’iga saab edasi 

liikuda ainult nagu tavalise jalgrattaga ehk vändates. Lük-
kamisabi/sõidu alustamise abi ei saa sellel toetustasandil 
aktiveerida.

– „ECO“: mõjus max efektiivsusega tugi max tegevusraadiu-
se saavutamiseks

– „TOUR“: ühtlane tugi pikkadeks ringsõitudeks
– „SPORT“: jõuline tugi sportlikuks sõitmiseks mägisel 

maastikul, samuti linnaliikluseks
– „TURBO“: max tugi sportlikuks sõitmiseks kuni suure vän-

tamissageduseni
Toetustaseme suurendamiseks vajutage käsitsemisüksusel 
korduvalt nuppu „+“ 15, kuni näidikule r5 ilmub soovitud toe-
tustase, langetamiseks vajutage nuppu „–“ 14.
Kasutatud mootorivõimsus ilmub näidikule r4. Mootori mak-
simaalne võimsus oleneb valitud toetustasemest.

Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust 4, jääb viimati kuva-
tud toetustase salvestatuks, mootori võimsuse näit r4 jääb 
tühjaks.

Lükkamisabi/paigaltvõtuabi sisse-/väljalülitamine
Speed-variandi korral saab lükkamisabi kasutada ka paigalt-
võtuabina. Kiirusel 18 km/h lülitatakse paigaltvõtuabi välja.
Lükkamisabi/paigaltvõtuabi võib kergendada eBike’i lükka-
mist või sellega liikumise alustamist. Kiirus selle funktsiooni 
korral oleneb sissepandud käigust ja võib mudelist olenevalt 
olla max 6 km/h või 18 km/h. Mida väiksem on valitud käik, 
seda väiksem on (täisvõimsuse korral) selles funktsioonis 
kiirus.
 Lükkamisabi/paigaltvõtuabi funktsiooni tohib kasuta-

da eranditult ainult eBike’i lükkamiseks või paigaltvõ-
tuks. Kui eBike’i ratastel puudub lükkamisabi kasutamisel 
kontakt teepinnaga, on vigastuste oht.

Lükkamisabi/paigaltvõtuabi sisselülitamiseks vajutage kä-
sitsemisüksuse nuppu „WALK“ 16 ja hoidke seda all. eBike’i 
ajam lülitatakse sisse.
Lükkamisabi/paigaltvõtuabi lülitatakse välja, kui esineb mõ-
ni järgmistest tingimustest:
– Te vabastate nupu „WALK“ 16,
– eBike’i rattad blokeeritakse (nt pidurdamisega või põrku-

misel takistusega),
– kiirus ületab 6/18 km/h.

Jalgratta valgustuse sisse-/väljalülitamine
Variandil, mille korral sõidutuli saab toite eBike’i süsteemist, 
saab pardaarvutilt nupuga 6 üheaegselt esi- ja tagatule sisse 
ning välja lülitada.
Siselülitatud tule korral näidatakse valgustussümbolit s1.
Jalgratta valgustuse sisse- ja väljalülitamisel puudub igasugu-
ne mõju ekraani taustavalgustusele.

Veakoodi kuva
eBike’i süsteemi komponente kontrollitakse pidevalt auto-
maatselt. Vea avastamisel ilmub pardarvutile vastav veakood.
Olenevalt vea tüübist võidakse ajam vajaduse korral auto-
maatselt välja lülitada. Ilma ajami toeta edasisõitmine on aga 

alati võimalik. Enne pikemaid sõite tuleks lasta eBike’i kont-
rollida.
 Laske kõik parandustööd teha ainult autoriseeritud 

jalgrattamüüjal. 

Toetustase Toetustegur* (Ketilülitus)
Ringsõit Kiirus CX

„ECO“ 50 % 55 % 50 %
„TOUR“ 120 % 120 % 120 %
„SPORT“ 190 % 190 % 210 %
„TURBO“ 275 % 275 % 300 %
* Mootori võimsus võib eri variantide korral olla erinev.

Kood Põhjus Vea kõrvaldamine
410 Üks või mitu pardaarvuti nuppu on 

blokeeritud.
Kontrollige, kas nupud on kinni kiilunud, nt külgekleepunud mustuse 
tõttu. Vajaduse korral puhastage nupud.

414 Käsitsemisüksuse ühendamisprob-
leemid

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida. Võtke ühendust oma Boschi 
eBike’i müüjaga.

418 Üks või mitu käsitsemisüksuse nuppu 
on blokeeritud.

Kontrollige, kas nupud on kinni kiilunud, nt külgekleepunud mustuse 
tõttu. Vajaduse korral puhastage nupud.

422 Ajamisõlme ühendamisprobleem Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida
423 eBike’i aku ühendamisprobleem Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida
424 Komponentide sideviga Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida
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426 Sisemine ajalimiidi ületamise viga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 
Boschi eBike’i müüjaga.

430 Pardaarvuti sisemine aku on tühi Laadige pardaarvuti (hoidikus või USB-pordi kaudu)
431 Tarkvara versiooniviga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 

Boschi eBike’i müüjaga.
440 Ajamisõlme sisemine viga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 

Boschi eBike’i müüjaga.
450 Sisemine tarkvaraviga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 

Boschi eBike’i müüjaga.
490 Pardaarvuti sisemine viga Laske pardaarvutit kontrollida
500 Ajamisõlme sisemine viga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 

Boschi eBike’i müüjaga.
502 Jalgratta valgustuse viga Kontrollige tuld ja selle juurde kuuluvat kaabeldust. Käivitage süsteem 

uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.
503 Kiiruseanduri viga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 

Boschi eBike’i müüjaga.
510 Sisemine anduriviga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 

Boschi eBike’i müüjaga.
511 Ajamisõlme sisemine viga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 

Boschi eBike’i müüjaga.
530 Akuviga Lülitage eBike välja, eemaldage eBike’i aku ja paigaldage siis uuesti. Käi-

vitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi 
eBike’i müüjaga.

531 Konfiguratsiooniviga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 
Boschi eBike’i müüjaga.

540 Temperatuuriviga eBike on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku. Lülitage eBike’i 
süsteem välja, et ajamisõlm saaks lubatud kasutustemperatuurini jahtu-
da või soojeneda. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke 
ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

550 Tuvastati loata tarbija. Eemaldage tarbija. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke 
ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

591 Autentimisviga Lülitage eBike’i süsteem välja. Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti. 
Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 
Boschi eBike’i müüjaga.

602 Sisemine akuviga laadimise ajal Lahutage laadimisseade akust. Käivitage eBike’i süsteem uuesti. Ühen-
dage laadimisseade akuga. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 
Boschi eBike’i müüjaga.

602 Sisemine akuviga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 
Boschi eBike’i müüjaga.

603 Sisemine akuviga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 
Boschi eBike’i müüjaga.

605 Aku temperatuuriviga eBike on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku. Lülitage eBike’i 
süsteem välja, et ajamisõlm saaks lubatud kasutustemperatuurini jahtu-
da või soojeneda. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke 
ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

605 Aku temperatuuriviga laadimise ajal Lahutage laadimisseade akust. Laske akul jahtuda. Kui probleem ei kao, 
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

606 Välimine akuviga Kontrollige kaabeldust. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, 
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Kood Põhjus Vea kõrvaldamine
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Välisseadmete varustamine energiaga 
USB-pordi kaudu
USB-ühenduse abil saab käitada või laadida enamikku sead-
meid, mis võivad saada toite USB kaudu (nt erinevad mobiil-
telefonid).
Laadimise eelduseks on, et eBike’il on pardaarvuti ja piisavalt 
laetud aku.
Avage pardaarvuti USB-pesa kaitsekate 9. Ühendage välise 
seadme USB-pesa normile vastava Micro A/Micro B USB-
kaabli abil (saadaval Boschi eBike edasimüüja juures) parda-
arvuti USB-pesaga 8. 
Pärast tarviti eemaldamist tuleb USB-pesa kaitsekattega 9 
korralikult sulgeda.
 USB-ühendus ei ole veekindel pistikühendus. Vihmas 

sõites ei tohi olla ühendatud ühtegi välist seadet ja 
USB-ühendus peab kaitsekattega 9 täielikult kaetud 
olema.

Tähelepanu! Nyoniga ühendatud tarbijad võivad mõjutada 
eBike’i tegevusraadiust.

Juhised eBike’iga sõitmiseks
Millal eBike’i mootor töötab?
eBike toetab teid sõitmisel seni, kuni te vajutate pedaale. Pe-
daale mitte vajutades tugi puudub. Mootori võimsus oleneb 
alati väntamisel kasutatavast jõust.
Vähese jõu kasutamisel on tugi väiksem kui suure jõu kasuta-
misel. See kehtib olenemata toetustasemest.
eBike’i ajam lülitub kiirustel üle 25/45 km/h automaatselt väl-
ja. Kui kiirus langeb alla 25/45 km/h, on ajam jälle automaat-
selt kasutatav.
Erand on tehtud lükkamisabi/paigaltvõtuabi funktsioonile, 
mille korral eBike’i saab ilma pedaale väntamata liigutada 
väiksema kiirusega. Lükkamisabi kasutamisel võivad pedaalid 
kaasa pöörduda.
eBike’iga saata igal ajal ka ilma toeta ehk nagu tavalise jalgrat-
taga sõita, kui te eBike’i süsteemi välja lülitate või seate toe-
tustasemeks „OFF“. Sama kehtib tühja aku korral.

eBike’i koostöö käiguvahetusega
Ka eBike’i ajamiga peate kasutama käiguvahetust nagu tavali-
sel jalgrattal (järgige selleks oma eBike’i kasutusjuhendit).
Sõltumata käigust on mõistlik käiguvahetuse ajaks väntamine 
hetkeks katkestada. See kergendab käiguvahetust ja vähen-
dab ajamiahela kulumist.
Valides õige käigu, saate sama jõukulu korral kiirust ja tege-
vusraadiust suurendada.

Esimeste kogemuste saamine
Esimesi kogemusi eBike’iga sõitmisel on soovitatav hankida 
väljaspool tiheda liiklusega teid.
Katsetage eri toetustasemeid. Alustage väiksema toetustase-
mega. Kui tuunete ennast juba kindlalt, võite liigelda eBike’iga 
nii nagu iga muu jalgrattaga.
Enne pikemate ja raskemate sõitude plaanimist kontrollige 
oma eBike’i tegevusraadiust mitmesugustes tingimustes.

Mõjud tegevusraadiusele
Tegevusraadiust mõjutavad mitmed tegurid, nt
– toetustase,
– kiirus,
– käikude vahetamine,
– rehvide tüüp ja rehvirõhk,
– akude vanus ja seisukord,
– teede profiil (tõusud) ja omadused (katte tüüp ja seisu-

kord),
– vastutuul ja õhutemperatuur,
– eBike’i, sõitja ja pagasi kaal.
Seetõttu ei ole võimalik tegevusraadiust enne sõidu algust ja 
sõidu kestel täpselt prognoosida. Üldiselt kehtivad asjaolud:
– Samasuguse eBike’i mootori toetustaseme korral: mida 

vähem peate teatava kiiruse saavutamiseks jõudu raken-
dama (nt optimaalselt käiguvahetust kasutades), seda vä-
hem energiat kasutab eBike ja seda suurem on tegevusraa-
dius ühe akulaadimisega.

– Mida kõrgem toetustase muude tingimuste samaks jäädes 
valitakse, seda väiksem on tegevusraadius.

610 Aku pingeviga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 
Boschi eBike’i müüjaga.

620 Laadimisseadme viga Asendage laadimisseade. Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.
640 Sisemine akuviga Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 

Boschi eBike’i müüjaga.
655 Korduv akuviga Lülitage eBike’i süsteem välja. Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti. 

Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma 
Boschi eBike’i müüjaga.

656 Tarkvara versiooniviga Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga, et ta värskendaks tarkvara.
Näit puudub Pardaarvuti sisemine viga Käivitage oma eBike uuesti, lülitades selle välja ja uuesti sisse.

Kood Põhjus Vea kõrvaldamine
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eBike’i hooldamine
Jälgige eBike’i töö- ja hoiutemperatuuri. Kaitske ajamisõlme, 
pardaarvutit ja akut ekstreemsete temperatuuride eest (nt in-
tensiivne päikesekiirgus ilma samaaegse ventilatsioonita). 
Ekstreemsed temperatuurid võivad komponente (eriti akut) 
kahjustada.
Hoidke oma Nyoni ekraan puhas. Määrdumise korral võidakse 
heledust valesti tuvastada. Navigatsioonirežiimis võib päeva-
ne/öine ümberlülitus toimuda valel ajal.
Keskkonnatingimuste äkilise muutumise korral võib klaas 
muutuda seestpoolt uduseks. Lühikese aja möödudes tempe-
ratuur ühtlustub ning udu klaasilt kaob.

Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
Hoidke kõik oma eBike’i komponendid, eriti aku ja selle hoidi-
ku kontaktid puhtad. Puhastage neid ettevaatlikult niiske, 
pehme riidelapiga.
Mitte ühtegi komponenti, kaasa arvatud ajamisõlm, ei tohi 
kasta vette ega puhastada survepesuriga.
Toimetage oma eBike regulaarselt tehnilisse kontrolli. Pärast 
sisselülitamist annab pardaarvuti annab hoolduse tähtaja saa-
bumisest märku 4 s vältel. Jalgrattatootja või jalgrattamüüja 
võib määrata hoolduse tähtaja läbitud kilometraaži või teatud 
ajavahemiku alusel.
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge autorisee-
ritud jalgrattamüüja poole.
 Laske kõik parandustööd teha ainult autoriseeritud 

jalgrattamüüjal. 

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine
Kõigi küsimuste korral eBike’i ja selle komponentide kohta 
pöörduge mõne autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
Autoriseeritud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate inter-
netist www.bosch-ebike.com

Transport
 Kui transpordite eBike´i väljaspool oma autot, nt auto 

pakiraamil, siis eemaldage pardaarvuti ja PowerPack, 
et vältida kahjustusi.

Akude kohta kehtivad ohtlike jäätmete käitlemise eeskirjad. 
Erakasutajad tohivad transportida vigastamata akusid ilma 
täiendavaid abinõusid rakendamata.
Äriettevõtetest kasutajate või kolmandate isikute (nt õhut-
ransport või ekspediitorfirmad) poolt akusid transportides tu-
leb järgida erinõudeid pakendi ja tähistuse kohta (nt ADR ees-
kirjad). Vajadusel võib saadetava eseme ettevalmistamisele 
kaasata ohtlike ainete eksperdi.
Transportige ainult vigastamata korpusega akusid. Katke ava-
tud kontaktid kleebistega ja pakkige aku nii, et see ei sa pa-
kendis liikuda. Teatage oma veoteenuse pakkujale, et tege-
mist on ohtliku jäätmega. Järgige ka võimalikke täiendavaid 
riigisiseseid eeskirju.
Küsimuste korral akude transportimise kohta pöörduge mõne 
autoriseeritud jalgrattamüüja poole. Müüjalt võite tellida ka 
sobiva transpordipakendi.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Ajamisõlm, pardaarvuti koos käsitsemisüksusega, 
aku, kiiruseandur, lisavarustus ja pakend tuleb loo-
dushoidlikult ringlussevõttu suunata.

Ärge visake oma eBike’i komponente olmejäätmete hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 
2012/19/EL elektri- ja elektroonikasead-
mete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 
2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutus-
ressursi ammendanud akud/patareid eraldi 
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kor-
duskasutada.

Pardaarvutisse integreeritud akut tohib eemaldada ainult 
jäätmekäitluseks. Korpuse avamine võib pardaarvuti rikkuda.
Andke kasutuskõlbmatud akud ja pardaarvuti üle mõnele au-
toriseeritud jalgrattamüüjale.

Li-ioon:
Järgige juhiseid lõigus „Transport“, 
lk saksa keel Eesti–12.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
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Liitiumioon-aku PowerPack
Ohutusnõuded

Lugege kõiki ohutusnõuan-
deid ja juhiseid. Ohutusnõu-
annete ja juhiste eiramine võib 
põhjustada elektrilööki, sütti-
mist ja/või raskeid vigastusi.

Säilitage kõik ohutusnõuanded ja juhised, et neid saaks ka 
edaspidi kasutada.
Terminiga „aku“ tähistatakse käesolevas kasutusjuhendis nii 
standardseid (jalgrattaraamil olevasse hoidikusse kinnitatud) 
kui ka pakiraami- (pakiraamil olevasse hoidikusse kinnitatud) 
akusid, välja arvatud juhul, kui konstruktsioonile on sõnasel-
gelt viidatud.
 Eemaldage eBike’ilt aku, enne kui alustate eBike’i juures 

mingite tööde tegemist (nt ülevaatust, remonti, montaa-
ži, töid keti juures vms), seda auto või lennukiga trans-
pordite või pikemaks ajaks seisma jätate. Juhusliku 
eBike’i süsteemi aktiveerimise korral on vigastuste oht.

 Ärge avage akut. Esineb lühise oht. Aku lahtivõtmise kor-
ral kaob õigus esitada garantiinõudeid.

Kaitske akut kuumuse (nt ka pideva päikese-
kiirguse), tule ja vette sattumise eest. Ärge 
hoidke ega kasutage akut kuumade või tuleoht-
like esemete läheduses. Esineb plahvatusoht.

 Kasutusvälisel ajal vältige aku kokkupuudet kir-
jaklambrite, müntide, võtmete, naelte, kruvide ja teis-
te väikeste metallesemetega, mis võivad tekitada aku 
kontaktide vahel lühise. Aku kontaktide vaheline lühis 
võib põhjustada põletusi või tulekahju. Sellisest kokkupuu-
test põhjustatud lühise tagajärjel tekkinud kahju ei hüvita 
Bosch garantii korras.

 Vale kasutamise korral võib akust välja voolata vede-
likku. Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Juhusliku 
kokkupuute korral peske vastavat kohta veega. Kui ve-
delik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoo-
lav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.

 Akule ei tohi avalduda mehaanilised löögid. Aku võib 
kahjustada saada.

 Aku vigastamisel või nõuetevastasel kasutamisel võib 
akust eralduda kahjulikke ühendeid sisalduvat auru. 
Õhutage ruumi ja kaebuste korral pöörduge arsti poo-
le. Aur võib ärritada hingamisteid.

 Laadige akut üksnes Boschi originaallaadimisseadme-
tega. Muude laadimisseadmete kasutamisel ei ole välista-
tud põlengu oht.

 Kasutage akut üksnes koos eBike-idega, millel on Bosc-
hi originaalne eBike-ajamisüsteem. Ainult nii on aku 
kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.

 Kasutage ainult Boschi originaalakusid, mis on tootja 
poolt teie eBike’ile kasutamiseks lubatud. Muude akude 
kasutamine võib põhjustada vigastusi ja süttimisohtu. 
Muude akude kasutamise korral puudub täielikult Boschi-
poolne vastutus ja garantii.

 Lugege läbi laadimisseadme ja ajami/pardaarvuti kasu-
tusjuhendites ning eBike kasutusjuhendis toodud ohu-
tusnõuded ja juhised ning järgige neid.

 Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.

Seadme ja selle funktsioonide 
kirjeldus
Seadme osad (vt lk 4–5)
Osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekülgedel too-
dud joonised.
Kõik jalgrattaosade joonised peale akude ja nende hoidikute 
on skemaatilised ja võivad Teie eBike-st erineda.
A1 Pakiraamiaku hoidik
A2 Pakiraamiaku
A3 Töötamise ja laetuse astme indikaatortuli
A4 Lüliti (sisse/välja)
A5 Aku luku võti
A6 Aku lukk
A7 Standardse aku ülemine hoidik
A8 Standardne aku
A9 Standardse aku alumine hoidik
C1 Akulaadimisseade
C6 Laadija pistiku pesa
C7 Laadimispesa kate
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Tehnilised andmed

Montaaž
 Asetage aku ainult puhtale pinnale. Eeskätt vältige laadi-

mispesa ja kontaktide määrdumist ning kokkupuudet näi-
teks liiva või mullaga.

Aku kontrollimine enne esmakordset kasutamist
Enne aku esmakordset laadimist või oma eBike-iga kasuta-
mist kontrollige aku üle.
Selleks vajutage sisse-/väljalülitusnupule A4, et akut sisse lü-
litada. Kui aku täituvusastme indikaatoril A3 ei sütti mitte üks-
ki LED-tuli, võib aku olla kahjustada saanud.
Kui aku täituvusastme indikaatoril A3 süttib vähemalt üks, 
kuid mitte kõik LED-tuled, siis laadige aku enne esmakordset 
kasutamist täiesti täis.
 Kahjustada saanud akut ärge laadige ega kasutage. 

Pöörduge volitatud jalgrattamüüja poole.

Aku laadimine
 Kasutage üksnes eBike-i tarnekomplektis sisalduvat 

või sama konstruktsiooniga Boschi originaallaadimis-
seadet. Ainult see laadimisseade sobib Teie eBike-l kasu-
tatud liitiumioon-aku laadimiseks.

Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Selleks et ära ka-
sutada aku maksimaalset mahtuvust, laadige aku enne esma-
kordset kasutamist laadimisseadmega täiesti täis.

Aku laadimiseks lugege läbi laadimisseadme kasutusjuhend ja 
järgige selles sisalduvaid juhiseid.
Akut võib eraldi või jalgratta külge paigaldatult laadida mis ta-
hes ajal, ilma et aku kasutusiga lüheneks. Laadimise katkesta-
mine ei kahjusta akut.
Aku on varustatud temperatuurikontrolliga, mis lubab akut 
laadida vaid temperatuuril 0 °C kuni 40 °C.

Kui aku temperatuur on väljas-
pool nimetatud vahemikku, 
hakkavad kolm LED-tuld aku 
täituvusastme indikaatoril A3 

vilkuma. Lahutage aku laadimisseadmest ja laske akul jõuda 
ettenähtud temperatuurile.
Ühendage aku laadimisseadmega alles siis, kui aku on ette-
nähtud temperatuuril.

Aku täituvusastme indikaator
Aku täituvusastme indikaatori A3 viis rohelist LED-tuld näita-
vad sisselülitatud aku puhul aku laetuse astet.
Seejuures vastab iga LED-tuli umbes 20 %-le mahtuvusest. 
Täiesti täis laetud aku puhul süttivad kõik viis LED-tuld.
Sisselülitatud aku laetuse astet kuvatakse lisaks ka pardaar-
vuti ekraanil. Seejuures järgige ajami ja pardaarvuti kasutus-
juhendis toodud juhiseid.
Kui aku mahtuvus on alla 5 %, kustuvad kõik LED-tuled aku täi-
tuvusastme indikaatoril A3, kuid pardaarvutil jääb näit alles.

Liitiumioon-aku PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500
Tootenumber
– Standardne aku

– Pakiraamiaku

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

Nimipinge V= 36 36 36
Nominaalne mahtuvus Ah 8,2 11 13,4
Energiasisaldus Wh 300 400 500
Töötemperatuur °C –10...+40 –10...+40 –10...+40
Hoiutemperatuur °C –10...+60 –10...+60 –10...+60
Lubatud laadimistemperatuur °C 0...+40 0...+40 0...+40
Kaal ca kg 2,0/2,4 2,5/2,6 2,6/2,7
Kaitseaste IP 54 (tolmu- ja

pritsmekindel)
IP 54 (tolmu- ja
pritsmekindel)

IP 54 (tolmu- ja
pritsmekindel)
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Aku paigaldamine ja eemaldamine 
(vt jooniseid C – D)
 Lülitage aku alati välja, kui asetate selle hoidikusse või 

võtate hoidikust välja.
Selleks et akut saaks paigaldada, peab võti A5 olema lukus A6 
ja lukk peab olema lahti keeratud.
Standardse aku A8 paigaldamiseks asetage aku nii, et kon-
taktid on ees, eBike-i alumisele hoidikule A9 (aku kalle raami 
suunas võib olla kuni 7°). Keerake aku kuni piirikuni ülemisse 
hoidikusse A7.
Pakiraamiaku A2 paigaldamiseks lükake aku nii, et kontaktid 
on eespool, pakiraamil olevasse hoidikusse A1.
Kontrollige aku kindlat kinnitumist. Keerake aku alati lukust 
A6 võtmega kinni, kuna vastasel korral võib lukk avaneda ja 
aku hoidikust välja kukkuda.
Tõmmake võti A5 pärast kinnikeeramist alati lukust A6 välja. 
Nii hoiate ära võtme väljakukkumise ja võimaluse, et kõrvali-
sed isikud aku eBike-st eemaldavad.
Standardse aku A8 väljavõtmiseks lülitage aku välja ja keera-
ke lukk võtmega A5 lahti. Keerake aku ülemisest hoidikust A7 
välja ja tõmmake välja alumisest hoidikust A9.
Pakiraamiaku A2 eemaldamiseks lülitage aku välja ja keera-
ke lukk võtmega A5 lahti. Tõmmake aku hoidikust A1 välja.

Kasutamine
Kasutuselevõtt
 Kasutage ainult Boschi originaalakusid, mis on tootja 

poolt teie eBike’ile kasutamiseks lubatud. Muude akude 
kasutamine võib põhjustada vigastusi ja süttimisohtu. 
Muude akude kasutamise korral puudub täielikult Boschi-
poolne vastutus ja garantii.

Sisse-/väljalülitus
Aku sisselülitamine on üks võimalus eBike-süsteemi sisselüli-
tamiseks. Seejuures järgige ajami ja pardaarvuti kasutusju-
hendis toodud juhiseid.
Enne aku või eBike-süsteemi sisselülitamist kontrollige, kas 
lukk A6 on kinni keeratud.
Aku sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnupule A4. 
Näidiku A3 LED-tuled süttivad ja näitavad samal ajal aku lae-
tuse astet.
Märkus: Kui aku mahtuvus on alla 5 %, ei sütti aku täituvus-
astme indikaatoril A3 ühtegi LED-tuld. Ainult pardaarvutilt on 
näha, kas eBike-süsteem on sisse lülitatud.
Aku väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnupule A4 
uuesti. Indikaatori A3 LED-tuled kustuvad. Sellega lülitatakse 
välja ka eBike-süsteem.

Kui umbes 10 min jooksul ei kasutata eBike-ajami võimsust 
(nt kuna eBike seisab) ja ei vajutata pardaarvuti või eBike-i 
juhtpuldi ühelegi nupule, lülituvad eBike-süsteem ja koos sel-
lega ka aku energia säästmiseks automaatselt välja.
„Electronic Cell Protection (ECP)“ kaitseb akut süvatühjene-
mise, ülelaadimise, ülekuumenemise ja lühise eest. Ohu kor-
ral lülitab kaitselüliti aku automaatselt välja.

Aku rikke tuvastamise korral 
hakkavad aku täituvusastme in-
dikaatori A3 kaks LED-tuld vil-
kuma. Sellisel juhul pöörduge 
volitatud jalgrattamüüja poole.

Soovitused aku käsitsemiseks
Aku kasutusiga saab pikendada, kui akut korralikult hooldada 
ja eelkõige õigel temperatuuril hoida.
Pikka aega kasutusel olnud aku mahtuvus väheneb ka korrali-
ku hoolduse korral.
Märkimisväärselt lühem tööaeg pärast laadimist näitab, et 
aku kasutusressurss on ammendumas. Võite aku välja vaheta-
da.

Aku laadimine enne hoiulepanekut ja hoiulepaneku ajal
Enne kui panete aku pikemaks ajaks hoiule, laadige aku um-
bes 60 % ulatuses täis (3 kuni 4 LED-tuld täituvusastme indi-
kaatoril A3 põlevad). 
Kontrollige laetuse astet 6 kuu pärast. Kui täituvusastme indi-
kaatoril A3 süttib vaid üks LED-tuli, siis laadige aku uuesti 
60 % ulatuses täis.
Märkus: Kui akut hoitakse pikemat aega tühjana, võib aku 
hoolimata vähesest isetühjenemisest kahjustada saada ja aku 
mahtuvus võib olulisel määral väheneda.
Akut ei ole soovitav jätta pikemaks ajaks laadimisseadmesse.

Hoiutingimused
Hoidke akut võimalikult kuivas hea ventilatsiooniga kohas. 
Kaitske akut niiskuse ja vee eest. Ebasoodsate ilmastikuolude 
korral on soovitav aku eBike-st eemaldada ja hoida seda kuni 
järgmise kasutuskorrani suletud ruumis.
Akut võib hoida temperatuuril –10 °C kuni +60 °C. Pika ka-
sutusea tagamiseks on siiski soovitav hoida akut temperatuu-
ril ca 20 °C. 
Jälgige, et maksimaalne hoiutemperatuur ei ole lubatust kõr-
gem. Ärge jätke akut näiteks suvel autosse ja kaitske seda ot-
sese päikesekiirguse eest.
Akut ei ole soovitav hoida jalgratta küljes.
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Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
Hoidke aku puhas. Puhastage seda ettevaatlikult niiske peh-
me lapiga. 
 Akut ei tohi kasta vette ega puhastada veejoaga.
Kui aku ei ole enam töökorras, pöörduge volitatud jalgratta-
müüja poole.

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine
Kui Teil on aku kohta küsimusi, pöörduge volitatud jalgratta-
müüja poole.
 Pange kirja tootja ja võtme A5 number. Võtme kaotami-

se korral pöörduge volitatud jalgrattamüüja poole. Tehke 
teatavaks võtme tootja ja võtme number.

Autoriseeritud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate inter-
netist www.bosch-ebike.com

Transport
Akude kohta kehtivad ohtlike jäätmete käitlemise eeskirjad. 
Erakasutajad tohivad transportida vigastamata akusid ilma 
täiendavaid abinõusid rakendamata.
Äriettevõtetest kasutajate või kolmandate isikute (nt õhut-
ransport või ekspediitorfirmad) poolt akusid transportides tu-
leb järgida erinõudeid pakendi ja tähistuse kohta (nt ADR ees-
kirjad). Vajadusel võib saadetava eseme ettevalmistamisele 
kaasata ohtlike ainete eksperdi.
Transportige ainult vigastamata korpusega akusid. Katke ava-
tud kontaktid kleebistega ja pakkige aku nii, et see ei sa pa-
kendis liikuda. Teatage oma veoteenuse pakkujale, et tege-
mist on ohtliku jäätmega. Järgige ka võimalikke täiendavaid 
riigisiseseid eeskirju.
Küsimuste korral akude transportimise kohta pöörduge mõne 
autoriseeritud jalgrattamüüja poole. Müüjalt võite tellida ka 
sobiva transpordipakendi.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasääst-
likul viisil ringlusse võtta.

Ärge visake akusid olmejäätmete hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 
2012/19/EL elektri- ja elektroonikasead-
mete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 
2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutus-
ressursi ammendanud akud/patareid eraldi 
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kor-
duskasutada.

Kasutusressursi ammendanud akud andke üle volitatud jalg-
rattamüüjale.

Li-ioon:
Järgige juhiseid lõigus „Transport“, 
lk saksa keel Eesti–16.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
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Laadimisseade Charger
Ohutusnõuded

Lugege läbi kõik ohutusnõu-
ded ja juhised. Ohutusnõuan-
nete ja juhiste eiramine võib 
põhjustada elektrilöögi, tule-
kahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised alles, et saaksite 
neid ka edaspidi kasutada.
Terminiga „aku“ tähistatakse selles kasutusjuhendis, olene-
mata konstruktsioonist, nii standardseid (jalgrattaraamil ole-
vasse hoidikusse kinnitatud) kui ka pakiraami- (pakiraamil 
olevasse hoidikusse kinnitatud) akusid.

Hoidke laadimisseadet vihma ja niiskuse eest. Vee 
sissetungimisel laadimisseadmesse tekib elektrilöögi 
oht.

 Laadige üksnes eBike jaoks ette nähtud Boschi liitiu-
mioon-akusid. Aku pinge peab vastama laadimissead-
me laadimispingele. Vastasel korral tekib põlengu ja plah-
vatuse oht.

 Hoidke akulaadija puhas. Mustus tekitab elektrilöögi ohu.
 Iga kord enne kasutamist kontrollige üle laadija, toite-

juhe ja pistik. Vigastuste tuvastamisel ärge akulaadijat 
kasutage. Ärge avage akulaadijat ise ja laske seda pa-
randada vaid vastava ala spetsialistidel, kes kasutavad 
originaalvaruosi. Vigastatud akulaadija, toitejuhe ja pistik 
suurendavad elektrilöögi ohtu.

 Ärge kasutage akulaadijat kergestisüttival pinnal 
(nt paberil, tekstiilidel jmt) ja süttimisohtlikus kesk-
konnas. Akulaadija kuumeneb laadimisel, mistõttu tekkib 
tulekahjuoht.

 Olge ettevaatlik, kui laadimisseadet laadimise ajal puu-
dutate. Kandke kaitsekindaid. Laadimisseade võib min-
na väga kuumaks, seda eeskätt juhul, kui ümbritseva kesk-
konna temperatuur on kõrge.

 Aku vigastamisel või nõuetevastasel kasutamisel võib 
akust eralduda kahjulikke ühendeid sisalduvat auru. 
Õhutage ruumi ja kaebuste korral pöörduge arsti poo-
le. Aur võib ärritada hingamisteid.

 Ärge jätke lapsi seadme kasutamise, puhastamise ja 
hooldamise ajal järelevalveta. Nii tagate, et lapsed ei 
hakka laadimisseadmega mängima.

 Lapsed ja isikud, kes ei ole oma füüsiliste või vaimsete 
võimete tõttu suutelised akulaadijat ohutult käsitsema 
või kellel puuduvad selleks vajalikud teadmised või ko-
gemused, ei tohi akulaadijat kasutada, välja arvatud ju-
hul, kui neid juhendab nende eest vastutav isik. Vasta-
sel korral tekib vale käsitsemise ja sellest tingitud vigastus-
te oht.

 Lugege läbi aku ja ajami/pardaarvuti kasutusjuhendi-
tes ning eBike kasutusjuhendis toodud ohutusnõuded 
ja juhised ning järgige neid.

 Laadimisseadme põhja külge on kinnitatud ingliskeelse 
märkusega kleebis (jooniste leheküljel tähistatud numbri-
ga C4), mille sisu on järgmine:
Kasutada AINULT kombinatsioonis BOSCH liitumioonaku-
dega!

Seadme ja selle funktsioonide 
kirjeldus
Seadme osad (vt lk 6–8)
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel 
toodud joonised.
C1 Akulaadimisseade
C2 Seadme pesa
C3 Pistik laadimisseadme külge ühendamiseks
C4 Laadimisseadme ohutusnõuded
C5 Laadimispistik
C6 Laadija pistiku pesa
C7 Laadimispesa kate
A2 Pakiraamiaku
A3 Oleku ja laetuse astme näidik
A4 Aku sisse-/väljalülitusnupp
A8 Standardne aku
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Tehnilised andmed

Kasutamine
Kasutuselevõtt
Laadimisseadme ühendamine vooluvõrku (vt joonist E)
 Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab 

ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega. Andmesil-
dil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V võrgu-
pinge korral.

Ühendage võrgukaabli pistik C3 laadimisseadme pessa C2. 
Ühendage võrgukaabel vooluvõrku.

Mahavõetud aku laadimine (vt joonis F)
Lülitage aku välja ja tõstke eBike-i hoidikust välja. Seejuures 
järgige aku kasutusjuhendis toodud juhiseid.
 Asetage aku ainult puhtale pinnale. Eeskätt vältige laadi-

mispesa ja kontaktide määrdumist ning kokkupuudet näi-
teks liiva või mullaga.

Ühendage laadimisseadme laadimispistik C5 aku pessa C6.

Jalgrattal oleva aku laadimine (vt joonist G)
Lülitage aku välja. Puhastage laadimispesa C7 kate. Eeskätt 
vältige laadimispesa ja kontaktide määrdumist ja kokkupuu-
det näiteks liiva või mullaga. Võtke laadimispesa C7 kate pealt 
ja ühendage laadimispistik C5 laadimispessa C6.
 Aku laadimisel järgige kõiki ohutusnõudeid. Kui see ei 

ole võimalik, võtke aku hoidikust välja ja laadige seda sobi-
vamas kohas. Seejuures järgige aku kasutusjuhendis too-
dud juhiseid.

Laadimine
Laadimine algab niipea, kui laadimisseade ühendatakse 
akuga või jalgratta laadimispesaga ja vooluvõrguga.
Märkus: Laadimine on võimalik vaid siis, kui eBike-i aku on 
ettenähtud laadimistemperatuuril.
Märkus: Laadimise ajal ajam inaktiveeritakse.
Aku laadimine on võimalik pardaarvutiga ja ilma. Ilma parda-
arvutita võib laadimise kulgu jälgida aku täituvusastme indi-
kaatorilt.
Kui pardaarvuti on ühendatud, kuvatakse asjaomast teadet 
ekraanil.
Pardaarvuti võib laadimise ajal eemaldada, samuti võib selle 
paigaldada alles pärast laadimise algust.
Laetuse astet näitab aku täituvusastme indikaator A3 ja par-
daarvuti kastikesed.
Jalgrattale paigaldatud eBike-aku laadimisel saab laadida ka 
pardaarvuti akut.
Laadimise ajal süttivad LED-tuled aku täituvusastme indikaa-
toril A3. Iga pidevalt põlev LED-tuli näitab, et laetud on ligi-
kaudu 20 % mahtuvusest. Vilkuv LED-tuli näitab järgmise 
20 % laadimist.
Kohe, kui eBike-aku on täis laetud, kustuvad LED-tuled ja par-
daarvuti lülitub välja. Laadimine lõpeb. Kui vajutada eBike-
aku sisse-/väljalülitusnupule A4, ilmub aku laetuse aste 3 se-
kundiks näidikule. 
Lahutage laadimisseade vooluvõrgust ja aku laadimissead-
mest.
Aku lahutamisel laadimisseadmest lülitub aku automaatselt 
välja.
Märkus:  Kui laadisite akut jalgrattal, pange kohe pärast laadi-
mise lõppu laadimispesale C6 korralikult kate C7 peale, et 
vältida mustuse või vee sissetungimist.
Kui laadimisseadet pärast laadimist akust ei lahutata, lülitub 
laadimisseade mõne tunni pärast uuesti sisse, kontrollib aku 
laetuse astet ja alustab vajaduse korral laadimist uuesti.

Akulaadimisseade Charger
Tootenumber 0 275 007 907
Nimipinge V~ 207–264
Sagedus Hz 47–63
Aku laadimispinge V 36
Laadimisvool A 4
Laadimisaeg
– PowerPack 300 ca
– PowerPack 400 ca
– PowerPack 500 ca

h
h
h

2,5
3,5
4,5

Akuelementide arv 30–40
Töötemperatuur °C –5...+40
Hoiutemperatuur °C –10...+50
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 
järgi kg 0,8
Kaitseaste IP 40
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasu-
tusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
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Vead – põhjused ja kõrvaldamine Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
Kui laadimisseade ei peaks korralikult töötama, pöörduge 
volitatud jalgrattamüüja poole.

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine
Kui Teil on laadimisseadme kohta küsimusi, pöörduge volita-
tud jalgrattamüüja poole.
Autoriseeritud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate inter-
netist www.bosch-ebike.com

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Akulaadimisseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb kesk-
konnasäästlikult utiliseerida.
Ärge käidelge kasutusressursi ammendanud akulaadimis-
seadmeid koos olmejäätmetega!

Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroo-
nikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi 
ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tu-
leb kasutusressursi ammendanud elektrili-
sed tööriistad eraldi kokku koguda ja kesk-
konnasäästlikult ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Põhjus Vea kõrvaldamine
Akul põlevad kaks LED-tuld.

Aku on defektne Pöörduge volitatud jalgratta-
müüja poole.
Akul põlevad kolm LED-
tuld.

Aku on liiga soe või liiga külm Lahutage aku laadimissead-
mest seniks, kuni aku on 
jõudnud ettenähtud tempera-
tuurile.
Ühendage aku laadimissead-
mega alles siis, kui aku on et-
tenähtud temperatuuril.
Ükski LED-tuli ei vilgu (ole-
nevalt eBike-i aku laetuse 
astmest põleb üks või mitu 
LED-tuld püsivalt).

Laadimisseade ei lae. Pöörduge volitatud jalgratta-
müüja poole.

Laadimine ei ole võimalik (akul ei põle ükski näit)
Pistik ei ole õigesti ühenda-
tud

Kontrollige kõiki pistikühen-
dusi.

Aku kontaktid on määrdunud Puhastage aku kontaktid ette-
vaatlikult.

Pistikupesa, kaabel või laadi-
misseade on defektne

Kontrollige võrgupinget, las-
ke laadimisseade üle vaadata 
volitatud jalgrattamüüjal

Aku on defektne Pöörduge volitatud jalgratta-
müüja poole.


