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JE VELICE DŮLEŽITÉ SI PŘEČÍST VAROVÁNÍ A INSTRUKCE PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT VAŠE JÍZDNÍ KOLO.
JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI PRED JAZDOU NA VAŠOM NOVOM BICYKLI PREČÍTALI VÝSTRAHY A POKYNY V TEJTO PRÍRUČKE V TEJTO PRÍRUČKE.
POMEMBNO JE, DA PREBERETE OPOZORILA IN NAVODILA V TEM PRIROČNIKU, PREDEN SE VOZITE NA VAŠEM NOVEM KOLESU.

Vítejte - Vitajte - DobroDošli
Vítejte v naší rodině
Děkujeme za zakoupení vašeho nového kola.
Věříme v kola. Vyrábíme vysoce kvalitní kola, která jsou postavena tak, aby vydržela.
To je důvod, proč každé kolo, které vyrábíme, přichází s omezenou doživotní zárukou.
Přejeme Vám mnoho bezstarostných a příjemných cyklistických kilometrů s novým kolem!
Pokud však máte problémy s vaším jízdním kolem, neváhejte kontaktovat svého místního prodejce.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Vitajte v našej bicyklovej rodine
Ďakujeme za zakúpenie nového bicykla.
Veríme v bicykle. Vyrábame kvalitné bicykle, ktoré sú vytvorené tak, aby vydržali.
Preto každý bicykel, ktorý vyrábame, prichádza s obmedzenou celoživotnou zárukou.
Želáme vám veľa bezstarostných a príjemných cyklistických kilometrov s vaším novým bicyklom!
Ak však narazíte na akékoľvek problémy s bicyklom, neváhajte a kontaktujte svojho miestneho predajcu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa kvôli riešeniu na zákaznícky servis.

Dobrodošli v naši kolesarski družini
Hvala za nakup vašega novega kolesa.
Verjamemo v kolesa. Izdelujemo visoko kvalitetna kolesa, ki so zgrajena, da trajajo.
Zato, vsako kolo, ki ga izdelamo, pride z omejeno življenjsko garancijo.
Želimo vam mnogo brezskrbnih in prijetnih kilometrov kolesarjenja z vašim novim kolesom!
Če pa vendar izkusite kakršne koli težave z vašim kolesom, se ne obotavljajte, da kontaktirate vašega lokalnega trgovca.
Če težave še trajajo, prosim pokličite našo službo za stranke za rešitev.

www.trekbikes.com
www.electrabike.com
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Čeština - Důležité

přeČíst přeD první jízDou

Nejdůležitější body, které by jste měli udělat

1. I přesto, že jste zkušený a dlouholetý cyklista, je velice důležité si přešíst návod k použití “Uživatelský manuál” a
“Uživatelský manuál elektrických jízdních kol” před první jízdou.
• Obě příručky obsahují podrobné informace a užitečné návrhy o vašem novém kole.
• Ujistěte se, že rozumíte správnému použití, údržbě a likvidaci součástí systému elektrického systému vašeho
nového kola.
2. Myslete na bezpečnost. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů silnic je velmi důležitá.
• Nepoužívejte e-bike bez akumulátoru. Akumulátor musí být při jízdě na kole, jelikož světlo nebude v případě
potřeby fungovat.
• Jízdní kolo nesmí být používáno bez sedla. Některá kola mají rychlo upínáky na sedla.
V případě krádeže sedla, na E- biku nejezděte, může to vést k nebezpečným situacím.
• Před jízdou zkontrolujte, zda jízdní kolo správně funguje, zda nemá uvolněné díly a závady.
Pokud zjistíte jakýkoliv problém, jízdní kolo nepoužívejte a co nejdříve navštivte autorizovaného prodejce.
• Uvědomte si, že jiní účastníci silničního provozu neočekávají, že elektrokolo může jet rychleji než běžné kolo.
Rychlejší jízda také zvyšuje riziko nehod.
• Nejezděte agresivně. Jezděte jen v podmínkách specifikovaných pro vaše kolo. Podmínka 1 (dlážděné silnice
s pneumatikami, které zůstávají na zemi) je platné pro elektrické jízdní kola City / Trekking kola, stav 3 (hrubší
plochy, pneumatiky momentálně NOT on ground) platí pro elektrické horské kola.
Podrobnější informace naleznete v obecné příručce pro jízdní kola.
• Nepřetěžujte zadní stojan. Maximální přípustná hmotnost zadního stojanu pro elektrická jízdní kola je 20 kg
pro kola s baterií na stojanu a 25kg pro kola s baterií v rámové trubce. U jízdních kol se zavazadlovými nosiči
na obou stranách zadního blatníku, bez horní platformy, je maximální povolené zatížení nosiče 15 kg.
3. Elektrický systém vašeho nového kola potřebuje zvíšenou pozornost.
• Elektrické kolo nečistěte vysokotlakým mycím zařízením. Jakýkoli elektrický systém je citlivý na vlhkost.
Voda z vysokotlakého mzcího zařízení by mohla proniknout do konektorů nebo jiných částí elektrického systému.
• Zacházejte s baterii se zvýšenou opatrností. Neházejte s baterií a ani jí nijak nepoškozujte. Nesprávné
zacházení s baterií může způsobit vážné poškození nebo přehřátí. Ve velmi ojedinělých případech může dojít k
požáru akumulátoru, který byl vážně poškozen nebo jinak zneužit. Pokud se domníváte, že došlo k poškození
akumulátoru, okamžitě navštivte vašeho prodejce.
4. Udržujte baterii podle instrukcí v této příručce k elektrickému jízdnímu kolu.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození akumulátoru a může vyžadovat výměnu baterie:
• Baterii nabíjejte pouze nabíječkou Bosch která je součástí balení.
• Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji přibližně na cca. 60% (na kontrolce nabíjení svítí 3 až 4 LED
diody). Po 6 měsících zkontrolujte stav nabíjení. Když se rozsvítí pouze jedna kontrolka LED kontrolky nabíjení,
znovu dobijte akumulátor cca. 60%.
• Nedoporučuje se, aby baterie byla trvale připojená k nabíječce.
• Pokud je akumulátor po delší dobu vybitý (prázdný), může se poškodit a kapacita může být výrazně snížena.
• Akumulátor uchovávejte na suchém, dobře větraném místě. Chraňte akumulátor proti vlhkosti a vodě.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách se doporučuje vyjmout baterii z jízdního kola a uložit ji na uzavřené
místo, dokud nebude znovu použita.
• Akumulátory eBike skladujte na následujících místech: v prostorech s hlásiči kouře, nikoli v blízkosti hořlavých
nebo snadno vznětlivých předmětů, nikoli v blízkosti zdrojů tepla.
• Akumulátor lze skladovat při teplotách mezi -10° C a + 60° C. Avšak pro dlouhý životní cyklus akumulátoru se
doporučuje uchovávat při pokojové teplotě cca. 20° C je výhodnější.
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• Dbejte na to, aby nebyla překročena maximální teplota skladování. Například nenechávejte baterii v autě v létě
a uložte ji mimo přímé sluneční světlo.
• Doporučuje se, aby baterie nebyla skladována na kole.
5. Dbejte na opatrnost při přepravě e-biku.
• E-bike je těžší než běžné kolo. Při přepravě na vozidle si uvědomte maximální nosnost střechy vozidla, tažného
háku a / nebo použitého nosiče kol. Podrobné informace naleznete v příručce vozidla a nosiče kol.
• Během transportu vyjměte ovladač, baterii a ,pokud jsou k dispozici brašny, z jízdního kola a uložte je ve vozidle.
• Vždy dodržujte místní zákony o přepravě (elektrického) jízdního kola.
• Vzhledem k tomu, že baterie Li-Ion této velikosti a výkonu jsou při přepravě považovány za “Nebezpečné věci
třídy 9”, mohou předpisy na některých místech omezit přepravu samostatných Li-Ion baterií.
• Tato omezení se vztahují na většinu leteckých společností a některé dopravní společnosti. Ale pokud hodláte
posílat nebo cestovat s kompletním e-bikem (s nainstalovanou baterií), pravidla jsou méně přísná. Kontaktujte
svou leteckou společnost nebo dopravce předem, aby jste se ujistili, zda je dovoleno cestovat s celým e-bikem.
6. Montáž příslušenství na e-bike.
Elektrické kolo má skryté vedení skrze rám a má další kritické části e-bike, jako je
pohonná jednotka a baterie. Při montáži dalšího, nestandardního příslušenství
(např. košíku na láhev) dbejte na to, aby nedošlo k nárazu na kabeláž nebo baterii,
např. použitím příliš dlouhých nebo špičatých šroubů. Mohlo by dojít ke zkratu
elektrického systému a/nebo k poškození akumulátoru.
Varování. Zkrat v elektrickém systému a/nebo poškození baterie může vést k přehřátí.
Ve velmi ojedinělém případě může dojít k vznícení baterie, která byl silně zasažena.
7. Dodržujte pravidelný servis svého jízdního kola u svého autorizovaného prodejce.
• Aby bylo zajištěno bezpečné a řádné fungování jízdního kola, musí být udržováno pravidelně, nejméně jednou
ročně, autorizovaným prodejcem.
• Váš prodejce má správné znalosti a vybavení pro údržbu Vašeho e-bike a bezpečné upevnění dalšího příslušenství.
• Pokud máte otázky ohledně nového elektrického kola, kontaktujte svého prodejce!

Soulad

Váše jízdní kolo bylo navrženo, testováno a vyrobeno v souladu s platnými evropskými směrnicemi a standartními
normami. Proto jsou všechny elektrické jízdní kola v souladu s CE. Podrobnější informace o souladu naleznete v
prohlášení o shodě (DoC), které bylo dodáno spolu s vaším jízdním kolem. Pokud byl váš doklad o poruše ztracen,
může být na požádání dodán nový, v obchodě s kolami, u kterého jste si zakoupili své elektrické kolo.

Omezená záruka

Váš jízdní kolo je kryto celoživotní omezenou zárukou.
Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách.
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Další informace o “rychlých elektrických kolech”*

Rychlé elektrické kolo je elektrické kolo, které podporuje i v rychlosti přesahující 25 km/h.
Maximální podporovaná rychlost je vyšší, než je standardní “Pedelec”.
Mějte na paměti, že skutečná maximální rychlost, kterou můžete dosáhnout, závisí především na intenzitě vašeho šlapání.
*“Rychlá” Elektrická jízdní kola nejsou k dispozici ve všech evropských zemích.
Evropské schválení typu
Ze zákona “Rychlé” elektrické jízdní kolo už není považováno za “jízdní kolo”, nýbrž za “elektrické motorové vozidlo”.
Vlastní evropské schválení typu (třída L1e-B) jako takové, v souladu se směrnicí (EU) 168/2013. Každé rychlé
elektrické jízdní kolo má na rámu typové schválení a unikátní číslo VIN (VIN = Vehicle Identification Number).
Technické vybavení těchto rychlých elektromotorů je téměř totožné s technickým vybavením u Pedelecs s rychlostí
25 km/h. Následující části jsou dodatečné a / nebo různé:
• Zadní zrcátko • Pojistný štítek / poznávací štítek a držák pro tento štítek • Osvětlení SPZ • Odrazové sklo
• Mírně odlišné brzdové páky • Zadní brzdové světlo • Klakson • Typové schválené přední a zadní světla.
Oznámení. Tyto dodatečné části jsou součástí schváleného typu. Není dovoleno je odstraňovat nebo vyměňovat za
jiné (necertifikované) zařízení. To platí také pro vidlici, pláště, světlomety, zadní světlo, brzdy, stojan, motor,
akumulátor a displej.
Varování. Speed Pedelecs postavené po 1. lednu 2018 musí splňovat nové požadavky. V důsledku toho je třeba je
dodat na trh s pákou přední brzdy umístěnou na pravé straně řídítek a pákou zadní brzdy na levé straně *.
Uvědomte si, že se to může lišit od konfigurace na běžném kole!
*Důležité oznámení. Ve vaší zemi nemůže být legálně povoleno tuto konfiguraci změnit po dodání jízdního kola.
Dodržujte místní pravidla.
Místní legislativa / pravidla*
• Právní předpisy pro používání rychlého elektrického jízdní kola se v jednotlivých zemích liší.
• Jelikož je rychlá elektrická jízdní kola legálně považována za “elektromobily”, budete muset dodržovat místní právní
předpisy týkající se minimálního věku jezdce, řidičského průkazu, pojištění, pojišťovací / poznávací značky, dopravních
předpisů a předpisů o maximální rychlosti atd.
• Pro rychlé elektrické jízdní kolo je pojištění třetí strany povinné.
• V mnoha zemích je pro tyto jízdní kola povinné nosit přilbu.
Dokonce i když není přilba ve Vaší zemi povinná, doporučujeme ji vždy nosit, pro svou vlastní bezpečnost.
*Oznámení. Místní právní předpisy mohou být předmětem změn.
Pokyny pro použití
• Technicky je jízda stejná jako u jízdního kola Pedelec, s tím rozdílem, že podpora přesahuje rychlost 25 km/h.
• Vaše rychlé elektrický jízdní kolo může být i nadále poháněno jako běžné jízdní kolo. Nicméně na silnici se musíte
řídit pravidly pro mopedy, i když jezdíte bez pomoci.
• Maximální dosah na jedno nabití baterie velmi závisí na vašem stylu jízdy.
• Vzhledem k vyšší rychlosti, kterou lze dosáhnout, mějte na vědomí, že dosah může být lehce kratší než u běžných
jízd Pedelec, které mají maximální pomoc při rychlosti 25 km/h.
• Mějte na mysli, že jiní uživatelé silnice neočekávají, že jízda na vašem kole bude tak rychlá.
Přispůsobte tomu svou jízdu.
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slovenČina - Dôležité

informácie si preČítajte preD prvou jazDou

Najdôležitejšie body pre vás, ktoré je potrebné urobiť

1. Aj keď už dlhé roky jazdíte na bicykli, je dôležité, aby si každý starostlivo prečítal všeobecnú „Príručku
používateľa” a špecifickú “Príručku používateľa pre majiteľa elektrického bicykla” predtým, než budete
jazdiť na novom bicykli.
• Obidve príručky obsahujú podrobné informácie a užitočné návrhy o vašom novom bicykli.
• Uistite sa, že rozumiete správnemu používaniu, údržbe a likvidácii komponentov elektrického systému vášho
nového bicykla.
2. Myslite na bezpečnosť. Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky je veľmi dôležitá.
• Nepoužívajte elektrický bicykel bez akumulátorovej batérie. Akumulátorová batéria musí byť na bicykli počas
jazdy, inak v prípade potreby nemá bicykel svetlá.
• Nepoužívajte elektrický bicykel nesprávne bez sedadla. Niektoré bicykle majú prvok na rýchle odpájanie na
stĺpiku sedadla. Ak by ukradli sedadlo, táto situácia môže viesť k nebezpečným situáciám, ak by ste jazdili na
elektrickom bicykli bez sedadla.
• Pred jazdou skontrolujte váš bicykel, či je schopný bežnej prevádzky, či nemá uvoľnené časti a chyby.
Ak nájdete nejaký problém, pred jazdou navštívte kvôli oprave predajcu bicyklov.
• Uvedomte si, že ostatní účastníci cestnej premávky neočakávajú, že elektrický bicykel môže jazdiť rýchlejšie ako
bežný bicykel. Rýchlejšia jazda zvyšuje aj riziko nehôd.
• Nejazdite nezákonným spôsobom. Jazdite iba podľa podmienok používania špecifikovaných pre váš bicykel.
Podmienka 1 (spevnené cesty s pneumatikami na zemi) platí pre elektrické mestské/crosové bicykle, podmienka 3
(drsnejšie povrchy, pneumatiky na okamžik NIE SÚ na zemi) platí pre elektrické horské bicykle.
Podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecnej príručke pre majiteľov bicyklov.
• Nepreťažujte zadný nosič. Maximálna prípustná hmotnosť zadného nosiča elektrických bicyklov je 20 kg pre
bicykle s akumulátorovou batériou na zadnom nosiči a 25 kg pre bicykle s napájacím prvkom na spodnom ráme.
Na bicykloch s nosičom batožiny len na obidvoch stranách zadného blatníka, bez hornej platne, je maximálne
povolené zaťaženie na nosiči celkovo 15 kg.
3. Elektrický systém vášho nového bicykla vyžaduje osobitnú pozornosť.
• Nečistite elektrické bicykle vysokotlakovým čističom. Každý elektrický systém je citlivý na vlhkosť.
Voda pod vysokým tlakom môže vniknúť do konektorov alebo iných častí elektrického systému.
• S akumulátorovou batériou zaobchádzajte opatrne. Nehádžte a nenarážajte do akumulátorovej batérie.
Nesprávne zaobchádzanie s akumulátorovou batériou by mohlo viesť k vážnemu poškodeniu alebo prehriatiu.
V extrémne zriedkavých prípadoch by mohlo dôjsť k vznieteniu akumulátorovej batérie, do ktorej sa silne
narazilo alebo sa inak nesprávne použila. Ak máte podozrenie na poškodenie akumulátorovej batérie, ihneď za
účelom kontroly navštívte svojho predajcu.
4. Akumulátorovú batériu udržujte podľa pokynov v tomto návode pre majiteľov elektrických bicyklov.
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie akumulátorovej batérie a môže vyžadovať jej výmenu:
• Akumulátorovú batériu nabíjajte len s dodanou nabíjačkou Bosch.
• Ak akumulátorovú batériu nebudete dlhšiu dobu používať, nabite ju na cca 60 % (na indikátore nabíjania svietia
3 až 4 LED diódy). Po 6 mesiacoch skontrolujte stav nabitia. Ak sa rozsvieti len jedna LED dióda na indikátore
nabíjania, znova nabite akumulátorovú batériu na cca 60 %.
• Neodporúča sa trvalé pripojenie akumulátorovej batérie k nabíjačke.
• Ak je akumulátorová batéria skladovaná dlhší čas vybitá (vyprázdnená), môže sa napriek nízkemu samovoľnému
nabíjaniu poškodiť a kapacita akumulátorovej batérie sa môže výrazne znížiť.
• Akumulátorovú batériu skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Akumulátorovú batériu chráňte pred
vlhkosťou a vodou.
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• Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach sa odporúča napr. vybrať akumulátorovú batériu z bicykla a
uložiť ju na uzavreté miesto, kým ju znovu nepoužijete.
• Akumulátor eBike skladujte na týchto miestach: v miestnostiach s požiarnymi hlásičmi, nie v blízkosti horľavých
alebo ľahko zápalných predmetov, nie v blízkosti zdrojov tepla.
• Akumulátorová batéria sa môže skladovať pri teplotách od -10 °C do + 60 °C. Pre dlhú životnosť akumulátorovej
batérie je však výhodné ju uchovávať pri izbovej teplote cca 20 °C.
• Dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu teplotu skladovania. Ako príklad, nenechávajte akumulátorovú
batériu vo vozidle v lete a uložte ju mimo priameho slnečného žiarenia.
• Odporúča sa, aby ste neuskladňovali akumulátorovú batériu na bicykli.
5. Pri preprave elektrického bicykla buďte opatrní.
• Elektrický bicykel je ťažší ako bežný bicykel.
• Pri preprave na vozidle si uvedomte maximálnu nosnosť strechy vozidla, ťažného zariadenia a/alebo použitého
nosiča na bicykle. Viac informácií nájdete v príručke vozidla a nosiča na bicykle.
• Vytiahnite ovládač, akumulátorovú batériu a ak sú k dispozícii, tašky z bicykla a počas jazdy ich uložte na inom
mieste vo vozidle.
• Vždy dodržiavajte miestne zákony o preprave (elektrického) bicykla.
• Keďže líthium-iónové akumulátorové batérie tejto veľkosti a výkonu sa pri preprave považujú za „Nebezpečný
tovar triedy 9“, predpisy môžu na niektorých miestach obmedziť prepravu samostatných lítium-iónových
batérií. Obmedzenia sa vzťahujú na väčšinu leteckých spoločností a niektoré dopravné spoločnosti. Ale ak
máte v úmysle prepraviť kompletný elektrický bicykel alebo s ním cestovať (s namontovanou akumulátorovou
batériou), predpisy sú menej prísne. Uistite sa, že si vopred pred rezerváciou svojej cesty overíte u svojej leteckej
spoločnosti alebo dopravcu, či je povolené cestovať s kompletným elektrickým bicyklom.
6. Montáž príslušenstva na e-bicykli.
Elektrický bicykel má skryté vedenie káblov cez rám a ďalšie dôležité súčasti e-bicykla,
ako je pohonná jednotka a batéria. Pri montáži dodatočného neštandardného
príslušenstva (napr. klietky na fľaše) sa uistite, že nenarazíte na káble alebo
akumulátor, napr. použitím príliš dlhých alebo špicatých skrutiek. Môže to spôsobiť
skrat elektrického systému a / alebo poškodenie batérie.
Výstraha. Skrat v elektrickom systéme a / alebo poškodenie batérie môže viesť k prehriatiu.
V extrémne zriedkavom prípade by mohlo dôjsť k vznieteniu akumulátora, ktorý bol vážne narušený.
7. Pravidelne navštevujte predajcu kvôli údržbe vášho nového bicykla.
• Na zaručenie bezpečného a správneho fungovania bicykla musí byť bicykel pravidelne udržiavaný, a to najmenej
raz ročne, autorizovaným predajcom.
• Váš predajca vie ako a má vybavenie na údržbu vášho e-bicykla a tiež bezpečné upevnenie ďalšieho príslušenstva.
• Ak máte otázky týkajúce sa nového elektrického bicykla, opýtajte sa vášho predajcu!

Súlad

Váš bicykel bol navrhnutý, testovaný a vyrobený v súlade s platnými európskymi smernicami a harmonizovanými
normami. Preto sú všetky elektrické bicykle v súlade s označením CE. Podrobnejšie informácie o zhode nájdete vo
vyhlásení o zhode (VoZ), ktoré bolo dodané spolu s vaším bicyklom. V prípade, že ste stratili svoje VoZ, môžete na
požiadanie získať nové v obchode, kde ste si zakúpili svoj elektrický bicykel.

Obmedzená záruka

Na bicykel sa vzťahuje obmedzená celoživotná záruka. Navštívte našu webovú stránku, kde nájdete podrobnosti.
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Ďalšie informácie ohľadne „Rýchlych elektrických bicyklov“*

Rýchly elektrický bicykel je elektrický bicykel, ktorý zabezpečuje asistenciu, ktorá neprestáva pri rýchlosti 25 km/hod.
Maximálna asistovaná rýchlosť je vyššia ako sa poskytuje pri štandardnom pedálovom bicykli.
Všimnite si však, že aktuálna maximálna rýchlosť, ktorú môžete dosiahnuť, závisí predovšetkým od toho, ako silno
pedálujete.
*„Rýchle“ elektrické bicykle nie sú dostupné vo všetkých európskych krajinách.
Európske typové schválenie
Právne sa rýchle elektrické bicykle už nepovažujú za „bicykel“, ale za „elektrické motorové vozidlo“.
Ako také má európske typové schválenie (triedy L1e-B), pokiaľ ide o smernicu (EÚ) 168/2013.
Každý rýchly elektrický bicykel má typové schvaľovacie číslo na ráme a jedinečné číslo (VIN = identifikačné číslo vozidla).
Technické vybavenie týchto rýchlych elektrických bicyklov je takmer totožné s technickým vybavením pedálových
bicyklov pri rýchlosti 25 km/hod. Nasledujúce časti sú doplňujúce a/alebo odlišné:
• spätné zrkadlo • poistný štítok/ŠPZ a držiak na túto značku • osvetlenie registračnej značky • prídavné reflektory
• mierne odlišné brzdové páky • osvetlenie zadnej brzdy • klaksón • typovo schválené predné a zadné svetlá.
Poznámka. Tieto dodatočné časti sú súčasťou typového schválenia. Nie je dovolené ich odstraňovať alebo vymieňať
za iné (necertifikované) zariadenia. To platí aj pre vidlicu, pneumatiky, svetlomet, zadné svetlo, brzdy, stojan, motor,
akumulátorovú batériu a displej.
Výstraha. Rýchle pedálové bicykle postavené po 1. januári 2018 musia spĺňať nové požiadavky.
V dôsledku toho musia byť dodané na trh s pákou prednej brzdy umiestnenou na pravej strane riadidiel a zadnou
brzdovou pákou na ľavej strane*. Uvedomte si, že sa to môže líšiť od konfigurácie na bežnom bicykli!
*Dôležitá poznámka. Vo vašej krajine nemusí byť po dodaní bicykla zákonne povolené zmeniť túto konfiguráciu.
Prosím, dodržujte miestne pravidlá.
Miestne právne p/ravidlá*
• Pravidlá používania rýchlych elektrických bicyklov sa v jednotlivých krajinách líšia.
• Keďže rýchly elektrický bicykel je právne považovaný za „elektrické motorové vozidlo“, budete musieť dodržiavať
miestne právne predpisy týkajúce sa minimálneho veku vodiča, vodičského preukazu, poistenia/ŠPZ, dopravných
a maximálnych rýchlostných predpisov atď.
• Pre rýchly elektrický bicykel je povinné poistenie od tretej strany.
• V mnohých krajinách je povinné pri týchto bicykloch nosiť prilbu. Aj keď nosenie prilby nie je vo vašej krajine povinné,
dôrazne odporúčame vždy nosiť prilbu pre vašu vlastnú bezpečnosť.
*Poznámka. Miestne právne predpisy/pravidlá môžu podliehať zmenám v čase.
Odporúčania na použitie
• Technicky je jazda rovnaká ako na pedálovom bicykli, s výnimkou asistencie, ktorá sa nezastaví pri rýchlosti 25 km/hod.
• Váš rýchly elektrický bicykel môžete stále používať ako bicykel. Na ceste budete zvyčajne musieť dodržiavať
pravidlá pre mopedy, aj keď jazdíte bez asistencie.
• Maximálny rozsah na jedno nabitie akumulátora závisí vo veľkej miere od vášho štýlu použitia.
• Kvôli vyššej rýchlosti, ktorú je možné dosiahnuť, pripravte sa na to, aby bol rozsah mierne kratší ako na bežných
pedálových bicykloch, ktoré majú maximálnu asistenčnú rýchlosť 25 km/hod.
• Uvedomte si, že ostatní účastníci cestnej premávky nemôžu očakávať, že bicykel jazdí tak rýchlo.
Jazdite primerane.
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slovenšČina - pomembno

je, Da preberete preD prvo vožnjo

Najpomembnejše točke, ki jih morate izvesti

1. Celo, če že leta vozite kolo, je za vsako osebo pomembno, da pozorno prebere splošni “Priročnik za lastnika
kolesa” in posebni “Priročnik za lastnika električnega kolesa”, preden se vozite na novem e-kolesu.
• Oba priročnika vsebujeta podrobne informacije in koristne predloge o vašem novem kolesu.
• Prepričajte se, da razumete pravilno uporabo, vzdrževanje in odstranitev sestavnih delov električnega sistema
vašega novega e-kolesa.
2. Mislite na varnost. Zelo pomembna je vaša varnost in varnost drugih uporabnikov ceste.
• Ne vozite električnega kolesa brez baterije. Baterija mora biti na kolesu med vožnjo, sicer kolo nima nobenih luči,
ko jih potrebujete.
• Ne uporabljajte napačno električnega kolesa tako, da ga vozite brez sedeža. Nekatera kolesa imajo hiter
mehanizem za sprožitev stola. Če sedež ukradejo, to lahko privede do nevarnih situacij, če se še vozite na
električnem kolesu brez sedeža.
• Preverite, če kolo normalno deluje, če ima majave in pokvarjene dele, preden se vozite z njim.
Če odkrijete kakršno koli težavo, obiščite vašega trgovca za popravila, preden se vozite z njim.
• Zavedajte se, da drugi uporabniki ceste ne pričakujejo, da lahko električno kolo vozi hitreje kot navadno kolo.
Hitrejša vožnja lahko poveča tveganje za nesreče.
• Ne vozite neprimerno. Vozite samo v pogojih uporabe, ki so določeni za vaše kolo. Pogoj 1 (tlakovane ceste z
gumami, ki ostajajo na tleh) je veljaven za električna mestna/treking kolesa, pogoj (neravne površine, gume
trenutno NISO na tleh) je veljaven za električna gorska kolesa.
Prosim, sklicujte se na splošni priročnik za lastnika kolesa za bolj podrobne informacije.
• Ne preobremenjujte zadnjega stojala. Maksimalna dovoljena teža za zadnjo stojalo na električnih kolesih je 20
kg za kolesa z zadnjim stojalom za zavojček baterije in 25 kg za kolesa s spodnjo cevko baterije. Samo na kolesih
s stojalom za prtljago na obeh straneh zadnjega blatnika, brez zgornjega pokrova, maksimalni dovoljeni tovor na
stojalu je 15 kg v celoti.
3. Električni sistem na vašem novem kolesu potrebuje posebno pozornost.
• Ne čistite vašega električnega kolesa z visoko tlačnim pralcem. Kateri koli električni sistem je občutljiv za vlago.
Visoki pritisk vode lahko vstopi v spojnike ali druge dele električnega sistema.
• Skrbno ravnajte z vašo baterijo. Ne spustite ali stisnite baterije. Slabo ravnanje z baterijo lahko vodi do resnih
poškodb ali pregretja. V izredno redkih primerih se lahko baterija, ki ste jo zelo stisnili ali drugače slabo ravnali z
njo, potencialno vname ogenj. Če sumite na poškodbo vaše baterije, takoj obiščite vašega prodajalca za pregled.
4. Vzdržujte baterijo, kot svetujemo v Priročniku za lastnika električnega kolesa.
Če ne sledite tem navodilom, lahko poškodujete vašo baterijo in morda potrebujete zamenjati vašo baterijo.
• Baterijo polnite samo z vključenim polnilcem Bosch.
• Ko zavojčka baterije ne uporabljate daljše obdobje, ga napolnite približno 60 % (3 do 4 LEDe lit na indikatorju
regulatorja polnilca). Preverite stanje polnitve po 6 mesecih. Ko se samo en LED na indikatorju regulatorja
polnjenja prižge, ponovno napolnite baterijo do približno 60 %.
• Ni priporočljivo, da je baterija stalno priključena v polnilec.
• Ko baterijo shranite izpraznjeno (prazno) za daljša obdobja, se lahko poškoduje kljub nizkemu samo polnjenju in
zmogljivost baterije je lahko močno zmanjšana.
• Baterijo shranjujte na suhem, dobro prezračenem mestu. Baterijo zaščitite proti vlagi in vodi.
• Priporočljivo je, da pred neugodnimi vremenskimi pogoji odstranite baterijo iz kolesa in jo shranite na
ograjenem mestu, dokler je ponovno ne uporabite.
• Baterijo hranite na naslednjih mestih: v sobi z alarmom za dim, stran od goriva ali lahko vnetljivih predmetov in
stran od virov gretja.
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• Baterijo lahko shranjujete na temperaturah med -10°C in +60°C. Za daljšo življenjsko dobo baterije shranjujte
baterio na sobni temperaturi, približno 20°C je koristno.
• Pazite, da ne presežete maksimalne temperature za shranjevanje. Kot na primer, ne puščajte baterije v vozilu
poleti in ne shranjujte je na neposredni sončni svetlobi.
• Priporočljivo je, da ne shranjujete baterije na kolesu.
5. Pazite, ko prevažate električno kolo.
• E-kolo je težje kot normalno kolo. Če ga prevažate na vozilu, se zavedajte, kakšna je maksimalna kapaciteta
obremenitve na strehi vozila, kljuke za vleko in/ali uporabljenega nosilca kolesa. Sklicujte se na priročnik za
vozilo in nosilec kolesa za podrobnosti.
• Odstranite regulator, baterijo in če so prisotne košare iz kolesa in jih shranjujete kjerkoli v vozilu med vožnjo.
• Vedno spoštujte lokalne zakone o prevozu električnega kolesa.
• Ker velja Li-Ion baterija te velikosti in moči za ‘Nevarno blago, razred 9’ ko ga prevažate, lahko pravilniki
omejujejo prevoz ločenih Li-Ion baterij v nekaterih krajih. Omejitve se nanašajo na večino letalskih družb in na
nekatera špedicijska podjetja. Toda če ga nameravate pošiljati ali potovati skupaj z e-kolesom (z nameščeno
baterijo), so pravila manj stroga. Prepričajte se, da vnaprej preverite pri vaši letalski družbi ali špediterju, preden
rezervirate vaše potovanje, če lahko potujete skupaj z e-kolesom.
6. Dodatki za montažo ne e-kolo.
Električno kolo ima skrito napeljavo v okvirju in ima druge kritične e-dele, kot
je vozna enota in baterija. Ko montirate dodatke (npr. mrežo za steklenico), se
prepričajte, da ne stisnete napeljave ali baterije, npr., da jo uporabljate predolgo ali
koničasti vijaki z matico. To lahko povzroči kratek stik v električnem sistemu in/ali
poškodbo baterije.
Opozorilo. Kratki stik v električnem sistemu in/ali poškodba baterije lahko povzroči prekomerno segrevanje.
V izredno redkih primerih se lahko baterija, ki ste jo zelo stisnili ali drugače slabo ravnali z njo, potencialno vname
ogenj.
7. Redno obiskujte vašega trgovca za vzdrževanje vašega novega e-kolesa.
• Da zagotovite varno in pravilno delovanje kolesa, morate kolo redno vzdrževati, vsaj enkrat na leto pri
pooblaščenem trgovcu s kolesi.
• Vaš trgovec ima pravo znanje in opremo, da vzdržuje vaše e-kolo in da varno montirate dodatke.
• Če imate vprašanja o vašem električnem kolesu, vprašajte vašega prodajalca!

Sporazum

Vaše kolo je bilo oblikovano, preizkušeno in izdelano v skladu z ustreznimi evropskimi smernicami in skladnimi
standardi. Zato so vsa električna kolesa v skladu z CE. Za bolj podrobne informacije o skladnosti se sklicujte na Izjavo
o skladnosti (IoS), ki je bila priložena k vašemu kolesu. Če ste založili vašo IoS, lahko dobavite novo izjavo na prošnjo,
v trgovini s kolesom kjer ste kupili vaše električno kolo.

Omejena garancija

Vaše kolo krije omejena življenjska garancija.
Prosim, preverite našo internetno stran za podrobnosti.
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Dodatne informacije za ‘Hitra električna kolesa’*

Hitro električno kolo je električno kolo, ki zagotavlja pomoč, ki se ne ustavi pri 25 km/h. Maksimalna hitrost za
pomoč je višja, kot jo zagotavlja standardni Pedelec. Upoštevajte tudi, da dejanska maksimalna hitrost, ki jo lahko
dosežete, je najprej in v glavnem odvisna od tega, kako močno poganjate.
*‘Hitra’ Elektirčna kolesa niso na voljo v vseh evropskih državah.
Odobritev evropske vrste
Zakonito Hitro električno kolo ni več kolo, ampak električno motorno vozilo. Vsaka odobritev evropske vrste (razred
L1e-B) glede smernice (EU)168/2013. Vsako Hitro električno kolo ima vrsto-odobritveno tablico na okvirju in ima
edinstveno VIN številko (VIN = identifikacijska številka vozila).
Tehnična oprema teh električnih koles je skoraj identična tej na 25 km/h Pedelecih. naslednji deli so dodatni in / ali različni:
• Zadnje ogledalo • Zavarovalna tablica / Registrska tablica in držalo za to tablico • Osvetljena registrska tablica
• Ekstra reflektorji • Rahlo drugačni zavorni vzvodi • Zadnja zavorna luč • Rog • Odobrena vrsta sprednjih in zadnjih
luči.
Obvestilo. Ti deli so vsi odobreni. Ni dovoljeno, da jih odstranite ali zamenjate za drugo (neodobreno) opremo.
To se nanaša tudi na vilice, gume, stojalo za noge, baterijo in zaslon.
Opozorilo. Hitri Pedeleci, zgrajeni po 1. januarju 2018, se morajo skladati z novimi zahtevami. Zato morajo biti dobavljeni
na tržišče z vzvodom sprednje zavore, ki se nahaja na desni strani ročaja balanse na kolesu in zadnji vzvod zavore na
levi strani ročaja*. Zavedajte se, da se to lahko razlikuje od konfiguracije na normalnem kolesu.
*Pomembno obvestilo. mogoče v vaši državi zakonsko ni dovoljeno, da spremenite to konfiguracijo po tem, ko je bilo
kolo dostavljeno. Prosim, ubogajte lokalna pravila.
Lokalna zakonodaja / pravila*
• Zakonska pravila o uporabi Hitrega električnega kolesa je razlikujejo glede na države.
• Ker je Hitro električno kolo zakonsko obravnavano kot električno motorno vozilo, boste morali izpolnjevati lokalna
zakonita pravila o minimalni starosti voznika, vozniškem dovoljenju, zavarovanju, zavarovalni / registrski tablici,
prometu in pravilih o maksimalni hitrosti, itd.
• Za hitro električno kolo je obvezno zavarovanje tretje osebe.
• V mnogih državah je obvezno nositi čelado za ta kolesa.
Tudi če nošenje čelade ni obvezno v vaši državi, vam zelo priporočamo, da vedno nosite čelado za vašo lastno varnost.
*Obvestilo. Lokalna zakonodaja /pravila se lahko pravočasno spremenijo.
Nasvet za uporabo
• Tehnično je vožnja enaka kot na kolesih Pedelec, razen da se asistenca ne ustavi pri 25 km/h.
• Vaše hitro električno kolo lahko še vedno vozite kot kolo. Na cesti boste morali večinoma ubogati pravila za mopede.
• Celo če vozite brez asistence.
• maksimalni obseg polnitve ene baterije je zelo odvisen od vašega stila uporabe.
• Zaradi višje hitrosti, ki jo lahko dosežete, bodite pripravljeni, da boste ugotovili, da je obseg rahlo krajši kot na
normalnih Pedelec kolesih, ki imajo maksimalno hitrost za asistenco 25 km/h.
• Zavedajte se, da drugi uporabniki ceste ne pričakujejo, da gre kolo tako hitro. Vozite v skladu s tem.
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Čeština – 1

Bezpečnostní upozornění

(12)
(13)
(14)
(15)

Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Dbejte na to, aby informace na palubním počítači
neodváděly vaši pozornost. Pokud se nesoustředíte
výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem
dopravní nehody. Pokud chcete zadávat do palubního
počítače údaje nad rámec změny úrovně podpory,
zastavte a zadejte příslušné údaje.
u Palubní počítač nepoužívejte k držení. Pokud byste
elektrokolo zvedli za palubní počítač, mohlo by dojít
k neopravitelnému poškození palubního počítače.
u Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.

Tlačítko zvýšení podpory/listování nahoru +
Tlačítko pomoci při vedení WALK
Aretace palubního počítače
Zajišťovací šroub palubního počítače
Nabíjecí kabel USB (mikro A – mikro B)A)

A) Nevyobrazeno, k dostání jako příslušenství

Zobrazení na palubním počítači
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Ukazatel podpory pohonné jednotky
Ukazatel úrovně podpory
Ukazatel osvětlení
Textový ukazatel
Zobrazení hodnot
Ukazatel tachometru
Doporučené přeřazení: vyšší převodový stupeň
Doporučené přeřazení: nižší převodový stupeň
Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Technické údaje
Palubní počítač

Intuvia

Kód výrobku

BUI255

Nabíjecí proud přípojky
USB max.

mA

500

Popis výrobku a výkonu

Nabíjecí napětí přípojky
USB

V

5

Použití v souladu s určeným účelem

Nabíjecí kabel USB A)

Palubní počítač Intuvia je určený k řízení systému Bosch
eBike a pro zobrazování údajů o jízdě.
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.

Provozní teplota

°C

−5 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

Nabíjecí teplota

°C

0 až +40

V
mAh

3,7
230

Zobrazené součásti

Stupeň ochrany B)

Interní lithium-iontový
akumulátor

Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
Všechna vyobrazení částí jízdního kola, kromě pohonné
jednotky, palubního počítače včetně ovládací jednotky,
senzoru rychlosti a příslušných držáků jsou schematická
a mohou se u vašeho systému eBike lišit.
(1) Tlačítko funkce zobrazení i
(2) Tlačítko osvětlení jízdního kola
(3) Palubní počítač
(4) Držák palubního počítače
(5) Tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače
(6) Resetovací tlačítko RESET
(7) Rozhraní USB
(8) Ochranná krytka zdířky USB
(9) Ovládací jednotka
(10) Tlačítko funkce zobrazení i na ovládací jednotce
(11) Tlačítko snížení podpory/listování dolů −
Bosch eBike Systems

Hmotnost, cca

1 270 016 360

IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající vodě)
kg

0,15

A) Není součástí standardní dodávky
B) Při zavřeném krytu USB
Systém Bosch eBike používá FreeRTOS
(viz http://www.freertos.org).

Montáž
Nasazení a vyjmutí akumulátoru
Pro nasazení akumulátoru eBike do systému eBike a pro jeho
vyjmutí si přečtěte a dodržujte návod k použití akumulátoru.

Nasazení a vyjmutí palubního počítače
(viz obrázek A)
Pro nasazení palubního počítače (3) ho nasaďte zepředu do
držáku (4).
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Čeština – 2
Pro vyjmutí palubního počítače (3) stiskněte aretaci (14)
a vytáhněte ho dopředu z držáku (4).
u Pokud systém eBike vypnete, vyjměte palubní
počítač.
Palubní počítač lze v držáku zajistit, aby ho nebylo možné
vyjmout. Za tímto účelem demontujte držák (4) z řídítek.
Nasaďte palubní počítač do držáku. Zašroubujte zajišťovací
šroub (15) (závit M3, délka 8 mm) zespoda do příslušného
závitu v držáku. Namontujte držák zpátky na řídítka.
Upozornění: Zajišťovací šroub nepředstavuje ochranu proti
krádeži.

eShift (volitelné)
eShift znamená zapojení elektronických řadicích systémů do
systému eBike. Součásti eShift jsou výrobcem elektricky
spojené s pohonnou jednotkou. Ovládání elektronických
řadicích systémů je popsané v samostatném návodu
k použití.

Napájení palubního počítače
Pokud je palubní počítač v držáku (4), do systému eBike je
nasazený dostatečně nabitý akumulátor a je zapnutý systém
eBike, palubní počítač je napájený z akumulátoru systému
eBike.
Když palubní počítač vyjmete z držáku (4), napájí se
z interního akumulátoru. Pokud je interní akumulátor při
zapnutí palubního počítače slabý, zobrazí se na 3 s <Attach
to bike (Připevnit na kolo)> na textovém ukazateli (d).
Poté se palubní počítač zase vypne.
Pro nabíjení interního akumulátoru nasaďte palubní počítač
znovu do držáku (4) (pokud je do systému eBike nasazený
akumulátor). Zapněte akumulátor systému eBike jeho
tlačítkem zapnutí/vypnutí (viz návod k použití akumulátoru).
Palubní počítač můžete nabíjet také pomocí přípojky USB.
Za tímto účelem otevřete ochrannou krytku (8). Pomocí
vhodného kabelu USB připojte do zdířky USB (7) palubního
počítače běžně prodávanou USB nabíječku nebo USB
přípojku počítače (nabíjecí napětí 5 V; max. nabíjecí proud
500 mA). Na textovém ukazateli (d) palubního počítače se
zobrazí <USB connected (USB připojeno)>.

Provoz
Předpoklady
Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné
následující předpoklady:
– Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor (viz návod
k použití akumulátoru).
– Palubní počítač je správně nasazený v držáku (viz
„Nasazení a vyjmutí palubního počítače (viz obrázek A)“,
Stránka Čeština – 1).
– Senzor rychlosti je správně připojený (viz návod k použití
pohonné jednotky).

Zapnutí/vypnutí systému eBike
Pro zapnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Pokud je palubní počítač při nasazení do držáku již
zapnutý, systém eBike se aktivuje automaticky.
– S nasazeným palubním počítačem a nasazeným
akumulátorem eBike jednou krátce stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí palubního počítače.
– S nasazeným palubním počítačem stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí akumulátoru eBike (můžou existovat
specifická řešení jednotlivých výrobců jízdních kol,
u kterých není možný přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru).
Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě funkce
pomoci při vedení nebo při úrovni podpory OFF). Výkon
motoru se řídí podle úrovně podpory nastavené v palubním
počítači.
Jakmile v normální režimu přestanete šlapat nebo jakmile
dosáhnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike
se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
začnete šlapat a rychlost je nižší než 25/45 km/h.

Zapnutí/vypnutí palubního počítače
Pro zapnutí palubního počítače krátce stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí (5). Palubní počítač lze (při dostatečně
nabitém interním akumulátoru) zapnout, i když není
nasazený v držáku.
Pro vypnutí palubního počítače stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí (5).
Pokud palubní počítač není nasazený v držáku, z důvodu
úspory energie se automaticky vypne, když nedojde
1 minutu ke stisknutí některého tlačítka.
u Pokud eBike několik týdnů nepoužíváte, vyjměte
palubní počítač z držáku. Palubní počítač uchovávejte
v suchu a při pokojové teplotě. Akumulátor palubního
počítače pravidelně nabíjejte (nejméně každé 3 měsíce).

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Pro vypnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače.
– Vypněte akumulátor eBike tlačítkem zapnutí/vypnutí
akumulátoru. (Mohou existovat řešení výrobců jízdních
kol, u kterých není přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru.)
– Vyjměte palubní počítač z držáku.
Pokud přibližně 10 minut není požadován žádný výkon
pohonu eBike (např. protože elektrokolo stojí) a nedojde ke
stisknutí žádného tlačítka na palubním počítači nebo na
ovládací jednotce systému eBike, systém eBike, a tedy také
akumulátor, se z důvodu úspory energie automaticky vypne.
1 270 020 XBI | (11.03.2020)

Ukazatel stavu nabití akumulátoru (i) se týká stavu nabití
akumulátoru eBike, nikoli interního akumulátoru palubního
počítače. Stav nabití akumulátoru eBike lze také zjistit podle
LED na samotném akumulátoru.
Na ukazateli (i) odpovídá každý sloupeček v symbolu
akumulátoru přibližně 20 % kapacity:
Akumulátor systému eBike je úplně nabitý.
Akumulátor systému eBike by se měl dobít.
LED ukazatele stavu nabití na akumulátoru
zhasnou. Kapacita pro podporu pohonu je
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Čeština – 3

Souhra systému eBike s řazením

vypotřebovaná a podpora se pozvolna vypne.
Zbývající kapacita se použije pro osvětlení
a palubní počítač, ukazatel bliká. Kapacita
akumulátoru systému eBike stačí ještě přibližně
na 2 hodiny osvětlení jízdního kola. Další
spotřebiče (např. automatická převodovka,
nabíjení externích přístrojů v přípojce USB)
nejsou zohledněné.
Po vyjmutí palubního počítače z držáku (4) zůstane uložený
naposledy zobrazený stav nabití akumulátoru. Pokud je
systém eBike napájený dvěma akumulátory, zobrazuje
ukazatel stavu nabití akumulátoru (i) stav nabití obou
akumulátorů.
OFF
Pokud se u systému eBike se dvěma
MPH nasazenými akumulátory na jízdním kole
KM/H
nabíjejí oba akumulátory, na displeji se
zobrazuje postup nabíjení obou
akumulátorů (na obrázku se právě nabíjí
levý akumulátor). To, který z obou
akumulátorů se právě nabíjí, poznáte
také podle blikajícího ukazatele na
akumulátoru.

Také s pohonem eBike byste měli používat řazení jako
u normálního jízdního kola (řiďte se návodem k použití svého
systému eBike).
Nezávisle na druhu převodu je vhodné během řazení krátce
přerušit šlapání. Tím se usnadní řazení a sníží se opotřebení
pohonného ústrojí.
Zvolením správného převodového stupně můžete při
vynaložení stejné síly zvýšit rychlost a prodloužit dojezd.
Proto se řiďte doporučeným přeřazením, které se zobrazuje
na displeji pomocí ukazatelů (g) a (h). Pokud se zobrazí
ukazatel (g), měli byste zařadit vyšší převodový stupeň
s menší frekvencí šlapání. Pokud se zobrazí ukazatel (h),
měli byste zvolit nižší převodový stupeň s větší frekvencí
šlapání.

Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola
U provedení, u kterého je jízdní světlo napájené pomocí
systému eBike, lze na palubním počítači tlačítkem osvětlení
jízdního kola (2) zapínat a vypínat zároveň přední a zadní
světlo.
Vždy než vyjedete, zkontrolujte, zda správně funguje
osvětlení jízdního kola.
Při zapnutí osvětlení se na cca 1 s na textovém ukazateli (d)
zobrazí <Lights on (Světla zapnuto)> a při vypnutí
osvětlení <Lights off (Svetlá vypnuto)>. Při zapnutém
světle se zobrazí symbol osvětlení (c).
Palubní počítač uloží stav světla a po novém spuštění
případně aktivuje světlo podle uloženého stavu.
Zapnutí a vypnutí osvětlení jízdního kola nemá vliv na
podsvícení displeje.

Nastavení úrovně podpory
Na ovládací jednotce (9) můžete nastavit, jak silně vám bude
pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň podpory lze
kdykoli změnit, i během jízdy.
Upozornění: U některých provedení je možné, že je úroveň
podpory přednastavená a nelze ji změnit. Je také možné, že
je na výběr menší počet úrovní podpory, než je zde uvedeno.
Maximálně jsou k dispozici následující úrovně podpory:
– OFF: Pomocný motor je vypnutý, elektrokolo se stejně
jako normální jízdní kolo pohání pouze šlapáním. Při této
úrovni podpory nelze aktivovat pomoc při vedení.
– ECO: Účinná podpora při maximální efektivitě, pro
maximální dojezd.
– TOUR: Rovnoměrná podpora, pro trasy s dlouhým
dojezdem.
– SPORT/eMTB:
SPORT: Silná podpora, pro sportovní jízdu na hornatých
trasách a pro městský provoz.
eMTB: Optimální podpora v každém terénu, sportovní
jízda, zlepšená dynamika, maximální výkon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnými jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Případně může být nutná aktualizace softwaru.)
– TURBO: Maximální podpora až do vysokých frekvencí
šlapání, pro sportovní jízdu.
Pro zvýšení úrovně podpory stiskněte tlačítko + (12) na
ovládací jednotce tolikrát, dokud se na ukazateli (b)
nezobrazí požadovaná úroveň podpory, pro snížení
stiskněte tlačítko – (11).
Vyžádaný výkon motoru se zobrazí na ukazateli (a).
Maximální výkon motoru závisí na zvolené úrovni podpory.
Po vyjmutí palubního počítače z držáku (4) zůstane uložená
naposledy zobrazená úroveň podpory, ukazatel (a) výkonu
motoru zůstane prázdný.
Bosch eBike Systems

Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení
Pomoc při vedení vám může usnadnit vedení elektrokola.
Rychlost při této funkci závisí na zařazeném převodovém
stupni a může být maximálně 6 km/h. Čím je zvolený
převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u funkce pomoci
při vedení (při plném výkonu).
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
Pro aktivaci pomoci při vedení krátce stiskněte tlačítko
WALK na palubním počítači. Po aktivaci stiskněte během 3 s
tlačítko + a držte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.
Upozornění: Pomoc při vedení nelze aktivovat při úrovni
podpory OFF.
Pomoc při vedení se vypne, jakmile nastane jedna
z následujících skutečností:
– uvolníte tlačítko +,
– kola elektrokola se zablokují (např. zabrzděním nebo
nárazem na překážku),
– rychlost překročí 6 km/h.
Funkce pomoci při vedení podléhá specifickým předpisům
jednotlivých zemí, a může se proto od výše uvedeného
popisu lišit nebo být deaktivovaná.

19

1 270 020 XBI | (11.03.2020)

Čeština – 4
Pro resetování <Range (Oblast)> přejděte na tuto funkci
a poté držte stisknuté tlačítko RESET (6) tak dlouho, dokud
se ukazatel nenastaví na nastavení z výroby.
Když palubní počítač vyjmete z držáku (4), zůstanou
hodnoty všech funkcí uložené a lze je nadále zobrazovat.

Napájení externích přístrojů pomocí přípojky
USB
Pomocí přípojky USB lze napájet, resp. nabíjet většinu
přístrojů, které je možné napájet přes USB (např. různé
mobilní telefony).
Předpokladem pro nabíjení je, že je v elektrokole nasazený
palubní počítač a dostatečně nabitý akumulátor.
Otevřete ochrannou krytku (8) přípojky USB na palubním
počítači. Pomocí nabíjecího kabelu USB mikro A – mikro B
(lze obdržet u prodejce Bosch-eBike) propojte přípojku USB
externího přístroje s přípojkou USB (7) v palubním počítači.
Po odpojení spotřebiče se musí přípojka USB znovu pečlivě
uzavřít ochrannou krytkou (8).
Přípojka USB není vodotěsná. Při jízdě v dešti nesmí být
připojený žádný externí přístroj a přípojka USB musí být
úplně uzavřená ochrannou krytkou (8).
Pozor: Spotřebiče připojené k palubnímu počítači mohou
zkrátit dojezd systému eBike.

Zobrazení/přizpůsobení základních nastavení
Zobrazení a změny základních nastavení jsou možné
nezávisle na tom, zda je palubní počítač nasazený v držáku
(4), nebo není. Některá nastavení jsou vidět a lze je změnit
pouze při nasazeném palubním počítači. V závislosti na
vybavení vašeho systému eBike mohou některé položky
nabídky chybět.
Pro přechod do nabídky základních nastavení podržte
současně stisknuté tlačítko RESET (6) a tlačítko i (1) tak
dlouho, dokud se na textovém ukazateli (d) nezobrazí
<Configuration (Konfigurace)>.
Pro přecházení mezi základními nastaveními stiskněte
tlačítko i (1) na palubním počítači tolikrát, dokud se
nezobrazí požadované základní nastavení. Když je palubní
počítač nasazený v držáku (4), můžete také stisknout
tlačítko i (10) na ovládací jednotce.
Pro změnu základních nastavení stiskněte pro snížení
hodnoty, resp. listování dolů tlačítko zapnutí/vypnutí (5)
vedle ukazatele – nebo pro zvýšení hodnoty, resp. listování
nahoru tlačítko osvětlení (2) vedle ukazatele +. Když je
palubní počítač nasazený v držáku (4), lze změnu provést
také pomocí tlačítek – (11), resp. + (12) na ovládací
jednotce.
Pro opuštění funkce a uložení změněného nastavení držte 3 s
stisknuté tlačítko RESET (6).

Zobrazení a nastavení palubního
počítače
Ukazatele rychlosti a vzdálenosti
Na ukazateli tachometru (f) se neustále zobrazuje aktuální
rychlost.
Na funkčním ukazateli – kombinace textového ukazatele
(d) a ukazatele hodnot (e) – jsou na výběr následující
funkce:
– <Clock (Hodiny)>: aktuální čas
– <Max. speed (Maximální rychlost)>: maximální rychlost
dosažená od posledního resetování
– <Avg. speed (Průměrná rychlost)>: průměrná rychlost
dosažená od posledního resetování
– <Trip time (Doba jízdy)>: doba jízdy od posledního
resetování
– <Range (Oblast)>: předpokládaný dojezd podle nabití
akumulátoru (při neměnných podmínkách úrovně
podpory, profilu trasy atd.)
– <Odometer (Počitadlo kilometrů)>: ukazatel celkové
vzdálenosti ujeté elektrokolem (nelze resetovat)
– <Trip distance (Ujetá vzdálenost)>: vzdálenost ujetá od
posledního resetování
Pro přechod na funkci zobrazení stiskněte tlačítko i (1) na
palubním počítači nebo tlačítko i (10) na ovládací jednotce
tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná funkce.
Pro resetování <Trip distance (Ujetá vzdálenost)>, <Trip
time (Doba jízdy)> a <Avg. speed (Průměrná rychlost)>
přejděte na jednu z těchto tří funkcí a poté držte stisknuté
tlačítko RESET (6) tak dlouho, dokud se ukazatel
nevynuluje. Tím se resetují i hodnoty ostatních dvou funkcí.
Pro resetování <Max. speed (Maximální rychlost)>
přejděte na tuto funkci a poté držte stisknuté tlačítko RESET
(6) tak dlouho, dokud se ukazatel nevynuluje.
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Na výběr jsou následující základní nastavení:
– <– Clock + (Hodiny)>: Můžete nastavit aktuální čas. Při
delším stisknutí nastavovacích tlačítek se změna času
zrychlí.
– <– Wheel circum. + (Obvod kola)>: Můžete změnit
hodnotu přednastavenou výrobcem o ±5 %. Tato položka
nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je palubní počítač
v držáku.
– <– English + (Angličtina)>: Můžete změnit jazyk
textových ukazatelů. Na výběr je němčina, angličtina,
francouzština, španělština, italština, portugalština,
švédština, nizozemština a dánština.
– <– Unit km/mi + (Jednotka km/míle)>: Rychlost
a vzdálenost si můžete nechat zobrazit v kilometrech
nebo mílích.
– <– Time format + (Formát času)>: Čas si můžete nechat
zobrazit ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
– <– Shift recom. on + (Návrh přeřazení zap)>/<– Shift
recom. off + (Návrh přeřazení vyp)>: Můžete zapnout,
resp. vypnout zobrazení doporučeného přeřazení.
– <Power-on hours (Počet hodin provozu)>: Ukazatel
celkové doby jízdy se systémem eBike (nelze změnit)
– <Displ. vx.x.x.x>: Verze softwaru displeje.
– <DU vx.x.x.x>: Verze softwaru pohonné jednotky. Tato
položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je palubní
počítač v držáku.
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– <DU SN xxxxxxx/xxx>: Sériové číslo pohonné jednotky.
Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je
palubní počítač v držáku.
– <DU PN xxxxxxxxxx>: Typové číslo pohonné jednotky.
Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je
palubní počítač v držáku a pohonná jednotka umožňuje
zobrazení typového čísla.
– <Service MM/YYYY>: Tato položka nabídky se vám
zobrazí pouze tehdy, pokud výrobce jízdního kola stanovil
pevný termín servisu.
– <Serv. xx km/mi>: Tato položka nabídky se vám zobrazí,
pokud výrobce jízdního kola stanovil termín servisu po
ujetí určitého počtu kilometrů.
– <Bat. vx.x.x.x>: Verze softwaru akumulátoru. Tato
položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je palubní
počítač v držáku. Při použití 2 akumulátorů jsou uvedené
za sebou verze softwaru obou akumulátorů.
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: Typové číslo akumulátoru eBike.
Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je
palubní počítač v držáku a akumulátor eBike umožňuje
zobrazení typového čísla. Při použití 2 akumulátorů jsou
uvedené za sebou verze softwaru obou akumulátorů.

– <Cha. vx.x.x.x>: Verze softwaru nabíječky, pomocí které
se nabíjel akumulátor eBike. Zobrazí se pouze tehdy,
pokud nabíječka umožňuje zobrazení verze softwaru.
– Pokud je systém eBike vybavený ABS, zobrazí se také
verze softwaru, sériové číslo a typové číslo ABS.

Zobrazený chybový kód
Součásti systému eBike se neustále automaticky kontrolují.
Když je zjištěna závada, zobrazí se na textovém ukazateli (d)
chybový kód.
Pro návrat na standardní zobrazení stiskněte libovolné
tlačítko na palubním počítači (3) nebo na ovládací jednotce
(9).
V závislosti na druhu závady se případně automaticky vypne
pohon. V jízdě lze ale vždy pokračovat bez podpůrného
pohonu. Před dalšími jízdami by se měl systém eBike
zkontrolovat.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Kód

Příčina

Odstranění

410

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek palubního počítače.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

414

Problém ovládací jednotky se spojením.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

418

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek ovládací jednotky.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

419

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

422

Problém s připojením pohonné jednotky.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

423

Problém s připojením akumulátoru eBike. Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

424

Chyba ve vzájemné komunikaci součástí.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

426

Interní chyba překročení času.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch. Při této chybě si nelze
nechat zobrazit nebo přizpůsobit v nabídce základních nastavení
obvod pneumatik.

430

Vybitý interní akumulátor palubního
počítače (nikoli u BUI350)

Nabijte palubní počítač (v držáku nebo pomocí přípojky USB).

431

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

440

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

450

Interní chyba softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

460

Chyba přípojky USB.

Odpojte kabel z přípojky USB palubního počítače. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

490

Interní chyba palubního počítače.

Nechte palubní počítač zkontrolovat.

500

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

502

Závada osvětlení jízdního kola.

Zkontrolujte světlo a příslušné kabely. Spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

Bosch eBike Systems
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Kód

Příčina

Odstranění

503

Závada senzoru rychlosti.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

504

Rozpoznána manipulace u signálu
rychlosti.

Zkontrolujte a případně nastavte polohu magnetů na paprsku kola.
Zkontrolujte, zda nedošlo k manipulaci (tuning). Podpora pohonu
se sníží.

510

Interní chyba senzoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

511

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

530

Závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike, vyjměte akumulátor eBike a znovu ho
nasaďte. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

531

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

540

Nesprávná teplota.

Systém eBike je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahřát
na přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

550

Byl rozpoznán nepřípustný spotřebič.

Odstraňte spotřebič. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

580

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

591

Chyba autentifikace.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

592

Nekompatibilní součást.

Použijte kompatibilní displej. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

593

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

595, 596

Chyba komunikace.

Zkontrolujte kabely vedoucí k převodovce a spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

602

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

603

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

605

Nesprávná teplota akumulátoru.

Akumulátor je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali akumulátor vychladnout nebo zahřát na
přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

606

Externí závada akumulátoru.

Zkontrolujte kabely. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

610

Chyba napětí akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

620

Závada nabíječky.

Vyměňte nabíječku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

640

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

655

Vícenásobná závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
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Kód

Příčina

Odstranění

656

Nesprávná verze softwaru.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby
provedl aktualizaci softwaru.

7xx

Závada součástí od jiného výrobce.

Postupujte podle informací v návodu k použití od výrobce příslušné
součásti.

800

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

810

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

820

Závada vedení k senzoru rychlosti
předního kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

821 ... 826

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
předního kola.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.
830

Závada vedení k senzoru rychlosti zadního Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola.

831
833 ... 835

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
zadního kola.
Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

840

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

850

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

860, 861

Závada napájení.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

889

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

890

Kontrolka ABS je vadná nebo chybí; je
možné, že ABS nefunguje.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Žádný
údaj

Interní chyba palubního počítače.

Spusťte systém eBike znovu vypnutím a opětovným zapnutím.

interval. V tom případě vám palubní počítač po každém
zapnutí zobrazí na 4 s příští termín servisu.
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Údržba a servis
Údržba a čištění
Žádné součásti včetně pohonné jednotky se nesmí
ponořovat do vody nebo čistit tlakovou vodou.
K čištění palubního počítače používejte měkký hadr
navlhčený jen vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Navíc může výrobce nebo prodejce jízdního kola pro termín
servisu stanovit počet ujetých kilometrů a/nebo časový

Bosch eBike Systems

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.
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Přeprava
u

Pokud vezete eBike mimo auto, například na nosiči na
autě, sejměte palubní počítač a akumulátor systému
eBike, abyste zabránili poškození.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.
Změny vyhrazeny.
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Bezpečnostné upozornenia

(15) Poistná skrutka palubného počítača
Nabíjací USB kábel (Micro A – Micro B)A)

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Nenechajte sa rozptyľovať displejom palubného počítača. Ak sa nekoncentrujete výlučne na cestnú premávku, riskujete, že sa stanete účastníkom nehody. Ak chcete
okrem zmeny úrovne podpory zadávať do palubného počítača údaje, zastavte a zadajte príslušné údaje.
u Palubný počítač nepoužívajte ako držadlo. Keď budete
zdvíhať eBike za palubný počítač, počítač môžete neopraviteľne poškodiť.
u Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia
a pokyny vo všetkých návodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj návod na obsluhu vášho eBike.

A) Nevyobrazené, možno zakúpiť ako príslušenstvo

Zobrazovacie prvky palubného počítača
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Zobrazenie podpory hnacej jednotky
Zobrazenie úrovne podpory
Indikátor osvetlenia
Zobrazenie textu
Zobrazenie hodnôt
Zobrazenie tachometra
Odporúčanie preradenia: vyšší stupeň
Odporúčanie preradenia: nižší stupeň
Indikátor stavu nabitia akumulátora

Technické údaje
Palubný počítač

Intuvia

Kód výrobku

BUI255

Nabíjací prúd USB prípojky max.

mA

500

V

5

Opis výrobku a výkonu

Nabíjacie napätie USB
prípojky

Používanie v súlade s určením

Nabíjací kábel USB A)

Palubný počítač Intuvia je určený na riadenie systému eBike
Bosch a na zobrazovanie údajov o jazde.
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.

Prevádzková teplota

°C

–5 ... +40

Skladovacia teplota

°C

+10 ... +40

Nabíjacia teplota

°C

0 ... +40

Lítiovo-iónový akumulátor
V
interný
mAh

3,7
230

Vyobrazené komponenty

Stupeň ochrany B)

Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
Všetky vyobrazenia súčastí bicykla okrem pohonnej jednotky, palubného počítača vrátane ovládacej jednotky, snímača
rýchlosti a ich príslušných držiakov sú schematické a môžu
sa od vášho eBike odlišovať.
(1) Tlačidlo funkcie zobrazenia i
(2) Tlačidlo osvetlenia bicykla
(3) Palubný počítač
(4) Držiak palubného počítača
(5) Tlačidlo zap/vyp palubného počítača
(6) Resetovacie tlačidlo RESET
(7) USB zásuvka
(8) Ochranný kryt USB zásuvky
(9) Ovládacia jednotka
(10) Tlačidlo funkcie zobrazenia i na ovládacej jednotke
(11) Tlačidlo zníženia úrovne podpory/listovania nadol –
(12) Tlačidlo zvýšenia úrovne podpory/listovania nahor +
(13) Tlačidlo pomoci pri presune WALK
(14) Aretácia palubného počítača
Bosch eBike Systems

Hmotnosť cca

1 270 016 360

IP 54 (chránené proti
prachu a striekajúcej
vode)
kg

0,15

A) Nie je súčasťou štandardného rozsahu dodávky
B) Pri zatvorenom kryte USB
Systém Bosch eBike používa FreeRTOS
(pozri http://www.freertos.org).

Montáž
Vkladanie a vyberanie akumulátora
Pri vkladaní akumulátora eBike do eBike a jeho vyberaní si
prečítajte a dodržiavajte návod na používanie akumulátora.

Vkladanie a vyberanie palubného počítača
(pozri obrázok A)
Pri vkladaní palubného počítača (3) zasuňte palubný počítač spredu do držiaka (4).
Pri vyberaní palubného počítača (3) stlačte aretáciu (14)
a vysuňte ho dopredu z držiaka (4).
u Ak eBike odstavíte, odoberte palubný počítač.
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jednotkou. Ovládanie elektronických prehadzovacích systémov je opísané v samostatnom návode na obsluhu.

Palubný počítač je možné zaistiť v držiaku proti odobratiu.
Odmontujte pritom držiak (4) z riadidiel. Vložte palubný počítač do držiaka. Zaskrutkujte poistnú skrutku (15) (závit
M3, dĺžka 8 mm) zdola do určeného závitu držiaka. Namontujte držiak znova na kormidlo.
Upozornenie: Poistná skrutka nie je ochrana proti krádeži.

Elektrické napájanie palubného počítača
Ak je palubný počítač vložený v držiaku (4), do eBike je vložený dostatočne nabitý akumulátor eBike a je zapnutý systém eBike, potom je palubný počítač napájaný energiou
z akumulátora eBike.
Ak sa palubný počítač vyberie z držiaka (4), napájanie energiou zabezpečuje interný akumulátor. Ak je interný akumulátor pri zapnutí palubného počítača slabý, na 3 s <Attach to
bike (Pripevniť na koleso)> sa na zobrazení textu zobrazí
(d). Potom sa palubný počítač znova vypne.
Na nabitie interného akumulátora znova vložte palubný počítač do držiaka (4) (keď je akumulátor vložený do eBike).
Zapnite akumulátor eBike pomocou jeho tlačidla zap/vyp
(pozri návod na obsluhu akumulátora).
Palubný počítač môžete nabiť aj cez USB prípojku. Otvorte
pritom ochranný kryt (8). Spojte USB zásuvku (7) palubného počítača pomocou vhodného USB kábla s bežnou USB
nabíjačkou alebo USB prípojkou počítača (nabíjacie napätie
5 V; nabíjací prúd max. 500 mA). Na zobrazení textu (d) palubného počítača sa zobrazí <USB connected (USB pripojené)>.

Prevádzka
Predpoklady
Systém eBike sa môže aktivovať len vtedy, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:
– Je vložený dostatočne nabitý akumulátor (pozri návod na
používanie akumulátora).
– Palubný počítač je správne vložený do držiaka (pozri
„Vkladanie a vyberanie palubného počítača (pozri obrázok A)„, Stránka Slovenčina – 1).
– Snímač rýchlosti je správne zapojený (pozri návod na obsluhu pohonnej jednotky).

Zapnutie/vypnutie systému eBike
Na zapnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Ak je palubný počítač pri vložení do držiaka už zapnutý,
systém eBike sa automaticky aktivuje.
– Pri vloženom palubnom počítači a vloženom akumulátore
eBike stlačte raz krátko vypínač palubného počítača.
– Stlačte pri vloženom palubnom počítači vypínač akumulátora eBike (možné sú špecifické riešenia výrobcu bicyklov, ktoré neumožňujú prístup k vypínaču akumulátora;
pozri návod na obsluhu akumulátora).
Pohon sa aktivujte, hneď ako šliapnete do pedálov (okrem
funkcie pomoci pri presune alebo úrovne podpory OFF). Výkon motora sa riadi podľa nastavenej úrovne podpory na palubnom počítači.
Ak v normálnej prevádzke prestanete šliapať do pedálov
alebo dosiahnete rýchlosť 25/45 km/h, podpora pomocou
pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automaticky, hneď ako šliapnete do pedálov a rýchlosť je nižšia ako
25/45 km/h.

Zapnutie/vypnutie palubného počítača
Na zapnutie palubného počítača stlačte krátko tlačidlo zap/
vyp (5). Palubný počítač môžete (pri dostatočne nabitom internom akumulátore) zapnúť aj vtedy, ak nie je vložený do
držiaka.
Na vypnutie palubného počítača stlačte tlačidlo zap/vyp
(5).
Ak palubný počítač nie je vložený v držiaku, vypne sa po
1 min bez stlačenia tlačidla kvôli úspore energie.
u Ak eBike niekoľko týždňov nepoužívate, vyberte palubný počítač z jeho držiaka. Palubný počítač uchovávajte v suchom prostredí pri izbovej teplote. Akumulátor
palubného počítača pravidelne nabíjajte (najneskôr každé
3 mesiace).

Na vypnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Stlačte vypínač palubného počítača.
– Vypnite akumulátor eBike jeho vypínačom (možné sú
riešenia výrobcov bicyklov, pri ktorých nie je prístup k vypínaču akumulátora; pozri návod na používanie akumulátora).
– Vyberte palubný počítač z držiaka.
Ak sa približne 10 minút nevyžiada od pohonu eBike žiaden
výkon (napr. pretože eBike stojí) a nestlačí sa žiadne tlačidlo
na palubnom počítači alebo ovládacej jednotke eBike, systém eBike a tým aj akumulátor sa automaticky vypne z dôvodu úspory energie.

Indikátor stavu nabitia akumulátora
Indikátor stavu nabitia akumulátora (i) ukazuje stav nabitia
akumulátora eBike, nie interného akumulátora palubného
počítača. Stav nabitia akumulátora eBike môžete tiež odčítať
na LED na samotnom akumulátore.
Na indikátore (i) zodpovedá každý prúžok na symbole akumulátora približne 20 % kapacity:
Akumulátor eBike je úplne nabitý.
Akumulátor eBike by sa mal dobiť.
LED indikátora stavu nabitia akumulátora zhasnú. Kapacita pre podporu pohonu je
spotrebovaná a podpora sa vypne. Zostávajúca
kapacita sa využije na osvetlenie a pre palubný
počítač, indikátor bliká. Kapacita akumulátora
eBike ešte postačuje približne na 2 hodiny

eShift (voliteľne)
Pod pojmom eShift sa rozumie začlenenie elektronických
prehadzovacích systémov do systému eBike. Výrobca vytvoril elektrické spojenie komponentov eShift s pohonnou
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Súhra systému eBike so zaraďovaním
prevodových stupňov

osvetlenia bicykla. Ďalšie spotrebiče (napr. automatická prevodovka, nabíjanie externých zariadení na USB prípojke) nie sú pritom zohľadnené.
Ak palubný počítač vyberiete z držiaka (4), uloží sa posledný
zobrazený stav nabitia akumulátora. Ak eBike používate
s dvomi akumulátormi, indikátor stavu nabitia akumulátora
(i) ukazuje stav nabitia obidvoch akumulátorov.
OFF

Aj s pohonom eBike by ste mali používať zaraďovanie ako pri
bežnom bicykli (dodržiavajte pritom návod na používanie
vášho eBike).
Nezávisle od druhu radenia odporúčame počas zaraďovania
nakrátko prerušiť šliapanie do pedálov. Tým sa radenie uľahčí a zníži sa opotrebovanie hnacej reťaze.
Voľbou správneho prevodového stupňa môžete pri rovnakej
vynaloženej sile zvýšiť rýchlosť a dojazd.
Postupujte preto podľa odporúčaní preraďovania, ktoré sa
vám zobrazujú pomocou indikácií (g) a (h) na displeji. Ak sa
zobrazí indikácia (g), mali by ste preradiť na vyšší stupeň
s nižšou frekvenciou šliapania. Ak sa zobrazí indikácia (h),
mali by ste zvoliť nižší stupeň s vyššou frekvenciou šliapania.

Ak sa na eBike s dvomi vloženými akumulátormi nabíjajú obidva akumulátory na
bicykli, potom sa na displeji zobrazuje
postup nabíjania obidvoch akumulátorov
(na vyobrazení sa nabíja práve ľavý akumulátor). To, ktorý z obidvoch akumulátorov sa práve nabíja, môžete zistiť podľa
blikajúceho indikátora na akumulátore.

MPH
KM/H

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla

Nastavenie úrovne podpory

Vo vyhotovení, pri ktorom je jazdné svetlo napájané systémom eBike, môžete pomocou palubného počítača zapnúť
a vypnúť predné a zadné svetlo súčasne pomocou tlačidla
osvetlenia bicykla (2).
Pred každou jazdou skontrolujte správne fungovanie
osvetlenia bicykla.
Pri zapnutí osvetlenia sa na textovom displeji (d) zobrazí
<Lights on (Svetlá zapnuto)> a pri vypnutí osvetlenia
<Lights off (Svetlá vypnuto)> na cca 1 s. Pri zapnutom
svetle sa zobrazí symbol osvetlenia (c).
Palubný počítač uloží stav osvetlenia a v prípade reštartu aktivuje osvetlenie podľa uloženého stavu.
Zapnutie a vypnutie osvetlenia bicykla nemá žiaden vplyv na
podsvietenie displeja.

Na ovládacej jednotke (9) môžete nastaviť, ako intenzívne
vás pohon eBike podporuje pri šliapaní. Úroveň podpory môžete kedykoľvek, aj počas jazdy, zmeniť.
Upozornenie: V jednotlivých vyhotoveniach je možné, že je
úroveň podpory nastavená vopred a nemôže sa meniť. Tiež
je možné, že je k dispozícii na výber menej úrovní podpory,
ako je tu uvedené.
Maximálne sú k dispozícii nasledujúce úrovne podpory:
– OFF: podpora motora je vypnutá, eBike sa môže pohybovať ako normálny bicykel len šliapaním do pedálov. Pomoc pri presune nemožno na tejto úrovni podpory aktivovať.
– ECO: účinná podpora pri maximálnej efektívnosti, pre
maximálny dojazd
– TOUR: rovnomerná podpora, pre jazdy s veľkým dojazdom
– SPORT/eMTB:
SPORT: intenzívna podpora, pre športovú jazdu na horských trasách a v mestskej premávke
eMTB: optimálna podpora v každom teréne, športový rozjazd, lepšia dynamika, maximálna výkonnosť (eMTB k dispozícii len v kombinácii s pohonnými jednotkami BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Prípadne
môže byť potrebná aktualizácia softvéru.)
– TURBO: maximálna podpora až do vysokých frekvencií
šliapania, pre športovú jazdu
Úroveň podpory zvýšite stláčaním tlačidla + (12) na ovládacej jednotke dovtedy, kým sa na indikátore (b) nezobrazí
požadovaná úroveň podpory. Zníženie dosiahnete pomocou
tlačidla – (11).
Vyvolaný výkon motora sa zobrazí na indikátore (a). Maximálny výkon motora závisí od zvolenej úrovne podpory.
Ak palubný počítač vyberiete z držiaka (4), uloží sa naposledy zobrazená úroveň podpory, indikátor (a) výkonu motora bude prázdny.

Bosch eBike Systems

Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune
Funkcia pomoc pri presune vám môže uľahčiť presun eBike.
Rýchlosť v tejto funkcii závisí od zaradeného prevodového
stupňa a môže dosahovať maximálne 6 km/h. Čím menší je
zvolený prevodový stupeň, tým menšia je rýchlosť vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom výkone).
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Na aktivovanie pomoci pri presune krátko stlačte tlačidlo
WALK na vašom palubnom počítači. Po aktivovaní stlačte
v priebehu 3 s tlačidlo + a podržte ho stlačené. Zapne sa pohon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemožno pri úrovni podpory OFF aktivovať.
Pomoc pri presune sa vypne, hneď ako nastane jeden z nasledujúcich prípadov:
– Uvoľníte tlačidlo +
– Kolesá eBike sa zablokujú (napr. brzdami alebo nárazom
na prekážku),
– rýchlosť prekročí 6 km/h.
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Fungovanie pomoci pri presune podlieha špecifickým predpisom danej krajiny, preto sa môže odlišovať od opisu uvedeného vyššie alebo môže byť deaktivované.

Na resetovanie <Max. speed (Maximálna rýchlosť)> prejdite na túto funkciu a potom držte stlačené tlačidlo RESET
(6) dovtedy, kým sa zobrazenie nenastaví na nulu.
Na resetovanie <Range (Oblasť)> prejdite na túto funkciu
a potom držte stlačené tlačidlo RESET (6) dovtedy, kým sa
zobrazenie nenastaví na hodnotu výrobného nastavenia.
Ak sa palubný počítač vyberie z držiaka (4), zostanú všetky
hodnoty funkcií uložené a môžu sa naďalej zobrazovať.

Napájanie externých zariadení cez USB prípojku
Pomocou USB prípojky môžete prevádzkovať alebo dobíjať
väčšinu zariadení, ktoré je možné napájať cez USB (napr.
rôzne mobilné telefóny).
Predpokladom nabíjania je, že do eBike je vložený palubný
počítač a dostatočne nabitý akumulátor.
Otvorte ochranný kryt (8) USB prípojky na palubnom počítači. Spojte USB prípojku externého zariadenia pomocou nabíjacieho USB kábla micro A – micro B (v predaji u vášho
predajcu Bosch eBike) s USB zásuvkou (7) na palubnom počítači.
Po odpojení spotrebiča je nutné USB prípojku opäť starostlivo uzatvoriť pomocou ochranného krytu (8).
USB spojenie nie je vodotesné. Počas jazdy v daždi sa nesmú pripájať externé zariadenia a USB prípojka musí byť
úplne zatvorená ochranným krytom (8).
Pozor: Pripojené spotrebiče môžu obmedziť dojazd eBike.

Zobrazenie/prispôsobenie základných nastavení
Zobrazenia a zmeny základných nastavení sú možné nezávisle od toho, či je palubný počítač vložený v držiaku (4) alebo
nie. Niektoré nastavenia sú viditeľné a možno ich meniť iba
pri vloženom ovládacom počítači. V závislosti od vybavenia
vášho eBike môžu niektoré položky menu chýbať.
Na prechod do menu základných nastavení stláčajte súčasne
tlačidlo RESET (6) a tlačidlo i (1) dovtedy, kým sa na zobrazení textu nezobrazí (d) <Configuration (Nastavenia)>.
Pri prepínaní medzi základnými nastaveniami stláčajte
tlačidlo i (1) na palubnom počítači dovtedy, kým sa nezobrazí požadované základné nastavenie. Ak je palubný počítač
vložený v držiaku (4), môžete stláčať aj tlačidlo i (10) na
ovládacej jednotke.
Pri zmene základných nastavení stláčajte na zníženie alebo
listovanie smerom dole vypínač (5) vedľa zobrazenia – alebo
na zvýšenie alebo listovanie smerom hore tlačidlo osvetlenia
(2) vedľa zobrazenia +. Ak je palubný počítač vložený do držiaka (4), potom je zmena možná aj pomocou tlačidiel –
(11), resp. + (12) na ovládacej jednotke.
Na opustenie funkcie a uloženie zmeneného nastavenia
stlačte tlačidlo RESET (6) na 3 s.

Zobrazenia a nastavenia palubného
počítača
Zobrazenia rýchlosti a vzdialenosti
Na zobrazení tachometra (f) sa stále zobrazuje aktuálna
rýchlosť.
Na zobrazení funkcie – kombinácia zobrazenia textu (d)
a zobrazenia hodnoty (e) – sú na výber nasledujúce funkcie:
– <Clock (Hodiny)>: aktuálny čas
– <Max. speed (Maximálna rýchlosť)>: maximálna rýchlosť dosiahnutá od posledného resetu
– <Avg. speed (Priemerná rýchlosť)>: priemerná rýchlosť dosiahnutá od posledného resetu
– <Trip time (Doba jazdy)>: čas jazdy od posledného
resetu
– <Range (Oblasť)>: odhadovaný dojazd aktuálneho nabitia akumulátora (pri nemenných podmienkach ako úroveň
podpory, profil trasy atď.)
– <Odometer (Počítadlo kilometrov)>: zobrazenie celkovej vzdialenosti prejdenej s eBike (nedá sa resetovať)
– <Trip distance (Ujdená vzdialenosť)>: vzdialenosť prejdená od posledného resetu
Pri prepínaní v zobrazovaní funkcie stláčajte tlačidlo i (1)
na palubnom počítači alebo tlačidlo i (10) na ovládacej
jednotke dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaná funkcia.
Na resetovanie <Trip distance (Ujdená vzdialenosť)>,
<Trip time (Doba jazdy)> a <Avg. speed (Priemerná rýchlosť)> prejdite na jednu z týchto troch funkcií a potom držte
stlačené tlačidlo RESET (6) dovtedy, kým sa zobrazenie nenastaví na nulu. Týmto krokom sa resetujú aj ostatné dve
funkcie.
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Na výber sú nasledujúce základné nastavenia:
– <– Clock + (Hodiny)>: Môžete nastaviť aktuálny čas. Dlhšie tlačenie na nastavovacie tlačidlá zrýchli zmenu času.
– <– Wheel circum. + (Obvod kolesa)>: Túto výrobcom
vopred nastavenú hodnotu môžete zmeniť o ±5 %. Táto
položka menu sa zobrazí len vtedy, ak sa palubný počítač
nachádza v držiaku.
– <– English + (Angličtina)>: Môžete zmeniť jazyk zobrazenia textu. Na výber sú nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, taliančina, portugalčina, švédčina,
holandčina a dánčina.
– <– Unit km/mi + (Jednotka km/míle)>: Rýchlosť
a vzdialenosť môžete zobraziť v kilometroch alebo míľach.
– <– Time format + (Formát času)>: Čas môžete nechať
zobraziť v 12-hodinovom alebo v 24-hodinovom formáte.
– <– Shift recom. on + (Návrh preradenia zap)>/<– Shift
recom. off + (Návrh preradenia vyp)>: Môžete zapnúť
alebo vypnúť zobrazenie odporúčania preraďovania.
– <Power-on hours (Počet hodín prevádzky)>: Zobrazenie celkového času jazdy s eBike (nie je možné zmeniť)
– <Displ. vx.x.x.x>: Verzia softvéru displeja.
– <DU vx.x.x.x>: Verzia softvéru pohonnej jednotky. Táto
položka menu sa zobrazí len vtedy, ak sa palubný počítač
nachádza v držiaku.
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– <DU SN xxxxxxx/xxx>: Sériové číslo pohonnej jednotky.
Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, ak sa palubný počítač nachádza v držiaku.
– <DU PN xxxxxxxxxx>: Typové číslo dielu pohonnej
jednotky. Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, ak sa
palubný počítač nachádza v držiaku a pohonná jednotka
poskytuje typové číslo dielu.
– <Service MM/YYYY>: Táto položka menu sa zobrazí iba
vtedy, keď výrobca bicykla stanovil pevný termín servisu.
– <Serv. xx km/mi>: Táto položka menu sa zobrazí iba vtedy, keď výrobca bicykla stanovil termín servisu po dosiahnutí istého jazdného výkonu.
– <Bat. vx.x.x.x>: Verzia softvéru akumulátora. Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, ak sa palubný počítač nachádza v držiaku. Pri používaní 2 akumulátorov sú uvedené za sebou verzie softvéru obidvoch akumulátorov.
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: Typové číslo dielu akumulátora
eBike. Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, ak sa palubný počítač nachádza v držiaku a akumulátor eBike poskytuje typové číslo dielu. Pri používaní 2 akumulátorov
sú uvedené za sebou verzie softvéru obidvoch akumulátorov.

– <Cha. vx.x.x.x>: Verzia softvéru nabíjačky, ktorou bol
nabíjaný akumulátor eBike. Zobrazí sa to iba vtedy, keď
nabíjačka poskytuje verziu softvéru.
– Ak je eBike vybavený systémom ABS, zobrazí sa takisto
verzia softvéru, sériové číslo a typové číslo dielu ABS.

Zobrazenie kódu chyby
Komponenty systému eBike sa nepretržite automaticky kontrolujú. Ak sa zistí chyba, na zobrazení textu sa zobrazí zodpovedajúci chybový kód (d).
Na štandardný displej sa vrátite stlačením ľubovoľného
tlačidla na palubnom počítači (3) alebo na ovládacej jednotke (9).
V závislosti od druhu chyby sa prípadne automaticky vypne
pohon. Naďalej je však možná ďalšia jazda bez podpory pohonu. Pred ďalšími jazdami by sa mal eBike skontrolovať.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Kód

Príčina

Pomoc

410

Jedno alebo viaceré tlačidlá palubného
počítača sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

414

Problém spojenia ovládacej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

418

Jedno alebo viaceré tlačidlá ovládacej
jednotky sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

419

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

422

Problém spojenia pohonnej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

423

Problém spojenia akumulátora eBike

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

424

Komunikačná chyba medzi komponentmi Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

426

Interná chyba prekročenia času

430

Interný akumulátor palubného počítača je Nabite palubný počítač (v držiaku alebo cez USB prípojku)
vybitý (nie pri BUI350)

431

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

440

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

450

Interná softvérové chyba

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

460

Chyba USB prípojky

Odoberte kábel z USB prípojky palubného počítača. Ak problém
pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

490

Interná chyba palubného počítača

Dajte skontrolovať palubný počítač

500

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

502

Chyba v osvetlení bicykla

Skontrolujte svetlo a príslušné káble. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

Bosch eBike Systems

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike. V tomto chybovom stave nie je možné zobraziť alebo upraviť v menu základných nastavení obvod pneumatiky.
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Slovenčina – 6
Kód

Príčina

Pomoc

503

Chyba snímača rýchlosti

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

504

Rozpoznaná manipulácia so signálom
rýchlosti.

Skontrolujte a prípadne nastavte polohu špicového magnetu.
Skontrolujte, či bicyklom niekto nemanipuloval (tuning). Podpora
pohonu sa zníži.

510

Interná chyba snímača

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

511

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

530

Chyba akumulátora

Vypnite eBike, vyberte akumulátor eBike a znova vložte akumulátor
eBike. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

531

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

540

Chyba teploty

eBike sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu. Vypnite
systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo
nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

550

Bol rozpoznaný neprípustný spotrebič.

Odstráňte spotrebič. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva,
kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

580

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

591

Chyba autentifikácie

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

592

Nekompatibilný komponent

Použite kompatibilný displej. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

593

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

595, 596

Chyba komunikácie

Skontrolujte káblové rozvody k prevodovke a reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

602

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

603

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

605

Chyba teploty akumulátora

Akumulátor sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu.
Vypnite systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

606

Externá chyba akumulátora

Skontrolujte zapojenie káblov. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

610

Chyba napätia akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

620

Chyba nabíjačky

Vymeňte nabíjačku. Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

640

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

655

Hromadná chyba akumulátora

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

656

Chyba verzie softvéru

Kontaktujte vášho predajcu eBike Bosch, aby vykonal aktualizáciu
softvéru.
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Kód

Príčina

Pomoc

7xx

Chyba na komponentoch iných výrobcov
(tretích strán)

Dodržiavajte údaje v návode na obsluhu príslušného výrobcu komponentu.

800

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

810

Nezrozumiteľné signály na snímači rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

820

Chyba na vedení k prednému snímaču
rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

821 ... 826

Nezrozumiteľné signály na prednom snímači rýchlosti kolesa

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese
830

Chyba na vedení k zadnému snímaču rých- Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
losti kolesa

831
833 ... 835

Nezrozumiteľné signály na zadnom snímači rýchlosti kolesa
Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

840

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

850

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

860, 861

Chyba elektrického napájania

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

889

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

890

Kontrolka ABS je chybná alebo chýba. ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
môže byť nefunkčné.

žiadne
zobrazenie

Interná chyba palubného počítača

Reštartujte systém eBike vypnutím a opätovným zapnutím.

Údržba a servis

u

Údržba a čistenie

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia

Žiadne komponenty vrátane pohonnej jednotky sa nesmú
ponoriť do vody alebo čistiť vysokotlakovým čističom.
Na čistenie vášho palubného počítača použite mäkkú, len
vodou navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Výrobca alebo predajca bicyklov môže navyše na výpočet
termínu servisu používať jazdný výkon a/alebo časový úsek.
V takomto prípade vám palubný počítač po každom zapnutí
zobrazí termín servisu oznamom v trvaní 4 s.
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.
Bosch eBike Systems

Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom systému eBike a jeho
komponentov, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Preprava
u
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Keď svoj eBike veziete mimo vášho auta, napr. na
nosiči batožiny, odoberte palubný počítač a akumulátor systému eBike, aby ste zabránili poškodeniam.
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Likvidácia
Pohonná jednotka, palubný počítač vrát.
ovládacej jednotky, akumulátor, snímač rýchlosti, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať
na ekologickú recykláciu.
Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.
Už nepoužiteľné komponenty Bosch eBike odovzdajte autorizovanému predajcovi bicyklov.
Právo na zmeny je vyhradené.
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Varnostna opozorila

(14) Zaskočni mehanizem za računalnik
(15) Zaporni vijak računalnika
Polnilni kabel USB (mikro A – mikro B)A)

Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude poškodbe.

A) ni prikazano, na voljo kot pribor

Prikazi računalnika

Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
u Ne dovolite, da prikazovalnik računalnika odvrne vašo
pozornost. Če niste osredotočeni na promet, obstaja
tveganje nesreče. Če želite v računalnik vnesti podatke, ki
presegajo raven podpore, najprej ustavite in nato vnesite
ustrezne podatke.
u Računalnika ne uporabljajte kot ročaj. Če boste
električno kolo dvigali za računalnik, ga lahko tako
poškodujete, da ga ne bo več možno popraviti.
u Preberite in upoštevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo električnega kolesa.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Tehnični podatki

Opis izdelka in njegovega delovanja
Namenska uporaba

Računalnik

Intuvia

Koda izdelka

BUI255

Najv. polnilni tok
priključka USB.

mA

500

Polnilna napetost
priključka USB

V

5

Polnilni kabel USB A)

Računalnik Intuvia je namenjen upravljanju Boschevega
sistema eBike in prikazu podatkov o vožnji.
Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.

1 270 016 360

Delovna temperatura

°C

–5 ... +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 ... +40

Polnilna temperatura

°C

0 ... +40

V
mAh

3,7
230

Notranja litij-ionska
akumulatorska baterija

Komponente na sliki

Vrsta zaščite B)

Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
Vsi prikazi komponent kolesa (z izjemo pogonske enote,
računalnika z upravljalno enoto, senzorja hitrosti ter
ustreznih nosilcev) so shematski in se lahko razlikujejo od
vašega električnega kolesa.
(1) Tipka za prikaz i
(2) Tipka za luči kolesa
(3) Računalnik
(4) Držalo računalnika
(5) Tipka za vklop/izklop računalnika
(6) Tipka za ponastavitev RESET
(7) Priključek USB
(8) Zaščitni pokrovček priključka USB
(9) Upravljalna enota
(10) Tipka za prikaz i na upravljalni enoti
(11) Tipka za zmanjšanje podpore/listanje navzdol –
(12) Tipka za povečanje podpore/listanje navzgor +
(13) Tipka za pomoč pri potiskanju WALK

Bosch eBike Systems

Prikaz za podporo pogonske enote
Prikaz ravni podpore
Prikaz za osvetlitev
Prikaz besedila
Prikaz vrednosti
Prikaz hitrosti
Priporočilo za spremembo prestave: višja prestava
Priporočilo za spremembo prestave: nižja prestava
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije

Teža, pribl.

IP 54 (zaščita pred
prahom in škropljenjem
vode)
kg

0,15

A) Ni v standardnem obsegu dobave
B) Zaprt pokrov priključka USB
Boschev sistem eBike uporablja FreeRTOS
(glejte http://www.freertos.org).

Namestitev
Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske
baterije
Za namestitev in odstranitev akumulatorske baterije
električnega kolesa preberite in upoštevajte navodila za
uporabo akumulatorske baterije.

Namestitev in odstranitev računalnika
(glejte sliko A)
Za namestitev računalnik (3) od spredaj potisnite v nosilec
(4).

33
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Slovenščina – 2
se sistem eBike in posledično tudi akumulatorska baterija
zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopita.

Za odstranitev računalnika (3) pritisnite na zaporni
mehanizem (14) in računalnik povlecite iz nosilca (4).
u Ko električno kolo parkirate, odstranite računalnik.
Računalnik lahko v držalu zavarujete tako, da ga ni mogoče
odstraniti. V ta namen odstranite nosilec (4) s krmila.
Računalnik namestite v nosilec. Zaporni vijak (15) (navoj
M3, dolžina 8 mm) s spodnje strani privijte v za to predviden
navoj na nosilcu. Nosilec ponovno namestite na krmilo.
Opomba: zaporni vijak ni zaščita pred krajo.

eShift (dodatna oprema)
eShift pomeni vključitev elektronskih prestavnih sistemov v
sistem eBike. Komponente eShift je proizvajalec električno
povezal s pogonsko enoto. Upravljanje elektronskih
prestavnih sistemov je opisano v posebnih navodilih za
uporabo.

Napajanje računalnika

Delovanje

Če je računalnik nameščen v držalo (4) in če je na električno
kolo nameščena zadostno napolnjena akumulatorska
baterija ter je sistem eBike vklopljen, računalnik napaja
akumulatorska baterija električnega kolesa.
Če računalnik ni nameščen v držalu (4), računalnik napaja
notranja akumulatorska baterija. Če je notranja
akumulatorska baterija ob vklopu računalnika slabo
napolnjena, se za 3 sekunde prikaže <Attach to bike
(Priključitev na kolo)> na prikazu besedila (d). Nato se
računalnik ponovno izklopi.
Za polnjenje notranje akumulatorske baterije računalnik
ponovno namestite v držalo (4) (kadar je na električnem
kolesu nameščena akumulatorska baterija). Vklopite
akumulatorsko baterijo električnega kolesa z ustrezno tipko
za vklop/izklop (glejte navodila za uporabo akumulatorske
baterije).
Računalnik lahko napolnite tudi prek priključka USB. V ta
namen odprite pokrov (8). Povežite priključek USB (7)
računalnika s primernim kablom USB z navadnim
polnilnikom USB ali priključkom USB osebnega računalnika
(polnilna napetost 5 V, maks. polnilni tok. 500 mA). Na
prikazu besedila (d) računalnika se izpiše <USB connected
(USB povezan)>.

Pogoji
Sistem eBike je mogoče vklopiti le, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Nameščena je zadostno napolnjena akumulatorska
baterija (glejte navodila za uporabo akumulatorske
baterije).
– Računalnik je pravilno nameščen v držalo (glejte
„Namestitev in odstranitev računalnika (glejte sliko A)“,
Stran Slovenščina – 1).
– Senzor hitrosti je priključen pravilno (glejte navodila za
uporabo pogonske enote).

Vklop/izklop sistema eBike
Za vklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Če je računalnik ob vstavljanju v držalo že vklopljen, se
sistem eBike vklopi samodejno.
– Ko sta nameščena računalnik in akumulatorska baterija
električnega kolesa, pritisnite tipko za vklop/izklop
računalnika.
– Ko je računalnik nameščen, pritisnite tipko za vklop/
izklop akumulatorske baterije električnega kolesa (pri
nekaterih proizvajalcih koles dostop do tipke za vklop/
izklop akumulatorske baterije ni mogoč; glejte navodila za
uporabo akumulatorske baterije).
Pogon se vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala (razen pri
vklopljeni funkciji pomoči pri potiskanju ali če je raven
podpore nastavljena na OFF). Moč motorja je odvisna od
ravni podpore, ki je nastavljena v računalniku.
Ko v načinu običajnega delovanja nehate poganjati pedala ali
ko dosežete hitrost 25/45 km/h, električno kolo preneha
pomagati pri poganjanju. Pogon se ponovno samodejno
vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala in je hitrost manjša
od 25/45 km/h.

Vklop/izklop računalnika
Za vklop računalnika pritisnite tipko za vklop/izklop (5).
Računalnik lahko (če je notranja akumulatorska baterija
ustrezno napolnjena) vklopite tudi, kadar ni vstavljen v
držalo.
Za izklop računalnika pritisnite tipko za vklop/izklop (5).
Če računalnik ni vstavljen v držalo, se po 1 minuti, če ni bila
pritisnjena nobena tipka, zaradi varčevanja z energijo
samodejno izklopi.
u Če električnega kolesa ne boste uporabljali več
tednov, računalnik odstranite iz držala. Računalnik
shranjujte na suhem in pri sobni temperaturi.
Akumulatorsko baterijo računalnika je treba redno polniti
(najpozneje na vsake tri mesece).

Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Pritisnite tipko za vklop/izklop računalnika.
– Akumulatorsko baterijo električnega kolesa izklopite s
tipko za vklop/izklop (nekateri proizvajalci električnih
koles ne omogočijo dostopa do tipke za vklop/izklop
akumulatorske baterije; glejte navodila za uporabo
akumulatorske baterije).
– Računalnik odstranite iz držala.
Če pribl. 10 minut ni zaznano delovanje pogona električnega
kolesa (npr. ker električno kolo stoji) in ne pritisnete nobene
tipke na računalniku ali upravljalni enoti električnega kolesa,
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Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske
baterije
Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije (i) kaže
stanje napolnjenosti akumulatorske baterije električnega
kolesa in ne notranje akumulatorske baterije računalnika.
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije električnega
kolesa prikazujejo tudi LED-diode na akumulatorski bateriji.
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Na prikazu (i) vsaka črtica ustreza približno 20 %
napolnjenosti:
Akumulatorska baterija električnega kolesa je
povsem napolnjena.
Akumulatorsko baterijo električnega kolesa je
treba napolniti.
LED-diode prikaza stanja napolnjenosti na
akumulatorski bateriji ugasnejo. Napolnjenost
je premajhna za podporo pogona. Podpora se
bo postopoma izklopila. Preostala energija je
na voljo za luč kolesa in računalnik, prikaz
utripa. Napolnjenost akumulatorske baterije
električnega kolesa zadostuje še za približno
2 uri delovanja luči na kolesu. Drugi porabniki
(npr. samodejni menjalnik, polnjenje zunanjih
naprav na priključku USB) pri tem niso
upoštevani.
Če računalnik odstranite iz držala (4), se shrani nazadnje
prikazano stanje napolnjenosti akumulatorske baterije. Če
električno kolo poganjata dve akumulatorski bateriji, je pri
stanju napolnjenosti akumulatorske baterije (i) prikazano
stanje napolnjenosti obeh akumulatorskih baterij.
OFF
Če se na električnem kolesu z dvema
MPH akumulatorskima baterijama polnita obe
KM/H
akumulatorski bateriji, je na
prikazovalniku naveden napredek
polnjenja obeh akumulatorskih baterij
(na sliki se polni leva akumulatorska
baterija). Po utripajočem prikazu na
akumulatorski bateriji lahko vidite, katera
od obeh akumulatorskih baterij se
trenutno polni.

– SPORT/eMTB:
SPORT: zmogljiva podpora za športno vožnjo po
hribovitih poteh ter za vožnjo po mestu
eMTB: optimalna podpora na vsakem terenu, športno
speljevanje, izboljšana dinamika, izjemna zmogljivost
(eMTB je na voljo le v kombinacijah s pogonskimi enotami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX in BDU480 CX.
Morebiti je potrebna tudi posodobitev programske
opreme.)
– TURBO: največja podpora vse do hitrega poganjanja
pedalov za športno vožnjo
Za povečanje ravni podpore tipko + (12) na upravljalni enoti
pritiskajte, dokler se na prikazu (b) ne pojavi želena raven
podpore. Za znižanje ravni podpore uporabite tipko – (11).
Na prikazovalniku se izpiše moč motorja (a). Največja moč
motorja je odvisna od izbrane ravni podpore.
Če računalnik odstranite iz nosilca (4), se shrani nazadnje
prikazana raven podpore, prikaz (a) moči motorja ostane
prazen.

Kombinacija sistema eBike in menjalnika
Menjalnik tudi z električnim pogonom uporabljajte kot pri
običajnem kolesu (upoštevajte navodila za uporabo
električnega kolesa).
Ne glede na vrsto menjalnika je priporočljivo, da med
menjavanjem prestav za kratek čas prenehate poganjati
pedala. Tako olajšate prestavljanje in zmanjšate obrabo
pogonskega sklopa.
Z izbiro pravilne prestave lahko ob enaki uporabi moči
povečate hitrost in prestavo.
Zaradi tega upoštevajte priporočila za menjavo prestav, ki se
izpisujejo na prikazovalniku s prikazoma (g) in (h). Če je
izpisan prikaz (g), izberite višjo prestavo z nižjo frekvenco
poganjanja. Če je izpisan prikaz (h), izberite nižjo prestavo z
višjo frekvenco poganjanja.

Nastavitev ravni podpore
Na upravljalni enoti (9) lahko nastavite raven podpore
pogona pri poganjanju električnega kolesa. Raven podpore
lahko kadar koli spremenite, tudi med vožnjo.
Opomba: pri nekaterih izvedbah je raven podpore
tovarniško nastavljena in je ni mogoče spreminjati. Prav tako
je mogoče, da je na voljo manj ravni podpore, kot je
navedeno.

Vklop/izklop luči na kolesu
Pri izvedbah, pri katerih sistem eBike napaja vozno luč, je
mogoče prek računalnika s tipko za luči kolesa (2) sočasno
vklopiti in izklopiti sprednjo in zadnjo luč.
Pred vsako vožnjo preverite delovanje luči kolesa.
Pri vklopu luči se na prikazu besedila (d) za pribl. 1 s
prikaže <Lights on (Luči vključene)>, pri izklopu pa
napis <Lights off (Luči izključene)>. Pri vklopljeni luči je
prikazan simbol luči (c).
Računalnik shrani stanje luči in glede na shranjeno stanje po
ponovnem zagonu sistema vklopi luč.
Vklop in izklop luči na kolesu ne vpliva na osvetlitev
prikazovalnika.

Na voljo so največ naslednje ravni podpore:
– OFF: podpora motorja je izklopljena, električno kolo je
mogoče uporabljati kot običajno kolo s poganjanjem
pedalov. Pomoči pri potiskanju na tej ravni podpore ni
mogoče vklopiti.
– ECO: učinkovita podpora za največjo zmogljivost in
največji domet
– TOUR: enakomerna podpora za turne vožnje z velikim
dometom

Vklop/izklop pomoči pri potiskanju
Pomoč pri potiskanju vam olajša potiskanje električnega
kolesa. Ko je ta funkcija vključena, je hitrost odvisna od
izbrane prestave in lahko doseže največ 6 km/h. Če je
izbrana nižja prestava, je nižja tudi hitrost pri vklopljeni
funkciji pomoči pri potiskanju (pri polni moči).
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– <Odometer (Števec vrtljajev)>: prikaz skupne razdalje,
ki ste jo prevozili z električnim kolesom (ni ponastavljivo)
– <Trip distance (Razdalja potovanja)>: razdalja, ki ste jo
prevozili od zadnje ponastavitve
Za menjavo prikazatipko i (1) na računalniku ali tipko i (10)
na upravljalni enoti pritiskajte, dokler se ne prikaže želena
funkcija.
Za ponastavitev možnosti <Trip distance (Razdalja
potovanja)>, <Trip time (Čas vožnje)> in <Avg. speed
(Povpr. hitrost)> odprite eno od teh možnosti in nato držite
tipko RESET (6), dokler se prikaz ne ponastavi na nič. S tem
so ponastavljene tudi vrednosti obeh drugih funkcij.
Za ponastavitev prikaza <Max. speed (Najv. hitrost)>
odprite to funkcijo in pritiskajte tipko RESET (6), dokler se
prikaz ne ponastavi na nič.
Za ponastavitev prikaza <Range (Območje)> odprite to
funkcijo in pritiskajte tipko RESET (6), dokler se prikaz ne
ponastavi na tovarniško nastavitev.
Če računalnik odstranite iz držala (4), ostanejo vse vrednosti
funkcij shranjene in jih je mogoče ponovno prikazati.

Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
Za vklop pomoči pri potiskanju kratko pritisnite tipko WALK
na računalniku. V 3 sekundah po vklopu pritisnite tipko + in
jo pridržite. Pogon električnega kolesa se vklopi.
Opomba: pomoči pri potiskanju na ravni podpore OFF ni
mogoče vklopiti.
u

Pomoč pri potiskanju se izklopi v naslednjih primerih:
– izpust tipke +,
– kolesi električnega kolesa blokirata (npr. zaradi zaviranja
ali trka ob oviro),
– prekoračena hitrost 6 km/h.
Način delovanja pomoči pri potiskanju je predmet
nacionalnih predpisov, zaradi česar se lahko razlikuje od
zgornjega opisa oz. je lahko izklopljen.

Napajanje zunanjih naprav prek priključka USB
S priključkom USB lahko upravljate oz. polnite večino
naprav, ki jih je mogoče polniti prek priključka USB (npr.
različne mobilne telefone).
Pogoj za napajanje je, da je sta na električnem kolesu
nameščena računalnik in zadostno napolnjena
akumulatorska baterija.
Odprite zaščitni pokrovček (8) priključka USB na
računalniku. S kablom za polnjenje USB mikro A – mikro B (ki
vam je na voljo pri prodajalcu Boschevih električnih koles)
povežite priključek USB zunanje naprave z vhodom USB (7)
na računalniku.
Ko porabnik izklopite, morate priključek USB ponovno
skrbno pokriti z zaščitnim pokrovčkom (8).
Povezava USB ni vodoodporna vtična zveza. Pri vožnji v
dežju ne sme biti priključena nobena zunanja naprava,
priključek USB pa mora biti popolnoma pokrit z zaščitnim
pokrovčkom (8).
Pozor: priključeni porabniki lahko zmanjšajo domet
električnega kolesa.

Prikaz/prilagoditev osnovnih nastavitev
Osnovne nastavitve lahko prikažete in spreminjate ne glede
na to, ali je računalnik nameščen v držalo (4) ali ne. Nekatere
nastavitve je mogoče videti in spreminjati le, ko je računalnik
nameščen. Glede na opremo električnega kolesa lahko
manjkajo nekatere točke menija.
Za dostop do menija osnovnih nastavitev držite tipko RESET
(6) in tipko i (1), dokler se na prikazu besedila (d) ne izpiše
<Configuration (Nastavitve)>.
Za preklop med osnovnimi nastavitvami tipko i (1) na
računalniku pritiskajte, dokler se ne prikaže želena osnovna
nastavitev. Če je računalnik nameščen v držalo (4), lahko
pritisnete tudi tipko i (10) na upravljalni enoti.
Če želite spreminjati osnovne nastavitve, pritisnite za
zmanjšanje oz. listanje navzdol tipko za vklop/izklop (5)
poleg prikaza – za povečanje oz. listanje navzgor pa tipko za
luč – (2) poleg prikaza +. Če je računalnik nameščen v držalo
(4), potem lahko spremembo izvedete tudi s tipkama – (11)
in + (12) na upravljalni enoti.
Če želite zapustiti funkcijo in shraniti spremenjeno
nastavitev, pritisnite tipko RESET (6) in jo držite 3 sekunde.

Prikazi in nastavitve računalnika

Na izbiro imate naslednje osnovne nastavitve:
– <– Clock + (ura)>: nastavitev trenutnega časa. Če boste
na tipke za nastavitev pritisnili za dlje časa, boste izbiro
časa pospešili.
– <– Wheel circum. + (obseg kolesa)>: vrednost, ki jo je
prednastavil proizvajalec, lahko spremenite za ±5 %. Ta
menijska točka je prikazana le, ko je računalnik nameščen
v držalo.
– <– English + (Angleščina)>: spreminjate lahko jezik
prikaza besedila. Na izbiro imate naslednje jezike:
nemščina, angleščina, francoščina, španščina,
italijanščina, portugalščina, švedščina, nizozemščina in
danščina.
– <– Unit km/mi + (Enota km/mi)>: nastavite lahko
hitrost in razdaljo v kilometrih ali miljah.

Prikazi za hitrost in razdalje
Na prikazu hitrosti (f) je vedno prikazana trenutna hitrost.
Na prikazu delovanja (kombinacija prikaza besedila (d) in
prikaza vrednosti (e)) so na voljo naslednje funkcije:
– <Clock (Ura)>: trenutni čas
– <Max. speed (Najv. hitrost)>: največja hitrost, ki je bila
dosežena od zadnje ponastavitve
– <Avg. speed (Povpr. hitrost)>: povprečna hitrost, ki je
bila dosežena od zadnje ponastavitve
– <Trip time (Čas vožnje)>: čas vožnje od zadnje
ponastavitve
– <Range (Območje)>: predviden doseg trenutno
razpoložljive energije akumulatorske baterije (če ostanejo
pogoji enaki, npr. raven podpore, profil poti itd.)
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– <– Time format + (Oblika zapisa časa)>: izberete lahko
način prikaza časa v 12-urnem ali 24-urnem formatu.
– <– Shift recom. on + (Prip. menjave prestave vklj.)>/
<– Shift recom. off + (Prip. menjave prestave izklj.)>:
tu lahko vklopite oz. izklopite prikaz priporočila za
spremembo prestave.
– <Power-on hours (Prikaz števca obratovalnih ur)>:
prikaz celotnega trajanja kolesarjenja z električnim
kolesom (ni ponastavljivo)
– <Displ. vx.x.x.x>: različica programske opreme
prikazovalnika.
– <DU vx.x.x.x>: različica programske opreme pogonske
enote. Ta menijska točka je prikazana le, ko je računalnik
nameščen v držalo.
– <DU SN xxxxxxx/xxx>: serijska številka pogonske enote.
Ta menijska točka je prikazana le, ko je računalnik
nameščen v držalo.
– <DU PN xxxxxxxxxx>: številka delnega tipa pogonske
enote. Ta menijska točka je prikazana le, ko je računalnik
nameščen v držalo in če pogonska enota omogoča
številko delnega tipa.
– <Service MM/YYYY>: ta točka menija se prikaže, ko
proizvajalec koles določi datum servisa.
– <Serv. xx km/mi>: ta točka menija se prikaže, ko
proizvajalec koles po določenem času delovanja kolesa
določi datum servisa.
– <Bat. vx.x.x.x>: različica programske opreme
akumulatorske baterije. Ta menijska točka je prikazana le,
ko je računalnik nameščen v držalo. Če uporabljate
2 akumulatorski bateriji, se zaporedoma prikažeta
različici programske opreme obeh akumulatorskih baterij.

– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: številka delnega tipa
akumulatorske baterije električnega kolesa. Ta menijska
točka je prikazana le, ko je računalnik nameščen v držalo
in če akumulatorska baterija električnega kolesa omogoča
številko delnega tipa. Če uporabljate 2 akumulatorski
bateriji, se zaporedoma prikažeta različici programske
opreme obeh akumulatorskih baterij.
– <Cha. vx.x.x.x>: različica programske opreme polnilnika
za polnjenje akumulatorske baterije električnega kolesa.
Različica programske opreme je prikazana le, če to
polnilnik omogoča.
– Če je električno kolo opremljeno s sistemom ABS, se
prikažejo tudi različica programske opreme, serijska
številka in številka delnega tipa ABS.

Prikaz kode napake
Komponente sistema eBike se ves čas samodejno
preverjajo. Če pride do napake, se na prikazu besedila (d)
izpiše ustrezna koda napake.
Pritisnite poljubno tipko na računalniku (3) ali na upravljalni
enoti (9), da se vrnete na standardni prikaz.
Pogon se glede na vrsto napake po potrebi samodejno
izklopi. Kljub temu je mogoče vedno nadaljevati vožnjo brez
podpore pogona. Pred nadaljnjimi vožnjami je treba
električno kolo preveriti.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Koda

Vzrok

Ukrepi

410

Ena ali več tipk računalnika je blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

414

Težava pri povezovanju upravljalne enote Poskrbite za pregled priključkov in povezav

418

Ena ali več tipk upravljalne enote je
blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

419

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

422

Težava s povezavo pogonske enote

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

423

Težava s povezavo akumulatorske baterije Poskrbite za pregled priključkov in povezav
električnega kolesa

424

Napaka v komunikaciji med
komponentami

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

426

Notranja napaka prekoračitve časa

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles. Ko je
prisotna ta napaka, v meniju osnovnih nastavitev ni mogoče
odpreti in nastaviti obsega pnevmatik.

430

Notranja akumulatorska baterija
računalnika je prazna (ne pri BUI350)

Napolnite računalnik (v nosilcu ali prek USB-priključka)

431

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

440

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

Bosch eBike Systems

37

1 270 020 XBI | (11.03.2020)

Slovenščina – 6
Koda

Vzrok

Ukrepi

450

Notranja napaka programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

460

Napaka na USB-priključka

Odstranite kabel iz USB-priključka na računalniku. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

490

Notranja napaka računalnika

Poskrbite za pregled računalnika

500

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

502

Napaka luči na kolesu

Preverite luč in pripadajoče kable. Ponovno zaženite sistem. Če je
težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

503

Napaka senzorja hitrosti

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

504

Zaznana je bila napaka signala hitrosti.

Preverite položaj magneta na naperi in ga po potrebi popravite.
Preverite, ali je prišlo do napake (Tuning). Podpora za pogon se
zmanjša.

510

Notranja napaka senzorja

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

511

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

530

Napaka akumulatorske baterije

Izklopite električno kolo, odstranite akumulatorsko baterijo
električnega kolesa in jo ponovno vstavite. Ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

531

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

540

Napaka temperature

Električno kolo je zunaj dovoljenega temperaturnega območja.
Izklopite sistem eBike, da pogonsko enoto ohladite ali segrejete na
dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

550

Zaznan je bil nedovoljen porabnik.

Odstranite porabnik. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

580

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

591

Napaka pri preverjanju pristnosti

Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

592

Nezdružljiva komponenta

Namestite združljiv prikazovalnik. Če je težava še vedno prisotna,
se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

593

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

595, 596

Napaka v komunikaciji

Preverite električno napeljavo do menjalnika in ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

602

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

603

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.
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Slovenščina – 7
Koda

Vzrok

Ukrepi

605

Napaka temperature akumulatorske
baterije

Akumulatorska baterija je zunaj dovoljenega temperaturnega
območja. Izklopite sistem eBike, da akumulatorsko baterijo
ohladite ali segrejete na dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

606

Zunanja napaka akumulatorske baterije

Preverite ožičenje. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno
prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih
koles.

610

Napaka napetosti akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

620

Napaka polnilnika

Zamenjajte polnilnik. Obrnite se na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

640

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

655

Večkratna napaka akumulatorske baterije Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

656

Napaka različice programske opreme

Obrnite se na svojega trgovca za Boschev sistem eBike,
da bo posodobil programsko opremo.

7xx

Napaka pri komponentah drugih
proizvajalcev

Upoštevajte navedbe v navodilih za uporabo proizvajalca
komponente.

800

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

810

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

820

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
sprednjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

821 ... 826

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
sprednjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
830

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
zadnjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

831
833 ... 835

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
zadnjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
840

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

850

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

860, 861

Napaka v napajanju

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

870, 871
880
883 ... 885

Napaka v komunikaciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

Bosch eBike Systems

39

1 270 020 XBI | (11.03.2020)

Slovenščina – 8
Koda

Vzrok

Ukrepi

889

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

890

Opozorilna lučka je pokvarjena ali manjka; Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.
sistem ABS morda ne deluje.

ni
prikaza

Notranja napaka računalnika

Ponovno zaženite sistem eBike tako, da ga izklopite in ponovno
vklopite.

Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Nobene komponente, vključno s pogonsko enoto, ne
potopite v vodo in je ne čistite z vodo pod pritiskom.
Za čiščenje računalnika uporabljajte mehko krpo, ki ste jo
navlažili z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Vsaj enkrat letno poskrbite za tehnični pregled sistema eBike
(npr.: mehanski deli, posodobitev programske opreme).
Dodatno lahko proizvajalec kolesa ali prodajalec kolesa
termin servisa določi na podlagi časa delovanja in/ali
časovnega obdobja. V tem primeru vam računalnik po
vsakem vklopu 4 sekunde prikazuje datum termina za servis.
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji o sistemu eBike in njegovih komponentah
se obrnite na pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Transport
u

Če električnega kolesa ne prevažate v avtomobilu,
ampak npr. na prtljažniku za kolo, snemite računalnik
in akumulatorsko baterijo, da tako preprečite
poškodbe.

Odlaganje
Pogonsko enoto, računalnik z upravljalno
enoto, akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti,
pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno
recikliranje.
Električnih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
Neuporabne komponente Boschevega električnega kolesa
oddajte pooblaščenemu prodajalcu koles.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
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Purion
BUI215

cs Původní návod k obsluze
sk Pôvodný návod na obsluhu
sl Originalna navodila za uporabo

43

2|

(a)
(b)
(c)
(j)

(d)
(e)

(i)

(h)

(g)

(f)

(8) (9)

(1)

(7)

LK
WA

(6)
(5)

(2)

(3)

(4)

1 207 020 XBP | (11.03.2020)

44

Bosch eBike Systems

|3

A

LK
WA

(3)
(4)

(10)

Bosch eBike Systems

45

1 207 020 XBP | (11.03.2020)

4|

1 207 020 XBP | (11.03.2020)

46

Bosch eBike Systems

Čeština – 1

Bezpečnostní upozornění

Zobrazení na palubním počítači

Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Dbejte na to, aby informace na palubním počítači
neodváděly vaši pozornost. Pokud se nesoustředíte
výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem
dopravní nehody. Pokud chcete zadávat do palubního
počítače údaje nad rámec změny úrovně podpory,
zastavte a zadejte příslušné údaje.
u Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.
u Jas displeje nastavte tak, abyste dobře viděli důležité
informace, jako rychlost nebo výstražné symboly.
Nesprávně nastavený jas displeje může způsobit
nebezpečné situace.

Technické údaje

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Ukazatel tachometru
Ukazatel jednotky km/h
Ukazatel jednotky mph
Ukazatel celkové vzdálenosti TOTAL
Ukazatel dojezdu RANGE
Ukazatel servisu
Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Ukazatel osvětlení
Ukazatel úrovně podpory/ukazatel hodnot
Ukazatel ujeté vzdálenosti TRIP

Palubní počítač

Purion

Kód výrobku

BUI215

Baterie A)

2 × 3 V CR2016

Provozní teplota

°C

−5 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

Stupeň ochrany B)

Hmotnost, cca

IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající
vodě)
kg

0,1

A) Doporučujeme používat baterie, které nabízí firma Bosch.
Můžete si je zakoupit u svého prodejce jízdního kola (objednací
číslo: 1 270 016 819).
B) Při zavřeném krytu USB
Systém Bosch eBike používá FreeRTOS
(viz http://www.freertos.org).

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Palubní počítač Purion je určený k řízení systému Bosch
eBike a pro zobrazování údajů o jízdě.
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.

Zobrazené součásti
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
Jednotlivá vyobrazení v tomto návodu k použití se mohou
v závislosti na vybavení vašeho elektrokola nepatrně lišit od
skutečného provedení.
(1) Tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače
(2) Tlačítko pomoci při vedení WALK
(3) Šroub pro upevnění palubního počítače
(4) Držák palubního počítače
(5) Tlačítko snížení podpory –
(6) Tlačítko zvýšení podpory +
(7) Displej
(8) Ochranná krytka zdířky USB
(9) Diagnostická zdířka USB (jen pro servisní účely)
(10) Kryt přihrádky baterie

Bosch eBike Systems
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Čeština – 2
Napájení palubního počítače
Palubní počítač je napájený pomocí dvou knoflíkových
baterií CR2016.

Provoz
Symboly a jejich význam
Symbol

Výměna baterií (viz obrázek A)
Když se na displeji palubního počítače zobrazí LOW BAT,
sejměte palubní počítač z řídítek tak, že vyšroubujete šroub
pro upevnění (3) palubního počítače. Pomocí vhodné mince
otevřete kryt přihrádky baterie (10), vyjměte vybité baterie
a vložte nové baterie typu CR2016. Baterie doporučené
firmou Bosch můžete zakoupit u svého prodejce jízdního
kola.
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
Znovu zavřete kryt přihrádky baterie a upevněte palubní
počítač pomocí upevňovacího šroubu (3) na řídítka
elektrokola.

Vysvětlení
Krátké stisknutí tlačítka (kratší než
1 sekunda)
Středně dlouhé stisknutí tlačítka (od
1 sekundy do 2,5 sekundy)
Dlouhé stisknutí tlačítka (delší než
2,5 sekundy)

Uvedení do provozu
Předpoklady
Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné
následující předpoklady:
– Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor (viz návod
k použití akumulátoru).
– Senzor rychlosti je správně připojený (viz návod k použití
pohonné jednotky).

Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení
Pomoc při vedení vám může usnadnit vedení elektrokola.
Rychlost při této funkci závisí na zařazeném převodovém
stupni a může být maximálně 6 km/h. Čím je zvolený
převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u funkce pomoci
při vedení (při plném výkonu).
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
Pro aktivaci pomoci při vedení krátce stiskněte tlačítko
WALK na palubním počítači. Po aktivaci stiskněte během 3 s
tlačítko + a držte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.
Upozornění: Pomoc při vedení nelze aktivovat při úrovni
podpory OFF.

Zapnutí/vypnutí systému eBike
Pro zapnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Při nasazeném akumulátoru systému eBike stiskněte
tlačítko zapnutí/vypnutí (1) palubního počítače.
– Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí akumulátoru systému
eBike (viz návod k použití akumulátoru).
Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě funkce
pomoci při vedení nebo při úrovni podpory OFF). Výkon
motoru se řídí podle úrovně podpory nastavené v palubním
počítači.
Jakmile v normální režimu přestanete šlapat nebo jakmile
dosáhnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike
se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
začnete šlapat a rychlost je nižší než 25/45 km/h.
Pro vypnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) palubního
počítače.
– Vypněte akumulátor eBike tlačítkem zapnutí/vypnutí
akumulátoru. (Možná jsou řešení výrobců jízdních kol,
u kterých není přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru.)
Po vypnutí se vypne i systém. Trvá to cca 3 sekundy.
Okamžité opětovné zapnutí je možné až po dokončení
vypnutí systému.
Pokud se elektrokolo přibližně 10 min nepohybuje
a nestisknete žádné tlačítko na palubním počítači, systém
eBike se z důvodu úspory energie automaticky vypne.
Upozornění: Když elektrokolo odstavíte, vždy systém eBike
vypněte.
Upozornění: Když jsou baterie palubního počítače vybité,
můžete přesto systém eBike zapnout pomocí akumulátoru
jízdního kola. Doporučujeme ale interní baterie co nejdříve
vyměnit, aby se zabránilo poškození.
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Pomoc při vedení se vypne, jakmile nastane jedna
z následujících skutečností:
– uvolníte tlačítko +,
– kola elektrokola se zablokují (např. zabrzděním nebo
nárazem na překážku),
– rychlost překročí 6 km/h.
Funkce pomoci při vedení podléhá specifickým předpisům
jednotlivých zemí, a může se proto od výše uvedeného
popisu lišit nebo být deaktivovaná.

Nastavení úrovně podpory
Na palubním počítači můžete nastavit, jak silně vám bude
pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň podpory lze
kdykoli změnit, i během jízdy.
Upozornění: U některých provedení je možné, že je úroveň
podpory přednastavená a nelze ji změnit. Je také možné, že
je na výběr menší počet úrovní podpory, než je zde uvedeno.
Maximálně jsou k dispozici následující úrovně podpory:
– OFF: Pomocný motor je vypnutý, elektrokolo se stejně
jako normální jízdní kolo pohání pouze šlapáním. Při této
úrovni podpory nelze aktivovat pomoc při vedení.
– ECO: Účinná podpora při maximální efektivitě, pro
maximální dojezd.
– TOUR: Rovnoměrná podpora, pro trasy s dlouhým
dojezdem.
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Čeština – 3
– SPORT/eMTB:
SPORT: Silná podpora, pro sportovní jízdu na hornatých
trasách a pro městský provoz.
eMTB: Optimální podpora v každém terénu, sportovní
jízda, zlepšená dynamika, maximální výkon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnými jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Případně může být nutná aktualizace softwaru.)
– TURBO: Maximální podpora až do vysokých frekvencí
šlapání, pro sportovní jízdu.
Pro zvýšení úrovně podpory krátce stiskněte tlačítko +
(6) na palubním počítači tolikrát, dokud se na ukazateli (i)
nezobrazí požadovaná úroveň podpory, pro snížení
stiskněte krátce tlačítko – (5).
Když je na ukazateli nastaveno TRIP, TOTAL nebo RANGE,
zobrazí se zvolená úroveň podpory jen krátce (cca
1 sekundu).

Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola
U provedení, u kterého je jízdní světlo napájené pomocí
systému eBike, lze středně dlouhým stisknutím tlačítka +
zapnout současně přední a zadní světlo. Pro vypnutí
osvětlení jízdního kola stiskněte dlouze tlačítko +.
Při zapnutém světle se zobrazí symbol osvětlení (h).
Vždy než vyjedete, zkontrolujte, zda správně funguje
osvětlení jízdního kola.
Palubní počítač uloží stav světla a po novém spuštění
případně aktivuje světlo podle uloženého stavu.
Zapnutí a vypnutí osvětlení jízdního kola nemá vliv na
podsvícení displeje.
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Čeština – 4

Zobrazení a nastavení palubního
počítače

Akce

Tlačítka Doba

Ukazatel TRIP, TOTAL, RANGE,
režimy podpory

–

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Zapnutí osvětlení jízdního kola

+

Ukazatel stavu nabití akumulátoru (g) ukazuje stav nabití
akumulátoru systému eBike. Stav nabití akumulátoru eBike
lze také zjistit podle LED na samotném akumulátoru.
Na ukazateli (g) odpovídá každý sloupeček v symbolu
akumulátoru přibližně 20 % kapacity:
Akumulátor systému eBike je úplně nabitý.

Vypnutí osvětlení jízdního kola

+

Resetování ujeté vzdálenosti

–+

Aktivace pomoci při vedení
Provedení pomoci při vedení

WALK
+

1.
2. libovolné

Přepnutí z kilometrů na míle

–

1. držet
2.

Zjištění verzí A)B)

–+

1. držet
2.

Nastavení jasu displejeC)

–+

1. držet
2.

Akumulátor systému eBike by se měl dobít.
LED ukazatele stavu nabití na akumulátoru
zhasnou. Kapacita pro podporu pohonu je
vypotřebovaná a podpora se pozvolna vypne.
Zbývající kapacita se použije pro osvětlení,
ukazatel bliká.

– nebo +
A) Systém eBike musí být vypnutý.
B) Informace se zobrazují jako běžící text.
C) Displej musí být vypnutý.

Kapacita akumulátoru systému eBike stačí ještě
přibližně na 2 hodiny osvětlení jízdního kola.

Ukazatele rychlosti a vzdálenosti
Na ukazateli tachometru (a) se neustále zobrazuje rychlost.
Na ukazateli (i) se standardně zobrazuje vždy poslední
nastavení. Opakovaným středně dlouhým stisknutím
tlačítka – se postupně zobrazuje ujetá vzdálenost TRIP,
celkový počet kilometrů TOTAL a dojezd akumulátoru
RANGE. (Krátkým stisknutím tlačítka – se úroveň podpory
sníží!)
Pro resetování ujeté vzdálenosti TRIP zvolte ujetou
vzdálenost TRIP a současně dlouze stiskněte tlačítka +
a –. Nejprve se na displeji zobrazí RESET. Když držíte obě
tlačítka dále stisknutá, nastaví se ujetá vzdálenost TRIP na 0.
Pro resetování dojezdu RANGE zvolte dojezd RANGE
a současně dlouze stiskněte tlačítka + a –. Nejprve se na
displeji zobrazí RESET. Když držíte obě tlačítka dále
stisknutá, nastaví se ujetá vzdálenost TRIP na 0.
Zobrazené hodnoty můžete přepnout z kilometrů na míle,
když podržíte stisknuté tlačítko – a krátce stisknete
tlačítko zapnutí/vypnutí (1) .
Pro účely údržby lze zjistit stavy verzí dílčích systémů a jejich
typová čísla, pokud dílčí systémy sdělují tyto informace
(v závislosti na dílčím systému). Při vypnutém systému
stiskněte současně tlačítka – a + a poté stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí (1).
USB zdířka je vyhrazená pro připojení diagnostických
systémů. USB zdířka jinak nemá žádnou další funkci.
u USB přípojka musí být vždy úplně uzavřená ochrannou
krytkou (8).
Akce

Tlačítka Doba

Zapnutí palubního počítače
Vypnutí palubního počítače
Zvýšení podpory

+

Snížení podpory

–

1 207 020 XBP | (11.03.2020)

50

Bosch eBike Systems

Čeština – 5
V závislosti na druhu závady se případně automaticky vypne
pohon. V jízdě lze ale vždy pokračovat bez podpůrného
pohonu. Před dalšími jízdami by se měl systém eBike
zkontrolovat.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zobrazený chybový kód
Součásti systému eBike se neustále automaticky kontrolují.
Když je zjištěna závada, zobrazí se na palubním počítači
chybový kód.

Kód

Příčina

Odstranění

410

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek palubního počítače.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

414

Problém ovládací jednotky se spojením.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

418

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek ovládací jednotky.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

419

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

422

Problém s připojením pohonné jednotky.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

423

Problém s připojením akumulátoru eBike. Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

424

Chyba ve vzájemné komunikaci součástí.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

426

Interní chyba překročení času.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch. Při této chybě si nelze
nechat zobrazit nebo přizpůsobit v nabídce základních nastavení
obvod pneumatik.

430

Vybitý interní akumulátor palubního
počítače (nikoli u BUI350)

Nabijte palubní počítač (v držáku nebo pomocí přípojky USB).

431

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

440

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

450

Interní chyba softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

460

Chyba přípojky USB.

Odpojte kabel z přípojky USB palubního počítače. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

490

Interní chyba palubního počítače.

Nechte palubní počítač zkontrolovat.

500

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

502

Závada osvětlení jízdního kola.

Zkontrolujte světlo a příslušné kabely. Spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

503

Závada senzoru rychlosti.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

504

Rozpoznána manipulace u signálu
rychlosti.

Zkontrolujte a případně nastavte polohu magnetů na paprsku kola.
Zkontrolujte, zda nedošlo k manipulaci (tuning). Podpora pohonu
se sníží.

510

Interní chyba senzoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

511

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

530

Závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike, vyjměte akumulátor eBike a znovu ho
nasaďte. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

531

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
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Čeština – 6
Kód

Příčina

Odstranění

540

Nesprávná teplota.

Systém eBike je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahřát
na přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

550

Byl rozpoznán nepřípustný spotřebič.

Odstraňte spotřebič. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

580

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

591

Chyba autentifikace.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

592

Nekompatibilní součást.

Použijte kompatibilní displej. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

593

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

595, 596

Chyba komunikace.

Zkontrolujte kabely vedoucí k převodovce a spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

602

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

603

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

605

Nesprávná teplota akumulátoru.

Akumulátor je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali akumulátor vychladnout nebo zahřát na
přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

606

Externí závada akumulátoru.

Zkontrolujte kabely. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

610

Chyba napětí akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

620

Závada nabíječky.

Vyměňte nabíječku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

640

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

655

Vícenásobná závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

656

Nesprávná verze softwaru.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby
provedl aktualizaci softwaru.

7xx

Závada součástí od jiného výrobce.

Postupujte podle informací v návodu k použití od výrobce příslušné
součásti.

800

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

810

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

820

Závada vedení k senzoru rychlosti
předního kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

821 ... 826

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
předního kola.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
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Čeština – 7
Kód

Příčina

Odstranění

předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.
830

Závada vedení k senzoru rychlosti zadního Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola.

831
833 ... 835

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
zadního kola.
Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

840

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

850

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

860, 861

Závada napájení.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

889

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

890

Kontrolka ABS je vadná nebo chybí; je
možné, že ABS nefunguje.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Žádný
údaj

Interní chyba palubního počítače.

Spusťte systém eBike znovu vypnutím a opětovným zapnutím.

Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.
Změny vyhrazeny.

Údržba a servis
Údržba a čištění
Žádné součásti včetně pohonné jednotky se nesmí
ponořovat do vody nebo čistit tlakovou vodou.
K čištění palubního počítače používejte měkký hadr
navlhčený jen vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Navíc může výrobce nebo prodejce jízdního kola pro termín
servisu uložit v systému počet ujetých kilometrů. V tom
případě vám palubní počítač zobrazí potřebný servis pomocí
ukazatele (f) .
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Bosch eBike Systems
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Bezpečnostné upozornenia

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Nenechajte sa rozptyľovať displejom palubného počítača. Ak sa nekoncentrujete výlučne na cestnú premávku, riskujete, že sa stanete účastníkom nehody. Ak chcete
okrem zmeny úrovne podpory zadávať do palubného počítača údaje, zastavte a zadajte príslušné údaje.
u Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia
a pokyny vo všetkých návodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj návod na obsluhu vášho eBike.
u Jas displeja nastavte tak, aby bolo primerane vidieť
dôležité informácie, ako rýchlosť alebo výstražné
symboly. Nesprávne nastavený jas displeja môže spôsobiť nebezpečné situácie.

Zobrazenie celkovej vzdialenosti TOTAL
Zobrazenie dojazdu RANGE
Zobrazenie servisu
Indikátor stavu nabitia akumulátora
Zobrazenie osvetlenia
Zobrazenie úrovne podpory/zobrazenie hodnôt
Zobrazenie trasy TRIP

Technické údaje
Palubný počítač

Purion

Kód výrobku

BUI215

Batérie A)

2 × 3 V CR2016

Prevádzková teplota

°C

–5 ... +40

Skladovacia teplota

°C

+10 ... +40

Stupeň ochrany B)

Hmotnosť cca

IP 54 (chránené proti
prachu a striekajúcej
vode)
kg

0,1

A) Odporúčame používať batérie, ktoré ponúka firma Bosch. Môžete si ich zakúpiť u vášho predajcu bicyklov
(číslo výrobku: 1 270 016 819).
B) Pri zatvorenom kryte USB
Systém Bosch eBike používa FreeRTOS
(pozri http://www.freertos.org).

Opis výrobku a výkonu
Používanie v súlade s určením
Palubný počítač Purion je určený na riadenie systému eBike
Bosch a na zobrazovanie údajov o jazde.
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.

Vyobrazené komponenty
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
Jednotlivé znázornenia v tomto návode na obsluhu sa môžu
v závislosti od výbavy vášho eBike nepatrne líšiť.
(1) Tlačidlo zap/vyp palubného počítača
(2) Tlačidlo pomoci pri presune WALK
(3) Upevňovacia skrutka palubného počítača
(4) Držiak palubného počítača
(5) Tlačidlo zníženia podpory –
(6) Tlačidlo zvýšenia podpory +
(7) Displej
(8) Ochranný kryt USB zásuvky
(9) Diagnostická zásuvka USB (len na účely údržby)
(10) Kryt priehradky na batérie
Zobrazovacie prvky palubného počítača
(a) Zobrazenie tachometra
(b) Zobrazenie jednotky km/h
(c) Zobrazenie jednotky mph
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Slovenčina – 2
Elektrické napájanie palubného počítača
Palubný počítač je napájaný napätím dvomi gombíkovými
článkami CR2016.

Prevádzka
Symboly a ich význam
Symbol

Výmena batérií (pozri obrázok A)
Keď palubný počítač na displeji zobrazí LOW BAT, vyberte
ho z riadidiel tak, že vyskrutkujete upevňovaciu skrutku (3)
palubného počítača. Otvorte kryt priehradky na batérie (10)
vhodnou mincou, vyberte vybité batérie a vložte nové batérie typu CR2016. Batérie odporúčané firmou Bosch si môžete zakúpiť u vášho predajcu bicyklov.
Pri vkladaní batérií dávajte pozor na správnu polaritu.
Priehradku na batérie znova zatvorte a palubný počítač
upevnite upevňovacou skrutkou (3) na riadidlá vášho eBike.

Vysvetlenie
krátke stlačenie tlačidla (kratšie ako
1 sekundu)
stredne dlhé stlačenie tlačidla (v rozmedzí
1 až 2,5 sekundy)
dlhé stlačenie tlačidla (dlhšie ako 2,5 sekundy)

Uvedenie do prevádzky
Predpoklady

Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune

Systém eBike sa môže aktivovať len vtedy, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:
– Je vložený dostatočne nabitý akumulátor (pozri návod na
používanie akumulátora).
– Snímač rýchlosti je správne zapojený (pozri návod na obsluhu pohonnej jednotky).

Funkcia pomoc pri presune vám môže uľahčiť presun eBike.
Rýchlosť v tejto funkcii závisí od zaradeného prevodového
stupňa a môže dosahovať maximálne 6 km/h. Čím menší je
zvolený prevodový stupeň, tým menšia je rýchlosť vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom výkone).
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Na aktivovanie pomoci pri presune krátko stlačte tlačidlo
WALK na vašom palubnom počítači. Po aktivovaní stlačte
v priebehu 3 s tlačidlo + a podržte ho stlačené. Zapne sa pohon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemožno pri úrovni podpory OFF aktivovať.

Zapnutie/vypnutie systému eBike
Na zapnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Pri vloženom akumulátore eBike stlačte vypínač (1) palubného počítača.
– Stlačte vypínač akumulátora eBike (pozri návod na používanie akumulátora).
Pohon sa aktivujte, hneď ako šliapnete do pedálov (okrem
funkcie pomoci pri presune alebo úrovne podpory OFF). Výkon motora sa riadi podľa nastavenej úrovne podpory na palubnom počítači.
Ak v normálnej prevádzke prestanete šliapať do pedálov
alebo dosiahnete rýchlosť 25/45 km/h, podpora pomocou
pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automaticky, hneď ako šliapnete do pedálov a rýchlosť je nižšia ako
25/45 km/h.
Na vypnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Stlačte vypínač (1) palubného počítača.
– Vypnite akumulátor eBike jeho vypínačom (možné sú
riešenia výrobcov bicyklov, pri ktorých nie je prístup k vypínaču akumulátora; pozri návod na používanie akumulátora).
Po vypnutí sa systém vypína. To trvá cca 3 sekundy. Okamžité opätovné zapnutie je možné až vtedy, keď je vypínanie
ukončené.
Ak sa eBike nepohybuje približne 10 minút a na palubnom
počítači sa nestlačí žiadne tlačidlo, vypne sa systém eBike
automaticky kvôli úspore energie.
Upozornenie: Systém eBike vždy vypnite, keď eBike odstavíte.
Upozornenie: Ak sú batérie palubného počítača vybité, váš
eBike môžete napriek tomu ešte pripojiť na akumulátor
bicykla. Odporúča sa však interné batérie čo najskôr vymeniť, aby sa predišlo poškodeniam.
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Pomoc pri presune sa vypne, hneď ako nastane jeden z nasledujúcich prípadov:
– Uvoľníte tlačidlo +
– Kolesá eBike sa zablokujú (napr. brzdami alebo nárazom
na prekážku),
– rýchlosť prekročí 6 km/h.
Fungovanie pomoci pri presune podlieha špecifickým predpisom danej krajiny, preto sa môže odlišovať od opisu uvedeného vyššie alebo môže byť deaktivované.

Nastavenie úrovne podpory
Na palubnom počítači môžete nastaviť, ako intenzívne vás
pohon eBike podporuje pri šliapaní. Úroveň podpory sa môže kedykoľvek, aj počas jazdy, zmeniť.
Upozornenie: V jednotlivých vyhotoveniach je možné, že je
úroveň podpory nastavená vopred a nemôže sa meniť. Tiež
je možné, že je k dispozícii na výber menej úrovní podpory,
ako je tu uvedené.
Maximálne sú k dispozícii nasledujúce úrovne podpory:
– OFF: podpora motora je vypnutá, eBike sa môže pohybovať ako normálny bicykel len šliapaním do pedálov. Pomoc pri presune nemožno na tejto úrovni podpory aktivovať.
– ECO: účinná podpora pri maximálnej efektívnosti, pre
maximálny dojazd
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– TOUR: rovnomerná podpora, pre jazdy s veľkým dojazdom
– SPORT/eMTB:
SPORT: intenzívna podpora, pre športovú jazdu na horských trasách a v mestskej premávke
eMTB: optimálna podpora v každom teréne, športový rozjazd, lepšia dynamika, maximálna výkonnosť (eMTB k dispozícii len v kombinácii s pohonnými jednotkami BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Prípadne
môže byť potrebná aktualizácia softvéru.)
– TURBO: maximálna podpora až do vysokých frekvencií
šliapania, pre športovú jazdu
Úroveň podpory zvýšite krátkym stláčaním tlačidla + (6)
na palubnom počítači dovtedy, kým sa na indikátore (i) neobjaví požadovaná úroveň podpory. Zníženie dosiahnete
krátkym stláčaním tlačidla – (5).
Ak je na indikátore nastavené TRIP, TOTAL alebo RANGE,
zvolená úroveň podpory sa pri prepínaní zobrazí na indikátore iba krátko (cca 1 sekundu).

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla
Vo vyhotovení, pri ktorom je jazdné svetlo napájané systémom eBike, môžete stredne dlhým stlačením tlačidla + zapnúť súčasne predné a zadné svetlo. Osvetlenie bicykla vypnete dlhým stlačením tlačidla +.
Pri zapnutom svetle sa zobrazí symbol osvetlenia (h).
Pred každou jazdou skontrolujte správne fungovanie
osvetlenia bicykla.
Palubný počítač uloží stav osvetlenia a v prípade reštartu aktivuje osvetlenie podľa uloženého stavu.
Zapnutie a vypnutie osvetlenia bicykla nemá žiaden vplyv na
podsvietenie displeja.

Bosch eBike Systems
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Indikátory a nastavenia palubného
počítača

Akcia

Tlačidlá Dĺžka trvania

Zobrazenie TRIP, TOTAL, RANGE, režimy podpory

–

Indikátor stavu nabitia akumulátora

Zapnutie osvetlenia bicykla

+

Indikátor stavu nabitia akumulátora (g) zobrazuje stav nabitia akumulátora eBike. Stav nabitia akumulátora eBike môžete tiež odčítať na LED diódach na samotnom akumulátore.
Na indikátore (g) zodpovedá každý prúžok na symbole akumulátora približne 20 % kapacity:
Akumulátor eBike je úplne nabitý.

Vypnutie osvetlenia bicykla

+

Resetovanie jazdnej trasy

–+

Aktivácia pomoci pri presune
Vykonanie pomoci pri presune

WALK
+

1.
2. ľubovoľne

Prestavenie z kilometrov na míle

–

1. držať
2.

Zobrazenie verzie A)B)

–+

1. držať
2.

Nastavenie jasu displeja C)

–+

1. držať
2.

Akumulátor eBike by sa mal dobiť.
LED diódy indikácie stavu nabitia akumulátora
zhasnú. Kapacita pre podporu pohonu je
spotrebovaná a podpora sa vypne. Zostávajúca
kapacita sa využije na osvetlenie, indikácia bliká.

– alebo
+

Kapacita akumulátora eBike ešte postačuje približne na 2 hodiny osvetlenia bicykla.

A) Systém eBike musí byť vypnutý.
B) Informácie sa zobrazujú ako pohyblivý text.
C) Displej musí byť vypnutý.

Indikátory rýchlosti a vzdialenosti
Na indikátore tachometra (a) sa stále zobrazuje aktuálna
rýchlosť.
Na displeji (i) sa štandardne zobrazuje vždy posledné nastavenie. Opakovaným, stredne dlhým stláčaním tlačidla –
sa postupne za sebou zobrazujú jazdná trasa TRIP, celkový
počet kilometrov TOTAL a kapacita akumulátora pre dojazd
RANGE. (Krátkym stláčaním tlačidla – sa úroveň podpory
znižuje!)
Na resetovanie jazdnej trasy TRIP vyberte jazdnú trasu
TRIP a stlačte súčasne a dlho tlačidlá + a –. Najprv sa objaví na displeji RESET. Keď obidve tlačidlá stláčate ďalej, nastaví sa jazdná trasa TRIP na 0.
Na resetovanie dojazdu RANGE vyberte dojazd RANGE
a stlačte súčasne a dlho tlačidlá + a –. Najprv sa objaví na
displeji RESET. Keď obidve tlačidlá stláčate ďalej, nastaví sa
jazdná trasa TRIP na 0.
Zobrazené hodnoty kilometrov môžete zmeniť na míle tým,
že tlačidlo – podržíte stlačené a krátko stlačíte vypínač (1)
.
Na účely údržby môžete vyvolať zobrazenie verzií čiastkových systémov a ich typové čísla dielu, ak čiastkové systémy poskytujú tieto informácie (v závislosti od čiastkového
systému). Pri vypnutom systéme stlačte súčasne tlačidlá –
a + a potom stlačte vypínač (1).
USB zásuvka je vyhradená na pripojenie diagnostického systému. USB zásuvka nemá inú funkciu.
u USB prípojka musí byť vždy úplne zatvorená ochranným krytom (8).
Akcia

Tlačidlá Dĺžka trvania

Zapnutie palubného počítača
Vypnutie palubného počítača
Zvýšenie podpory

+

Zníženie podpory

–
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V závislosti od druhu chyby sa prípadne automaticky vypne
pohon. Naďalej je však možná ďalšia jazda bez podpory pohonu. Pred ďalšími jazdami by sa mal eBike skontrolovať.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Zobrazenie kódu chyby
Komponenty systému eBike sa nepretržite automaticky kontrolujú. Ak sa zistí chyba, zobrazí sa príslušný chybový kód
na palubnom počítači.
Kód

Príčina

Pomoc

410

Jedno alebo viaceré tlačidlá palubného
počítača sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

414

Problém spojenia ovládacej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

418

Jedno alebo viaceré tlačidlá ovládacej
jednotky sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

419

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

422

Problém spojenia pohonnej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

423

Problém spojenia akumulátora eBike

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

424

Komunikačná chyba medzi komponentmi Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

426

Interná chyba prekročenia času

430

Interný akumulátor palubného počítača je Nabite palubný počítač (v držiaku alebo cez USB prípojku)
vybitý (nie pri BUI350)

431

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

440

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

450

Interná softvérové chyba

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

460

Chyba USB prípojky

Odoberte kábel z USB prípojky palubného počítača. Ak problém
pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

490

Interná chyba palubného počítača

Dajte skontrolovať palubný počítač

500

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

502

Chyba v osvetlení bicykla

Skontrolujte svetlo a príslušné káble. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

503

Chyba snímača rýchlosti

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

504

Rozpoznaná manipulácia so signálom
rýchlosti.

Skontrolujte a prípadne nastavte polohu špicového magnetu.
Skontrolujte, či bicyklom niekto nemanipuloval (tuning). Podpora
pohonu sa zníži.

510

Interná chyba snímača

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

511

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

530

Chyba akumulátora

Vypnite eBike, vyberte akumulátor eBike a znova vložte akumulátor
eBike. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

531

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

540

Chyba teploty

eBike sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu. Vypnite
systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo

Bosch eBike Systems

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike. V tomto chybovom stave nie je možné zobraziť alebo upraviť v menu základných nastavení obvod pneumatiky.
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Kód

Príčina

Pomoc
nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

550

Bol rozpoznaný neprípustný spotrebič.

Odstráňte spotrebič. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva,
kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

580

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

591

Chyba autentifikácie

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

592

Nekompatibilný komponent

Použite kompatibilný displej. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

593

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

595, 596

Chyba komunikácie

Skontrolujte káblové rozvody k prevodovke a reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

602

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

603

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

605

Chyba teploty akumulátora

Akumulátor sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu.
Vypnite systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

606

Externá chyba akumulátora

Skontrolujte zapojenie káblov. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

610

Chyba napätia akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

620

Chyba nabíjačky

Vymeňte nabíjačku. Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

640

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

655

Hromadná chyba akumulátora

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

656

Chyba verzie softvéru

Kontaktujte vášho predajcu eBike Bosch, aby vykonal aktualizáciu
softvéru.

7xx

Chyba na komponentoch iných výrobcov
(tretích strán)

Dodržiavajte údaje v návode na obsluhu príslušného výrobcu komponentu.

800

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

810

Nezrozumiteľné signály na snímači rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

820

Chyba na vedení k prednému snímaču
rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

821 ... 826

Nezrozumiteľné signály na prednom snímači rýchlosti kolesa

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese
830

Chyba na vedení k zadnému snímaču rých- Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
losti kolesa
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Kód

Príčina

Pomoc

831
833 ... 835

Nezrozumiteľné signály na zadnom snímači rýchlosti kolesa

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese
840

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

850

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

860, 861

Chyba elektrického napájania

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

889

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

890

Kontrolka ABS je chybná alebo chýba. ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
môže byť nefunkčné.

žiadne
zobrazenie

Interná chyba palubného počítača

Reštartujte systém eBike vypnutím a opätovným zapnutím.

Údržba a servis

Podľa Európskej smernice
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.
Už nepoužiteľné komponenty Bosch eBike odovzdajte autorizovanému predajcovi bicyklov.
Právo na zmeny je vyhradené.

Údržba a čistenie
Žiadne komponenty vrátane pohonnej jednotky sa nesmú
ponoriť do vody alebo čistiť vysokotlakovým čističom.
Na čistenie vášho palubného počítača použite mäkkú, len
vodou navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Navyše môže výrobca alebo predajca bicykla nastaviť pre
termín servisu dosiahnutý jazdný výkon. V takomto prípade
vám palubný počítač oznámi termín servisu ako (f) .
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom systému eBike a jeho
komponentov, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Likvidácia
Pohonná jednotka, palubný počítač vrát.
ovládacej jednotky, akumulátor, snímač rýchlosti, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať
na ekologickú recykláciu.
Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunálneho odpadu!
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Varnostna opozorila

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude poškodbe.
Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
u Ne dovolite, da prikazovalnik računalnika odvrne vašo
pozornost. Če niste osredotočeni na promet, obstaja
tveganje nesreče. Če želite v računalnik vnesti podatke, ki
presegajo raven podpore, najprej ustavite in nato vnesite
ustrezne podatke.
u Preberite in upoštevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo električnega kolesa.
u Svetlost zaslona nastavite na stopnjo, pri kateri lahko
odčitate pomembne podatke, kot so hitrost in
opozorilni simboli. Napačno nastavljena svetlost zaslona
lahko privede do nevarnih situacij.

Prikaz v mph
Prikaz skupne razdalje TOTAL
Prikaz dosega RANGE
Prikaz za servis
Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije
Prikaz osvetlitve
Prikaz ravni podpore/prikaz vrednosti
Prikaz razdalje TRIP

Tehnični podatki
Računalnik

Purion

Koda izdelka

BUI215

Baterije A)

2 × 3 V CR2016

Delovna temperatura

°C

–5 ... +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 ... +40

Vrsta zaščite B)

Teža, pribl.

IP 54 (zaščita pred
prahom in
škropljenjem vode)
kg

0,1

A) Priporočamo uporabo baterij, ki jih ponuja Bosch. Kupite jih
lahko pri svojem prodajalcu koles
(številka izdelka: 1 270 016 819).
B) Zaprt pokrov priključka USB
Boschev sistem eBike uporablja FreeRTOS
(glejte http://www.freertos.org).

Opis izdelka in njegovega delovanja
Namenska uporaba
Računalnik Purion je namenjen upravljanju Boschevega
sistema eBike in prikazu podatkov o vožnji.
Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.

Komponente na sliki
Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
Posamezne slike v teh navodilih za uporabo lahko glede na
opremo vašega električnega kolesa malenkostno odstopajo
od dejanskih značilnosti izdelka.
(1) Tipka za vklop/izklop računalnika
(2) Tipka za pomoč pri potiskanju WALK
(3) Pritrdilni vijak za računalnik
(4) Nosilec računalnika
(5) Tipka za zmanjšanje podpore –
(6) Tipka za povečanje podpore +
(7) Prikazovalnik
(8) Zaščitni pokrovček priključka USB
(9) Diagnostični priključek USB (samo za vzdrževanje)
(10) Pokrov predala za bateriji
Prikazi računalnika
(a) Prikaz hitrosti
(b) Prikaz v km/h
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Delovanje

Napajanje računalnika
Računalnik napajata gumbni bateriji CR2016.

Simboli in njihov pomen

Menjava baterij (glejte sliko A)
Če je na prikazovalniku računalnika izpisano LOW BAT,
snemite računalnik s krmila tako, da odvijete pritrdilni vijak
(3) računalnika. Odprite pokrov prostora za bateriji (10) s
primerno debelim kovancem, odstranite prazni bateriji in
vstavite novi bateriji tipa CR2016. Baterije, ki jih priporoča
Bosch, lahko kupite pri svojem prodajalcu koles.
Pri vstavljanju baterij pazite na pravilnost polov.
Predal za bateriji ponovno zaprite in računalnik s pritrdilnim
vijakom (3) pritrdite na krmilo električnega kolesa.

Simbol

Razlaga
kratek pritisk tipke (manj kot 1 s)
srednje dolg pritisk tipke (med 1 s in 2,5 s)
dolg pritisk tipke (dlje od 2,5 s)

Uporaba
Pogoji
Sistem eBike je mogoče vklopiti le, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Nameščena je zadostno napolnjena akumulatorska
baterija (glejte navodila za uporabo akumulatorske
baterije).
– Senzor hitrosti je pravilno priključen (glejte navodila za
uporabo pogonske enote).

Vklop/izklop pomoči pri potiskanju
Pomoč pri potiskanju vam olajša potiskanje električnega
kolesa. Ko je ta funkcija vključena, je hitrost odvisna od
izbrane prestave in lahko doseže največ 6 km/h. Če je
izbrana nižja prestava, je nižja tudi hitrost pri vklopljeni
funkciji pomoči pri potiskanju (pri polni moči).
u Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
Za vklop pomoči pri potiskanju kratko pritisnite tipko WALK
na računalniku. V 3 sekundah po vklopu pritisnite tipko + in
jo pridržite. Pogon električnega kolesa se vklopi.
Opomba: pomoči pri potiskanju na ravni podpore OFF ni
mogoče vklopiti.

Vklop/izklop sistema eBike
Za vklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Ko je akumulatorska baterija električnega kolesa
nameščena, pritisnite na tipko za vklop/izklop (1)
računalnika.
– Pritisnite tipko za vklop/izklop akumulatorske baterije
električnega kolesa (glejte navodila za uporabo
akumulatorske baterije).
Pogon se vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala (razen pri
vklopljeni funkciji pomoči pri potiskanju ali če je raven
podpore nastavljena na OFF). Moč motorja je odvisna od
ravni podpore, ki je nastavljena v računalniku.
Ko v načinu običajnega delovanja nehate poganjati pedala ali
ko dosežete hitrost 25/45 km/h, električno kolo preneha
pomagati pri poganjanju. Pogon se ponovno samodejno
vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala in je hitrost manjša
od 25/45 km/h.
Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Pritisnite tipko za vklop/izklop (1) računalnika.
– Akumulator električnega kolesa izklopite s tipko za vklop/
izklop (nekateri proizvajalci električnih koles ne
omogočijo dostopa do tipke za vklop/izklop akumulatorja;
glejte navodila za uporabo akumulatorja).
Po izklopu se sistem zaustavi. To traja pribl. 3 sekunde.
Vnovični vklop je mogoč šele, ko se sistem popolnoma
zaustavi.
Če električnega kolesa 10 minut ne premaknete in na
računalniku ne pritisnete nobene tipke, se sistem eBike
zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi.
Opomba: ko odložite električno kolo, je treba sistem eBike
vedno izklopiti.
Opomba: če sta bateriji računalnika prazni, lahko svoje
električno kolo kljub temu vklopite prek akumulatorske
baterije kolesa. Vendar pa kljub temu priporočamo, da
notranji bateriji zamenjate čim prej, saj boste tako preprečili
poškodbe.
1 207 020 XBP | (11.03.2020)

Pomoč pri potiskanju se izklopi v naslednjih primerih:
– izpust tipke +,
– kolesi električnega kolesa blokirata (npr. zaradi zaviranja
ali trka ob oviro),
– prekoračena hitrost 6 km/h.
Način delovanja pomoči pri potiskanju je predmet
nacionalnih predpisov, zaradi česar se lahko razlikuje od
zgornjega opisa oz. je lahko izklopljen.

Nastavitev ravni podpore
Na računalniku lahko nastavite raven podpore pogona pri
poganjanju električnega kolesa. Raven podpore lahko kadar
koli spremenite, tudi med vožnjo.
Opomba: pri nekaterih izvedbah je raven podpore
tovarniško nastavljena in je ni mogoče spreminjati. Prav tako
je mogoče, da je na voljo manj ravni podpore, kot je
navedeno.
Na voljo so največ naslednje ravni podpore:
– OFF: podpora motorja je izklopljena, električno kolo je
mogoče uporabljati kot običajno kolo s poganjanjem
pedalov. Pomoči pri potiskanju na tej ravni podpore ni
mogoče vklopiti.
– ECO: učinkovita podpora za največjo zmogljivost in
največji domet
– TOUR: enakomerna podpora za turne vožnje z velikim
dometom
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– SPORT/eMTB:
SPORT: zmogljiva podpora za športno vožnjo po
hribovitih poteh ter za vožnjo po mestu
eMTB: optimalna podpora na vsakem terenu, športno
speljevanje, izboljšana dinamika, izjemna zmogljivost
(eMTB je na voljo le v kombinacijah s pogonskimi enotami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX in BDU480 CX.
Morebiti je potrebna tudi posodobitev programske
opreme.)
– TURBO: največja podpora vse do hitrega poganjanja
pedalov za športno vožnjo
Za povečanje stopnje podpore tipko + (6) na računalniku
pritiskajte, dokler se na prikazu (i) ne pojavi želena raven
podpore. Za znižanje podpore pritisnite tipko – (5).
Če je na prikazu nastavljena možnost TRIP, TOTAL ali
RANGE, se izbrana raven podpore pri preklopu prikaže le za
kratek čas (pribl. 1 s).

Vklop/izklop luči na kolesu
Pri izvedbi, pri kateri vozno luč napaja sistem električnega
kolesa, lahko s srednje dolgim pritiskom tipke + sočasno
vklopite sprednjo in zadnjo luč. Za izklop luči kolesa držite
tipko + pritisnjeno dalj časa.
Pri vklopljeni luči je prikazan simbol luči (h).
Pred vsako vožnjo preverite delovanje luči kolesa.
Računalnik shrani stanje luči in glede na shranjeno stanje po
ponovnem zagonu sistema vklopi luč.
Vklop in izklop luči na kolesu ne vpliva na osvetlitev
prikazovalnika.
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Prikazi in nastavitve računalnika
Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske
baterije
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije (g) prikazuje
napolnjenost akumulatorske baterije električnega kolesa.
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije električnega
kolesa prikazujejo tudi LED-diode na akumulatorski bateriji.
Na prikazu (g) vsaka črtica ustreza približno 20 %
napolnjenosti:
Akumulatorska baterija električnega kolesa je
povsem napolnjena.
Akumulatorsko baterijo električnega kolesa je
treba napolniti.
LED-diode prikazovalnika stanja napolnjenosti na
akumulatorski bateriji ugasnejo. Napolnjenost je
premajhna za podporo pogona. Podpora se bo
postopoma izklopila. Preostala energija je na voljo
za osvetlitev, prikaz utripa.

Dejanje

Tipke

Povečanje podpore

+

Trajanje

Zmanjšanje podpore

–

Prikazi TRIP, TOTAL, RANGE,
načini podpore

–

Vklop luči kolesa

+

Izklop luči kolesa

+

Ponastavitev poteka vožnje

–+

Vklop pomoči pri potiskanju
Izvedba pomoči pri potiskanju

WALK
+

1.
2. poljubno

preklop s kilometrov na milje

–

1. zadržanje
2.

Priklic različice programske
opreme A)B)

–+

1. zadržanje
2.

Nastavitev svetlosti zaslona C)

–+

1. zadržanje
2.

– ali +
A) Sistem eBike mora biti izklopljen.
B) Informacije se izpisujejo.
C) Prikazovalnik mora biti izklopljen.

Napolnjenost akumulatorske baterije električnega
kolesa zadostuje še za približno 2 uri delovanja luči
na kolesu.

Prikazi hitrosti in razdalje
Na prikazu hitrosti (a) je vedno izpisana trenutna hitrost.
Na prikazu (i) je serijsko vedno izpisana zadnja nastavitev.
S srednje dolgim pritiskanjem na tipko – se zaporedoma
izmenjujejo prikazi poti vožnje TRIP, skupnega števila
kilometrov TOTAL in dosega akumulatorske baterije RANGE
(s kratkim pritiskom na tipko – se raven podpore zniža!).
Za ponastavitev poti vožnje TRIP izberite pot vožnje TRIP in
sočasno držite tipki + in – pritisnjeni dalj časa. Nato se na
prikazovalniku izpiše RESET. Če obe tipki držite pritisnjeni
še naprej, se pot vožnje TRIP ponastavi na 0.
Za ponastavitev dosega RANGE izberite doseg RANGE in
sočasno držite tipki + in – pritisnjeni dalj časa. Nato se na
prikazovalniku izpiše RESET. Če obe tipki držite pritisnjeni
še naprej, se pot vožnje TRIP ponastavi na 0.
Prikaz vrednosti lahko s kilometrov na milje preklopite tako,
da držite tipko – in kratko pritisnete tipko za vklop/izklop
(1) .
Za opravljanje vzdrževalnih del je mogoče pridobiti različice
programske opreme delnih sistemov in njihove številke
delov tipov, če delni sistemi to informacijo vsebujejo
(odvisno od delnega sistema). Ko je sistem izklopljen,
sočasno pritisnite tipki – in + ter nato še tipko za vklop/
izklop (1).
Priključek USB je namenjen priključitvi diagnostičnih
sistemov. Priključek USB nima druge funkcije.
u Priključek USB mora biti vedno popolnoma pokrit s
pokrovom (8).
Dejanje

Tipke

Trajanje

Vklop računalnika
Izklop računalnika
1 207 020 XBP | (11.03.2020)
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Pogon se glede na vrsto napake po potrebi samodejno
izklopi. Kljub temu je mogoče vedno nadaljevati vožnjo brez
podpore pogona. Pred nadaljnjimi vožnjami je treba
električno kolo preveriti.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Prikaz kode napake
Komponente sistema eBike se ves čas samodejno
preverjajo. V primeru napake se na računalniku prikaže
ustrezna koda napake.

Koda

Vzrok

Ukrepi

410

Ena ali več tipk računalnika je blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

414

Težava pri povezovanju upravljalne enote Poskrbite za pregled priključkov in povezav

418

Ena ali več tipk upravljalne enote je
blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

419

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

422

Težava s povezavo pogonske enote

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

423

Težava s povezavo akumulatorske baterije Poskrbite za pregled priključkov in povezav
električnega kolesa

424

Napaka v komunikaciji med
komponentami

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

426

Notranja napaka prekoračitve časa

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles. Ko je
prisotna ta napaka, v meniju osnovnih nastavitev ni mogoče
odpreti in nastaviti obsega pnevmatik.

430

Notranja akumulatorska baterija
računalnika je prazna (ne pri BUI350)

Napolnite računalnik (v nosilcu ali prek USB-priključka)

431

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

440

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

450

Notranja napaka programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

460

Napaka na USB-priključka

Odstranite kabel iz USB-priključka na računalniku. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

490

Notranja napaka računalnika

Poskrbite za pregled računalnika

500

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

502

Napaka luči na kolesu

Preverite luč in pripadajoče kable. Ponovno zaženite sistem. Če je
težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

503

Napaka senzorja hitrosti

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

504

Zaznana je bila napaka signala hitrosti.

Preverite položaj magneta na naperi in ga po potrebi popravite.
Preverite, ali je prišlo do napake (Tuning). Podpora za pogon se
zmanjša.

510

Notranja napaka senzorja

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

511

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

530

Napaka akumulatorske baterije

Izklopite električno kolo, odstranite akumulatorsko baterijo
električnega kolesa in jo ponovno vstavite. Ponovno zaženite
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Koda

Vzrok

Ukrepi
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

531

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

540

Napaka temperature

Električno kolo je zunaj dovoljenega temperaturnega območja.
Izklopite sistem eBike, da pogonsko enoto ohladite ali segrejete na
dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

550

Zaznan je bil nedovoljen porabnik.

Odstranite porabnik. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

580

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

591

Napaka pri preverjanju pristnosti

Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

592

Nezdružljiva komponenta

Namestite združljiv prikazovalnik. Če je težava še vedno prisotna,
se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

593

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

595, 596

Napaka v komunikaciji

Preverite električno napeljavo do menjalnika in ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

602

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

603

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

605

Napaka temperature akumulatorske
baterije

Akumulatorska baterija je zunaj dovoljenega temperaturnega
območja. Izklopite sistem eBike, da akumulatorsko baterijo
ohladite ali segrejete na dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

606

Zunanja napaka akumulatorske baterije

Preverite ožičenje. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno
prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih
koles.

610

Napaka napetosti akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

620

Napaka polnilnika

Zamenjajte polnilnik. Obrnite se na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

640

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

655

Večkratna napaka akumulatorske baterije Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

656

Napaka različice programske opreme

Obrnite se na svojega trgovca za Boschev sistem eBike,
da bo posodobil programsko opremo.

7xx

Napaka pri komponentah drugih
proizvajalcev

Upoštevajte navedbe v navodilih za uporabo proizvajalca
komponente.

800

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.
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Koda

Vzrok

Ukrepi

810

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

820

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
sprednjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

821 ... 826

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
sprednjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
830

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
zadnjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

831
833 ... 835

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
zadnjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
840

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

850

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

860, 861

Napaka v napajanju

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

870, 871
880
883 ... 885

Napaka v komunikaciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

889

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

890

Opozorilna lučka je pokvarjena ali manjka; Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.
sistem ABS morda ne deluje.

ni
prikaza

Notranja napaka računalnika

Ponovno zaženite sistem eBike tako, da ga izklopite in ponovno
vklopite.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Vzdrževanje in servisiranje

Z vsemi vprašanji o sistemu eBike in njegovih komponentah
se obrnite na pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Vzdrževanje in čiščenje
Nobene komponente, vključno s pogonsko enoto, ne
potopite v vodo in je ne čistite z vodo pod pritiskom.
Za čiščenje računalnika uporabljajte mehko krpo, ki ste jo
navlažili z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Vsaj enkrat letno poskrbite za tehnični pregled sistema eBike
(npr.: mehanski deli, posodobitev programske opreme).
Proizvajalec ali prodajalec koles lahko termin servisa na
podlagi časa delovanja sistema shrani tudi v sistem. V tem
primeru računalnik prikaže datum termina za servis z
napisom (f) .
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.

Bosch eBike Systems

Odlaganje
Pogonsko enoto, računalnik z upravljalno
enoto, akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti,
pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno
recikliranje.
Električnih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
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Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
Neuporabne komponente Boschevega električnega kolesa
oddajte pooblaščenemu prodajalcu koles.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
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Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Kiox
BUI330

cs Původní návod k obsluze
sk Pôvodný návod na obsluhu
sl Originalna navodila za uporabo
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Upozornění ohledně ochrany dat

Bezpečnostní upozornění

Pokud palubní počítač pošlete za účelem servisu do
servisního střediska Bosch, mohou být případně data
uložená v palubním počítači předána firmě Bosch.

Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Dbejte na to, aby informace na palubním počítači
neodváděly vaši pozornost. Pokud se nesoustředíte
výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem
dopravní nehody. Pokud chcete zadávat do palubního
počítače údaje nad rámec změny úrovně podpory,
zastavte a zadejte příslušné údaje.
u Jas displeje nastavte tak, abyste dobře viděli důležité
informace, jako rychlost nebo výstražné symboly.
Nesprávně nastavený jas displeje může způsobit
nebezpečné situace.
u Neotevírejte palubní počítač. V případě otevření se
palubní počítač může zničit a zaniká nárok na záruku.
u Palubní počítač nepoužívejte k držení. Pokud byste
elektrokolo zvedli za palubní počítač, mohlo by dojít
k neopravitelnému poškození palubního počítače.
u Nestavte jízdní kolo obráceně na řídítka a sedlo,
pokud palubní počítač nebo jeho držák přečnívá přes
řídítka. Může dojít k neopravitelnému poškození
palubního počítače nebo držáku. Palubní počítač sejměte
také před upevněním jízdního kola do montážního držáku,
abyste zabránili spadnutí nebo poškození palubního
počítače.
u Pozor! Při používání palubního počítače s Bluetooth® a/
nebo WiFi může docházet k rušení jiných přístrojů
a zařízení, letadel a lékařských přístrojů (např.
kardiostimulátorů, naslouchadel). Rovněž nelze zcela
vyloučit negativní vliv na osoby a zvířata v bezprostředním
okolí. Nepoužívejte palubní počítače s Bluetooth®
v blízkosti lékařských přístrojů, čerpacích stanic,
chemických zařízení, oblastí s nebezpečím výbuchu
a v oblastech, kde se používají trhaviny. Nepoužívejte
palubní počítač s Bluetooth® v letadlech. Vyhněte se jeho
používání po delší dobu v bezprostřední blízkosti svého
těla.
u Slovní ochranná známka Bluetooth® a grafická označení
(loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví
společnosti SIG, Inc. Na jakékoli používání této slovní
ochranné známky/těchto grafických označení společností
Bosch eBike Systems se vztahuje licence.
u Palubní počítač je vybavený rádiovým rozhraním. Je
nutné dodržovat místní omezení provozu, např.
v letadlech nebo nemocnicích.

Bosch eBike Systems

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Palubní počítač Kiox je určený k řízení systému Bosch eBike
a pro zobrazování údajů o jízdě.
Abyste mohli palubní počítač Kiox využívat v plném rozsahu,
musíte mít kompatibilní chytrý telefon s aplikací eBike
Connect (k dispozici na App Store nebo Google Play Store)
a registraci na portálu eBike Connect
(www.ebike-connect.com).

Zobrazené součásti
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
(1) Palubní počítač
(2) Displej
(3) Tlačítko osvětlení jízdního kola
(4) Tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače
(5) Držák palubního počítače
(6) Rozhraní USB
(7) Ovládací jednotka
(8) Tlačítko listování dopředu/doprava >
(9) Výběrové tlačítko
(10) Tlačítko listování dozadu/doleva <
(11) Tlačítko snížení podpory −/
tlačítko listování dolů
(12) Tlačítko zvýšení podpory +/
tlačítko listování nahoru
(13) Tlačítko pomoci při vedení
(14) Kontakty pro pohonnou jednotku
(15) Zajišťovací šroub palubního počítače
(16) Šroub řídicí sady
(17) Ochranná krytka přípojky USBA)
(18) Magnetický držák
(19) Držák ovládací jednotky
A) Lze obdržet jako náhradní díl
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Technické údaje

Provoz

Palubní počítač

Kiox

Kód výrobku

Před prvním uvedením do provozu

BUI330

Provozní teplota

°C

Nabíjecí teplota

°C

0 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

V
mAh

3,7
230

Kiox se dodává s částečně nabitým akumulátorem. Před
prvním použitím se musí tento akumulátor nechat nabít
minimálně 1 h přes přípojku USB (viz „Napájení palubního
počítače“, Stránka Čeština – 3) nebo přes systém eBike.
Ovládací jednotka by měla být umístěná tak, aby tlačítka byla
téměř kolmo k řídítkům.
Při prvním uvedení do provozu se nejdříve zobrazí výběr
jazyka a poté si můžete nechat v položce menu <Intro to
Kiox (Úvod do Kiox)> vysvětlit důležité funkce a ukazatele.
Tuto položku menu si můžete vyvolat i později přes
<Settings (Nastavení)> → <Information (Informace)>.

IP x7

Zvolení systémových nastavení

Nabíjecí proud přípojky USB
max.A)

mA

Nabíjecí napětí přípojky USB

V

Nabíjecí kabel USBB)

Interní lithium-iontový
akumulátor

1 000
5
1 270 016 360
−5 až +40

Stupeň ochranyC)
Hmotnost, cca

g

60

– frekvence

MHz

2 400–2 480

– vysílací výkon

mW

< 10

Nasaďte palubní počítač do držáku a při zastaveném jízdním
kole postupujte následovně:
Přejděte na stavovou obrazovku (pomocí tlačítka < (10) na
ovládací jednotce až na první zobrazení) a výběrovým
tlačítkem si vyvolejte <Settings (Nastavení)>.
Pomocí tlačítek − (11) a + (12) můžete zvolit požadované
nastavení a otevřít ho a případně další podmenu výběrovým
tlačítkem (9). Z příslušného menu nastavení můžete pomocí
tlačítka < (10) přejít zpět do přecházejícího menu.

Bluetooth® Low Energy

A) Při teplotě prostředí <25 °C
B) Není součástí standardní dodávky
C) Při zavřeném krytu USB

Prohlášení o shodě

V <Sys settings (Systémová nastavení)> můžete provést
následující nastavení:
– <Brightness (Jas)>
– <Time (Čas)>
– <Date [DD.Mon.YYYY] (Datum [DD.Měsíc.RRRR)>
– <Time zone (Časové pásmo)>
– <24h form (24hodinový formát)>
– <Brgh backg. (Jasné pozadí)>
– <Imp. units (Britské jednotky)>
– <Language (Jazyk)>
– <Factory reset (Resetovat do výrobního nastavení)>

Společnost Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems,
tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Kiox splňuje
směrnici 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o shodě
EU je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Montáž
Nasazení a vyjmutí palubního počítače
(viz obrázek A)
Nasaďte Kiox nejprve dolní částí do držáku (5) a mírně ho
sklopte dopředu, aby byl palubní počítač citelně zafixovaný
v magnetickém držáku.
Pro vyjmutí uchopte palubní počítač na horním konci
a vytáhněte ho k sobě tak, aby se uvolnil z magnetického
držáku.
u Pokud systém eBike vypnete, vyjměte palubní
počítač.
Palubní počítač lze v držáku zajistit, aby ho nebylo možné
vyjmout. Za tímto účelem povolte šroub řídicí sady (16)
natolik, aby bylo možné držák palubního počítače Kiox otočit
do strany. Nasaďte palubní počítač do držáku. Zašroubujte
blokovací šroub (M3, dlouhý 6 mm) zespoda do určeného
závitu v palubním počítači (použití delšího šroubu může
způsobit poškození palubního počítače). Otočte držák zpět
a utáhněte šroub řídicí sady podle údajů výrobce.

1 270 020 XBK | (17.03.2020)

Uvedení systému eBike do provozu
Předpoklady
Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné
následující předpoklady:
– Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor systému eBike
(viz návod k použití akumulátoru).
– Palubní počítač je správně nasazený v držáku.
Zapnutí/vypnutí systému eBike
Pro zapnutí systému eBike máte následující možnosti:
– S nasazeným palubním počítačem a nasazeným
akumulátorem eBike jednou krátce stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí (4) palubního počítače.
– S nasazeným palubním počítačem stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí akumulátoru eBike (můžou existovat
specifická řešení jednotlivých výrobců jízdních kol,
u kterých není možný přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru).
Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě funkce
pomoci při vedení nebo při úrovni podpory OFF). Výkon
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motoru se řídí podle úrovně podpory nastavené v palubním
počítači.
Jakmile v normální režimu přestanete šlapat nebo jakmile
dosáhnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike
se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
začnete šlapat a rychlost je nižší než 25/45 km/h.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Pro vypnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Stiskněte krátce tlačítko zapnutí/vypnutí (4) palubního
počítače.
– Vypněte akumulátor eBike tlačítkem zapnutí/vypnutí
akumulátoru. (Možná jsou řešení výrobců jízdních kol,
u kterých není přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru.)
– Vyjměte palubní počítač z držáku.
Pokud přibližně 10 minut není požadován žádný výkon
pohonu eBike (např. protože elektrokolo stojí) a nedojde ke
stisknutí žádného tlačítka na palubním počítači nebo na
ovládací jednotce systému eBike, systém eBike, a tedy také
akumulátor, se z důvodu úspory energie automaticky vypne.

Barva ukazatele

Vysvětlení

Bílá

Akumulátor eBike je nabitý
na více než 30 %.

Žlutá

Akumulátor eBike je nabitý
od 15 % do 30 %.

Červená

Akumulátor eBike je nabitý
od 0 % do 15 %.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru eBike d (viz „Úvodní
obrazovka“, Stránka Čeština – 6) si lze zobrazit na
stavové obrazovce a na stavovém řádku. Stav nabití
akumulátoru systému eBike lze také zjistit podle LED na
samotném akumulátoru systému eBike.

Červená + !

Kapacita pro podporu
pohonu je vypotřebovaná
a podpora se vypne.
Zbývající kapacita se použije
pro osvětlení jízdního kola
a palubní počítač.
Pokud se akumulátor eBike nabíjí na kole, zobrazí se
příslušné hlášení.
Po vyjmutí palubního počítače z držáku (5) zůstane uložený
naposledy zobrazený stav nabití akumulátoru.

Napájení palubního počítače
Pokud je palubní počítač v držáku (5), do systému eBike je
nasazený dostatečně nabitý akumulátor eBike a je zapnutý
systém eBike, akumulátor palubního počítače se napájí
a nabíjí energií z akumulátoru eBike.
Pokud palubní počítač vyjmete z držáku (5), napájí se
z akumulátoru palubního počítače. Pokud je akumulátor
palubního počítače slabý, zobrazí se na displeji varovné
hlášení.
Pro nabití akumulátoru palubního počítače nasaďte palubní
počítač zpět do držáku (5). Mějte na zřeteli, že pokud právě
nenabíjíte akumulátor eBike, systém eBike se po
10 minutách bez činnosti automaticky vypne. V tom případě
se ukončí také nabíjení akumulátoru palubního počítače.
Palubní počítač můžete nabíjet také pomocí přípojky
USB (6). Za tímto účelem otevřete ochrannou krytku (17).
Pomocí vhodného kabelu mikro USB připojte do zdířky USB
palubního počítače běžně prodávanou USB nabíječku (není
součástí standardní nabídky) nebo USB přípojku počítače
(max. nabíjecí napětí 5 V; max. nabíjecí proud 500 mA).
Když palubní počítač vyjmete z držáku (5), zůstanou
hodnoty všech funkcí uložené a budou se průběžně
zobrazovat.
Bez dalšího nabití akumulátoru Kiox zůstanou datum a čas
uložené maximálně 6 měsíců. Po opětovném zapnutí se
v případě spojení s aplikací přes Bluetooth® a úspěšné
lokalizace GPS nastaví na chytrém telefonu nové datum
a nový čas.
Upozornění: Kiox se napájí pouze v zapnutém stavu.
Upozornění: Pokud se Kiox během nabíjení pomocí USB
kabelu vypne, lze Kiox znovu zapnout až po odpojení USB
kabelu.
Upozornění: Pro dosažení maximální životnosti akumulátoru
palubního počítače by se měl tento akumulátor nechat každé
tři měsíce nabíjet po dobu jedné hodiny.

Bosch eBike Systems

Skladovací režim / resetování palubního
počítače Kiox
Palubní počítač je vybavený energeticky úsporným
skladovacím režimem, který snižuje vybíjení interního
akumulátoru na minimum. Datum a čas přitom nezůstanou
uložené.
Tento režim lze aktivovat dlouhým stisknutím (minimálně
8 s) tlačítka zapnutí/vypnutí (4) palubního počítače.
Pokud se palubní počítač nespustí po krátkém stisknutí
tlačítka zapnutí/vypnutí (4), nachází se palubní počítač ve
skladovacím režimu.
Skladovací režim můžete ukončit podržením stisknutého
tlačítka zapnutí/vypnutí (4) minimálně 2 s.
Palubní počítač rozpozná, zda se nachází v plně funkčním
stavu. Když v plně funkčním stavu podržíte stisknuté tlačítko
zapnutí/vypnutí (4) minimálně 8 s, přepne se palubní
počítač do skladovacího režimu. Pokud se Kiox oproti
očekávání nenachází ve funkčním stavu a nelze ho ovládat,
provede se po dlouhém stisknutí (minimálně 8 s) tlačítka
zapnutí/vypnutí (4) resetování. Po resetování se palubní
počítač po cca 5 s znovu spustí. Pokud se Kiox znovu
nespustí, držte 2 s stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí (4).
Pro obnovení továrního nastavení palubního počítače Kiox
zvolte <Settings (Nastavení)> → <Sys settings
(Systémová nastavení)> → <Factory reset (Resetovat do
výrobního nastavení)>. Veškerá uživatelská data se přitom
smažou.
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Čeština – 4
Funkce pomoci při vedení podléhá specifickým předpisům
jednotlivých zemí, a může se proto od výše uvedeného
popisu lišit nebo být deaktivovaná.

Nastavení úrovně podpory
Na ovládací jednotce (7) můžete nastavit, jak silně vám bude
pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň podpory lze
kdykoli změnit, i během jízdy.
Upozornění: U některých provedení je možné, že je úroveň
podpory přednastavená a nelze ji změnit. Je také možné, že
je na výběr menší počet úrovní podpory, než je zde uvedeno.

Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola
U provedení, u kterého je jízdní světlo napájené pomocí
systému eBike, lze na palubním počítači tlačítkem osvětlení
jízdního kola (3) zapínat a vypínat zároveň přední a zadní
světlo.
Vždy než vyjedete, zkontrolujte, zda správně funguje
osvětlení jízdního kola.
Při zapnutém světle svítí ukazatel jízdního světla c (viz
„Úvodní obrazovka“, Stránka Čeština – 6) na stavové liště
na displeji.
Zapnutí a vypnutí osvětlení jízdního kola nemá vliv na
podsvícení displeje.

Maximálně jsou k dispozici následující úrovně podpory:
– OFF: Pomocný motor je vypnutý, elektrokolo se stejně
jako normální jízdní kolo pohání pouze šlapáním. Při této
úrovni podpory nelze aktivovat pomoc při vedení.
– ECO: Účinná podpora při maximální efektivitě, pro
maximální dojezd.
– TOUR: Rovnoměrná podpora, pro trasy s dlouhým
dojezdem.
– SPORT/eMTB:
SPORT: Silná podpora, pro sportovní jízdu na hornatých
trasách a pro městský provoz.
eMTB: Optimální podpora v každém terénu, sportovní
jízda, zlepšená dynamika, maximální výkon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnými jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Případně může být nutná aktualizace softwaru.)
– TURBO: Maximální podpora až do vysokých frekvencí
šlapání, pro sportovní jízdu.
Pro zvýšení úrovně podpory stiskněte tlačítko + (12) na
ovládací jednotce tolikrát, dokud se na ukazateli nezobrazí
požadovaná úroveň podpory, pro snížení stiskněte tlačítko
− (11).
Vyžádaný výkon motoru se zobrazí na ukazateli h (viz
„Úvodní obrazovka“, Stránka Čeština – 6). Maximální
výkon motoru závisí na zvolené úrovni podpory.
Po vyjmutí palubního počítače z držáku (5) zůstane uložená
naposledy zobrazená úroveň podpory.

Vytvoření identifikace uživatele
Abyste mohli využívat všechny funkce řídicího systému,
musíte se zaregistrovat on-line.
Pomocí identifikace uživatele můžete mj. analyzovat údaje
o jízdě a trasy.
Identifikaci uživatele můžete založit pomocí aplikace Bosch
eBike Connect na chytrém telefonu nebo přímo na adrese
www.eBike-Connect.com. Zadejte údaje potřebné pro
registraci. Aplikaci Bosch eBike Connect do chytrého
telefonu můžete stáhnout zdarma na App Store (pro zařízení
Apple iPhone), resp. na Google Play Store (pro zařízení
Android).

Spojení palubního počítače s aplikací
Bosch eBike Connect
Spojení s chytrým telefonem se vytvoří takto:
– Spusťte aplikaci.
– Zvolte záložku <Můj eBike>.
– Zvolte <Přidat nové zařízení eBike>.
– Doplňte Kiox.
Nyní se v aplikaci zobrazí příslušné upozornění, že je třeba
na palubním počítači na 5 sekund stisknout tlačítko osvětlení
jízdního kola (3).
Stiskněte na 5 sekund tlačítko (3). Palubní počítač
automaticky aktivuje spojení Bluetooth® Low Energy a přejde
do režimu párování.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po ukončení
postupu párování se synchronizují uživatelská data.
Upozornění: Spojení Bluetooth® se nemusí aktivovat ručně.

Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení
Pomoc při vedení vám může usnadnit vedení elektrokola.
Rychlost při této funkci závisí na zařazeném převodovém
stupni a může být maximálně 6 km/h. Čím je zvolený
převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u funkce pomoci
při vedení (při plném výkonu).
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
Pro aktivaci pomoci při vedení krátce stiskněte tlačítko
WALK na palubním počítači. Po aktivaci stiskněte během 3 s
tlačítko + a držte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.
Upozornění: Pomoc při vedení nelze aktivovat při úrovni
podpory OFF.

Activity tracking (Sledování aktivity)
Pro zobrazení aktivit je nutná registrace, resp. přihlášení na
portálu eBike Connect nebo aplikace eBike Connect.
Pro zjišťování aktivit musíte souhlasit s ukládáním
polohových dat na portálu, resp. v aplikaci. Pouze v tom
případě se vaše aktivity zobrazují na portálu a v aplikaci.
Znázornění polohy probíhá pouze v případě, že je palubní
počítač spojený s aplikací eBike Connect.

Pomoc při vedení se vypne, jakmile nastane jedna
z následujících skutečností:
– uvolníte tlačítko +,
– kola elektrokola se zablokují (např. zabrzděním nebo
nárazem na překážku),
– rychlost překročí 6 km/h.
1 270 020 XBK | (17.03.2020)
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Čeština – 5
Přípojka USB není vodotěsná. Při jízdě v dešti nesmí být
připojený žádný externí přístroj a přípojka USB musí být
úplně uzavřená ochrannou krytkou (17).
Pozor: Spotřebiče připojené k palubnímu počítači mohou
zkrátit dojezd systému eBike.

eShift (volitelné)
eShift znamená zapojení elektronických řadicích systémů do
systému eBike. Součásti eShift jsou výrobcem elektricky
spojené s pohonnou jednotkou. Ovládání elektronických
řadicích systémů je popsané v samostatném návodu
k použití.

eSuspension (volitelně)
eSuspension je připojení elektronických systémů tlumení
a odpružení do systému eBike. Prostřednictvím Quick menu
(Rychlá nabídka) můžete volit předdefinovaná nastavení
pro systém eSuspension.
Detaily nastavení najdete v návodu k použití výrobce
eSuspension.
eSuspension je k dispozici pouze společně s palubním
počítačem Kiox a v kombinaci s pohonnými jednotkami
BDU450 CX, BDU480 CX a BDU490P.

ABS – protiblokovací systém (volitelně)
Je-li kolo vybaveno systémem ABS Bosch-eBike, který nemá
externí kontrolku, zobrazí se tato kontrolka při spuštění
systému a v případě poruchy na displeji Kiox. Podrobnosti
o ABS a jeho funkci najdete v návodu k použití ABS.

Lock (prémiová funkce)
Funkci Lock lze získat v <Obchod> s aplikací eBike-Connect.
Po zapnutí funkce Lock se odpojením palubního počítače
deaktivuje podpora pohonné jednotky eBike. Aktivace je
možná pouze v kombinaci s palubním počítačem příslušným
k systému eBike.
Podrobný návod najdete v on-line návodu k použití na
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru jsou na pozadí přenášeny z aplikace do
palubního počítače, jakmile je aplikace s palubním
počítačem spojena. Po úplném přenesení aktualizace je na
tuto skutečnost třikrát upozorněno při novém spuštění
palubního počítače.
Alternativně můžete na <Sys settings (Systémová
nastavení)> zkontrolovat, zda je aktualizace k dispozici.

Napájení externích přístrojů pomocí přípojky
USB
Pomocí přípojky USB lze napájet, resp. nabíjet většinu
přístrojů, které je možné napájet přes USB (např. různé
mobilní telefony).
Předpokladem pro nabíjení je, že je v elektrokole nasazený
palubní počítač a dostatečně nabitý akumulátor.
Otevřete ochrannou krytku (17) přípojky USB na palubním
počítači. Pomocí nabíjecího kabelu USB mikro A – mikro B
(lze obdržet u prodejce Bosch-eBike) propojte přípojku USB
externího přístroje s přípojkou USB (6) v palubním počítači.
Po odpojení spotřebiče se musí přípojka USB znovu pečlivě
uzavřít ochrannou krytkou (17).
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Čeština – 6

Zobrazení a nastavení palubního
počítače

b

Upozornění: Vzhled všech uživatelských rozhraní a texty
uživatelských rozhraní na následujících stranách odpovídají
schválenému stavu softwaru. Po aktualizaci softwaru se
může stát, že se vzhled uživatelských rozhraní a/nebo texty
uživatelských rozhraní nepatrně změní.

e

j
i

Princip ovládání
Pomocí tlačítek < (10) a > (8) si lze i během jízdy zobrazit
různé obrazovky s informacemi k jízdě. Tak mohou obě ruce
zůstat za jízdy na řídítkách.
Pomocí tlačítek + (12) a − (11) můžete zvýšit, resp. snížit
úroveň podpory.
<Settings (Nastavení)>, která jsou dostupná pomocí
Status screen (Stavová obrazovka), nelze během jízdy
měnit.

h

24,3

f

g
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Pomocí výběrového tlačítka (9) můžete provádět následující
funkce:
– Během jízdy získáte přístup k rychlé nabídce.
– Při zastaveném jízdním kole si můžete na Status screen
(Stavová obrazovka) vyvolat nabídku nastavení.
– Můžete potvrdit hodnoty a informace.
– Můžete opustit dialog.
Když sejmete palubní počítač z držáku a není vypnutý,
zobrazují se postupně ve smyčce informace o poslední ujeté
trase a stavové informace.
Když po sejmutí z držáku nestisknete žádné tlačítko, palubní
počítač se za 1 minutu vypne.

Pořadí obrazovek

Ukazatel času/rychlosti
Ukazatel úrovně podpory
Ukazatel jízdního světla
Ukazatel stavu nabití akumulátoru eBike
Ukazatel jednotky rychlostiA)
Rychlost
Orientační lišta
Výkon motoru
Vlastní výkon
Průměrná rychlost
Vyhodnocení výkonu

A) Lze změnit na stavové obrazovce <Settings (Nastavení)>.

Při vložení palubního počítače do držáku můžete postupně
vyvolávat tato zobrazení:
1. Úvodní obrazovka
2. Čas a dojezd
3. Vzdálenost a doba jízdy
4. Výkon a frekvence šlapání
5. Průměrná rychlost a maximální rychlost
6. Vzdálenost, dojezd, výkon a srdeční frekvence
7. Srdeční frekvence
8. Spotřeba kalorií a celková trasa
9. Stavová obrazovka

Ukazatele a...d tvoří stavovou lištu a zobrazují se na každé
obrazovce. Pokud se na samotné obrazovce již zobrazuje
rychlost, změní se ukazatel a na aktuální čas v hodinách
a minutách. Na stavové liště se zobrazuje:
– Rychlost/čas: aktuální rychlost v km/h nebo mph, resp.
aktuální čas
– Úroveň podpory: ukazatel aktuálně zvolené podpory
s barevným rozlišením
– Světlo: symbol zapnutého světla
– Stav nabití akumulátoru eBike: ukazatel aktuálního
stavu nabití v procentech
Ve vyhodnocení výkonu k se vám graficky zobrazí
momentální rychlost (bílý sloupec) v poměru k průměrné
rychlosti j. Na základě grafického zobrazení můžete rovnou
poznat, zda se vaše momentální rychlost nachází nad nebo
pod vaší průměrnou hodnotou (vlevo od černé čárky = pod
průměrnou hodnotou; vpravo od černé čárky = nad
průměrnou hodnotou).
Pomocí orientační lišty g můžete zjistit, na které obrazovce
se nacházíte. Momentální obrazovka je zvýrazněná. Pomocí
tlačítek < (10) a > (8) se můžete pohybovat v dalších
obrazovkách.
Z první úvodní obrazovky se dostanete do stavové obrazovky
pomocí tlačítka < (10).

Úvodní obrazovka
Jakmile zapnutý palubní počítač vložíte do držáku, zobrazí se
úvodní obrazovka.
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Čeština – 7
– <Sys settings (Systémová nastavení)> – seznam
volitelných možností pro nastavení palubního počítače:
Rychlost a vzdálenost si můžete nechat zobrazit
v kilometrech nebo mílích, čas ve 12hodinovém nebo
24hodinovém formátu, můžete zvolit čas, datum a časové
pásmo a nastavit požadovaný jazyk. Můžete obnovit
tovární nastavení palubního počítače Kiox, spustit
aktualizaci softwaru (pokud je k dispozici)) a vybrat si
mezi černým nebo bílým designem.
– <Information (Informace)> – informace k palubnímu
počítači Kiox
Informace k FAQ (často kladené otázky), certifikáty,
kontaktní informace, informace o licencích
Podrobný popis jednotlivých parametrů najdete v online
návodu k obsluze na www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Status screen (Stavová obrazovka)
Na stavové obrazovce se
vedle stavové lišty zobrazuje
aktuální čas, stav nabití všech
akumulátorů systému eBike
a stav nabití akumulátoru
chytrého telefonu, když je
chytrý telefon spojený přes
Bluetooth®.
Pod tím jsou případně
zobrazené symboly pro
indikaci aktivované funkce
Bluetooth® nebo přístroje
spojeného přes Bluetooth®
(např. měřiče srdeční
frekvence). Rovněž se zobrazuje datum poslední
synchronizace mezi chytrým telefonem a palubním
počítačem Kiox.
V dolní části máte přístup k <Settings (Nastavení)>.

Quick menu (Rychlá nabídka)
Pomocí Quick menu (Rychlá nabídka) se zobrazují vybraná
nastavení, která lze měnit i během jízdy.
Přístup k Quick menu (Rychlá nabídka) je možný pomocí
výběrového tlačítka (9). Přístup není možný ze Status
screen (Stavová obrazovka).

<Settings (Nastavení)>
Palubní počítač u textů uživatelských rozhraní nepodporuje
tento jazyk. V tomto návodu k obsluze jsou proto anglické
texty uživatelských rozhraní doplněné o vysvětlení
v příslušném jazyce.
Přístup k menu nastavení máte na stavové obrazovce.
<Settings (Nastavení)> nejsou dostupná a nelze je měnit za
jízdy.
Pomocí tlačítek − (11) a + (12) můžete zvolit požadované
nastavení a otevřít ho a případně další podmenu výběrovým
tlačítkem (9). Z příslušného menu nastavení můžete pomocí
tlačítka < (10) přejít zpět do přecházejícího menu.

Pomocí Quick menu (Rychlá nabídka) můžete provést
následující nastavení:
– <Reset trip data? (Vynulovat údaje o cestě?)>
Veškeré údaje k doposud ujeté trase se vynulují.
– <eShift>
Zde můžete nastavit frekvenci šlapání.
– <eSuspension>
Zde můžete nastavit režim tlumení, resp. odpružení
definovaný výrobcem.

V první navigační úrovni najdete následující nadřazené
oblasti:
– <Registration (Registrace)> – Upozornění na registraci:
Tato položka menu se zobrazí pouze v případě, že jste se
ještě nezaregistrovali na eBike Connect.
– <My eBike (Můj eBike)> – nastavení pro váš systém
eBike:
Můžete nechat počitadla, jako denní kilometry
a průměrné hodnoty, nastavit automaticky nebo
manuálně na „0“ a resetovat dojezd. Můžete změnit
hodnotu obvodu kola přednastavenou výrobcem o ±5 %.
Pokud je váš eBike vybavený systémem eShift, můžete si
zde také nakonfigurovat systém eShift. Výrobce nebo
prodejce jízdního kola může pro termín servisu stanovit
počet ujetých kilometrů a/nebo časový interval. Pod
<Next Service: [DD. Mon. YYYY] or at [xxxxx] [km]
(Příští servis eBike: [DD. Měsíc. RRRR] nebo při
[xxxxx] [km])> se zobrazuje příští termín servisu. Na
stránce se součástmi systému eBike se vám zobrazují
sériové číslo, stav hardwaru, stav softwaru a další
relevantní údaje příslušných součástí.
– <My profile (Můj profil)> – údaje aktivního uživatele
– <Bluetooth> – zapnutí, resp. vypnutí funkce Bluetooth®:
Zobrazí se spojené přístroje.

Bosch eBike Systems

83

1 270 020 XBK | (17.03.2020)

Čeština – 8
V závislosti na druhu závady se případně automaticky vypne
pohon. V jízdě lze ale vždy pokračovat bez podpůrného
pohonu. Před dalšími jízdami by se měl systém eBike
zkontrolovat.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zobrazený chybový kód
Součásti systému eBike se neustále automaticky kontrolují.
Když je zjištěna závada, zobrazí se na palubním počítači
chybový kód.

Kód

Příčina

Odstranění

410

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek palubního počítače.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

414

Problém ovládací jednotky se spojením.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

418

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek ovládací jednotky.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

419

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

422

Problém s připojením pohonné jednotky.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

423

Problém s připojením akumulátoru eBike. Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

424

Chyba ve vzájemné komunikaci součástí.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

426

Interní chyba překročení času.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch. Při této chybě si nelze
nechat zobrazit nebo přizpůsobit v nabídce základních nastavení
obvod pneumatik.

430

Vybitý interní akumulátor palubního
počítače (nikoli u BUI350)

Nabijte palubní počítač (v držáku nebo pomocí přípojky USB).

431

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

440

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

450

Interní chyba softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

460

Chyba přípojky USB.

Odpojte kabel z přípojky USB palubního počítače. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

490

Interní chyba palubního počítače.

Nechte palubní počítač zkontrolovat.

500

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

502

Závada osvětlení jízdního kola.

Zkontrolujte světlo a příslušné kabely. Spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

503

Závada senzoru rychlosti.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

504

Rozpoznána manipulace u signálu
rychlosti.

Zkontrolujte a případně nastavte polohu magnetů na paprsku kola.
Zkontrolujte, zda nedošlo k manipulaci (tuning). Podpora pohonu
se sníží.

510

Interní chyba senzoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

511

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

530

Závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike, vyjměte akumulátor eBike a znovu ho
nasaďte. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

531

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
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Čeština – 9
Kód

Příčina

Odstranění

540

Nesprávná teplota.

Systém eBike je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahřát
na přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

550

Byl rozpoznán nepřípustný spotřebič.

Odstraňte spotřebič. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

580

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

591

Chyba autentifikace.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

592

Nekompatibilní součást.

Použijte kompatibilní displej. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

593

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

595, 596

Chyba komunikace.

Zkontrolujte kabely vedoucí k převodovce a spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

602

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

603

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

605

Nesprávná teplota akumulátoru.

Akumulátor je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali akumulátor vychladnout nebo zahřát na
přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

606

Externí závada akumulátoru.

Zkontrolujte kabely. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

610

Chyba napětí akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

620

Závada nabíječky.

Vyměňte nabíječku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

640

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

655

Vícenásobná závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

656

Nesprávná verze softwaru.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby
provedl aktualizaci softwaru.

7xx

Závada součástí od jiného výrobce.

Postupujte podle informací v návodu k použití od výrobce příslušné
součásti.

800

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

810

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

820

Závada vedení k senzoru rychlosti
předního kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

821 ... 826

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
předního kola.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
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Čeština – 10
Kód

Příčina

Odstranění

předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.
830

Závada vedení k senzoru rychlosti zadního Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola.

831
833 ... 835

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
zadního kola.
Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

840

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

850

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

860, 861

Závada napájení.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

889

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

890

Kontrolka ABS je vadná nebo chybí; je
možné, že ABS nefunguje.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Žádný
údaj

Interní chyba palubního počítače.

Spusťte systém eBike znovu vypnutím a opětovným zapnutím.
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Údržba a servis
Údržba a čištění
Žádná součást se nesmí čistit tlakovou vodou.
Displej palubního počítače udržujte čistý. Při znečištění
může dojít k nesprávnému rozpoznání jasu.
K čištění palubního počítače používejte měkký hadr
navlhčený jen vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Prodejce jízdního kola může navíc pro termín servisu
stanovit počet ujetých kilometrů a/nebo časový interval.
V tom případě vám palubní počítač po každém zapnutí
zobrazí příští termín servisu.
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Přeprava
u

Pokud vezete eBike mimo auto, například na nosiči na
autě, sejměte palubní počítač a akumulátor systému
eBike, abyste zabránili poškození.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.
Změny vyhrazeny.
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Slovenčina – 1

Bezpečnostné upozornenia

Opis výrobku a výkonu

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Nenechajte sa rozptyľovať displejom palubného počítača. Ak sa nekoncentrujete výlučne na cestnú premávku, riskujete, že sa stanete účastníkom nehody. Ak chcete
okrem zmeny úrovne podpory zadávať do palubného počítača údaje, zastavte a zadajte príslušné údaje.
u Jas displeja nastavte tak, aby bolo primerane vidieť
dôležité informácie, ako rýchlosť alebo výstražné
symboly. Nesprávne nastavený jas displeja môže spôsobiť nebezpečné situácie.
u Palubný počítač neotvárajte. Otvorením sa môže palubný počítač poškodiť a zaniká nárok na záruku.
u Palubný počítač nepoužívajte ako držadlo. Keď budete
zdvíhať eBike za palubný počítač, počítač môžete neopraviteľne poškodiť.
u Neklaďte bicykel dolu hlavou na riadidlá a sedadlom
dole, ak palubný počítač alebo jeho držiak prečnievajú
cez riadidlá. Palubný počítač alebo držiak sa môžu neopraviteľne poškodiť. Palubný počítač odoberte aj pred
upnutím bicykla do montážneho držiaka, aby ste predišli
vypadnutiu alebo poškodeniu palubného počítača.
u Pozor! Pri používaní palubného počítača s rozhraním
Bluetooth® a/alebo WiFi môže dôjsť k rušeniu iných prístrojov a zariadení, lietadiel a medicínskych zariadení (napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). Taktiež nie je možné úplne vylúčiť negatívny vplyv na ľudí
a zvieratá nachádzajúce sa v bezprostrednom okolí. Palubný počítač s rozhraním Bluetooth® nepoužívajte v blízkosti medicínskych zariadení, čerpacích staníc, chemických zariadení, oblastí s nebezpečenstvom výbuchu a oblastí s prítomnosťou výbušnín. Palubný počítač s rozhraním Bluetooth® nepoužívajte v lietadlách. Zabráňte
dlhodobejšiemu prevádzkovaniu v priamej blízkosti tela.
u Slovné označenie Bluetooth®, ako aj obrazové znaky (logá) sú registrovanými ochrannými známkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie
tohto slovného označenia/obrazových znakov systémom
Bosch eBike Systems je licencované.
u Palubný počítač je vybavený rádiovým rozhraním. Dodržiavajte lokálne prevádzkové obmedzenia, napríklad v lietadlách alebo nemocniciach.

Používanie v súlade s určením
Palubný počítač Kiox je určený na riadenie systému eBike
Bosch a na zobrazovanie údajov o jazde.
Aby ste mohli palubný počítač Kiox využívať v plnom rozsahu, potrebný je kompatibilný smartfón s aplikáciou eBike
Connect (k dispozícii v App Store alebo na Google Play
Store) a registrácia na portáli eBike Connect
(www.ebike-connect.com).

Vyobrazené komponenty
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
(1) Palubný počítač
(2) Displej
(3) Tlačidlo osvetlenia bicykla
(4) Vypínač palubného počítača
(5) Držiak palubného počítača
(6) USB prípojka
(7) Ovládacia jednotka
(8) Tlačidlo listovania dopredu/doprava >
(9) Tlačidlo výberu
(10) Tlačidlo listovania dozadu/doľava <
(11) Tlačidlo zníženia úrovne podpory –/
Tlačidlo listovania nadol
(12) Tlačidlo zvýšenia úrovne podpory +/
Tlačidlo listovania nahor
(13) Tlačidlo pomoci pri presune
(14) Kontakty na pohonnú jednotku
(15) Poistná skrutka palubného počítača
(16) Skrutka bloku riadenia
(17) Ochranný kryt USB prípojkaA)
(18) Magnetický držiak
(19) Držiak ovládacej jednotky
A) k dispozícii ako náhradná súčiastka

Ochrana osobných údajov
Ak sa palubný počítač posiela pri servisnej udalosti do servisu Bosch, údaje uložené na zariadení môžu byť v prípade
potreby poskytnuté spoločnosti Bosch.
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Technické údaje

Prevádzka

Palubný počítač

Kiox

Kód výrobku
Nabíjací prúd USB prípojky
max.A)
Nabíjacie napätie USB prípojky

mA

1 000

V

5

Nabíjací kábel USBB)
°C

Nabíjacia teplota

°C

0 až +40

Skladovacia teplota

°C

+10 až +40

V
mAh

3,7
230

−5 až +40

Stupeň ochranyC)
Hmotnosť cca

Kiox sa dodáva s čiastočne nabitým akumulátorom. Pred
prvým použitím je nutné tento akumulátor nabíjať minimálne
1 h cez USB prípojku (pozri „Napájanie palubného počítača
energiou„, Stránka Slovenčina – 3) alebo cez systém
eBike.
Ovládaciu jednotku je nutné upevniť tak, aby boli tlačidlá
vzhľadom na riadidlá takmer vertikálne.
Pri prvom uvedení do prevádzky sa najprv zobrazí výber jazyka a potom sa môžete cez položku menu <Intro to Kiox
(Uvedenie Kiox)> môžete dostať k informáciám o dôležitých
funkciách a zobrazeniach. Položka menu sa dá aj neskôr vyvolať cez <Settings (Nastavenia)> → <Information (Informácie)>.

1 270 016 360

Prevádzková teplota

Lítiovo-iónový akumulátor interný

Pred prvým uvedením do prevádzky

BUI330

IP x7
g

60

– Frekvencia

MHz

2 400–2 480

– Vysielací výkon

mW

< 10

Výber systémových nastavení

Bluetooth® Low Energy

Nasaďte palubný počítač do držiaka a postupujte pri zastavenom bicykli takto:
Prejdite na stavovú obrazovku (pomocou tlačidla < (10) na
ovládacej jednotke až po prvé zobrazenie) a vyvolajte pomocou tlačidla výberu <Settings (Nastavenia)>.
Tlačidlami – (11) a + (12) môžete zvoliť želané nastavenie
a toto nastavenie, prípadne ďalšie rozšírené menu môžete
otvoriť tlačidlom výberu (9). Z aktuálneho nastavovacieho
menu sa môžete pomocou tlačidla < (10) vrátiť do predchádzajúceho menu.

A) pri teplote okolia <25 °C
B) nie je súčasťou štandardnej dodávky
C) Pri zatvorenom kryte USB

Vyhlásenie o zhode
Týmto Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, vyhlasuje, že typ rádiového systému Kiox vyhovuje smernici
2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete
na nasledujúcej internetovej adrese:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

V položke <Sys settings (Systémové nastavenia)> môžete
vykonať tieto nastavenia:
– <Brightness (Jas)>
– <Time (Čas)>
– <Date [DD.Mon.YYYY] (Dátum [DD.Mon.LLLL])>
– <Time zone (Časové pásmo)>
– <24h form (24-hodinový formát času)>
– <Brgh backg. (Svetlé pozadie)>
– <Imp. units (Imperiálne jednotky)>
– <Language (Jazyk)>
– <Factory reset (Obnovenie z výroby)>

Montáž
Vkladanie a vyberanie palubného počítača
(pozri obrázok A)
Nasaďte Kiox najprv spodnou časťou na držiak (5) a mierne
ho naklápajte smerom dopredu, kým palubný počítač nebude citeľne upevnený v magnetickom držiaku.
Pri vyberaní uchopte palubný počítač za horný koniec a ťahajte ho k sebe, kým sa neuvoľní z magnetického držiaka.
u Ak eBike odstavíte, odoberte palubný počítač.
Palubný počítač je možné zaistiť v držiaku proti odobratiu.
Povoľte pritom skrutku bloku riadenia (16) tak, aby bolo
možné držiak Kiox otočiť nabok. Vložte palubný počítač do
držiaka. Naskrutkujte poistnú skrutku (M3, dĺžka 6 mm) zdola do príslušného závitu palubného počítača (použitie dlhšej
skrutky môže poškodiť palubný počítač). Otočte držiak naspäť a utiahnite skrutku bloku riadenia podľa pokynov výrobcu.
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Uvedenie systému eBike do prevádzky
Predpoklady
Systém eBike sa dá aktivovať len vtedy, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:
– Vložený je dostatočne nabitý akumulátor eBike (pozri
návod na používanie akumulátora).
– Palubný počítač je správne vložený v držiaku.
Zapnutie/vypnutie systému eBike
Na zapnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Pri vloženom palubnom počítači a vloženom akumulátore
eBike stlačte raz krátko vypínač (4) palubného počítača.
– Stlačte pri vloženom palubnom počítači vypínač akumulátora eBike (možné sú špecifické riešenia výrobcu bicyklov, ktoré neumožňujú prístup k vypínaču akumulátora;
pozri návod na obsluhu akumulátora).
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Pohon sa aktivujte, hneď ako šliapnete do pedálov (okrem
funkcie pomoci pri presune alebo úrovne podpory OFF). Výkon motora sa riadi podľa nastavenej úrovne podpory na palubnom počítači.
Ak v normálnej prevádzke prestanete šliapať do pedálov
alebo dosiahnete rýchlosť 25/45 km/h, podpora pomocou
pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automaticky, hneď ako šliapnete do pedálov a rýchlosť je nižšia ako
25/45 km/h.

Indikácia stavu nabitia akumulátora
Indikátor stavu nabitia akumulátora eBike d (pozri „Úvodná
obrazovka„, Stránka Slovenčina – 6) je možné odčítať na
stavovej obrazovke a v stavovom riadku. Stav nabitia akumulátora eBike si môžete prečítať tiež na LED diódach na samotnom akumulátore eBike.

Na vypnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Stlačte vypínač (4) palubného počítača.
– Vypnite akumulátor eBike jeho vypínačom (možné sú
riešenia výrobcov bicyklov, pri ktorých nie je prístup k vypínaču akumulátora; pozri návod na používanie akumulátora).
– Vyberte palubný počítač z držiaka.
Ak sa približne 10 minút nevyžiada od pohonu eBike žiaden
výkon (napr. pretože eBike stojí) a nestlačí sa žiadne tlačidlo
na palubnom počítači alebo ovládacej jednotke eBike, systém eBike a tým aj akumulátor sa automaticky vypne z dôvodu úspory energie.

Vysvetlenie

Biela

Akumulátor eBike je nabitý
na viac ako 30 %.

Žltá

Akumulátor eBike je nabitý
od 15 % do 30 %.

Červená

Akumulátor eBike je nabitý
od 0 % do 15 %.

Červená + !

Kapacita pre podporu pohonu je spotrebovaná a podpora sa vypne. Zvyšná kapacita
sa využije na osvetlenie
bicykla a na palubný počítač.
Ak sa akumulátor eBike nabíja na bicykli, zobrazí sa príslušné
hlásenie.
Ak palubný počítač vyberiete z držiaka (5), uloží sa posledný
zobrazený stav nabitia akumulátora.

Napájanie palubného počítača energiou
Ak je palubný počítač vložený v držiaku (5), do eBike je vložený dostatočne nabitý akumulátor eBike a je zapnutý systém eBike, akumulátor palubného počítača je napájaný a nabíjaný energiou z akumulátora eBike.
Ak sa palubný počítač vyberie z držiaka (5), napájanie energiou zabezpečuje akumulátor palubného počítača. Ak je akumulátor palubného počítača slabý, na displeji sa zobrazí výstražné hlásenie.
Aby sa akumulátor palubného počítača dobil, opäť vložte palubný počítač do držiaka (5). Nezabudnite, že ak akumulátor
eBike práve nenabíjate, systém eBike sa po 10 minútach
nečinnosti automaticky vypne. V takom prípade sa ukončí aj
nabíjanie akumulátora palubného počítača.
Palubný počítač môžete nabiť aj cez USB prípojku (6). Na
tento účel otvorte ochranný kryt (17). Spojte USB zásuvku
palubného počítača pomocou micro USB kábla s bežnou
USB nabíjačkou (nie je súčasťou štandardnej dodávky) alebo
USB prípojkou počítača (max. 5 V nabíjacie napätie; max.
500 mA nabíjací prúd).
Ak sa palubný počítač vyberie z držiaka (5), zostanú všetky
hodnoty funkcií uložené a môžu sa naďalej zobrazovať.
Bez nového nabitia akumulátora Kiox sa údaje dátumu a času
uchovajú maximálne 6 mesiacov. Po opätovnom zapnutí sa
v prípade pripojenia Bluetooth® k aplikácii a úspešnej lokalizácii GPS na smartfóne resetuje dátum a čas.
Upozornenie: Kiox sa nabíja iba v zapnutom stave.
Upozornenie: Ak sa Kiox počas nabíjania USB káblom vypne, možno Kiox znova zapnúť až vtedy, ak sa odpojí USB kábel.
Upozornenie: Akumulátor palubného počítača by sa mal
dobíjať každé tri mesiace jednu hodinu, aby sa dosiahla
maximálna životnosť akumulátora palubného počítača.

Bosch eBike Systems

Farba indikátora

Skladovací režim/resetovanie Kiox
Ovládací počítač obsahuje šetriaci skladovací režim, ktorý
znižuje vybíjanie interného akumulátora na minimum. Pritom
dôjde k strate dátumu a času.
Tento režim je možné spustiť dlhým stlačením (minimálne
8 s) vypínača (4) palubného počítača.
Ak sa palubný počítač krátkym stlačením vypínača (4) nespustí, nachádza sa v skladovacom režime.
Ak stlačíte vypínač (4) na minimálne 2 s, môžete skladovací
režim opäť ukončiť.
Palubný počítač rozpozná, či sa nachádza v úplne funkčnom
stave. Ak v plne funkčnom stave stlačíte vypínač (4) na minimálne 8 s, prejde palubný počítač do skladovacieho režimu.
Ak by sa Kiox napriek očakávaniu nenachádzal vo funkčnom
stave a nebolo ho už možné ovládať, resetuje sa dlhým
stlačením (minimálne 8 s) vypínača (4). Po resetovaní sa palubný počítač automaticky reštartuje po cca 5 s. Ak by sa
Kiox znova nespustil, stlačte vypínač (4) na 2 s.
Ak chcete Kiox resetovať na výrobné nastavenia, zvoľte
<Settings (Nastavenia)> → <Sys settings (Systémové nastavenia)> → <Factory reset (Obnovenie z výroby)>.
Všetky údaje používateľa sa pritom stratia.

Nastavenie úrovne podpory
Na ovládacej jednotke (7) môžete nastaviť, ako intenzívne
vás pohon eBike podporuje pri šliapaní. Úroveň podpory môžete kedykoľvek, aj počas jazdy, zmeniť.
Upozornenie: V jednotlivých vyhotoveniach je možné, že je
úroveň podpory nastavená vopred a nemôže sa meniť. Tiež
je možné, že je k dispozícii na výber menej úrovní podpory,
ako je tu uvedené.
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Maximálne sú k dispozícii nasledujúce úrovne podpory:
– OFF: podpora motora je vypnutá, eBike sa môže pohybovať ako normálny bicykel len šliapaním do pedálov. Pomoc pri presune nemožno na tejto úrovni podpory aktivovať.
– ECO: účinná podpora pri maximálnej efektívnosti, pre
maximálny dojazd
– TOUR: rovnomerná podpora, pre jazdy s veľkým dojazdom
– SPORT/eMTB:
SPORT: intenzívna podpora, pre športovú jazdu na horských trasách a v mestskej premávke
eMTB: optimálna podpora v každom teréne, športový rozjazd, lepšia dynamika, maximálna výkonnosť (eMTB k dispozícii len v kombinácii s pohonnými jednotkami BDU
250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Prípadne
môže byť potrebná aktualizácia softvéru.)
– TURBO: maximálna podpora až do vysokých frekvencií
šliapania, pre športovú jazdu
Úroveň podpory zvýšite stláčaním tlačidla + (12) na ovládacej jednotke dovtedy, kým sa na indikátore neobjaví požadovaná úroveň podpory. Zníženie dosiahnete pomocou tlačidla – (11).
Vyvolaný výkon motora sa zobrazí na displeji h (pozri „Úvodná obrazovka„, Stránka Slovenčina – 6). Maximálny výkon
motora závisí od zvolenej úrovne podpory.
Ak palubný počítač vyberiete z držiaka (5), uloží sa naposledy zobrazená úroveň podpory.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla
Vo vyhotovení, pri ktorom je jazdné svetlo napájané systémom eBike, môžete pomocou palubného počítača zapnúť
a vypnúť predné a zadné svetlo súčasne pomocou tlačidla
osvetlenia bicykla (3).
Pred každou jazdou skontrolujte správne fungovanie
osvetlenia bicykla.
Pri zapnutom svetle svieti indikácia jazdného svetla c (pozri
„Úvodná obrazovka„, Stránka Slovenčina – 6) na stavovej
lište na displeji.
Zapnutie a vypnutie osvetlenia bicykla nemá žiaden vplyv na
podsvietenie displeja.

Vytvorenie profilu používateľa
Aby ste mohli využívať všetky funkcie ovládacieho systému,
musíte sa zaregistrovať online.
Cez profil používateľa môžete okrem iného analyzovať svoje
údaje o jazde a trasy.
Profil používateľa si môžete založiť prostredníctvom aplikácie Bosch eBike Connect alebo priamo na
www.eBike-Connect.com. Zadajte údaje potrebné na registráciu. Môžete si zdarma stiahnuť aplikáciu Bosch eBike
Connect na váš smartfón z App Store (pre smartfóny Apple
iPhone), resp. z Google Play Store (pre zariadenia s Androidom).

Spojenie palubného počítača s aplikáciou
Bosch eBike Connect

Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune

Spojenie so smartfónom sa vytvorí takto:
– Spustite aplikáciu.
– Vyberte záložku <Môj e-bicykel>.
– Vyberte <Pridať nové zariadenie e-bicykla>.
– Vložte Kiox.
Teraz sa v aplikácii zobrazí príslušné upozornenie, že sa na
palubnom počítači má stlačiť tlačidlo osvetlenia bicykla (3)
na 5 s.
Stlačte na 5 s tlačidlo (3). Palubný počítač automaticky aktivuje spojenie Bluetooth® Low Energy a prejde do režimu párovania.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po skončení procesu párovania sa údaje používateľa synchronizujú.
Upozornenie: Spojenie Bluetooth® sa nemusí aktivovať
manuálne.

Funkcia pomoc pri presune vám môže uľahčiť presun eBike.
Rýchlosť v tejto funkcii závisí od zaradeného prevodového
stupňa a môže dosahovať maximálne 6 km/h. Čím menší je
zvolený prevodový stupeň, tým menšia je rýchlosť vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom výkone).
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Na aktivovanie pomoci pri presune krátko stlačte tlačidlo
WALK na vašom palubnom počítači. Po aktivovaní stlačte
v priebehu 3 s tlačidlo + a podržte ho stlačené. Zapne sa pohon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemožno pri úrovni podpory OFF aktivovať.

Activity tracking (Sledovanie aktivity)

Pomoc pri presune sa vypne, hneď ako nastane jeden z nasledujúcich prípadov:
– Uvoľníte tlačidlo +
– Kolesá eBike sa zablokujú (napr. brzdami alebo nárazom
na prekážku),
– rýchlosť prekročí 6 km/h.
Fungovanie pomoci pri presune podlieha špecifickým predpisom danej krajiny, preto sa môže odlišovať od opisu uvedeného vyššie alebo môže byť deaktivované.
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Na zaznamenávanie aktivít je potrebná registrácia, príp. prihlásenie na portáli eBike-Connect a v aplikácii eBike-Connect.
Na zaznamenávanie aktivít musíte povoliť ukladanie údajov
o polohe na portáli, príp. v aplikácii. Len tak sa vaše aktivity
zobrazia na portáli alebo v aplikácii. Zaznamenávanie polohy
sa uskutoční len vtedy, keď je palubný počítač spojený s aplikáciou eBike-Connect.
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USB spojenie nie je vodotesné. Počas jazdy v daždi sa nesmú pripájať externé zariadenia a USB prípojka musí byť
úplne zatvorená ochranným krytom (17).
Pozor: Pripojené spotrebiče môžu obmedziť dojazd eBike.

eShift (voliteľne)
Pod pojmom eShift sa rozumie začlenenie elektronických
prehadzovacích systémov do systému eBike. Výrobca vytvoril elektrické spojenie komponentov eShift s pohonnou
jednotkou. Ovládanie elektronických prehadzovacích systémov je opísané v samostatnom návode na obsluhu.

eSuspension (voliteľne)
Pod pojmom eSuspension sa rozumie začlenenie elektronických tlmiacich a pružiacich prvkov do systému eBike. Prostredníctvom Quick menu (Rýchle menu) sa môžu zvoliť vopred definované nastavenia pre systém eSuspension.
Podrobnosti o nastaveniach nájdete v návode na používanie
výrobcu eSuspension.
Systém eSuspension je k dispozícii spolu s palubným počítačom Kiox a možný je v kombinácii s pohonnými jednotkami
BDU450 CX, BDU480 CX a BDU490P.

ABS – antiblokovací systém (voliteľne)
Ak je bicykel vybavený systémom Bosch-eBike-ABS, ktorý
nemá externú kontrolku, kontrolka sa zobrazí pri štarte systému a v prípade poruchy na displeji Kiox. Podrobnosti
o ABS a jeho činnosti nájdete v návode na používanie ABS.

Lock (prémiová funkcia)
Funkcia Lock je dostupná v <Obchod> aplikácie eBike-Connect. Po zapnutí funkcie Lock je po odobratí palubného počítača deaktivovaná podpora pohonnej jednotky eBike. Aktivácia je možná len prostredníctvom palubného počítača,
ktorý patrí k danému eBike.
Podrobný návod nájdete v online návode na používanie na
adrese www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Aktualizácie softvéru
Aktualizácie softvéru sa prenášajú na pozadí z aplikácie na
palubný počítač, pokiaľ je aplikácia spojená s palubným počítačom. Ak je aktualizácia kompletne prenesená, zobrazí sa
trikrát pri novom spustení palubného počítača.
Alternatívne môžete na <Sys settings (Systémové nastavenia)> skontrolovať, či je k dispozícii aktualizácia.

Napájanie externých zariadení cez USB prípojku
Pomocou USB prípojky môžete prevádzkovať alebo dobíjať
väčšinu zariadení, ktoré je možné napájať cez USB (napr.
rôzne mobilné telefóny).
Predpokladom nabíjania je, že do eBike je vložený palubný
počítač a dostatočne nabitý akumulátor.
Otvorte ochranný kryt (17) USB prípojky na palubnom počítači. Spojte USB prípojku externého zariadenia pomocou
nabíjacieho USB kábla micro A – micro B (v predaji u vášho
predajcu Bosch eBike) s USB zásuvkou (6) na palubnom počítači.
Po odpojení spotrebiča je nutné USB prípojku opäť starostlivo uzatvoriť pomocou ochranného krytu (17).

Bosch eBike Systems
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Indikátory a nastavenia palubného
počítača

b

Upozornenie: Všetky znázornenia a texty obrazoviek na nasledujúcich stranách zodpovedajú stavu vydania softvéru.
Po aktualizácii softvéru sa môžu mierne zmeniť zobrazenia a/
alebo texty obrazoviek.

e

j
i

Logika ovládania
Tlačidlami < (10) a > (8) sa môžete dostať na jednotlivé obrazovky s informáciami o jazde aj počas jazdy. Obidve ruky
tak môžu zostať počas jazdy na riadidlách.
Tlačidlami + (12) a – (11) môžete zvyšovať alebo znižovať
úroveň podpory.
<Settings (Nastavenia)>, ku ktorým sa dá dostať cez
Status screen (Stavová obrazovka), sa počas jazdy nemôžu upravovať.

h

24,3

f

g

Pomocou tlačidla výberu (9) môžete vykonávať tieto funkcie:
– Počas jazdy získate prístup k rýchlemu menu.
– Počas státia môžete na obrazovke nastavení Status screen (Stavová obrazovka) vyvolať menu nastavení.
– Môžete potvrdiť hodnoty a informačné oznámenia.
– Môžete opustiť dialógové okno.
Ak palubný počítač vyberiete z držiaka a nevypnete ho, budú
sa informácie z naposledy prejdenej trasy a tiež stavové informácie zobrazovať za sebou v slučke.
Ak sa po vybratí z držiaka nestlačí žiadne tlačidlo, palubný
počítač sa vypne po 1 minúte.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Poradie zobrazení
Keď je palubný počítač je správne vložený v držiaku, je možné za sebou vyvolať nasledujúce zobrazenia:
1. Úvodná obrazovka
2. Denný čas a dojazd
3. Trasa a čas jazdy
4. Výkon a frekvencia šliapania
5. Priemerná rýchlosť a maximálna rýchlosť
6. Trasa, dojazd, výkon a frekvencia srdca
7. Frekvencia srdca
8. Spotreba kalórií a celková trasa
9. Stavová obrazovka

Indikátor času/rýchlosti
Zobrazenie úrovne podpory
Indikátor jazdného svetla
Zobrazenie stavu nabitia akumulátora eBike
Zobrazenie jednotky rýchlostiA)
Rýchlosť
Orientačná lišta
Výkon motora
Vlastný výkon
Priemerná rýchlosť
Vyhodnotenie výkonu

A) Možno ju zmeniť cez stavovú obrazovku <Settings (Nastavenia)>.

Indikátory a...d tvoria stavovú lištu a sú zobrazené na každej
obrazovke. Ak sa na samotnej obrazovke už zobrazuje rýchlosť, prepne sa indikátor a na aktuálny čas v hodinách
a minútach. Na stavovej lište sú zobrazené:
– Rýchlosť/čas: aktuálna rýchlosť v km/h alebo mph, príp.
aktuálny čas
– Úroveň podpory: zobrazenie aktuálne zvolenej podpory
pomocou farebného kódu
– Svetlo: symbol pre zapnuté svetlo
– Stav nabitia batérie eBike: percentuálne zobrazenie aktuálneho stavu nabitia
Vo vyhodnotení výkonu k sa graficky zobrazuje rýchlosť
(biely prúžok) v pomere k priemernej rýchlosti j. Pomocou
grafiky môžete priamo vidieť, či sa vaša aktuálna rýchlosť nachádza nad alebo pod vašou priemernou rýchlosťou (vľavo
od čiernej čiarky = pod priemernou rýchlosťou; vpravo od
čiernej čiarky = nad priemernou rýchlosťou).
Pomocou orientačnej lišty g môžete vidieť, na akej obrazovke sa nachádzate. Vaša aktuálna obrazovka je zvýraznená.
Tlačidlami < (10) a > (8) môžete aktivovať ďalšie obrazovky.
Z prvej úvodnej obrazovky sa dostanete na stavovú obrazovku pomocou tlačidla < (10).

Úvodná obrazovka
Hneď ako nasadíte zapnutý palubný počítač na držiak, zobrazí sa úvodná obrazovka.
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– <Sys settings (Systémové nastavenia)> – Zoznam
možností nastavenia vášho palubného počítača:
Môžete nastaviť zobrazovanie rýchlosti a vzdialenosti v kilometroch alebo míľach, čas v 12-hodinovom alebo 24hodinovom formáte, zvoliť čas, dátum a časové pásmo
a nastaviť preferovaný jazyk. Kiox môžete resetovať na výrobné nastavenia, spustiť aktualizáciu softvéru (ak je dostupná) a prepínať medzi čiernym alebo bielym
vzhľadom.
– <Information (Informácie)> – Informácie týkajúce sa
Kiox
Odkazy na FAQ (často kladené otázky), certifikácie, kontaktné informácie, informácie o licenciách
Podrobný opis jednotlivých parametrov nájdete v online
návode na obsluhu na adrese
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Status screen (Stavová obrazovka)
Na stavovej obrazovke máte
okrem stavovej lišty zobrazený tiež aktuálny čas, stav nabitia všetkých akumulátorov
vášho eBike a stav nabitia
akumulátora vášho smartfónu, ak je smartfón pripojený
cez Bluetooth®.
Nižšie sú prípadne zobrazené
symboly na zobrazenie aktivovanej funkcie Bluetooth®
alebo zariadenia pripojeného
cez Bluetooth® (napr. merač
frekvencie srdca). Rovnako
sa vám zobrazí dátum poslednej synchronizácie medzi
smartfónom a Kiox.
V spodnej oblasti máte prístup k <Settings (Nastavenia)>.

Quick menu (Rýchle menu)
Prostredníctvom Quick menu (Rýchle menu) sa zobrazia
zvolené nastavenia, ktoré je možné upravovať aj počas jazdy.
K Quick menu (Rýchle menu) sa môžete dostať pomocou
tlačidla výberu (9). Z Status screen (Stavová obrazovka)
nie je možný prístup.

<Settings (Nastavenia)>
Palubný počítač nepodporuje tento jazyk pri textoch rozhrania. V tomto návode na obsluhu sú preto anglické texty
rozhrania znázornené spolu s vysvetlením v národnom jazyku.
K menu nastavení sa dostanete cez stavovú obrazovku.
K <Settings (Nastavenia)> sa nedá dostať a upravovať ich
počas jazdy.
Tlačidlami – (11) a + (12) môžete zvoliť želané nastavenie
a toto nastavenie, prípadne ďalšie rozšírené menu môžete
otvoriť tlačidlom výberu (9). Z aktuálneho nastavovacieho
menu sa môžete pomocou tlačidla < (10) vrátiť do predchádzajúceho menu.

Cez Quick menu (Rýchle menu) môžete vykonávať tieto nastavenia:
– <Reset trip data? (Vynulovať údaje trasy?)>
Všetky údaje o doteraz prejdenej trase sa vynulujú.
– <eShift>
Tu môžete nastaviť frekvenciu šliapania.
– <eSuspension>
Tu môžete nastaviť výrobcom definovaný režim tlmenia
alebo pruženia.

Na prvej navigačnej úrovni nájdete tieto nadradené oblasti:
– <Registration (Registrácia)> – Upozornenia týkajúce sa
registrácie:
Táto položka menu sa zobrazí len vtedy, keď ešte nie ste
zaregistrovaní na eBike Connect.
– <My eBike (Môj eBike)> – Nastavenia týkajúce sa vášho
eBike:
Počítadlá, ako denné kilometre a priemerné hodnoty, môžete nastaviť automaticky alebo manuálne na „0“ a tiež
resetovať dojazd. Túto výrobcom prednastavenú hodnotu
obvodu kolesa môžete zmeniť o ±5 %. Ak je váš eBike vybavený s eShift, môžete tu nakonfigurovať aj váš systém
eShift. Výrobca alebo predajca bicyklov môže za základ
termínu servisu používať jazdný výkon a/alebo časový
úsek. V položke <Next Service: [DD. Mon. YYYY] or at
[xxxxx] [km] (Nasledujúci servis eBiku: [DD. Mon.
LLLL] alebo po [xxxxx] [km])> sa vám zobrazí termín
najbližšieho servisu. Na stránke komponentov bicykla sa
zobrazia pre jednotlivé komponenty sériové čísla, stav
hardvéru, stav softvéru a iné parametre dôležité pre tieto
komponenty.
– <My profile (Môj profil)> – Údaje aktívneho používateľa
– <Bluetooth> – Zapnutie, príp. vypnutie funkcie
Bluetooth®:
Zobrazia sa pripojené zariadenia.
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Slovenčina – 8
V závislosti od druhu chyby sa prípadne automaticky vypne
pohon. Naďalej je však možná ďalšia jazda bez podpory pohonu. Pred ďalšími jazdami by sa mal eBike skontrolovať.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Zobrazenie kódu chyby
Komponenty systému eBike sa nepretržite automaticky kontrolujú. Ak sa zistí chyba, zobrazí sa príslušný chybový kód
na palubnom počítači.
Kód

Príčina

Pomoc

410

Jedno alebo viaceré tlačidlá palubného
počítača sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

414

Problém spojenia ovládacej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

418

Jedno alebo viaceré tlačidlá ovládacej
jednotky sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

419

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

422

Problém spojenia pohonnej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

423

Problém spojenia akumulátora eBike

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

424

Komunikačná chyba medzi komponentmi Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

426

Interná chyba prekročenia času

430

Interný akumulátor palubného počítača je Nabite palubný počítač (v držiaku alebo cez USB prípojku)
vybitý (nie pri BUI350)

431

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

440

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

450

Interná softvérové chyba

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

460

Chyba USB prípojky

Odoberte kábel z USB prípojky palubného počítača. Ak problém
pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

490

Interná chyba palubného počítača

Dajte skontrolovať palubný počítač

500

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

502

Chyba v osvetlení bicykla

Skontrolujte svetlo a príslušné káble. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

503

Chyba snímača rýchlosti

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

504

Rozpoznaná manipulácia so signálom
rýchlosti.

Skontrolujte a prípadne nastavte polohu špicového magnetu.
Skontrolujte, či bicyklom niekto nemanipuloval (tuning). Podpora
pohonu sa zníži.

510

Interná chyba snímača

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

511

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

530

Chyba akumulátora

Vypnite eBike, vyberte akumulátor eBike a znova vložte akumulátor
eBike. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

531

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

540

Chyba teploty

eBike sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu. Vypnite
systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo
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Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike. V tomto chybovom stave nie je možné zobraziť alebo upraviť v menu základných nastavení obvod pneumatiky.
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Kód

Príčina

Pomoc
nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

550

Bol rozpoznaný neprípustný spotrebič.

Odstráňte spotrebič. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva,
kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

580

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

591

Chyba autentifikácie

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

592

Nekompatibilný komponent

Použite kompatibilný displej. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

593

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

595, 596

Chyba komunikácie

Skontrolujte káblové rozvody k prevodovke a reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

602

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

603

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

605

Chyba teploty akumulátora

Akumulátor sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu.
Vypnite systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

606

Externá chyba akumulátora

Skontrolujte zapojenie káblov. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

610

Chyba napätia akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

620

Chyba nabíjačky

Vymeňte nabíjačku. Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

640

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

655

Hromadná chyba akumulátora

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

656

Chyba verzie softvéru

Kontaktujte vášho predajcu eBike Bosch, aby vykonal aktualizáciu
softvéru.

7xx

Chyba na komponentoch iných výrobcov
(tretích strán)

Dodržiavajte údaje v návode na obsluhu príslušného výrobcu komponentu.

800

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

810

Nezrozumiteľné signály na snímači rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

820

Chyba na vedení k prednému snímaču
rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

821 ... 826

Nezrozumiteľné signály na prednom snímači rýchlosti kolesa

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese
830

Chyba na vedení k zadnému snímaču rých- Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
losti kolesa
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Slovenčina – 10
Kód

Príčina

Pomoc

831
833 ... 835

Nezrozumiteľné signály na zadnom snímači rýchlosti kolesa

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese
840

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

850

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

860, 861

Chyba elektrického napájania

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

889

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

890

Kontrolka ABS je chybná alebo chýba. ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
môže byť nefunkčné.

žiadne
zobrazenie

Interná chyba palubného počítača
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Reštartujte systém eBike vypnutím a opätovným zapnutím.
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Údržba a servis
Údržba a čistenie
Žiadne komponenty sa nesmú čistiť vodným prúdom pod
tlakom.
Displej vášho palubného počítača udržiavajte čistý. Pri znečistení môže ľahko dôjsť k chybnému rozpoznávaniu jasu.
Na čistenie vášho palubného počítača použite mäkkú, len
vodou navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Okrem toho predajca bicyklov môže za základ termínu servisu použiť jazdný výkon a/alebo časový úsek. V takomto
prípade vám palubný počítač po každom zapnutí zobrazí termín servisu.
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom systému eBike a jeho
komponentov, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Preprava
u

Keď svoj eBike veziete mimo vášho auta, napr. na
nosiči batožiny, odoberte palubný počítač a akumulátor systému eBike, aby ste zabránili poškodeniam.

Likvidácia
Pohonná jednotka, palubný počítač vrát.
ovládacej jednotky, akumulátor, snímač rýchlosti, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať
na ekologickú recykláciu.
Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.
Už nepoužiteľné komponenty Bosch eBike odovzdajte autorizovanému predajcovi bicyklov.
Právo na zmeny je vyhradené.
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Varnostna opozorila

Opis izdelka in njegovega delovanja

Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude poškodbe.

Namenska uporaba

Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
u Ne dovolite, da prikazovalnik računalnika odvrne vašo
pozornost. Če niste osredotočeni na promet, obstaja
tveganje nesreče. Če želite v računalnik vnesti podatke, ki
presegajo raven podpore, najprej ustavite in nato vnesite
ustrezne podatke.
u Svetlost zaslona nastavite na stopnjo, pri kateri lahko
odčitate pomembne podatke, kot so hitrost in
opozorilni simboli. Napačno nastavljena svetlost zaslona
lahko privede do nevarnih situacij.
u Računalnika ne odpirajte. Računalnik lahko z
odpiranjem uničite, poleg tega preneha veljavnost
garancije.
u Računalnika ne uporabljajte kot ročaj. Če boste
električno kolo dvigali za računalnik, ga lahko tako
poškodujete, da ga ne bo več možno popraviti.
u Če računalnik ali njegovo držalo sega čez krmilo,
kolesa ne postavite na krmilo in sedež. Na ta način bi
lahko računalnik ali držalo nepopravljivo poškodovali.
Računalnik odstranite tudi pred vpetjem kolesa na
stojalo, da tako preprečite padec ali poškodbe
računalnika.
u Previdno! Pri uporabi računalnika s funkcijo Bluetooth®
in/ali brezžičnim omrežjem lahko pride do motenja drugih
naprav in sistemov, letal in medicinskih naprav ter
aparatov (npr. srčni spodbujevalnik, slušni aparati). Prav
tako ni mogoče povsem izključiti škodljivih vplivov na ljudi
in živali v neposredni bližini. Računalnika s funkcijo
Bluetooth® ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav in
aparatov, bencinskih črpalk in kemičnih objektov ter na
območjih z nevarnostjo eksplozije in na območjih
razstreljevanja. Računalnika s funkcijo Bluetooth® ne
uporabljajte v letalih. Izogibajte se dolgotrajni uporabi v
neposredni bližini telesa.
u Besedna znamka Bluetooth® in slikovne oznake (logotipi)
so zaščitene blagovne znamke in last podjetja Bluetooth
SIG, Inc. Vsaka uporaba te besedne znamke/slikovnih
oznak s strani družbe Bosch eBike Systems poteka z
uporabo licence.
u Računalnik je opremljen z vmesnikom za radijsko
povezavo. Upoštevajte lokalne omejitve uporabe, npr.
v letalih ali v bolnišnicah.

Računalnik Kiox je predviden za upravljanje Boschevega
sistema eBike in za prikaz podatkov o vožnji.
Da boste lahko računalnik Kiox uporabljali v polnem obsegu,
potrebujte združljiv pametni telefon z aplikacijo eBike
Connect (na voljo v spletnih trgovinah App Store in Google
Play Store), obenem pa se morate registrirati na portalu
eBike Connect (www.ebike-connect.com).

Komponente na sliki
Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
(1) Računalnik
(2) Prikazovalnik
(3) Tipka za luči kolesa
(4) Tipka za vklop/izklop računalnika
(5) Držalo računalnika
(6) USB-priključek
(7) Upravljalna enota
(8) Tipka za pomik naprej/desno >
(9) Izbirna tipka
(10) Tipka za pomik nazaj/levo <
(11) Tipka za zmanjšanje podpore –/
Tipka za pomik navzdol
(12) Tipka za povečanje podpore +/
Tipka za pomik navzgor
(13) Tipka za pomoč pri potiskanju
(14) Kontakti do pogonske enote
(15) Zaporni vijak računalnika
(16) Vijak krmiljenja
(17) Zaščitni pokrov za USB-priključekA)
(18) Magnetno držalo
(19) Nosilec upravljalne enote
A) na voljo kot nadomestni del

Obvestilo o varstvu podatkov
Če računalnik pošljete Boschu v popravilo, se lahko podatki,
shranjeni na računalniku, posredujejo Boschu.
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Tehnični podatki

Delovanje

Računalnik

Kiox

Koda izdelka

Pred prvo uporabo

BUI330

Delovna temperatura

°C

Polnilna temperatura

°C

0 … +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 … +40

V
mAh

3,7
230

Kiox je dobavljen z delno napolnjeno akumulatorsko
baterijo. Pred prvo uporabo je treba akumulatorsko baterijo
polniti vsaj 1 uro, za kar uporabite USB-priključek (glejte
„Napajanje računalnika“, Stran Slovenščina – 3) ali sistem
eBike.
Upravljalno enoto namestite tako, da so tipke skoraj v
navpičnem položaju glede na krmilo.
Pri prvem zagonu se najprej prikaže izbira jezika in nato si
lahko prek menijske točke <Intro to Kiox (Uvod v Kiox)>
preberete informacije o funkcijah in prikazih. Menijsko točko
lahko prikličete tudi pozneje prek <Settings
(Nastavitve)> → <Information (Informacije)>.

IP x7

Izbira sistemskih nastavitev

Najv. polnilni tok priključka
USBA)

mA

1000

Polnilna napetost priključka
USB

V

5

Polnilni kabel USBB)

Notranja litij-ionska
akumulatorska baterija

1 270 016 360
−5 … +40

Stopnja zaščiteC)
Teža, pribl.

g

60

– Frekvenca

MHz

2400–2480

– Moč oddajanja

mW

< 10

Računalnik namestite v držalo in opravite naslednja dejanja
(kolo mora med nastavljanjem stati):
Odprite prikaz stanja (s tipko < (10) na upravljalni enoti do
prvega prikaza) in z izbirno tipko odprite možnost <Settings
(Nastavitve)>.
S tipkama – (11) in + (12) lahko izberete želeno nastavitev.
To nastavitev in nadaljnje podmenije lahko po potrebi
odprete z izbirno tipko (9). Iz vsakega nastavitvenega menija
se lahko na prejšnji meni vrnete s tipko < (10).

Bluetooth® Low Energy

A) Pri temperaturi okolice <25 °C
B) Ni v standardnem obsegu dobave.
C) Zaprt pokrov priključka USB

Izjava o skladnosti
S tem podjetje Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems,
izjavlja, da je vrsta radijske opreme Kiox skladna z direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo evropske izjave o skladnosti
je na voljo na naslednji spletni strani:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Namestitev
Namestitev in odstranitev računalnika
(glejte sliko A)
Spodnji del računalnika Kiox namestite v držalo (5) in ga
nekoliko poklopite naprej, da se računalnik občutno zaskoči
v magnetno držalo.
Ko želite računalnik odstraniti, ga primite na zgornjem delu in
ga povlecite proti sebi, da se sprosti iz magnetnega držala.
u Ko električno kolo parkirate, odstranite računalnik.
Računalnik lahko v držalu zavarujete tako, da ga ni mogoče
odstraniti. V ta namen vijak krmiljenja (16) odvijajte, dokler
ni mogoče držala računalnika Kiox premakniti vstran.
Računalnik namestite v nosilec. Zaporni vijak (M3, dolžina
6 mm) od spodaj privijte v za to predvideni navoj računalnika
(uporaba daljšega vijaka lahko poškoduje računalnik). Držalo
pomaknite v prvotni položaj in privijte vijak krmiljenja v
skladu z navodili proizvajalca.
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V meniju <Sys settings (Sistemske nastavitve)> lahko
opravite naslednje nastavitve:
– <Brightness (Svetlost)>
– <Time (Čas)>
– <Date [DD.Mon.YYYY] (Datum [DD.MM.LLLL])>
– <Time zone (Časovni pas)>
– <24h form (24-urna oblika zapisa časa)>
– <Brgh backg. (Svetlo ozadje)>
– <Imp. units (Imperialne merske enote)>
– <Language (Jezik)>
– <Factory reset (Ponastavitev na tovarniške
nastavitve)>

Vklop sistema eBike
Pogoji
Sistem eBike je mogoče vklopiti le, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Nameščena je zadostno napolnjena akumulatorska
baterija električnega kolesa (glejte navodila za uporabo
akumulatorske baterije).
– Računalnik je pravilno nameščen v nosilec.
Vklop/izklop sistema eBike
Za vklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Ko sta nameščena računalnik in akumulatorska baterija
električnega kolesa, pritisnite tipko za vklop/izklop (4)
računalnika.
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– Ko je računalnik nameščen, pritisnite tipko za vklop/
izklop akumulatorske baterije električnega kolesa (pri
nekaterih proizvajalcih koles dostop do tipke za vklop/
izklop akumulatorske baterije ni mogoč; glejte navodila za
uporabo akumulatorske baterije).
Pogon se vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala (razen pri
vklopljeni funkciji pomoči pri potiskanju ali če je raven
podpore nastavljena na OFF). Moč motorja je odvisna od
ravni podpore, ki je nastavljena v računalniku.
Ko v načinu običajnega delovanja nehate poganjati pedala ali
ko dosežete hitrost 25/45 km/h, električno kolo preneha
pomagati pri poganjanju. Pogon se ponovno samodejno
vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala in je hitrost manjša
od 25/45 km/h.

Opomba: če računalnik Kiox med polnjenjem prek kabla USB
izklopite, lahko računalnik Kiox ponovno vklopite šele, ko
odstranite kabel USB.
Opomba: da ohranite najdaljšo življenjsko dobo
akumulatorske baterije računalnika, akumulatorsko baterijo
na vsake tri mesece polnite eno uro.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske
baterije

Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop (4) računalnika.
– Akumulator električnega kolesa izklopite s tipko za vklop/
izklop (nekateri proizvajalci električnih koles ne
omogočijo dostopa do tipke za vklop/izklop akumulatorja;
glejte navodila za uporabo akumulatorja).
– Odstranite računalnik iz držala.
Če pribl. 10 minut ni zaznano delovanje pogona električnega
kolesa (npr. ker električno kolo stoji) in ne pritisnete nobene
tipke na računalniku ali upravljalni enoti električnega kolesa,
se sistem eBike in posledično tudi akumulatorska baterija
zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopita.

Barva prikaza

Razlaga

Bela

Napolnjenost akumulatorske
baterije električnega kolesa
presega 30 %.

Rumena

Napolnjenost akumulatorske
baterije električnega kolesa
je med 15 % in 30 %.

Rdeča

Napolnjenost akumulatorske
baterije električnega kolesa
je med 0 % in 15 %.

Rdeča + !

Napajanje računalnika
Če je računalnik nameščen v nosilec (5) in če je na električno
kolo nameščena zadostno napolnjena akumulatorska
baterija ter je sistem eBike vklopljen, akumulatorsko baterijo
računalnika napaja in polni akumulatorska baterija
električnega kolesa.
Če računalnik odstranite iz nosilca (5), za napajanje skrbi
akumulatorska baterija računalnika. Ko je akumulatorska
baterija računalnika skoraj prazna, se na prikazovalniku
pojavi opozorilo.
Računalnik ponovno namestite v nosilec (5), da napolnite
njegovo akumulatorsko baterijo. Če sistema eBike
10 minutah ne uporabljate, se ta samodejno izklopi, razen če
poteka polnjenje akumulatorske baterije električnega kolesa.
V tem primeru se konča tudi polnjenje akumulatorske
baterije računalnika.
Računalnik lahko napolnite tudi prek USB-priključka (6). V ta
namen odprite pokrov (17). Povežite USB-priključka
računalnika z mikro kablom USB z navadnim polnilnikom
USB (ni vključen v standardni obseg dobave) ali priključkom
USB osebnega računalnika (najv. 5 V polnilna napetost, najv.
500 mA polnilni tok).
Če računalnik odstranite iz držala (5), ostanejo vse vrednosti
funkcij shranjene in jih je mogoče še naprej prikazati.
Datum in čas sta brez ponovnega polnjenja akumulatorske
baterije računalnika Kiox shranjena največ 6 mesecev. Ob
ponovnem vklopu se pri povezavi Bluetooth® z aplikacijo in
po uspešnem iskanju položaja s sistemom GPS na
pametnem telefonu ponovno nastavita datum in čas.
Opomba: računalnik Kiox se polni le v vklopljenem stanju.
Bosch eBike Systems

Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije električnega
kolesa d (glejte „Začetni prikaz“, Stran Slovenščina – 6) je
mogoče odčitati na prikazu stanja in v statusni vrstici. Stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije električnega kolesa
prikazujejo tudi LED-diode na akumulatorski bateriji
električnega kolesa.

Napolnjenost je premajhna
za podporo pogona, podpora
se bo izklopila. Preostala
energija je na voljo za luči
kolesa in računalnik.
Če se akumulatorska baterija električnega kolesa polni na
kolesu, se prikaže ustrezno sporočilo.
Če računalnik odstranite iz nosilca (5), se shrani nazadnje
prikazano stanje napolnjenosti akumulatorske baterije.

Način za shranjevanje/ponastavitev računalnika
Kiox
Računalnik omogoča varčni način za shranjevanje, ki
zmanjša praznjenje notranje akumulatorske baterije. Datum
in čas se pri tem izbrišeta.
Način lahko vklopite z daljšim pritiskom (najmanj 8 s) na
tipko za vklop/izklop (4) računalnika.
Če se računalnik po pritisku na tipko za vklop/izklop (4) ne
zažene, je računalnik v načinu za shranjevanje.
Če tipko za vklop/izklop (4) držite vsaj 2 sekundi, izklopite
način za shranjevanje.
Računalnik zazna, ali je v popolnoma funkcionalnem stanju.
Če tipko za vklop/izklop (4) v popolnoma funkcionalnem
stanju držite vsaj 8 sekund, računalnik preklopi v način za
shranjevanje. Če računalnik Kiox proti pričakovanjem ni v
funkcionalnem stanju in če ga ni več mogoče upravljati, z
daljšim pritiskom (vsaj 8 s) na tipko za vklop/izklop (4)
sprožite ponastavitev. Po ponastavitvi se računalnik
samodejno zažene po pribl. 5 sekundah. Če se računalnik
Kiox ne zažene, tipko za vklop/izklop (4) držite pritisnjeno
2 sekundi.
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Za ponastavitev računalnika Kiox na tovarniške nastavitve
izberite <Settings (Nastavitve)> → <Sys settings
(Sistemske nastavitve)> → <Factory reset (Ponastavitev
na tovarniške nastavitve)>. Pri tem se izbrišejo vsi
uporabniški podatki.

Opomba: pomoči pri potiskanju na ravni podpore OFF ni
mogoče vklopiti.
Pomoč pri potiskanju se izklopi v naslednjih primerih:
– izpust tipke +,
– kolesi električnega kolesa blokirata (npr. zaradi zaviranja
ali trka ob oviro),
– prekoračena hitrost 6 km/h.
Način delovanja pomoči pri potiskanju je predmet
nacionalnih predpisov, zaradi česar se lahko razlikuje od
zgornjega opisa oz. je lahko izklopljen.

Nastavitev ravni podpore
Na upravljalni enoti (7) lahko nastavite raven podpore
pogona pri poganjanju električnega kolesa. Raven podpore
lahko kadar koli spremenite, tudi med vožnjo.
Opomba: pri nekaterih izvedbah je raven podpore
tovarniško nastavljena in je ni mogoče spreminjati. Prav tako
je mogoče, da je na voljo manj ravni podpore, kot je
navedeno.

Vklop/izklop luči na kolesu

Na voljo so največ naslednje ravni podpore:
– OFF: podpora motorja je izklopljena, električno kolo je
mogoče uporabljati kot običajno kolo s poganjanjem
pedalov. Pomoči pri potiskanju na tej ravni podpore ni
mogoče vklopiti.
– ECO: učinkovita podpora za največjo zmogljivost in
največji domet
– TOUR: enakomerna podpora za turne vožnje z velikim
dometom
– SPORT/eMTB:
SPORT: zmogljiva podpora za športno vožnjo po
hribovitih poteh ter za vožnjo po mestu
eMTB: optimalna podpora na vsakem terenu, športno
speljevanje, izboljšana dinamika, izjemna zmogljivost
(eMTB je na voljo le v kombinacijah s pogonskimi enotami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX in BDU480 CX.
Morebiti je potrebna tudi posodobitev programske
opreme.)
– TURBO: največja podpora vse do hitrega poganjanja
pedalov za športno vožnjo
Za povečanje ravni podpore tipko + (12) na upravljalni enoti
pritiskajte, dokler se na prikazovalniku ne pojavi želena
raven podpore. Za zmanjšanje pritiskajte tipko – (11).
Na prikazovalniku se pojavi moč motorja h (glejte „Začetni
prikaz“, Stran Slovenščina – 6). Največja moč motorja je
odvisna od izbrane ravni podpore.
Če računalnik odstranite iz držala (5), se shrani nazadnje
prikazana raven podpore.

Vklop/izklop pomoči pri potiskanju
Pomoč pri potiskanju vam olajša potiskanje električnega
kolesa. Ko je ta funkcija vključena, je hitrost odvisna od
izbrane prestave in lahko doseže največ 6 km/h. Če je
izbrana nižja prestava, je nižja tudi hitrost pri vklopljeni
funkciji pomoči pri potiskanju (pri polni moči).
u Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
Za vklop pomoči pri potiskanju kratko pritisnite tipko WALK
na računalniku. V 3 sekundah po vklopu pritisnite tipko + in
jo pridržite. Pogon električnega kolesa se vklopi.
1 270 020 XBK | (17.03.2020)

Pri izvedbah, pri katerih sistem eBike napaja vozno luč, je
mogoče prek računalnika s tipko za luči kolesa (3) sočasno
vklopiti in izklopiti sprednjo in zadnjo luč.
Pred vsako vožnjo preverite delovanje luči kolesa.
Če je luč vklopljena, sveti prikaz vozne luči c (glejte „Začetni
prikaz“, Stran Slovenščina – 6) v statusni vrstici na
zaslonu.
Vklop in izklop luči na kolesu ne vpliva na osvetlitev
prikazovalnika.

Izdelava uporabniškega profila
Če želite uporabljati vse funkcije upravljalnega sistema, se
morate registrirati na spletu.
Z uporabniškim profilom lahko med drugimi analizirate svoje
podatke o vožnji in poti.
Uporabniški profil lahko ustvarite prek svoje aplikacije za
pametni telefon Bosch eBike Connect ali neposredno na
naslovu www.eBike-Connect.com. Vnesite podatke, ki so
potrebni za registracijo. Aplikacijo za pametne telefone
Bosch eBike Connect lahko brezplačno prenesete iz spletne
trgovine App Store (za telefone Apple iPhone) oz. Google
Play Store (za telefone Android).

Povezava računalnika z aplikacijo
Bosch eBike Connect
Povezavo s pametnim telefonom vzpostavite tako:
– Zaženite aplikacijo.
– Izberite zavihek <Moje e-kolo>.
– Izberite <Dodajanje nove naprave e-kolesa>.
– Dodajte Kiox.
V aplikaciji se prikaže opozorilo, da je treba na računalniku
za 5 s pritisniti tipko za luči kolesa (3).
Pritisnite za 5 s na tipko (3). Računalnik bo samodejno
vklopil povezavo Bluetooth® Low Energy in zamenjal v način
za združitev.
Sledite navodilom na zaslonu. Ko je postopek združitve
zaključen, se uporabniški podatki sinhronizirajo.
Opomba: povezave Bluetooth® ni treba vklopiti ročno.

Activity tracking (Spremljanje dejavnosti)
Za snemanje svojih aktivnosti se morate registrirati oz.
prijaviti na portal eBike Connect ali v aplikacijo
eBike Connect.
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Za zajem aktivnosti morate privoliti v shranjevanje
lokacijskih podatkov na portalu oz. v aplikaciji. Samo v tem
primeru se bodo vaše aktivnosti prikazale na portalu in v
aplikaciji. Snemanje položaja se izvede samo, če je
računalnik povezan z aplikacijo eBike Connect.

eShift (dodatna oprema)
eShift pomeni vključitev elektronskih prestavnih sistemov v
sistem eBike. Komponente eShift je proizvajalec električno
povezal s pogonsko enoto. Upravljanje elektronskih
prestavnih sistemov je opisano v posebnih navodilih za
uporabo.

eSuspension (dodatna oprema)

Odprite zaščitni pokrovček (17) priključka USB na
računalniku. S kablom za polnjenje USB mikro A – mikro B (ki
vam je na voljo pri prodajalcu Boschevih električnih koles)
povežite priključek USB zunanje naprave z vhodom USB (6)
na računalniku.
Ko porabnik izklopite, morate priključek USB ponovno
skrbno pokriti z zaščitnim pokrovčkom (17).
Povezava USB ni vodoodporna vtična zveza. Pri vožnji v
dežju ne sme biti priključena nobena zunanja naprava,
priključek USB pa mora biti popolnoma pokrit z zaščitnim
pokrovčkom (17).
Pozor: priključeni porabniki lahko zmanjšajo domet
električnega kolesa.

eSuspension pomeni vključitev elektronskih elementov za
blaženje udarcev in vzmetenje v sistem eBike. Prek Quick
menu (Hitri meni) lahko izberete vnaprej določene
nastavitve za sistem eSuspension.
Podrobnosti za te nastavitve si lahko preberete v navodilih
za uporabo proizvajalca sistema eSuspension.
Sistem eSuspension je na voljo samo skupaj z računalnikom
Kiox in v povezavi s pogonskimi enotami BDU450 CX,
BDU480 CX in BDU490P.

ABS – sistem proti blokiranju koles (opcijsko)
Če je kolo opremljeno s sistemom Bosch eBike ABS brez
zunanje kontrolne lučke, se kontrolna lučka ob zagonu
sistema in v primeru napake prikaže na zaslonu Kiox.
Podrobnosti o sistemu ABS in načinu delovanja si lahko
preberete v navodilih za uporabo sistema ABS.

Lock (funkcija Premium)
Funkcijo Lock lahko kupite v <Trgovina> aplikacije
eBike Connect. Po vklopu funkcije Lock je zaradi izklopa
računalnika podpora pogonske enote električnega kolesa
izklopljena. Vklop je mogoč samo prek računalnika
pripadajočega električnega kolesa.
Podrobna navodila najdete v spletni različici navodil za
uporabo na spletnem naslovu
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Posodobitve programske opreme
Posodobitve programske opreme se prenašajo v ozadju
aplikacije na računalnik, takoj ko je aplikacija povezana z
računalnikom. Če je posodobitev v celoti prenesena, potem
se to prikaže trikrat ob vnovičnem zagonu računalnika.
Alternativno lahko pod <Sys settings (Sistemske
nastavitve)> preverite, ali je na voljo posodobitev.

Napajanje zunanjih naprav prek priključka USB
S priključkom USB lahko upravljate oz. polnite večino
naprav, ki jih je mogoče polniti prek priključka USB (npr.
različne mobilne telefone).
Pogoj za napajanje je, da je sta na električnem kolesu
nameščena računalnik in zadostno napolnjena
akumulatorska baterija.

Bosch eBike Systems
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Prikazi in nastavitve računalnika

b

Opomba: vse nastavitve in besedila na naslednjih straneh
veljajo za trenutno različico programske opreme. Po
posodobitvi programske se lahko zgodi, da se nastavitve in
besedila nekoliko razlikujejo.

i

S tipkama < (10) in > (8) lahko tudi med vožnjo odprete
različne prikaze z informacijami o vožnji. Tako lahko med
vožnjo obe roki obdržite na krmilu.
S tipkama + (12) in – (11) lahko povečate ali zmanjšate
stopnjo podpore.
Nastavitev <Settings (Nastavitve)>, do katerih lahko
dostopate prek Status screen (Prikaz stanja), med vožnjo
ni mogoče spremeniti.

h

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Zaporedje prikazov

Ko vklopljen računalnik namestite v držalo, se pojavi začetni
prikaz.
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24,3

f

g

Z izbirno tipko (9) lahko izvedete naslednje funkcije:
– Med vožnjo odprete hitri meni.
– Med mirovanjem lahko na Status screen (Prikaz stanja)
odprete nastavitveni meni.
– Potrdite lahko vrednosti in obvestila.
– Zapustite lahko pogovorno okno.
Če računalnik odstranite iz držala in ga ne izklopite, se
zaporedoma prikažejo informacije o zadnji prevoženi poti in
stanju.
Če po odstranitvi iz držala ne pritisnete nobene tipke, se
računalnik po 1 minuti izklopi.

Začetni prikaz

e

j

Zasnova upravljanja

Če je računalnik nameščen v nosilec, potem lahko prikličete
naslednje prikaze, enega za drugim:
1. Začetni prikaz
2. Čas in doseg
3. Pot in čas vožnje
4. Moč in frekvenca poganjanja
5. Povprečna hitrost in maksimalna hitrost
6. Pot, doseg, moč in srčni utrip
7. Srčni utrip
8. Poraba kalorij in skupna pot
9. Prikaz stanja

c
d

a
k

Prikaz ure/hitrosti
Prikaz ravni podpore
Prikaz vozne luči
Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije
električnega kolesa
Prikaz merske enote za hitrostA)
Hitrost
Orientacijska vrstica
Moč motorja
Lastna zmogljivost
Povprečna hitrost
Prikaz zmogljivosti

A) Sprememba je mogoča prek prikaza stanja <Settings
(Nastavitve)>.

Prikazi a...d so del statusne vrstice in se pojavijo na vsakem
prikazu. Če je na prikazu že navedena hitrost, prikaz a
preklopi na trenutni čas v urah in minutah. Prikazi v statusni
vrstici:
– Hitrost/čas: trenutna hitrost v km/h ali mph oz. trenutni
čas
– Stopnja podpore: prikaz trenutno izbrane stopnje
podpore v barvnih oznakah
– Luč: simbol vklopljene luči
– Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije
električnega kolesa: prikaz trenutnega stanja
napolnjenosti v odstotkih
Prikaz zmogljivosti k grafično ponazarja trenutno hitrost
(bela črta) v odvisnosti od povprečne hitrosti j. Prikaz jasno
kaže, ali je vaša trenutna hitrost nad ali pod povprečno
vrednostjo (levo od črne črtice = pod povprečno hitrostjo;
desno od črne črtice = nad povprečno hitrostjo).
Orientacijska vrstica g prikazuje, na katerem prikazu ste.
Trenutni prikaz je poudarjen. S tipkama < (10) in > (8) se
lahko pomaknete na druge prikaze.
Z začetnega prikaza se lahko na prikaz stanja pomaknete s
tipko < (10).
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– <Bluetooth> – vklop in izklop funkcije Bluetooth®:
prikažejo se povezane naprave.
– <Sys settings (Sistemske nastavitve)> – seznam
možnosti za nastavitev računalnika:
izbirate lahko med prikazom hitrosti in razdalje v
kilometrih ali miljah, med 12- ali 24-urnim prikazom časa
in izberete čas, časovni pas, datum ter želeni jezik.
Računalnik Kiox lahko ponastavite na tovarniške
nastavitve, zaženete posodobitev programske opreme
(če je na voljo) in izberete črn ali bel dizajn.
– <Information (Informacije)> – informacije o
računalniku Kiox:
pogosto zastavljena vprašanja, certifikati, kontaktni
podatki, informacije o licencah
Podrobnejši opis posameznih parametrov vam je na voljo v
spletnih navodilih za uporabo
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Status screen (Prikaz stanja)
Na prikazu stanja so poleg
statusne vrstice prikazani
trenutni čas, stanje
napolnjenosti vseh baterij
električnega kolesa in stanje
napolnjenosti akumulatorske
baterije vašega pametnega
telefona, če je ta povezan
prek povezave Bluetooth®.
Pod tem je priložnostno
prikazan še simbol za
vklopljeno funkcijo
Bluetooth® ali za napravo,
povezano prek sistema
Bluetooth® (npr. merilnik srčnega utripa). Poleg tega je
prikazan tudi datum zadnje sinhronizacije med pametnim
telefonom in računalnikom Kiox.
V spodnjem delu lahko odprete meni <Settings
(Nastavitve)>.

Quick menu (Hitri meni)

<Settings (Nastavitve)>
Računalnik ne podpira tega jezika zaslonskih prikazov. V
navodilih za uporabo so zato angleški zaslonski prikazi
dopolnjeni z razlago v vašem jeziku.
Do menija z nastavitvami lahko dostopate prek prikaza
stanja. Nastavitev <Settings (Nastavitve)> med vožnjo ne
morete odpreti in spreminjati.
S tipkama – (11) in + (12) lahko izberete želeno nastavitev.
To nastavitev in nadaljnje podmenije lahko po potrebi
odprete z izbirno tipko (9). Iz vsakega nastavitvenega menija
se lahko na prejšnji meni vrnete s tipko < (10).

V Quick menu (Hitri meni) so prikazane izbrane nastavitve,
ki jih je mogoče spremeniti tudi med vožnjo.
Dostop do Quick menu (Hitri meni) je mogoč z izbirno
tipko (9). Dostop prek Status screen (Prikaz stanja) ni
mogoč.
Quick menu (Hitri meni) omogoča naslednje nastavitve:
– <Reset trip data? (Ponastavitev podatkov vožnje?)>
Vsi podatki o prevoženi poti se ponastavijo na nič.
– <eShift>
Tukaj lahko nastavite frekvenco poganjanja.
– <eSuspension>
Tukaj lahko nastavite način za blaženje udarcev oz.
vzmetenje, ki ga je določil proizvajalec.

Na prvi navigacijski ravni so na voljo naslednja nadrejena
področja:
– <Registration (Registracija)> – informacije glede
registracije:
Ta menijska točka je prikazana samo, če se še niste
registrirali na portalu eBike Connect.
– <My eBike (Moje električno kolo)> – nastavitve
električnega kolesa:
Števce, kot so dnevno prevoženi kilometri in povprečne
vrednosti, lahko samodejno ali ročno nastavite na „0“ oz.
ponastavite domet. Vrednost obsega kolesa, ki jo je
nastavil proizvajalec, lahko spremenite za ±5 %. Če je
vaše električno kolo opremljeno s sistemom eShift, lahko
tu nastavite tudi sistem eShift. Proizvajalec ali prodajalec
kolesa lahko termin servisa določi na podlagi časa
delovanja in/ali časovnega obdobja. Pod <Next Service:
[DD. Mon. YYYY] or at [xxxxx] [km] (Naslednji servis
električnega kolesa: [DD. MM. LLLL] ali pri [xxxxx]
[km])> je prikazan termin za naslednji servis. Na strani s
komponentami električnega kolesa so za vsako
komponento prikazani serijska številka, različica strojne
opreme, različica programske opreme in drugi podatki,
pomembni za posamezno komponento.
– <My profile (Moj profil)> – podatki trenutnega
uporabnika
Bosch eBike Systems
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Prikaz kode napake
Komponente sistema eBike se ves čas samodejno
preverjajo. V primeru napake se na računalniku prikaže
ustrezna koda napake.

Pogon se glede na vrsto napake po potrebi samodejno
izklopi. Kljub temu je mogoče vedno nadaljevati vožnjo brez
podpore pogona. Pred nadaljnjimi vožnjami je treba
električno kolo preveriti.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Koda

Vzrok

Ukrepi

410

Ena ali več tipk računalnika je blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

414

Težava pri povezovanju upravljalne enote Poskrbite za pregled priključkov in povezav

418

Ena ali več tipk upravljalne enote je
blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

419

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

422

Težava s povezavo pogonske enote

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

423

Težava s povezavo akumulatorske baterije Poskrbite za pregled priključkov in povezav
električnega kolesa

424

Napaka v komunikaciji med
komponentami

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

426

Notranja napaka prekoračitve časa

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles. Ko je
prisotna ta napaka, v meniju osnovnih nastavitev ni mogoče
odpreti in nastaviti obsega pnevmatik.

430

Notranja akumulatorska baterija
računalnika je prazna (ne pri BUI350)

Napolnite računalnik (v nosilcu ali prek USB-priključka)

431

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

440

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

450

Notranja napaka programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

460

Napaka na USB-priključka

Odstranite kabel iz USB-priključka na računalniku. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

490

Notranja napaka računalnika

Poskrbite za pregled računalnika

500

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

502

Napaka luči na kolesu

Preverite luč in pripadajoče kable. Ponovno zaženite sistem. Če je
težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

503

Napaka senzorja hitrosti

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

504

Zaznana je bila napaka signala hitrosti.

Preverite položaj magneta na naperi in ga po potrebi popravite.
Preverite, ali je prišlo do napake (Tuning). Podpora za pogon se
zmanjša.

510

Notranja napaka senzorja

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

511

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

530

Napaka akumulatorske baterije

Izklopite električno kolo, odstranite akumulatorsko baterijo
električnega kolesa in jo ponovno vstavite. Ponovno zaženite
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Koda

Vzrok

Ukrepi
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

531

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

540

Napaka temperature

Električno kolo je zunaj dovoljenega temperaturnega območja.
Izklopite sistem eBike, da pogonsko enoto ohladite ali segrejete na
dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

550

Zaznan je bil nedovoljen porabnik.

Odstranite porabnik. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

580

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

591

Napaka pri preverjanju pristnosti

Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

592

Nezdružljiva komponenta

Namestite združljiv prikazovalnik. Če je težava še vedno prisotna,
se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

593

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

595, 596

Napaka v komunikaciji

Preverite električno napeljavo do menjalnika in ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

602

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

603

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

605

Napaka temperature akumulatorske
baterije

Akumulatorska baterija je zunaj dovoljenega temperaturnega
območja. Izklopite sistem eBike, da akumulatorsko baterijo
ohladite ali segrejete na dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

606

Zunanja napaka akumulatorske baterije

Preverite ožičenje. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno
prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih
koles.

610

Napaka napetosti akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

620

Napaka polnilnika

Zamenjajte polnilnik. Obrnite se na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

640

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

655

Večkratna napaka akumulatorske baterije Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

656

Napaka različice programske opreme

Obrnite se na svojega trgovca za Boschev sistem eBike,
da bo posodobil programsko opremo.

7xx

Napaka pri komponentah drugih
proizvajalcev

Upoštevajte navedbe v navodilih za uporabo proizvajalca
komponente.

800

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

Bosch eBike Systems
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810

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

820

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
sprednjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

821 ... 826

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
sprednjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
830

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
zadnjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

831
833 ... 835

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
zadnjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
840

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

850

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

860, 861

Napaka v napajanju

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

870, 871
880
883 ... 885

Napaka v komunikaciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

889

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

890

Opozorilna lučka je pokvarjena ali manjka; Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.
sistem ABS morda ne deluje.

ni
prikaza

Notranja napaka računalnika
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Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Vseh komponent ni dovoljeno čistiti z vodo pod tlakom.
Poskrbite, da bo prikazovalnik računalnika vedno čist. Če je
prikazovalnik umazan, lahko pride do napačnega
prepoznavanja svetlosti.
Za čiščenje računalnika uporabljajte mehko krpo, ki ste jo
navlažili z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Vsaj enkrat letno opravite tehnični pregled sistema eBike
(npr. mehanski deli, stanje sistemske programske opreme).
Poleg tega lahko prodajalec kolesa termin servisa določi na
podlagi časa delovanja in/ali časovnega obdobja. V tem
primeru računalnik po vsakem vklopu prikaže datum termina
za servis.
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji o sistemu eBike in njegovih komponentah
se obrnite na pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Transport
u

Če električnega kolesa ne prevažate v avtomobilu,
ampak npr. na prtljažniku za kolo, snemite računalnik
in akumulatorsko baterijo, da tako preprečite
poškodbe.

Odlaganje
Pogonsko enoto, računalnik z upravljalno
enoto, akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti,
pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno
recikliranje.
Električnih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
Neuporabne komponente Boschevega električnega kolesa
oddajte pooblaščenemu prodajalcu koles.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

Bosch eBike Systems
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CUI100

cs Původní návod k obsluze
sk Pôvodný návod na obsluhu
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Upozornění: Pro používání výrobků COBI.Bike
doporučujeme minimální věk 10 let.

Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Dbejte na to, aby informace na palubním počítači
neodváděly vaši pozornost. Pokud se nesoustředíte
výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem
dopravní nehody. Pokud chcete zadávat do palubního
počítače údaje nad rámec změny úrovně podpory,
zastavte a zadejte příslušné údaje.
u Neotevírejte palubní počítač. V případě otevření se
palubní počítač může zničit a zaniká nárok na záruku.
u Palubní počítač nepoužívejte k držení. Pokud byste
elektrokolo zvedli za palubní počítač, mohlo by dojít
k neopravitelnému poškození palubního počítače.
u Nestavte jízdní kolo obráceně na řídítka a sedlo,
pokud SmartphoneHub nebo jeho držák přečnívá přes
řídítka. Může dojít k neopravitelnému poškození zařízení
SmartphoneHub nebo držáku.
u Pozor! Při používání palubního počítače s Bluetooth® a/
nebo WiFi může docházet k rušení jiných přístrojů
a zařízení, letadel a lékařských přístrojů (např.
kardiostimulátorů, naslouchadel). Rovněž nelze zcela
vyloučit negativní vliv na osoby a zvířata v bezprostředním
okolí. Nepoužívejte palubní počítače s Bluetooth®
v blízkosti lékařských přístrojů, čerpacích stanic,
chemických zařízení, oblastí s nebezpečím výbuchu
a v oblastech, kde se používají trhaviny. Nepoužívejte
palubní počítač s Bluetooth® v letadlech. Vyhněte se jeho
používání po delší dobu v bezprostřední blízkosti svého
těla.
u Slovní ochranná známka Bluetooth® a grafická označení
(loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví
společnosti SIG, Inc. Na jakékoli používání této slovní
ochranné známky/těchto grafických označení společností
Bosch eBike Systems se vztahuje licence.
u Palubní počítač je vybavený rádiovým rozhraním. Je
nutné dodržovat místní omezení provozu, např.
v letadlech nebo nemocnicích.
u Při používání výrobků COBI.Bike se nenechte
rozptylovat od sledování dopravního provozu a vždy
dodržujte platné vnitrostátní předpisy pro provoz
jízdního kola. Zejména je při silničním provozu
zakázáno držení mobilního telefonu v ruce.
u Než začnete používat aplikace pro fitness, poraďte se
s lékařem. Aplikace fitness mohou klást na osoby
nadměrné nároky.

Bosch eBike Systems

Upozornění ohledně ochrany dat
Pokud SmartphoneHub pošlete za účelem servisu do
servisního střediska Bosch, mohou být případně data
uložená v přístroji předána firmě Bosch.

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
SmartphoneHub je určený k řízení systému Bosch eBike
a pro zobrazování údajů o jízdě.
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.
Popis dalších funkcí je k dispozici v online verzi tohoto
návodu na adrese
www.Bosch‑eBike.com/smartphonehub-manual.
SmartphoneHub je určený pro použití s chytrým telefonem.
Základní údaje o jízdě se však zobrazují na
displeji zařízení SmartphoneHub. Další
informace a funkce můžete přidávat pomocí
aplikace chytrého telefonu COBI.Bike.
Komunikace mezi zařízením SmartphoneHub a chytrým
telefonem probíhá pomocí spojení Bluetooth®.

Zobrazené součásti
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
Všechna vyobrazení částí jízdního kola, kromě pohonné
jednotky, palubního počítače včetně ovládací jednotky,
senzoru rychlosti a příslušných držáků jsou schematická
a mohou se u vašeho systému eBike lišit.
(1) SmartphoneHub
(2) Tlačítko zapnutí/vypnutí SmartphoneHub
(3) Odblokovací páčka držáku chytrého telefonu
(4) Držák SmartphoneHubA)
(5) Ochranná krytka zdířky USB
(6) Napájení držáku chytrého telefonu
(7) Displej
(8) Tlačítko listování dopředu
(9) Výběrové tlačítko
(10) Tlačítko listování dozadu
(11) Tlačítko snížení podpory −
(12) Držák ovládací jednotky
(13) Tlačítko pomoci při vedení WALK
(14) Tlačítko zvýšení podpory /
zapnutí/vypnutí světla +
(15) Ovládací jednotka
(16) Univerzální držák
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Provoz

(17) Upevňovací šrouby pro univerzální držák
(18) Přední držák
(19) Zadní držák

Uvedení do provozu

A) Při upevnění na řídítkách jsou možná speciální zákaznická řešení
i bez řídítkových svorek.

Předpoklady
Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné
následující předpoklady:
– Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor (viz návod
k použití akumulátoru).
– Senzor rychlosti je správně připojený (viz návod k použití
pohonné jednotky).

Prvky zobrazení SmartphoneHub
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Ukazatel závad
Ukazatel osvětlení jízdního kola
Ukazatel spojení chytrého telefonu
Rychlost
Ukazatel úrovně podpory
Ukazatel jednotky
Ukazatel druhého akumulátoru (volitelně)
Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Stav nabití akumulátoru
Dosah

Zapnutí/vypnutí systému eBike

Technické údaje
Palubní počítač

SmartphoneHub

Kód výrobku

CUI100

Nabíjecí proud přípojky
USB max.

mA

1 000

Nabíjecí napětí přípojky
USB

V

5

Provozní teplota

°C

−5 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

Nabíjecí teplota

°C

0 až +40

V
mAh

3,7
300

– frekvence

MHz

2 400–2 480

– vysílací výkon

mW

Interní lithium-iontový
akumulátor
Bluetooth® Low Energy

Stupeň ochranyA)
Hmotnost, cca

< 10
IP 54

kg

0,12

A) Při zavřeném krytu USB
Systém Bosch eBike používá FreeRTOS
(viz http://www.freertos.org).

Prohlášení o shodě
Společnost Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems tímto
prohlašuje, že rádiové zařízení typu SmartphoneHub
splňuje směrnici 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení
o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.ebike-connect.com/conformity.
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Pro zapnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Při nasazeném akumulátoru systému eBike stiskněte
tlačítko zapnutí/vypnutí (2) palubního počítače.
– Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí akumulátoru systému
eBike (viz návod k použití akumulátoru).
Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě funkce
pomoci při vedení nebo při úrovni podpory OFF). Výkon
motoru se řídí podle úrovně podpory nastavené v palubním
počítači.
Jakmile v normální režimu přestanete šlapat nebo jakmile
dosáhnete rychlosti 25 km/h, podpora pohonem eBike se
vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
začnete šlapat a rychlost je nižší než 25 km/h.
Pro vypnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (2) palubního
počítače.
– Vypněte akumulátor eBike tlačítkem zapnutí/vypnutí
akumulátoru. (Možná jsou řešení výrobců jízdních kol,
u kterých není přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru.)
Po vypnutí se vypne i systém. Trvá to cca 3 sekundy.
Okamžité opětovné zapnutí je možné až po dokončení
vypnutí systému.
Pokud se elektrokolo přibližně 10 min nepohybuje
a nestisknete žádné tlačítko na palubním počítači, systém
eBike se z důvodu úspory energie automaticky vypne.
Upozornění: Když elektrokolo odstavíte, vždy systém eBike
vypněte.
Upozornění: Je-li akumulátor zařízení SmartphoneHub
vybitý, můžete eBike přesto zapnout pomocí akumulátoru
eBike. Akumulátor zařízení SmartphoneHub se automaticky
nabíjí, jakmile se zapne akumulátor eBike. Alternativně
můžete akumulátor zařízení SmartphoneHub nabíjet přes
přípojku USB.

Spojení zařízení SmartphoneHub s chytrým
telefonem
Ukazatele a funkce zařízení SmartphoneHub můžete rozšířit
o aplikaci chytrého telefonu COBI.Bike. Stáhněte k tomu
bezplatnou aplikaci z obchodu App Store (pro telefony
Apple), resp. z obchodu Google Play Store (pro zařízení
Android).
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Pro spojení zařízení SmartphoneHub s chytrým telefonem
otevřete na chytrém telefonu aplikaci COBI.Bike
a postupujte podle jejích pokynů.

li SmartphoneHub zapnout, musí se nabíjet minimálně
30 minut přes kabel USB.
Když SmartphoneHub nepoužíváte, každé 3 měsíce ho
nabijte. Akumulátor zařízení SmartphoneHub můžete nabít
přes USB přípojku zařízení SmartphoneHub pomocí
libovolného síťového adaptéru, nabíječky pro chytrý telefon
atd.

Nasazení chytrého telefonu do univerzálního
držáku (viz obrázky A a B)
Pro upevnění chytrého telefonu se dodává univerzální
držák (16). Pro zařízení iPhone lze z programu příslušenství
získat speciální držáky. U držáku pro iPhone není nutné
samostatné napájení.
U univerzálního držáku je napájení (5 V / 1 A, max. 1,5 A)
zajištěno pomocí samostatného kabelu USB (je součástí
dodávky) přes mikroport A/B USB zařízení SmartphoneHub.
Nasazení
Nasaďte univerzální držák (16)
univerzálního
zepředu na zařízení SmartphoneHub,
držáku
až slyšitelně zaklapne ➊. Univerzální
(viz obrázek A)
držák lze navíc upevnit pomocí
upevňovacích šroubů (17).
Nasazení chytrého – Vytáhněte přední držák (18)
telefonu
dopředu ➋.
(viz obrázek B)
– Vložte chytrý telefon dlouhou
stranou na zadní držák (19) ➌.
– Nechte přední držák (18) pomalu
sklouznout k chytrému telefonu
a pusťte ho ➍.
Napájení chytrého Chytrý telefon lze napájet
telefonu (volitelně) samostatným kabelem USB (je
součástí dodávky) přes mikroport A/B
USB zařízení SmartphoneHub (5 V /
1 A). Spojte přitom chytrý telefon
pomocí kabelu USB se zdířkou USB
zařízení SmartphoneHub.
Vyjmutí chytrého
Chytrý telefon a s ním zároveň i přední
telefonu
držák posuňte oběma rukama
dopředu, až lze telefon z univerzálního
držáku vyjmout. Případně odtáhněte
kabel USB pro napájení.

Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení
Pomoc při vedení vám může usnadnit vedení elektrokola.
Rychlost při této funkci závisí na zařazeném převodovém
stupni a může být maximálně 6 km/h. Čím je zvolený
převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u funkce pomoci
při vedení (při plném výkonu).
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
Pro aktivaci pomoci při vedení krátce stiskněte tlačítko
WALK na ovládací jednotce. Po aktivaci stiskněte během 3 s
tlačítko + a držte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.
Upozornění: Pomoc při vedení nelze aktivovat při úrovni
podpory OFF.
Pomoc při vedení se vypne, jakmile nastane jedna
z následujících skutečností:
– uvolníte tlačítko +,
– kola elektrokola se zablokují (např. zabrzděním nebo
nárazem na překážku),
– rychlost překročí 6 km/h.
Funkce pomoci při vedení podléhá specifickým předpisům
jednotlivých zemí, a může se proto od výše uvedeného
popisu lišit nebo být deaktivovaná.

Nastavení úrovně podpory
Na ovládací jednotce (15) můžete nastavit, jak silně vám
bude pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň podpory lze
kdykoli změnit, i během jízdy.
Upozornění: U některých provedení je možné, že je úroveň
podpory přednastavená a nelze ji změnit. Je také možné, že
je na výběr menší počet úrovní podpory, než je zde uvedeno.

Aktualizace softwaru
Je-li pro SmartphoneHub k dispozici aktualizace softwaru,
zobrazí se v aplikaci chytrého telefonu upozornění. Při
provedení aktualizace postupujte podle pokynů v aplikaci.

Obnovení nastavení zařízení SmartphoneHub
(Recovery)
Pokud zařízení SmartphoneHub nefunguje správně,
proveďte obnovení jeho nastavení. Otevřete přitom aplikaci
na chytrém telefonu a postupujte podle pokynů.

Napájení zařízení SmartphoneHub
SmartphoneHub má integrovaný lithium-iontový polymerový
akumulátor (nominální/minimální 300 mAh, 3,7 V), který
nelze vyjmout.
SmartphoneHub lze zapnout tlačítkem zapnutí/vypnutí (2)
nebo tlačítkem zapnutí/vypnutí na akumulátoru eBike. Nelze-

Bosch eBike Systems

Maximálně jsou k dispozici následující úrovně podpory:
– OFF: Pomocný motor je vypnutý, elektrokolo se stejně
jako normální jízdní kolo pohání pouze šlapáním. Při této
úrovni podpory nelze aktivovat pomoc při vedení.
– ECO: Účinná podpora při maximální efektivitě, pro
maximální dojezd.
– TOUR: Rovnoměrná podpora, pro trasy s dlouhým
dojezdem.
– SPORT/eMTB:
SPORT: Silná podpora, pro sportovní jízdu na hornatých
trasách a pro městský provoz.
eMTB: Optimální podpora v každém terénu, sportovní
jízda, zlepšená dynamika, maximální výkon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnými jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Případně může být nutná aktualizace softwaru.)
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– TURBO: Maximální podpora až do vysokých frekvencí
šlapání, pro sportovní jízdu.
Pro zvýšení úrovně podpory stiskněte tlačítko + (14) na
ovládací jednotce tolikrát, dokud se na ukazateli nezobrazí
požadovaná úroveň podpory, pro snížení stiskněte tlačítko
− (11).

Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola
U provedení, u kterého je jízdní světlo napájené pomocí
systému eBike, lze dlouhým stisknutím tlačítka + (14) na
ovládací jednotce zapnout současně přední a zadní světlo.
Při zapnutém světle se na displeji, resp. v aplikaci zobrazí
symbol.
Alternativně lze světlo zapínat a vypínat přes aplikaci.
Zapnutí a vypnutí osvětlení jízdního kola nemá vliv na
podsvícení displeje.

1 270 020 XBC | (22.04.2020)
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Zobrazení a nastavení zařízení
SmartphoneHub

j Dojezd s akumulátorem eBike
V závislosti na stavu nabití akumulátoru se zde
zobrazuje maximální dojezd.

Zařízení SmartphoneHub je kabelem spojené s pohonnou
jednotkou.
Chytrý telefon je se zařízením SmartphoneHub mechanicky
spojený přes upevnění.
Komunikace mezi zařízením SmartphoneHub a chytrým
telefonem probíhá prostřednictvím Bluetooth®.
SmartphoneHub má LCD displej 1.52" odolný proti
poškrábání s rozlišením 192 × 64 pixelů. Integrovaný displej
je vhodný pro použití bez příslušného chytrého telefonu. Na
integrovaném displeji nelze zobrazovat obsahy aplikace
chytrého telefonu.

24

Další zobrazení
1/1

!

498

Při dvoustupňovém procesu aktivace
je po stisknutí tlačítka (13) řidič
vyzván, aby na 2 sekundy stiskl
tlačítko + (14).

HOLD ‘+‘ NOW

74
KM
35

5
KM/H

Po 2 sekundách se zobrazí režim
pomoci při vedení.

%
!

a b

c d

e f

g

h

i

j
ENGINE OFF

a Ukazatel závad:
Ukazatel se zobrazí, vyskytne-li se v paměti závad
minimálně jedna závada.
b Ukazatel osvětlení jízdního kola:
Ukazatel se zobrazí při zapnutí světla.
Ukazatel spojení s chytrým telefonem:
c
Tento ukazatel se zobrazí, když je chytrý telefon
spojený prostřednictvím Bluetooth® se zařízením
SmartphoneHub.
Tento ukazatel se zobrazí, když je chytrý telefon
zobrazený se zařízením SmartphoneHub
a zároveň je otevřená aplikace COBI.Bike
v chytrém telefonu. Při tomto nastavení
zaznamenává aplikace COBI.Bike vaši jízdu.
d Rychlost:
Zde se zobrazuje aktuální rychlost.
e Ukazatel úrovně podpory
OFF

ECO

TOUR

SPORT

DISABLED

n/a
KM
35

Tento ukazatel a vlevo zobrazený text
se zobrazí, nelze-li z důvodu problémů
použít podporu pohonné jednotky. Je
tomu tak např. v případě, že je
akumulátor eBike vybitý.

%

Při vybití akumulátoru eBike se na
obrazovce zobrazí aktuální stav nabití.
Symbol baterie bliká.

68%

Tento ukazatel se zobrazí, když je
např.
– připojený DiagnosticTool nebo
– je se zařízením SmartphoneHub
spojený externí zdroj proudu (např.
powerbanka).

24 5

KM/H

74
KM
35
%

Klesne-li stav nabití akumulátoru
eBike pod 20 %, ukazatel stavu nabití
akumulátoru h bliká.
Tento ukazatel se zobrazí, když je
např.
– nízký stav nabití akumulátoru eBike
nebo
– systém nerozpoznal žádný
akumulátor eBike.

TURBO

f Ukazatel jednotek:
V závislosti na aplikaci COBI.Bike lze rychlost
zobrazovat v km/h nebo mph. Standardně jsou
nastaveny km/h.
g Ukazatel druhého akumulátoru:
Je-li eBike vybavený 2 akumulátory, zobrazují se zde
2 akumulátory za sebou.
h Ukazatel stavu nabití akumulátoru:
Symbol baterie indikuje aktuální stav nabití
akumulátoru.

Podpora se vypne.
Tyto ukazatele se zobrazí, dosáhne-li
eBike termínu provedení servisu.
INSPECTION DUE

Akumulátor je vybitý nebo není nasazený.
i Stav nabití akumulátoru v procentech
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Vyskytla se závada!
Ukazatel závad zůstane na zobrazený,
dokud uživatel nestiskne výběrové
tlačítko (9) a nepotvrdí tak závadu.
Poté zůstává v hlavním náhledu
displeje výstražný trojúhelník
(rychlost atd.), dokud není závada
odstraněna.

x x
___
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Tento ukazatel se zobrazí, vyskytne-li
se v softwaru problém. Musí se
provést aktualizace softwaru v aplikaci
COBI.Bike.
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Aktualizaci můžete provést v aplikaci
COBI.Bike sami a nemusíte chodit
k prodejci systému Bosch eBike.

+ to start

74
KM
35
%

Tento ukazatel se zobrazí, když se
zařízení SmartphoneHub spojuje
s chytrým telefonem.
Ukončení spárování Bluetooth® je
symbolizováno zaškrtnutím na malém
symbolu chytrého telefonu.
Tento ukazatel se zobrazí, když je
zařízení SmartphoneHub v režimu
obnovení nastavení (pouze v tomto
stavu můžete instalovat nový
software). Malý symbol Bluetooth®
signalizuje spojení s chytrým
telefonem.

1/1

eBike system
update necessary

CHECK APP

Po tomto hlášení se systém eBike
vypne.
APP MODE

Tento ukazatel se zobrazí, když je
otevřená aplikace COBI.Bike
a nachází se v režimu dashboardu.

Tento ukazatel se zobrazí, když jedna
nebo více komponent systému eBike
vyžaduje aktualizaci softwaru.
Aktualizaci může provést pouze
autorizovaný prodejce systému Bosch
eBike.

Ukončení obnovení nastavení je
symbolizováno zaškrtnutím.
Váš ovládací systém není funkční
z těchto důvodů:
1. Je zjištěna jedna nebo více
nekompatibilních komponent.
Tento stav může odstranit pouze
prodejce systému Bosch eBike.
2. Je zjištěn starý software. To se
může stát jen záměrným
downgradem softwaru. Problém
lze vyřešit aktualizací softwaru,
postupujte podle pokynů
v aplikaci COBI.Bike.

Tento ukazatel se zobrazí, když je
aplikace COBI.Bike spojená se
zařízením Bosch SmartphoneHub
a pohonná jednotka čeká na zapnutí.
Za tímto účelem proveďte jednu
z následujících činností:
– Stiskněte tlačítko „Start“ v aplikaci
COBI.Bike.
– Otočte chytrý telefon do vodorovné
polohy, když jej otevřená aplikace
COBI.Bike.
– Stiskněte tlačítko + na ovládací
jednotce.

Stisknutím libovolného tlačítka na
ovládací jednotce lze ukazatel skrýt.
Ukazatel se zobrazí při každém
spuštění systému eBike, dokud
nebude provedena aktualizace.
Systém eBike můžete nadále používat
bez omezení. Číslo vpravo nahoře
znamená počet upozornění.

Zobrazený chybový kód
Součásti systému eBike se neustále automaticky kontrolují.
Když je zjištěna závada, zobrazí se na palubním počítači
chybový kód.
V závislosti na druhu závady se případně automaticky vypne
pohon. V jízdě lze ale vždy pokračovat bez podpůrného
pohonu. Před dalšími jízdami by se měl systém eBike
zkontrolovat.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Kód

Příčina

Odstranění

410

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek palubního počítače.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

414

Problém ovládací jednotky se spojením.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

418

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek ovládací jednotky.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

419

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

422

Problém s připojením pohonné jednotky.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

423

Problém s připojením akumulátoru eBike. Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

424

Chyba ve vzájemné komunikaci součástí.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

426

Interní chyba překročení času.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch. Při této chybě si nelze
nechat zobrazit nebo přizpůsobit v nabídce základních nastavení
obvod pneumatik.
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Čeština – 7
Kód

Příčina

Odstranění

430

Vybitý interní akumulátor palubního
počítače (nikoli u BUI350)

Nabijte palubní počítač (v držáku nebo pomocí přípojky USB).

431

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

440

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

450

Interní chyba softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

460

Chyba přípojky USB.

Odpojte kabel z přípojky USB palubního počítače. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

490

Interní chyba palubního počítače.

Nechte palubní počítač zkontrolovat.

500

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

502

Závada osvětlení jízdního kola.

Zkontrolujte světlo a příslušné kabely. Spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

503

Závada senzoru rychlosti.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

504

Rozpoznána manipulace u signálu
rychlosti.

Zkontrolujte a případně nastavte polohu magnetů na paprsku kola.
Zkontrolujte, zda nedošlo k manipulaci (tuning). Podpora pohonu
se sníží.

510

Interní chyba senzoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

511

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

530

Závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike, vyjměte akumulátor eBike a znovu ho
nasaďte. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

531

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

540

Nesprávná teplota.

Systém eBike je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahřát
na přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

550

Byl rozpoznán nepřípustný spotřebič.

Odstraňte spotřebič. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

580

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

591

Chyba autentifikace.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

592

Nekompatibilní součást.

Použijte kompatibilní displej. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

593

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

595, 596

Chyba komunikace.

Zkontrolujte kabely vedoucí k převodovce a spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

602

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Bosch eBike Systems
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Čeština – 8
Kód

Příčina

Odstranění

603

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

605

Nesprávná teplota akumulátoru.

Akumulátor je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali akumulátor vychladnout nebo zahřát na
přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

606

Externí závada akumulátoru.

Zkontrolujte kabely. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

610

Chyba napětí akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

620

Závada nabíječky.

Vyměňte nabíječku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

640

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

655

Vícenásobná závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

656

Nesprávná verze softwaru.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby
provedl aktualizaci softwaru.

7xx

Závada součástí od jiného výrobce.

Postupujte podle informací v návodu k použití od výrobce příslušné
součásti.

800

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

810

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

820

Závada vedení k senzoru rychlosti
předního kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

821 ... 826

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
předního kola.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.
830

Závada vedení k senzoru rychlosti zadního Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola.

831
833 ... 835

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
zadního kola.
Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

840

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

850

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

860, 861

Závada napájení.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

889

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

890

Kontrolka ABS je vadná nebo chybí; je
možné, že ABS nefunguje.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
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Čeština – 9
Kód

Příčina

Odstranění

Žádný
údaj

Interní chyba palubního počítače.

Spusťte systém eBike znovu vypnutím a opětovným zapnutím.

Údržba a servis
Údržba a čištění
Žádná součást se nesmí čistit tlakovou vodou.
Displej palubního počítače udržujte čistý. Při znečištění
může dojít k nesprávnému rozpoznání jasu.
K čištění palubního počítače používejte měkký hadr
navlhčený jen vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Prodejce jízdního kola může navíc pro termín servisu
stanovit počet ujetých kilometrů a/nebo časový interval.
V tom případě vám palubní počítač po každém zapnutí
zobrazí příští termín servisu.
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.
Změny vyhrazeny.
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Ochrana osobných údajov

Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Nenechajte sa rozptyľovať displejom palubného počítača. Ak sa nekoncentrujete výlučne na cestnú premávku, riskujete, že sa stanete účastníkom nehody. Ak chcete
okrem zmeny úrovne podpory zadávať do palubného počítača údaje, zastavte a zadajte príslušné údaje.
u Palubný počítač neotvárajte. Otvorením sa môže palubný počítač poškodiť a zaniká nárok na záruku.
u Palubný počítač nepoužívajte ako držadlo. Keď budete
zdvíhať eBike za palubný počítač, počítač môžete neopraviteľne poškodiť.
u Neklaďte bicykel dolu hlavou na riadidlá a sedadlom
dole, ak SmartphoneHub alebo jeho držiak prečnievajú cez riadidlá. SmartphoneHub alebo držiak sa môžu neopraviteľne poškodiť.
u Pozor! Pri používaní palubného počítača s rozhraním
Bluetooth® a/alebo WiFi môže dôjsť k rušeniu iných prístrojov a zariadení, lietadiel a medicínskych zariadení (napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). Taktiež nie je možné úplne vylúčiť negatívny vplyv na ľudí
a zvieratá nachádzajúce sa v bezprostrednom okolí. Palubný počítač s rozhraním Bluetooth® nepoužívajte v blízkosti medicínskych zariadení, čerpacích staníc, chemických zariadení, oblastí s nebezpečenstvom výbuchu a oblastí s prítomnosťou výbušnín. Palubný počítač s rozhraním Bluetooth® nepoužívajte v lietadlách. Zabráňte
dlhodobejšiemu prevádzkovaniu v priamej blízkosti tela.
u Slovné označenie Bluetooth®, ako aj obrazové znaky (logá) sú registrovanými ochrannými známkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie
tohto slovného označenia/obrazových znakov systémom
Bosch eBike Systems je licencované.
u Palubný počítač je vybavený rádiovým rozhraním. Dodržiavajte lokálne prevádzkové obmedzenia, napríklad v lietadlách alebo nemocniciach.
u Pri používaní produktov COBI.Bike sa nenechajte odviesť od dopravného diania a vždy dodržiavajte stav
zákonov platný vo vašej krajine pre prípustnú prevádzku vášho bicykla v cestnej prevádzke. Predovšetkým chytanie alebo držanie smartfónu rukou sú v cestnej premávke zakázané.
u Skôr ako začnete používať programy s fitnes aplikáciami, poraďte sa s lekárom. Fitnes aplikácie môžu osoby fyzicky preťažovať.
Upozornenie: na použitie produktov COBI.Bike odporúčame
minimálny vek 10 rokov.

Bosch eBike Systems

Ak sa SmartphoneHub posiela pri servisnej udalosti do servisu Bosch, údaje uložené na zariadení môžu byť v prípade
potreby poskytnuté spoločnosti Bosch.

Opis výrobku a výkonu
Používanie v súlade s určením
SmartphoneHub je určený na riadenie systému eBike Bosch
a na zobrazovanie údajov o jazde.
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.
Opis ďalších funkcií je potrebné nájsť v online verzii tohto
návodu na adrese
www.Bosch‑eBike.com/smartphonehub-manual.
SmartphoneHub je určený na používanie so smartfónom.
Základné údaje o jazde sa však zobrazujú aj
na displeji SmartphoneHub. Ďalšie informácie a funkcie môžete pridať prostredníctvom
aplikácie pre smartfóny COBI.Bike.
Komunikácia medzi SmartphoneHub a smartfónom sa realizuje prostredníctvom spojenia Bluetooth®.

Vyobrazené komponenty
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
Všetky vyobrazenia súčastí bicykla okrem pohonnej jednotky, palubného počítača vrátane ovládacej jednotky, snímača
rýchlosti a ich príslušných držiakov sú schematické a môžu
sa od vášho eBike odlišovať.
(1) SmartphoneHub
(2) Vypínač pre SmartphoneHub
(3) Odblokovacia páčka pre držiak smartfónu
(4) Držiak SmartphoneHubA)
(5) Ochranný kryt USB zásuvky
(6) Napájanie držiaka smartfónu elektrickým prúdom
(7) Displej
(8) Tlačidlo listovania dopredu
(9) Tlačidlo výberu
(10) Tlačidlo listovania dozadu
(11) Tlačidlo zníženia podpory –
(12) Držiak ovládacej jednotky
(13) Tlačidlo pomoci pri presune WALK
(14) Tlačidlo zvýšenia podpory/
Zapnutie/vypnutie svetla +
(15) Ovládacia jednotka
(16) Univerzálny držiak
(17) Upevňovacie skrutky pre univerzálny držiak
(18) Predné prídržné ramienko
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Prevádzka

(19) Zadné prídržné ramienko
A) Pri upevnení na riadidlá sú možné zákaznícke riešenia aj bez
svoriek na riadidlá.

Uvedenie do prevádzky

Zobrazovacie prvky SmartphoneHub
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Predpoklady

Indikátor chyby
Indikátor osvetlenia bicykla
Indikátor spojenia so smartfónom
Rýchlosť
Indikátor úrovne podpory
Indikátor jednotky
Indikátor druhého akumulátora (voliteľne)
Indikátor stavu nabitia akumulátora
Stav nabitia akumulátora
Dosah

Systém eBike sa môže aktivovať len vtedy, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:
– Je vložený dostatočne nabitý akumulátor (pozri návod na
používanie akumulátora).
– Snímač rýchlosti je správne zapojený (pozri návod na obsluhu pohonnej jednotky).
Zapnutie/vypnutie systému eBike

Technické údaje
Palubný počítač

SmartphoneHub

Kód výrobku
Nabíjací prúd USB prípojky max.
Nabíjacie napätie USB
prípojky

CUI100
mA

1 000

V

5

Prevádzková teplota

°C

−5 ... +40

Skladovacia teplota

°C

+10 ... +40

Nabíjacia teplota

°C

0 ... +40

Lítiovo-iónový akumulátor
V
interný
mAh

3,7
300

Bluetooth® Low Energy
– Frekvencia

MHz

– Vysielací výkon

mW

Stupeň ochrany A)
Hmotnosť cca

2 400–2 480
< 10
IP 54

kg

0,12

A) Pri zatvorenom kryte USB
Systém Bosch eBike používa FreeRTOS
(pozri http://www.freertos.org).

Vyhlásenie o zhode
Týmto Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, vyhlasuje, že typ rádiového systému SmartphoneHub vyhovuje
smernici 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU
nájdete na nasledujúcej internetovej adrese:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Na zapnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Pri vloženom akumulátore eBike stlačte vypínač (2) palubného počítača.
– Stlačte vypínač akumulátora eBike (pozri návod na používanie akumulátora).
Pohon sa aktivujte, hneď ako šliapnete do pedálov (okrem
funkcie pomoci pri presune alebo úrovne podpory OFF). Výkon motora sa riadi podľa nastavenej úrovne podpory na palubnom počítači.
Ak v normálnej prevádzke prestanete šliapať do pedálov
alebo dosiahnete rýchlosť 25 km/h, podpora pomocou pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automaticky,
hneď ako šliapnete do pedálov a rýchlosť je nižšia ako
25 km/h.
Na vypnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Stlačte vypínač (2) palubného počítača.
– Vypnite akumulátor eBike jeho vypínačom (možné sú
riešenia výrobcov bicyklov, pri ktorých nie je prístup k vypínaču akumulátora; pozri návod na používanie akumulátora).
Po vypnutí sa systém vypína. To trvá cca 3 sekundy. Okamžité opätovné zapnutie je možné až vtedy, keď je vypínanie
ukončené.
Ak sa eBike nepohybuje približne 10 minút a na palubnom
počítači sa nestlačí žiadne tlačidlo, vypne sa systém eBike
automaticky kvôli úspore energie.
Upozornenie: Systém eBike vždy vypnite, keď eBike odstavíte.
Upozornenie: ak by bol akumulátor SmartphoneHub vybitý,
môžete váš eBike napriek tomu ešte zapnúť na akumulátore
pre eBike. Akumulátor SmartphoneHub sa automaticky nabíja, hneď ako sa zapne akumulátor pre eBike. Alternatívne je
možné akumulátor SmartphoneHub nabíjať prostredníctvom
USB prípojky.

Spojenie SmartphoneHub so smartfónom
Zobrazenia a funkcie SmartphoneHub môžete rozšíriť o aplikáciu smartfónu COBI.Bike. Stiahnite si k tomu bezplatnú
aplikáciu z App Store (pre zariadenia Apple iPhone), resp.
z Google Play Store (pre zariadenia Android).
Na spojenie SmartphoneHub so smartfónom otvorte aplikáciu COBI.Bike na vašom smartfóne a nasledujte pokyny v aplikácii.

1 270 020 XBC | (22.04.2020)
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Nasadenie smartfónu do univerzálneho držiaka
(pozri obrázky A a B)
Na upevnenie smartfónu sa dodáva univerzálny držiak (16).
Pre zariadenia iPhone je možné prostredníctvom programu
príslušenstva zakúpiť držiaky špecifické pre zariadenia
iPhone. Pri držiaku iPhone nie je potrebné samostatné napájanie elektrickým prúdom.
Pri univerzálnom držiaku sa napájanie elektrickým prúdom
(5 V/1 A, max. 1,5 A) realizuje prostredníctvom samostatného USB kábla (obsiahnutý v rozsahu dodávky) prostredníctvom micro‑A/B USB portu SmartphoneHub.
Nasadenie univer- Univerzálny držiak (16) nasuňte sprezálneho držiaka
du na SmartphoneHub, kým sa poču(pozri obrázok A) teľne nezaistí ➊. Pomocou dvoch
upevňovacích skrutiek (17) môžete
univerzálny držiak dodatočne zaistiť.
Nasadenie
– Predné prídržné ramienko (18) posmartfónu
tiahnite dopredu ➋.
(pozri obrázok B) – Smartfón priložte dlhou stranou na
zadné prídržné ramienko (19) ➌.
– Predné prídržné ramienko (18)
nechajte pomaly kĺzať k smartfónu
a uvoľnite ho ➍.
Napájanie smartSmartfón je možné napájať energiou
fónu energiou
(5 V/1 A) pomocou samostatného
(voliteľne)
USB kábla (obsiahnutý v rozsahu dodávky) prostredníctvom micro-A/B
USB portu SmartphoneHub. Na tento
účel spojte smartfón prostredníctvom
USB kábla s USB zásuvkou SmartphoneHub.
Odobratie
Smartfón a s ním súčasne aj predné
smartfónu
prídržné ramienko presúvajte obidvoma rukami smerom dopredu, kým
nebude možné smartfón odobrať
z univerzálneho držiaka. V prípade potreby stiahnite USB kábel pre napájanie energiou.

Aktualizácia softvéru
Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru pre SmartphoneHub,
zobrazí sa upozornenie v aplikácii smartfónu. Nasledujte pokyny v aplikácii na vykonanie aktualizácie.

Obnovenie východiskového stavu
SmartphoneHub (Recovery)
Vykonajte obnovenie východiskového stavu SmartphoneHub, ak už tento nefunguje správne. Na tento účel otvorte
aplikáciu vo vašom smartfóne a nasledujte pokyny.

Napájanie SmartphoneHub energiou

SmartphoneHub nebolo možné zapnúť, je nutné ho nabíjať
prostredníctvom USB kábla minimálne 30 minút.
Ak SmartphoneHub nepoužívate, nabíjajte ho každé
3 mesiace. Akumulátor v SmartphoneHub môžete nabíjať
pomocou USB prípojky SmartphoneHub zariadenia
s ľubovoľným sieťovým adaptérom, nabíjačkou pre smartfóny atď.

Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune
Funkcia pomoc pri presune vám môže uľahčiť presun eBike.
Rýchlosť v tejto funkcii závisí od zaradeného prevodového
stupňa a môže dosahovať maximálne 6 km/h. Čím menší je
zvolený prevodový stupeň, tým menšia je rýchlosť vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom výkone).
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Na aktivovanie pomoci pri presune krátko stlačte tlačidlo
WALK na vašej ovládacej jednotke. Po aktivovaní stlačte
v priebehu 3 s tlačidlo + a podržte ho stlačené. Zapne sa pohon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemožno pri úrovni podpory OFF aktivovať.
Pomoc pri presune sa vypne, hneď ako nastane jeden z nasledujúcich prípadov:
– Uvoľníte tlačidlo +
– Kolesá eBike sa zablokujú (napr. brzdami alebo nárazom
na prekážku),
– rýchlosť prekročí 6 km/h.
Fungovanie pomoci pri presune podlieha špecifickým predpisom danej krajiny, preto sa môže odlišovať od opisu uvedeného vyššie alebo môže byť deaktivované.

Nastavenie úrovne podpory
Na ovládacej jednotke (15) môžete nastaviť, ako intenzívne
vás pohon eBike podporuje pri šliapaní. Úroveň podpory môžete kedykoľvek, aj počas jazdy, zmeniť.
Upozornenie: V jednotlivých vyhotoveniach je možné, že je
úroveň podpory nastavená vopred a nemôže sa meniť. Tiež
je možné, že je k dispozícii na výber menej úrovní podpory,
ako je tu uvedené.
Maximálne sú k dispozícii nasledujúce úrovne podpory:
– OFF: podpora motora je vypnutá, eBike sa môže pohybovať ako normálny bicykel len šliapaním do pedálov. Pomoc pri presune nemožno na tejto úrovni podpory aktivovať.
– ECO: účinná podpora pri maximálnej efektívnosti, pre
maximálny dojazd
– TOUR: rovnomerná podpora, pre jazdy s veľkým dojazdom

SmartphoneHub obsahuje interný lítium-iónový polymérový
akumulátor (nominálne/minimálne 300 mAh, 3,7 V), ktorý
nie je možné odobrať.
SmartphoneHub je možné zapnúť prostredníctvom vypínača (2) alebo vypínača na akumulátore eBike. Ak by
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– SPORT/eMTB:
SPORT: intenzívna podpora, pre športovú jazdu na horských trasách a v mestskej premávke
eMTB: optimálna podpora v každom teréne, športový rozjazd, lepšia dynamika, maximálna výkonnosť (eMTB k dispozícii len v kombinácii s pohonnými jednotkami BDU
250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Prípadne
môže byť potrebná aktualizácia softvéru.)
– TURBO: maximálna podpora až do vysokých frekvencií
šliapania, pre športovú jazdu
Úroveň podpory zvýšite stláčaním tlačidla + (14) na ovládacej jednotke dovtedy, kým sa na indikátore neobjaví požadovaná úroveň podpory. Zníženie dosiahnete pomocou tlačidla – (11).

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla
Vo vyhotovení, pri ktorom je jazdné svetlo napájané systémom eBike, môžete stredne dlhým stlačením tlačidla + (14)
na ovládacej jednotke súčasne zapnúť alebo vypnúť predné
a zadné svetlo.
Pri zapnutom svetle sa na displeji, resp. v aplikácii zobrazuje
symbol.
Alternatívne je svetlo možné zapnúť alebo vypnúť aj prostredníctvom aplikácie.
Zapnutie a vypnutie osvetlenia bicykla nemá žiaden vplyv na
podsvietenie displeja.
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Ďalšie indikácie

Zobrazenia a nastavenia
SmartphoneHub

1/1

!

SmartphoneHub je prostredníctvom kábla spojený s pohonnou jednotkou.
Smartfón sa prostredníctvom upevnenia smartfónu mechanicky spojí so SmartphoneHub.
Komunikácia medzi SmartphoneHub a smartfónom sa realizuje prostredníctvom Bluetooth®.
SmartphoneHub má 1,52" LCD displej odolný voči poškriabaniu s rozlíšením 192 × 64 pixlov. Integrovaný displej
je vhodný na použitie bez príslušného smartfónu. Na integrovanom displeji nie je možné zobraziť obsahy aplikácií
smartfónu.

24
a b

c d

KM/H

Po 2 sekundách sa zobrazí režim pomoci pri presune.
!

%

e f

g

h

ENGINE OFF

i

DISABLED

j

ECO

TOUR

SPORT

Keď sa akumulátor eBike nabíja, zobrazuje displej aktuálny stav nabitia.
Symbol batérie bliká.

68%

Táto indikácia sa zobrazí, keď je napr.
– pripojený DiagnosticTool alebo
– keď je na zariadenie SmartphoneHub pripojený externý zdroj energie (napr. powerbank)

24 5

KM/H

74
KM
35
%

Keď je stav nabitia akumulátora eBike
nižší ako 20 %, bliká indikácia stavu
nabitia akumulátora h.
Táto indikácia sa zobrazí, keď je napr.
– stav nabitia akumulátora eBike
nízky alebo
– keď systém nerozpoznal žiadny
akumulátor eBike.

TURBO

Podpora sa vypne.

f Indikácia jednotky:
V závislosti od aplikácie COBI.Bike je možné rýchlosť
zobrazovať v km/h alebo v mph. Štandardne je prednastavená jednotka km/h.
g Indikácia druhého akumulátora:
Ak je eBike vybavený 2 akumulátormi, zobrazujú sa tu
postupne 2 akumulátory.
h Indikácia stavu nabitia akumulátora:
Symbol batérie zobrazuje aktuálny stavu nabitia akumulátora.

Tieto indikácie sa zobrazia, keď eBike
dosiahol termín servisu.
INSPECTION DUE

x x
___

Táto indikácia sa zobrazí vtedy, keď sa
vyskytli problémy so softvérom. Je
nutné urobiť aktualizáciu softvéru
v aplikácii COBI.Bike.
Aktualizáciu môžete urobiť samostatne v aplikácii COBI.Bike a nemusíte
navštíviť predajcu Bosch eBike.

Akumulátor je vybitý alebo nenasadený.
i Stav nabitia akumulátora v percentách
j Dojazd akumulátora eBike:
V závislosti od stavu nabitia akumulátora sa tu zobrazuje maximálny dojazd.
Bosch eBike Systems
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KM
35

Táto indikácia a vľavo zobrazený text
sa zobrazia vtedy, keď sa z dôvodu
problémov nemôže realizovať podpora prostredníctvom pohonnej jednotky. K tomuto prípadu dôjde napríklad
vtedy, keď je akumulátor eBike vybitý.

%

a Indikácia chyby:
Indikácia sa zobrazí, keď je prítomná minimálne jedna
chyba v pamäti chýb.
b Indikácia osvetlenia bicykla:
Indikácia sa zobrazí, keď je zapnuté svetlo.
Indikácia pripojenia smartfónu:
c
Táto indikácia sa zobrazí, keď je smartfón pripojený pomocou Bluetooth® k SmartphoneHub.
Táto indikácia sa zobrazí, keď je smartfón
spojený so SmartphoneHub a súčasne je na
smartfóne otvorená aplikácia COBI.Bike. Pri
tomto nastavení zaznamenáva aplikácia COBI.Bike jazdu.
d Rýchlosť:
Tu sa zobrazuje aktuálna rýchlosť.
e Zobrazenie úrovne podpory
OFF

Vyskytla sa chyba!
Indikácia chyby bude zobrazená na
displeji dovtedy, kým používateľ nestlačí tlačidlo výberu (9) a tým nepotvrdí vstup chyby. Následne ostane výstražný trojuholník v náhľade hlavného displeja (rýchlosť atď.) dovtedy,
kým sa chyba neodstráni.
Pri dvojstupňovom procese aktivácie
sa po stlačení tlačidla (13) vodič vyzve k tomu, aby na 2 sekundy stlačil
tlačidlo + (14).

HOLD ‘+‘ NOW

74
KM
35

5

498
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Táto indikácia sa zobrazí vtedy, keď sa
SmartphoneHub spojí so smartfónom.

SmartphoneHub a pohonná jednotka
čaká, že ju zapnete. Urobte pritom
jednu z nasledujúcich akcií:
– Stlačte tlačidlo „Start“ v aplikácii
COBI.Bike.
– Otočte smartfón do horizontálneho
smeru, kým sa otvára aplikácia COBI.Bike.
– Stlačte tlačidlo + na ovládacej
jednotke.

Dokončenie spárovania prostredníctvom Bluetooth® sa symbolizuje háčikom na malom symbole smartfónu.
Táto indikácia sa zobrazí vtedy, keď sa
SmartphoneHub nachádza v režime
obnovenia východiskového stavu (iba
v tomto stave môžete inštalovať nový
softvér). Malý symbol Bluetooth®
znázorňuje spojenie so smartfónom.

1/1

eBike system
update necessary

Dokončenie obnovenia východiskového stavu sa signalizuje háčikom.
Váš ovládací systém je z nasledujúcich
dôvodov nefunkčný:
1. Rozpoznal sa jeden alebo viacero
nekompatibilných komponentov.
Tento stav môže odstrániť iba
predajca Bosch eBike.
2. Rozpoznal sa starý softvér. To
môže nastať iba pri zámernom
downgrade softvéru. Problém
možno vyriešiť aktualizáciou softvéru, postupujte podľa pokynov
v aplikácii COBI.Bike.

CHECK APP

Po tomto hlásení sa systém eBike vypne.
Táto indikácia sa zobrazí, keď je otvorená aplikácia COBI.Bike a nachádzate sa v režime Dashboard.

APP MODE

+ to start

74
KM
35
%

Táto indikácia sa zobrazí, keď je aplikácia COBI.Bike spojená s Bosch

Táto indikácia sa zobrazí, keď jeden
alebo niekoľko komponentov eBike
potrebujú aktualizáciu softvéru.
Aktualizáciu môže urobiť iba autorizovaný predajca Bosch eBike.
Stlačením ľubovoľného tlačidla na
ovládacej jednotke môžete indikáciu
vypnúť. Indikácia sa zobrazuje pri každom spustení systému eBike dovtedy,
kým sa nevykoná aktualizácia. eBike
môžete aj naďalej používať bez obmedzení. Číslo vpravo hore informuje
o počte upozornení.

Zobrazenie kódu chyby
Komponenty systému eBike sa nepretržite automaticky kontrolujú. Ak sa zistí chyba, zobrazí sa príslušný chybový kód
na palubnom počítači.
V závislosti od druhu chyby sa prípadne automaticky vypne
pohon. Naďalej je však možná ďalšia jazda bez podpory pohonu. Pred ďalšími jazdami by sa mal eBike skontrolovať.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Kód

Príčina

Pomoc

410

Jedno alebo viaceré tlačidlá palubného
počítača sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

414

Problém spojenia ovládacej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

418

Jedno alebo viaceré tlačidlá ovládacej
jednotky sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

419

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

422

Problém spojenia pohonnej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

423

Problém spojenia akumulátora eBike

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

424

Komunikačná chyba medzi komponentmi Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

426

Interná chyba prekročenia času

430

Interný akumulátor palubného počítača je Nabite palubný počítač (v držiaku alebo cez USB prípojku)
vybitý (nie pri BUI350)

431

Chyba verzie softvéru

1 270 020 XBC | (22.04.2020)

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike. V tomto chybovom stave nie je možné zobraziť alebo upraviť v menu základných nastavení obvod pneumatiky.

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.
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Kód

Príčina

Pomoc

440

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

450

Interná softvérové chyba

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

460

Chyba USB prípojky

Odoberte kábel z USB prípojky palubného počítača. Ak problém
pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

490

Interná chyba palubného počítača

Dajte skontrolovať palubný počítač

500

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

502

Chyba v osvetlení bicykla

Skontrolujte svetlo a príslušné káble. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

503

Chyba snímača rýchlosti

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

504

Rozpoznaná manipulácia so signálom
rýchlosti.

Skontrolujte a prípadne nastavte polohu špicového magnetu.
Skontrolujte, či bicyklom niekto nemanipuloval (tuning). Podpora
pohonu sa zníži.

510

Interná chyba snímača

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

511

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

530

Chyba akumulátora

Vypnite eBike, vyberte akumulátor eBike a znova vložte akumulátor
eBike. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

531

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

540

Chyba teploty

eBike sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu. Vypnite
systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo
nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

550

Bol rozpoznaný neprípustný spotrebič.

Odstráňte spotrebič. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva,
kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

580

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

591

Chyba autentifikácie

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

592

Nekompatibilný komponent

Použite kompatibilný displej. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

593

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

595, 596

Chyba komunikácie

Skontrolujte káblové rozvody k prevodovke a reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

602

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

603

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

605

Chyba teploty akumulátora

Akumulátor sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu.
Vypnite systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

Bosch eBike Systems
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Kód

Príčina

Pomoc

606

Externá chyba akumulátora

Skontrolujte zapojenie káblov. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

610

Chyba napätia akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

620

Chyba nabíjačky

Vymeňte nabíjačku. Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

640

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

655

Hromadná chyba akumulátora

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

656

Chyba verzie softvéru

Kontaktujte vášho predajcu eBike Bosch, aby vykonal aktualizáciu
softvéru.

7xx

Chyba na komponentoch iných výrobcov
(tretích strán)

Dodržiavajte údaje v návode na obsluhu príslušného výrobcu komponentu.

800

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

810

Nezrozumiteľné signály na snímači rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

820

Chyba na vedení k prednému snímaču
rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

821 ... 826

Nezrozumiteľné signály na prednom snímači rýchlosti kolesa

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese
830

Chyba na vedení k zadnému snímaču rých- Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
losti kolesa

831
833 ... 835

Nezrozumiteľné signály na zadnom snímači rýchlosti kolesa
Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

840

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

850

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

860, 861

Chyba elektrického napájania

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

889

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

890

Kontrolka ABS je chybná alebo chýba. ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
môže byť nefunkčné.

žiadne
zobrazenie

Interná chyba palubného počítača
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Údržba a servis
Údržba a čistenie
Žiadne komponenty sa nesmú čistiť vodným prúdom pod
tlakom.
Displej vášho palubného počítača udržiavajte čistý. Pri znečistení môže ľahko dôjsť k chybnému rozpoznávaniu jasu.
Na čistenie vášho palubného počítača použite mäkkú, len
vodou navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Okrem toho predajca bicyklov môže za základ termínu servisu použiť jazdný výkon a/alebo časový úsek. V takomto
prípade vám palubný počítač po každom zapnutí zobrazí termín servisu.
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom systému eBike a jeho
komponentov, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Likvidácia
Pohonná jednotka, palubný počítač vrát.
ovládacej jednotky, akumulátor, snímač rýchlosti, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať
na ekologickú recykláciu.
Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.
Už nepoužiteľné komponenty Bosch eBike odovzdajte autorizovanému predajcovi bicyklov.
Právo na zmeny je vyhradené.

Bosch eBike Systems
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Opozorilo: priporočljiva starost za uporabo izdelkov
COBI.Bike je 10 let in več.

Varnostna opozorila
Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude poškodbe.

Obvestilo o varstvu podatkov
Če modul SmartphoneHub pošljete Boschu v popravilo, se
lahko podatki, shranjeni na napravi, posredujejo Boschu.

Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
u Ne dovolite, da prikazovalnik računalnika odvrne vašo
pozornost. Če niste osredotočeni na promet, obstaja
tveganje nesreče. Če želite v računalnik vnesti podatke, ki
presegajo raven podpore, najprej ustavite in nato vnesite
ustrezne podatke.
u Računalnika ne odpirajte. Računalnik lahko z
odpiranjem uničite, poleg tega preneha veljavnost
garancije.
u Računalnika ne uporabljajte kot ročaj. Če boste
električno kolo dvigali za računalnik, ga lahko tako
poškodujete, da ga ne bo več možno popraviti.
u Če modul SmartphoneHub ali njegovo držalo segata
čez krmilo, kolesa ne postavite na krmilo in sedež. Na
ta način bi lahko modul SmartphoneHub ali držalo
nepopravljivo poškodovali.
u Previdno! Pri uporabi računalnika s funkcijo Bluetooth®
in/ali brezžičnim omrežjem lahko pride do motenja drugih
naprav in sistemov, letal in medicinskih naprav ter
aparatov (npr. srčni spodbujevalnik, slušni aparati). Prav
tako ni mogoče povsem izključiti škodljivih vplivov na ljudi
in živali v neposredni bližini. Računalnika s funkcijo
Bluetooth® ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav in
aparatov, bencinskih črpalk in kemičnih objektov ter na
območjih z nevarnostjo eksplozije in na območjih
razstreljevanja. Računalnika s funkcijo Bluetooth® ne
uporabljajte v letalih. Izogibajte se dolgotrajni uporabi v
neposredni bližini telesa.
u Besedna znamka Bluetooth® in slikovne oznake (logotipi)
so zaščitene blagovne znamke in last podjetja Bluetooth
SIG, Inc. Vsaka uporaba te besedne znamke/slikovnih
oznak s strani družbe Bosch eBike Systems poteka z
uporabo licence.
u Računalnik je opremljen z vmesnikom za radijsko
povezavo. Upoštevajte lokalne omejitve uporabe, npr.
v letalih ali v bolnišnicah.
u Med uporabo izdelkov COBI.Bike bodite vedno
pozorni na dogajanje v prometu in vedno upoštevajte
zakonodajo, ki velja v vaši državi, tako da boste svoje
kolo uporabljali primerno glede na cestni promet. Med
vožnjo je zlasti prepovedano ročno nameščanje ali
držanje pametnega telefona v roki.
u Pred uporabo programov iz aplikacije za fitnes se
posvetujte z zdravnikom. Aplikacije za fitnes so lahko za
določene osebe prenaporne.

Bosch eBike Systems

Opis izdelka in njegovega delovanja
Namenska uporaba
Modul SmartphoneHub je namenjen upravljanju Boschevega
sistema eBike in prikazu podatkov o vožnji.
Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.
Dodatne funkcije so opisane v spletni različici teh navodil na
strani www.Bosch‑eBike.com/smartphonehub-manual.
SmartphoneHub je namenjen za uporabo s pametnim
telefonom.
Osnovni podatki o vožnji so prikazani tudi na
zaslonu modula SmartphoneHub. Dodatne
informacije in funkcije lahko dodate s
pomočjo aplikacije za pametne telefone
COBI.Bike.
Komunikacija med modulom SmartphoneHub in pametnim
telefonom poteka prek povezave Bluetooth®.

Komponente na sliki
Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
Vsi prikazi komponent kolesa (z izjemo pogonske enote,
računalnika z upravljalno enoto, senzorja hitrosti ter
ustreznih nosilcev) so shematski in se lahko razlikujejo od
vašega električnega kolesa.
(1) Modul SmartphoneHub
(2) Tipka za vklop/izklop modula SmartphoneHub
(3) Tipka za sprostitev držala za pametni telefon
(4) Držalo modula SmartphoneHubA)
(5) Zaščitni pokrovček priključka USB
(6) Oskrba z elektriko držala za pametni telefon
(7) Zaslon
(8) Tipka za pomik naprej
(9) Izbirna tipka
(10) Tipka za pomik nazaj
(11) Tipka za zmanjšanje podpore –
(12) Nosilec upravljalne enote
(13) Tipka za pomoč pri potiskanju WALK
(14) Tipka za povečanje podpore/
vklop/izklop luči +
(15) Upravljalna enota
(16) Univerzalno držalo
(17) Pritrdilni vijaki za univerzalno držalo

137

1 270 020 XBC | (22.04.2020)

Slovenščina – 2

Delovanje

(18) Sprednji ročaj
(19) Zadnji ročaj

Uporaba

A) Pri pritrditvi na krmilo so na voljo tudi posebne rešitve za
stranko brez uporabe sponk.

Pogoji

Prikazovalni elementi modula SmartphoneHub
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Sistem eBike je mogoče vklopiti le, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Nameščena je zadostno napolnjena akumulatorska
baterija (glejte navodila za uporabo akumulatorske
baterije).
– Senzor hitrosti je pravilno priključen (glejte navodila za
uporabo pogonske enote).

Prikaz napak
Prikaz za osvetlitev kolesa
Prikaz povezave s pametnim telefonom
Hitrost
Prikaz ravni podpore
Prikaz enot
Prikaz druge akumulatorske baterije (opcijsko)
Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije
Doseg

Vklop/izklop sistema eBike

Tehnični podatki
Računalnik

SmartphoneHub

Koda izdelka

CUI100

Najv. polnilni tok
priključka USB.

mA

1000

Polnilna napetost
priključka USB

V

5

Delovna temperatura

°C

−5 ... +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 ... +40

Polnilna temperatura

°C

0 ... +40

V
mAh

3,7
300

– Frekvenca

MHz

2400–2480

– Moč oddajanja

mW

Notranja litij-ionska
akumulatorska baterija
Bluetooth® Low Energy

Vrsta zaščiteA)
Teža, pribl.

< 10
IP 54

kg

0,12

A) Zaprt pokrov priključka USB
Boschev sistem eBike uporablja FreeRTOS
(glejte http://www.freertos.org).

Izjava o skladnosti
S tem podjetje Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems,
izjavlja, da je tip radijske naprave SmartphoneHub skladen
z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo evropske izjave o
skladnosti je na voljo na spletni strani:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Za vklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Ko je akumulatorska baterija električnega kolesa
nameščena, pritisnite na tipko za vklop/izklop (2)
računalnika.
– Pritisnite tipko za vklop/izklop akumulatorske baterije
električnega kolesa (glejte navodila za uporabo
akumulatorske baterije).
Pogon se vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala (razen pri
vklopljeni funkciji pomoči pri potiskanju ali če je raven
podpore nastavljena na OFF). Moč motorja je odvisna od
ravni podpore, ki je nastavljena v računalniku.
Ko v načinu običajnega delovanja nehate poganjati pedala ali
ko dosežete hitrost 25 km/h, električno kolo preneha
pomagati pri poganjanju. Pogon se ponovno samodejno
vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala in je hitrost manjša
od 25 km/h.
Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Pritisnite tipko za vklop/izklop (2) računalnika.
– Akumulator električnega kolesa izklopite s tipko za vklop/
izklop (nekateri proizvajalci električnih koles ne
omogočijo dostopa do tipke za vklop/izklop akumulatorja;
glejte navodila za uporabo akumulatorja).
Po izklopu se sistem zaustavi. To traja pribl. 3 sekunde.
Vnovični vklop je mogoč šele, ko se sistem popolnoma
zaustavi.
Če električnega kolesa 10 minut ne premaknete in na
računalniku ne pritisnete nobene tipke, se sistem eBike
zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi.
Opomba: ko odložite električno kolo, je treba sistem eBike
vedno izklopiti.
Opomba: če je akumulatorska baterija modula
SmartphoneHub prazna, lahko svoje električno kolo kljub
temu vklopite prek akumulatorske baterije kolesa.
Akumulatorska baterija modula SmartphoneHub se polni
samodejno, ko vključite akumulatorsko baterijo električnega
kolesa. Akumulatorsko baterijo modula SmartphoneHub pa
lahko polnite tudi prek priključka USB.

Združitev modula SmartphoneHub s pametnim
telefonom
Prikaze in funkcije modula SmartphoneHub lahko nadgradite
z aplikacijo za pametni telefon COBI.Bike. Iz spletne
trgovine App Store (za naprave Apple iPhone) oz. Google
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Play Store (za naprave s sistemom Android) si prenesite
brezplačno aplikacijo.
Za združitev modula SmartphoneHub s pametnim telefonom
odprite aplikacijo COBI.Bike na svojem pametnem telefonu
in sledite navodilom v aplikaciji.

Vstavljanje pametnega telefona v univerzalno
držalo (glejte sliki A in B)
Za pritrditev pametnega telefona je priloženo univerzalno
držalo (16). Za telefone iPhone lahko prek programa pribora
naročite posebna držala za iPhone. Če uporabljate držalo za
iPhone, potem ne potrebujete ločenega napajanja.
Pri univerzalnem držalu se napajanje (5 V/1 A, najv. 1,5 A)
izvede z ločenim kablom USB (del obsega dobave) prek vrat
micro‑A/B USB modula SmartphoneHub.
Namestitev
Univerzalno držalo (16) od spredaj
univerzalnega
potisnite na modul SmartphoneHub,
držala
da se slišno zaskoči ➊. S pritrdilnima
(glejte sliko A)
vijakoma (17) lahko univerzalno
držalo dodatno pritrdite.
Vstavljanje
– Povlecite sprednje držalo (18)
pametnega telefona
naprej ➋.
(glejte sliko B)
– Položite pametni telefon z daljšo
stranjo na zadnje držalo (19) na ➌.
– Sprednje držalo (18) počasi
pomikajte proti pametnem telefonu
in ga izpustite ➍.
Napajanje
Pametni telefon lahko polnite
pametnega telefona (5 V/1 A) z ločenim kablom USB (del
(opcijsko)
obsega dobave) prek vrat micro‑A/B
USB modula SmartphoneHub. Za to
povežite pametni telefon prek kabla
USB z vtičnico USB na modulu
SmartphoneHub.
Odstranjevanje
Pametni telefon potisnite skupaj s
pametnega telefona sprednjim držalom z obema rokama
naprej in ga odstranite iz
univerzalnega držala. Po potrebi
snemite kabel USB za polnjenje.

Posodobitev programske opreme
Če je za modul SmartphoneHub na voljo posodobitev
programske opreme, potem se v aplikaciji pojavi ustrezno
opozorilo. Sledite navodilom v aplikaciji, da izvedete
posodobitev.

Ponovna vzpostavitev modula SmartphoneHub
(obnovitev)
Izvedite ponovno vzpostavitev modula SmartphoneHub, če
ta ne deluje več pravilno. Za to odprite na svojem pametnem
telefonu aplikacijo in sledite navodilom.

Modul SmartphoneHub lahko vklopite s tipko za vklop/
izklop (2) ali s tipko za vklop/izklop na akumulatorski bateriji
električnega kolesa. Če modula SmartphoneHub ne morete
vklopiti, ga polnite s kablom USB vsaj 30 min.
Če modula SmartphoneHub ne uporabljate, modul
SmartphoneHub napolnite vsake 3 mesece. Akumulatorsko
baterijo za modul SmartphoneHub lahko napolnite prek
priključka USB modula SmartphoneHub s katerim koli
omrežnim priključkom, polnilnikom za pametne telefone itd.

Vklop/izklop pomoči pri potiskanju
Pomoč pri potiskanju vam olajša potiskanje električnega
kolesa. Ko je ta funkcija vključena, je hitrost odvisna od
izbrane prestave in lahko doseže največ 6 km/h. Če je
izbrana nižja prestava, je nižja tudi hitrost pri vklopljeni
funkciji pomoči pri potiskanju (pri polni moči).
u Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
Za vklop pomoči pri potiskanju kratko pritisnite tipko WALK
na vaši upravljalni enoti. V 3 sekundah po vklopu pritisnite
tipko + in jo pridržite. Pogon električnega kolesa se vklopi.
Opomba: pomoči pri potiskanju na ravni podpore OFF ni
mogoče vklopiti.
Pomoč pri potiskanju se izklopi v naslednjih primerih:
– izpust tipke +,
– kolesi električnega kolesa blokirata (npr. zaradi zaviranja
ali trka ob oviro),
– prekoračena hitrost 6 km/h.
Način delovanja pomoči pri potiskanju je predmet
nacionalnih predpisov, zaradi česar se lahko razlikuje od
zgornjega opisa oz. je lahko izklopljen.

Nastavitev ravni podpore
Na upravljalni enoti (15) lahko nastavite raven podpore
pogona pri poganjanju električnega kolesa. Raven podpore
lahko kadar koli spremenite, tudi med vožnjo.
Opomba: pri nekaterih izvedbah je raven podpore
tovarniško nastavljena in je ni mogoče spreminjati. Prav tako
je mogoče, da je na voljo manj ravni podpore, kot je
navedeno.
Na voljo so največ naslednje ravni podpore:
– OFF: podpora motorja je izklopljena, električno kolo je
mogoče uporabljati kot običajno kolo s poganjanjem
pedalov. Pomoči pri potiskanju na tej ravni podpore ni
mogoče vklopiti.
– ECO: učinkovita podpora za največjo zmogljivost in
največji domet
– TOUR: enakomerna podpora za turne vožnje z velikim
dometom

Oskrba z energijo modula SmartphoneHub
Modul SmartphoneHub ima interno litij-ionsko polimerno
akumulatorsko baterijo (nazivno/minimalno 300 mAh,
3,7 V), ki je ne morete odstraniti.
Bosch eBike Systems
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– SPORT/eMTB:
SPORT: zmogljiva podpora za športno vožnjo po
hribovitih poteh ter za vožnjo po mestu
eMTB: optimalna podpora na vsakem terenu, športno
speljevanje, izboljšana dinamika, izjemna zmogljivost
(eMTB je na voljo le v kombinacijah s pogonskimi enotami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX in BDU480 CX.
Morebiti je potrebna tudi posodobitev programske
opreme.)
– TURBO: največja podpora vse do hitrega poganjanja
pedalov za športno vožnjo
Za povečanje ravni podpore tipko + (14) na upravljalni enoti
pritiskajte, dokler se na prikazovalniku ne pojavi želena
raven podpore. Za zmanjšanje pritiskajte tipko – (11).

Vklop/izklop luči na kolesu
Pri izvedbah, pri katerih vozno luč napaja sistem eBike, je
mogoče z dolgim pritiskom tipke + (14) na upravljalni enoti
sočasno vklopiti in izklopiti sprednjo in zadnjo luč.
Če je luč vklopljena, je na zaslonu oz. v aplikaciji prikazan
ustrezni simbol.
Alternativno lahko vklopite in izklopite luč tudi prek
aplikacije.
Vklop in izklop luči na kolesu ne vpliva na osvetlitev
prikazovalnika.
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Prikazi in nastavitve modula
SmartphoneHub
Modul SmartphoneHub je s pogonsko enoto povezan s
kablom.
Pametni telefon je z držalom za pametni telefon mehansko
povezan z modulom SmartphoneHub.
Komunikacija med modulom SmartphoneHub in pametnim
telefonom poteka prek povezave Bluetooth®.
Modul SmartphoneHub ima zaslon LCD, ki je odporen na
praske, velikosti 1,52 palca in z ločljivostjo 192 × 64 točk.
Vgrajeni zaslon je namenjen za uporabo brez ustreznega
pametnega telefona. Na vgrajenem zaslonu ne morete
prikazovati vsebin iz aplikacije na pametnem telefonu.

24
a b

c d

i Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije v
odstotkih
j Doseg akumulatorske baterije električnega kolesa:
Tu je prikazan največji doseg glede na stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.

Prikaži več
1/1

!

74
KM
35

5
KM/H

%

e f

g

h

i

ECO

TOUR

SPORT

Prišlo je do napake!
Prikaz napak ostane prikazan tako
dolgo, dokler uporabnik ne pritisne
izbirne tipke (9) in s tem potrdi
prejem napake. Nato bo na glavnem
prikazu zaslona (hitrost itd.) prikazan
opozorilni trikotnik, dokler napake ne
odpravite.
Pri dvostopenjskem postopku vklopa
voznik po pritisku tipke (13) dobi
poziv, naj pridrži tipko + (14) za
2 sekundi.

HOLD ‘+‘ NOW

Po 2 sekundah se prikaže način
pomoč pri potiskanju.

j
!

a Prikaz napak:
prikaz se pojavi, ko je v pomnilniku napak prisotna
vsaj ena napaka.
b Prikaz za luči kolesa:
prikaz se pojavi, ko je luč vklopljena.
Prikaz povezave s pametnim telefonom:
c
Ta prikaz se pojavi, ko je pametni telefon povezan
z modulom SmartphoneHub prek povezave
Bluetooth®.
Ta prikaz se pojavi, ko je pametni telefon povezan
z modulom SmartphoneHub, obenem pa je na
pametnem telefonu odprta aplikacija COBI.Bike.
Pri tej nastavitvi aplikacija COBI.Bike beleži
vožnjo.
d Hitrost:
tukaj je prikazana trenutna hitrost.
e Prikaz ravni podpore
OFF

498

ENGINE OFF
DISABLED

n/a
KM
35

Ta prikaz in besedilo na levi strani se
pojavita, če zaradi težav ni možna
podpora pogonske enote. To se zgodi
npr., ko je akumulatorska baterija
električnega kolesa izpraznjena.

%

Ko se akumulatorska baterija
električnega kolesa polni, je na
zaslonu prikazano trenutno stanje
napolnjenosti. Simbol baterije utripa.

68%

Ta prikaz se pojavi, ko je npr.
– kolo priklopljeno na DiagnosticTool
ali
– je modul SmartphoneHub
priklopljen na zunanji vir električne
energije (npr. prenosno
akumulatorsko baterijo)

TURBO

24 5

f Prikaz enot:
glede na aplikacijo COBI.Bike je lahko hitrost
prikazana v km/h ali mph. Standardno je nastavljena
enota km/h.
g Prikaz druge akumulatorske baterije:
če je električno kolo opremljeno z 2 akumulatorskima
baterijama, sta tukaj prikazani 2 akumulatorski
bateriji.
h Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije:
Simbol za baterije prikazuje trenutno stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.

KM/H

74
KM
35
%

Če je stanje napolnjenosti
akumulatorske baterije električnega
kolesa nižje od 20 %, prikaz stanja
napolnjenosti akumulatorske
baterije h utripa.
Ta prikaz se pojavi, ko je npr.
– akumulatorska baterija slabo
napolnjena ali
– sistem ne zazna akumulatorske
baterije električnega kolesa.
Podpora se izklopi.

Akumulatorska baterija je izpraznjena ali ni
vstavljena.
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Ti prikazi se pojavijo, ko je električno
kolo doseglo termin za servisiranje.

Po tem sporočilu se sistem
električnega kolesa samodejno
izklopi.

INSPECTION DUE

Prikaz se pojavi, če je aplikacija
COBI.Bike odprta v načinu
Dashboard.

APP MODE

Ta prikaz se pojavi, ko so prisotne
težave programske opreme. V
aplikaciji COBI.Bike je treba izvesti
posodobitev programske opreme.

x x
___

+ to start

74
KM
35
%

Posodobitev lahko izvedete sami v
aplikaciji COBI.Bike; obisk prodajalca
Boschevih električnih koles ni
potreben.
Ta prikaz se pojavi, ko se modul
SmartphoneHub poveže s pametnim
telefonom.
Zaključek združitve Bluetooth® se
prikaže s kljukico na manjšem simbolu
prenosnega telefona.

1/1

eBike system
update necessary

Ta prikaz se pojavi, ko je modul
SmartphoneHub v načinu ponovne
vzpostavitve (samo v tem stanju lahko
namestite novo programsko opremo).
Manjši simbol Bluetooth® prikazuje
povezavo s pametnim telefonom.

CHECK APP

Prikaz se pojavi, če je za eno ali več
komponent električnega kolesa
potrebna posodobitev programske
opreme.
Posodobitev programske opreme
lahko izvede le prodajalec Boschevih
električnih koles.
Prikaz lahko zaprete s pritiskom
katere koli tipke upravljalne enote.
Prikaz se pojavi pri vsakem zagonu
sistema električnega kolesa, dokler ni
izvedena posodobitev programske
opreme. Električno kolo lahko še
vedno neomejeno uporabljate.
Številka zgoraj desno označuje število
obvestil.

Zaključek ponovne vzpostavitve se
pokaže s kljukico.
Vaš upravljalni sistem zaradi
naslednjih razlogov ne deluje:
1. Zaznana je bila ena ali več
nezdružljivih komponent. Stanje
lahko odpravi le prodajalec
Boschevih električnih koles.
2. Zaznana je bila zastarela
programska oprema. To se je
lahko zgodilo samo zaradi
načrtnega prehoda na starejšo
programsko opremo. Težavo
lahko odpravite s posodobitvijo
programske opreme. Prosimo,
sledite navodilom v aplikaciji
COBI.Bike.

Prikaz se pojavi, ko je aplikacija
COBI.Bike povezana z Boschevim
modulom SmartphoneHub, pogonska
enota pa je pripravljena na zagon.
Izvedite eno od naslednjih dejanj:
– Pritisnite gumb „Start“ (Zagon) v
aplikaciji COBI.Bike.
– Ko je aplikacija COBI.Bike odprta,
pametni telefon obrnite v
vodoraven položaj.
– Pritisnite tipko + na upravljalni
enoti.

Prikaz kode napake
Komponente sistema eBike se ves čas samodejno
preverjajo. V primeru napake se na računalniku prikaže
ustrezna koda napake.
Pogon se glede na vrsto napake po potrebi samodejno
izklopi. Kljub temu je mogoče vedno nadaljevati vožnjo brez
podpore pogona. Pred nadaljnjimi vožnjami je treba
električno kolo preveriti.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Koda

Vzrok

Ukrepi

410

Ena ali več tipk računalnika je blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

414

Težava pri povezovanju upravljalne enote Poskrbite za pregled priključkov in povezav

418

Ena ali več tipk upravljalne enote je
blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

419

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

422

Težava s povezavo pogonske enote

Poskrbite za pregled priključkov in povezav
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423

Težava s povezavo akumulatorske baterije Poskrbite za pregled priključkov in povezav
električnega kolesa

424

Napaka v komunikaciji med
komponentami

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

426

Notranja napaka prekoračitve časa

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles. Ko je
prisotna ta napaka, v meniju osnovnih nastavitev ni mogoče
odpreti in nastaviti obsega pnevmatik.

430

Notranja akumulatorska baterija
računalnika je prazna (ne pri BUI350)

Napolnite računalnik (v nosilcu ali prek USB-priključka)

431

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

440

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

450

Notranja napaka programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

460

Napaka na USB-priključka

Odstranite kabel iz USB-priključka na računalniku. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

490

Notranja napaka računalnika

Poskrbite za pregled računalnika

500

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

502

Napaka luči na kolesu

Preverite luč in pripadajoče kable. Ponovno zaženite sistem. Če je
težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

503

Napaka senzorja hitrosti

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

504

Zaznana je bila napaka signala hitrosti.

Preverite položaj magneta na naperi in ga po potrebi popravite.
Preverite, ali je prišlo do napake (Tuning). Podpora za pogon se
zmanjša.

510

Notranja napaka senzorja

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

511

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

530

Napaka akumulatorske baterije

Izklopite električno kolo, odstranite akumulatorsko baterijo
električnega kolesa in jo ponovno vstavite. Ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

531

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

540

Napaka temperature

Električno kolo je zunaj dovoljenega temperaturnega območja.
Izklopite sistem eBike, da pogonsko enoto ohladite ali segrejete na
dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

550

Zaznan je bil nedovoljen porabnik.

Odstranite porabnik. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

580

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

591

Napaka pri preverjanju pristnosti

Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
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Ukrepi
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

592

Nezdružljiva komponenta

Namestite združljiv prikazovalnik. Če je težava še vedno prisotna,
se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

593

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

595, 596

Napaka v komunikaciji

Preverite električno napeljavo do menjalnika in ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

602

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

603

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

605

Napaka temperature akumulatorske
baterije

Akumulatorska baterija je zunaj dovoljenega temperaturnega
območja. Izklopite sistem eBike, da akumulatorsko baterijo
ohladite ali segrejete na dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

606

Zunanja napaka akumulatorske baterije

Preverite ožičenje. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno
prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih
koles.

610

Napaka napetosti akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

620

Napaka polnilnika

Zamenjajte polnilnik. Obrnite se na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

640

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

655

Večkratna napaka akumulatorske baterije Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

656

Napaka različice programske opreme

Obrnite se na svojega trgovca za Boschev sistem eBike,
da bo posodobil programsko opremo.

7xx

Napaka pri komponentah drugih
proizvajalcev

Upoštevajte navedbe v navodilih za uporabo proizvajalca
komponente.

800

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

810

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

820

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
sprednjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

821 ... 826

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
sprednjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
830

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
zadnjega kolesa
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831
833 ... 835

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
zadnjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
840

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

850

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

860, 861

Napaka v napajanju

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

870, 871
880
883 ... 885

Napaka v komunikaciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

889

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

890

Opozorilna lučka je pokvarjena ali manjka; Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.
sistem ABS morda ne deluje.

ni
prikaza

Notranja napaka računalnika

Ponovno zaženite sistem eBike tako, da ga izklopite in ponovno
vklopite.

Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Vseh komponent ni dovoljeno čistiti z vodo pod tlakom.
Poskrbite, da bo prikazovalnik računalnika vedno čist. Če je
prikazovalnik umazan, lahko pride do napačnega
prepoznavanja svetlosti.
Za čiščenje računalnika uporabljajte mehko krpo, ki ste jo
navlažili z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Vsaj enkrat letno opravite tehnični pregled sistema eBike
(npr. mehanski deli, stanje sistemske programske opreme).
Poleg tega lahko prodajalec kolesa termin servisa določi na
podlagi časa delovanja in/ali časovnega obdobja. V tem
primeru računalnik po vsakem vklopu prikaže datum termina
za servis.
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Električnih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
Neuporabne komponente Boschevega električnega kolesa
oddajte pooblaščenemu prodajalcu koles.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji o sistemu eBike in njegovih komponentah
se obrnite na pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Odlaganje
Pogonsko enoto, računalnik z upravljalno
enoto, akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti,
pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno
recikliranje.
Bosch eBike Systems
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Čeština – 1

Bezpečnostní upozornění

u

Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Dbejte na to, aby informace na palubním počítači
neodváděly vaši pozornost. Pokud se nesoustředíte
výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem
dopravní nehody. Pokud chcete zadávat do palubního
počítače údaje nad rámec změny úrovně podpory,
zastavte a zadejte příslušné údaje.
u Jas displeje nastavte tak, abyste dobře viděli důležité
informace, jako rychlost nebo výstražné symboly.
Nesprávně nastavený jas displeje může způsobit
nebezpečné situace.
u Před zahájením tréninkového programu konzultujte
s lékařem, jaké zatížení je pro vás přípustné. Jenom
tak zabráníte případnému přetížení.
u Při použití snímače srdeční frekvence může být
zobrazená srdeční frekvence zkreslená
elektromagnetickým rušením. Zobrazená srdeční
frekvence slouží jen jako orientační hodnota.
Neodpovídáme za důsledky nesprávně zobrazené srdeční
frekvence.
u Nyon není výrobek lékařské techniky. Zobrazené
hodnoty na obrazovce Fitness se mohou od skutečných
hodnot lišit.
u Neotevírejte palubní počítač. V případě otevření se
palubní počítač může zničit a zaniká nárok na záruku.
u Palubní počítač nepoužívejte k držení. Pokud byste
elektrokolo zvedli za palubní počítač, mohlo by dojít
k neopravitelnému poškození palubního počítače.
u Pozor! Při používání palubního počítače s Bluetooth® a/
nebo WiFi může docházet k rušení jiných přístrojů
a zařízení, letadel a lékařských přístrojů (např.
kardiostimulátorů, naslouchadel). Rovněž nelze zcela
vyloučit negativní vliv na osoby a zvířata v bezprostředním
okolí. Nepoužívejte palubní počítače s Bluetooth®
v blízkosti lékařských přístrojů, čerpacích stanic,
chemických zařízení, oblastí s nebezpečím výbuchu
a v oblastech, kde se používají trhaviny. Nepoužívejte
palubní počítač s Bluetooth® v letadlech. Vyhněte se jeho
používání po delší dobu v bezprostřední blízkosti svého
těla.
u Slovní ochranná známka Bluetooth® a grafická označení
(loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví
společnosti SIG, Inc. Na jakékoli používání této slovní
ochranné známky/těchto grafických označení společností
Bosch eBike Systems se vztahuje licence.
Bosch eBike Systems

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.

Upozornění ohledně ochrany dat
Pokud palubní počítač pošlete za účelem servisu do
servisního střediska Bosch, mohou být případně data
uložená v palubním počítači předána firmě Bosch.

Bezpečnostní pokyny ve spojení s navigací
Během jízdy neplánujte trasy. Zastavte a nový cíl
zadávejte, pouze když stojíte. Pokud se nesoustředíte
výhradně na provoz, riskujete, že se stanete účastníkem
dopravní nehody.
u Pokud vám navigace navrhuje trasu, která je
vzhledem k vašim cyklistickým schopnostem odvážná,
riskantní nebo nebezpečná, přerušte jízdu. Nechte si
navigací nabídnout alternativní trasu.
u Dodržujte dopravní značení, i když vám navigace
stanoví určitou cestu. Navigace nedokáže zohledňovat
stavby nebo dočasné objížďky.
u Nepoužívejte navigaci v situacích, které jsou kritické
z hlediska bezpečnosti nebo nejasné (uzavírky,
objížďky atd.). Vždy si s sebou vozte další mapy
a komunikační prostředky.
u
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Čeština – 2

Popis výrobku a výkonu

Palubní počítač
Nabíjecí proud (výstup) přípojky
USB max.

Použití v souladu s určeným účelem

Nabíjecí napětí přípojky USB max.

Palubní počítač Nyon (BUI350) je určený k řízení systému
Bosch eBike a pro zobrazování údajů o jízdě.
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.
Další informace najdete na www.Bosch-eBike.com.
Návod k použití aplikace a portálu je součástí on-line návodu
k obsluze na www.Bosch-eBike.com.
Pro navigaci bez jízdního kola (pro turisty nebo řidiče) není
palubní počítač Nyon (BUI350) vhodný.

V

Nabíjecí kabel USB

1 500
5
1 270 016 360

Provozní teplota

°C

−5 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

Nabíjecí teplota

°C

0 až +40

V
mAh

3,7
1 000

Interní lithium-iontový akumulátor

IP x5

Stupeň krytí
Podporované standardy WLAN

Zobrazené součásti
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
Všechna vyobrazení částí jízdního kola, kromě pohonné
jednotky, palubního počítače včetně ovládací jednotky,
senzoru rychlosti a příslušných držáků jsou schematická
a mohou se u vašeho systému eBike lišit.
(1) Tlačítko osvětlení jízdního kola
(2) Ochranná krytka zdířky USB
(3) Tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače
(4) Držák palubního počítačeA)
(5) Palubní počítač
(6) Displej (dotykový)
(7) Senzor jasu
(8) Zdířka USB
(9) Odjišťovací mechanismus
(10) Tlačítko listování dopředu
(11) Výběrové tlačítko
(12) Tlačítko snížení podpory
(13) Držák ovládací jednotky
(14) Tlačítko listování dozadu
(15) Tlačítko zvýšení podpory
(16) Ovládací jednotka
(17) Tlačítko pomoci při rozjíždění/pomoci při vedení
WALK
(18) Zajišťovací šroub palubního počítače
(19) Kontakty pro pohonnou jednotku
(20) Kontakty pro ovládací jednotku

Nyon
mA

Hmotnost, cca

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

0,2

– frekvence

MHz

2 400–2 480

– vysílací výkon

mW

< 100

– frekvence

MHz

2 400–2 480

– vysílací výkon

mW

< 10

WLAN

Bluetooth®

Prohlášení o shodě
Společnost Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems tímto
prohlašuje, že rádiové zařízení typu Nyon (BUI350) splňuje
směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU. Kompletní text
prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující
internetové adrese:
https://www.ebike-connect.com/conformity.
Palubní počítač má samostatné interní antény pro Bluetooth,
WLAN a GPS s výstupním výkonem. Antény nejsou pro
uživatele přístupné. Jakákoli změna uživatelem představuje
porušení zákonného schválení pro tento výrobek.

A) Při upevnění na řídítkách jsou možná speciální zákaznická řešení
i bez řídítkových svorek.

Technické údaje
Palubní počítač

Nyon

Kód výrobku
Interní paměť celkem
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Čeština – 3
Jakmile v normální režimu přestanete šlapat nebo jakmile
dosáhnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike
se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
začnete šlapat a rychlost je nižší než 25/45 km/h.

Montáž
Deaktivujte palubní počítač nebo palubní počítač
odejměte, když montujete držák či na držáku
pracujete. Zabráníte tak nesprávným funkcím /
nesprávnému použití.
u Deaktivujte palubní počítač nebo palubní počítač
odejměte, když montujete či demontujete zajišťovací
šroub. Zabráníte tak nesprávným funkcím / nesprávnému
použití.
u

Nasazení a vyjmutí palubního počítače
(viz obrázky A–B)
Chcete-li nasadit palubní počítač (5), nasaďte ho nejprve
dolní částí do držáku (4) a poté ho zatlačte dopředu tak, aby
palubní počítač citelně zaskočil. Zkontrolujte, zda palubní
počítač pevně zaskočil.
Pro vyjmutí palubního počítače (5) zatlačte na odjišťovací
mechanismus (9) a vyjměte palubní počítač směrem nahoru.
u Pokud systém eBike vypnete, vyjměte palubní
počítač.
Odjišťovací mechanismus je možné zajistit pomocí šroubu.
Za tímto účelem demontujte držák (4) z řídítek. Nasaďte
palubní počítač do držáku. Zašroubujte přiložený zajišťovací
šroub (18) (závit M3, délka 5 mm) zespodu do příslušného
závitu v držáku. Namontujte držák zpátky na řídítka.
Upozornění: Zajišťovací šroub nepředstavuje ochranu proti
krádeži.

Provoz
Uvedení systému eBike do provozu
Předpoklady
Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné
následující předpoklady:
– Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor systému eBike
(viz návod k použití akumulátoru).
– Palubní počítač je správně nasazený v držáku.
– Akumulátor palubního počítače musí být dostatečně
nabitý.
Zapnutí/vypnutí systému eBike
Pro zapnutí systému eBike máte následující možnosti:
– S nasazeným palubním počítačem a nasazeným
akumulátorem eBike jednou krátce stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí (3) palubního počítače.
– S nasazeným palubním počítačem stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí akumulátoru eBike (můžou existovat
specifická řešení jednotlivých výrobců jízdních kol,
u kterých není možný přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití od výrobce jízdního
kola).
Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě funkce
pomoci při vedení nebo při úrovni podpory OFF). Výkon
motoru se řídí podle úrovně podpory nastavené v palubním
počítači.

Bosch eBike Systems

Pro vypnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Podržte minimálně 3 sekundy stisknuté tlačítko zapnutí/
vypnutí (3) palubního počítače.
– Vypněte akumulátor eBike tlačítkem zapnutí/vypnutí
akumulátoru. (Mohou existovat řešení výrobců jízdních
kol, u kterých není přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru.)
Upozornění: Nyon (BUI350) se přitom přepne do
pohotovostního režimu.
– Vyjměte palubní počítač z držáku.
Pokud přibližně 10 minut není požadován žádný výkon
pohonu eBike (např. protože elektrokolo stojí) a nedojde ke
stisknutí žádného tlačítka na palubním počítači nebo na
ovládací jednotce systému eBike, systém eBike, a tedy také
akumulátor, se z důvodu úspory energie automaticky vypne.
Nyon (BUI350) se přitom přepne do pohotovostního
režimu.
Pohotovostní režim
Palubní počítač můžete přepnout do pohotovostního režimu,
který umožňuje rychlejší spuštění palubního počítače
a systému.
Pohotovostní režim můžete nastavit pomocí následujících
opatření:
– Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (3) palubního počítače
stisknuté minimálně 1 sekundu, nikoli ale déle než
3 sekundy.
– Počkejte 10 min, než se systém vypne.
– Zapněte akumulátor pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí
akumulátoru.
Pohotovostní režim se ukončí, když podržíte 1 sekundu
stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí (3) palubního počítače.
Pohotovostní režim se ukončí a palubní počítač se
automaticky vypne, když nabití akumulátoru palubního
počítače klesne pod 75 %. Palubní počítač se každopádně
vypne nejpozději o půlnoci (0 hod.).
Pokud Nyon (BUI350) nelze zapnout nebo řádně nefunguje,
podržte déle (cca 15 s) stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí.
Tím lze odstranit chybné chování.

Napájení palubního počítače
Pokud je palubní počítač v držáku (4), do systému eBike je
nasazený dostatečně nabitý akumulátor eBike a je zapnutý
systém eBike, akumulátor palubního počítače se napájí
a nabíjí energií z akumulátoru eBike.
Pokud palubní počítač vyjmete z držáku (4), napájí se
z akumulátoru palubního počítače. Pokud je akumulátor
palubního počítače slabý, zobrazí se na displeji varovné
hlášení.
Pro nabití akumulátoru palubního počítače nasaďte palubní
počítač zpět do držáku (4). Mějte na zřeteli, že pokud právě
nenabíjíte akumulátor eBike, systém eBike se po
10 minutách bez činnosti automaticky vypne. V tom případě
se ukončí také nabíjení akumulátoru palubního počítače.
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Čeština – 4
Palubní počítač můžete nabíjet také pomocí přípojky
USB (8). Za tímto účelem otevřete ochrannou krytku (2).
Pomocí vhodného kabelu mikro USB připojte do zdířky USB
palubního počítače běžně prodávanou USB nabíječku (není
součástí standardní nabídky) nebo USB přípojku počítače
(max. nabíjecí napětí 5 V; max. nabíjecí proud 1500 mA).
Bez opětovného nabití akumulátoru palubního počítače
zůstanou datum a čas uložené cca 6 měsíců.
Upozornění: Pro dosažení maximální životnosti akumulátoru
palubního počítače by se měl tento akumulátor nechat každé
tři měsíce nabíjet po dobu jedné hodiny.

Při použití ochranných fólií na displeji nelze zaručit
plnou funkčnost palubního počítače.
Nyon se dodává s částečně nabitým akumulátorem. Před
prvním použitím je nutné akumulátor palubního počítače
Nyon úplně nabít přes přípojku USB nebo přes systém eBike.
Po zapnutí palubního počítače můžete již po krátké chvíli
(cca 4 sekundy) vyjet. Palubní počítač během následující
doby spustí na pozadí kompletní operační systém.
Upozornění: Když palubní počítač zapnete poprvé,
potřebuje delší dobu, než bude připravený k vyjetí.
Když je palubní počítač spojený s WLAN, je uživatel případně
informován o tom, že je k dispozici nová aktualizace.
Stáhněte si aktualizaci a nainstalujte si aktuální verzi.
u

Přípojka USB
Přípojka USB umožňuje nabíjení palubního počítače.
Za tímto účelem otevřete ochrannou krytku (2) USB
přípojky (8) na palubním počítači. Pomocí nabíjecího kabelu
USB mikro A – mikro B (lze obdržet u prodejce Bosch eBike)
propojte přípojku USB externího přístroje s přípojkou
USB_(8) v palubním počítači.
Po použití se přípojka USB musí opět pečlivě uzavřít
ochrannou krytkou (2).
Přípojka USB není vodotěsná. Při jízdě v dešti nesmí být
připojený žádný externí přístroj a přípojka USB musí být
úplně uzavřená ochrannou krytkou (2).
Přes USB přípojku nelze nabíjet externí přístroje.

Vytvoření identifikace uživatele
Abyste mohli využívat všechny funkce řídicího systému,
musíte se zaregistrovat on-line.
Pomocí identifikace uživatele si můžete mimo jiné prohlížet
své údaje o jízdě, plánovat off-line trasy a přenášet tyto trasy
do palubního počítače.
Identifikaci uživatele můžete založit pomocí aplikace Bosch
eBike Connect na chytrém telefonu nebo přímo na adrese
www.eBike-Connect.com. Zadejte údaje potřebné pro
registraci. Aplikaci Bosch eBike Connect do chytrého
telefonu můžete stáhnout zdarma na App Store (pro zařízení
Apple iPhone), resp. na Google Play Store (pro zařízení
Android).

Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Ukazatel stavu nabití akumulátoru systému eBike g (viz
„<Ride Screen (Obrazovka Ride)>“,
Stránka Čeština – 7) lze zjistit na stavovém řádku. Stav
nabití akumulátoru systému eBike lze také zjistit podle LED
na samotném akumulátoru systému eBike.
Barva ukazatele

Vysvětlení

Bílá

Akumulátor eBike je nabitý
na více než 30 %.

Žlutá

Akumulátor eBike je nabitý
od 15 % do 30 %.

Červená

Akumulátor eBike je nabitý
od 0 % do 15 %.

Spojení palubního počítače s portálem
Spojení palubního počítače s portálem navážete přes WLAN
spojení.
Postupujte přitom následovně:
– Stiskněte <Login (Přihlášení)> na <Status Screen
(Obrazovka Status)>.
– Zvolte <WiFi>.
– Vyberte síť.
– Zadejte své uživatelské jméno a heslo.
Po úspěšném spojení se všechna data synchronizují
s palubním počítačem.
Spojení palubního počítače s aplikací
Bosch eBike Connect

Červená + !

Kapacita pro podporu
pohonu je vypotřebovaná
a podpora se vypne.
Zbývající kapacita se použije
pro osvětlení jízdního kola
a palubní počítač.
Pokud se akumulátor eBike nabíjí na kole, zobrazí se
příslušné hlášení.
Po vyjmutí palubního počítače z držáku (4) zůstane uložený
naposledy zobrazený stav nabití akumulátoru.

Uvedení palubního počítače do provozu
u

Před uvedením do provozu odstraňte ochrannou fólii
z displeje, aby byla zaručená plná funkčnost palubního
počítače. Když na displeji zůstane ochranná fólie, může
to mít negativní vliv na funkčnost/výkon palubního
počítače.

1 270 020 BN2 | (18.03.2020)

Spojení s chytrým telefonem se vytvoří takto:
– Spusťte aplikaci.
– Zvolte záložku <Můj eBike>.
– Zvolte <Přidat nové zařízení eBike>.
– Doplňte Nyon (BUI350).
Nyní se v aplikaci zobrazí příslušné upozornění, že je třeba
na palubním počítači na 5 sekund stisknout tlačítko osvětlení
jízdního kola (1).
Stiskněte na 5 sekund tlačítko (1). Palubní počítač
automaticky aktivuje spojení Bluetooth® Low Energy a přejde
do režimu párování.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po ukončení
postupu párování se synchronizují uživatelská data.
Upozornění: Spojení Bluetooth® se nemusí aktivovat ručně.
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Nastavení úrovně podpory
Na ovládací jednotce (16) můžete nastavit, jak silně vám
bude pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň podpory lze
kdykoli změnit, i během jízdy.
Upozornění: U některých provedení je možné, že je úroveň
podpory přednastavená a nelze ji změnit. Je také možné, že
je na výběr menší počet úrovní podpory, než je zde uvedeno.
Maximálně jsou k dispozici následující úrovně podpory:
– OFF: Pomocný motor je vypnutý, elektrokolo se stejně
jako normální jízdní kolo pohání pouze šlapáním. Při této
úrovni podpory nelze aktivovat pomoc při vedení.
– ECO: Účinná podpora při maximální efektivitě, pro
maximální dojezd.
– TOUR: Rovnoměrná podpora, pro trasy s dlouhým
dojezdem.
– SPORT/eMTB:
SPORT: Silná podpora, pro sportovní jízdu na hornatých
trasách a pro městský provoz.
eMTB: Optimální podpora v každém terénu, sportovní
jízda, zlepšená dynamika, maximální výkon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnými jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Případně může být nutná aktualizace softwaru.)
– TURBO: Maximální podpora až do vysokých frekvencí
šlapání, pro sportovní jízdu.
Pro zvýšení úrovně podpory stiskněte tlačítko + (15) na
ovládací jednotce tolikrát, dokud se na ukazateli nezobrazí
požadovaná úroveň podpory. Pro snížení stiskněte tlačítko
− (12).
Vyžádaný výkon motoru se zobrazí na ukazateli j. Maximální
výkon motoru závisí na zvolené úrovni podpory.
Po vyjmutí palubního počítače z držáku (4) zůstane uložená
naposledy zobrazená úroveň podpory, ukazatel j výkonu
motoru zůstane prázdný.

Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení
Pomoc při vedení vám může usnadnit vedení elektrokola.
Rychlost při této funkci závisí na zařazeném převodovém
stupni a může být maximálně 6 km/h. Čím je zvolený
převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u funkce pomoci
při vedení (při plném výkonu).
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
Pro aktivaci pomoci při vedení krátce stiskněte tlačítko
WALK na palubním počítači. Po aktivaci stiskněte během 3 s
tlačítko + a držte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.
Upozornění: Pomoc při vedení nelze aktivovat při úrovni
podpory OFF.
Pomoc při vedení se vypne, jakmile nastane jedna
z následujících skutečností:
– uvolníte tlačítko +,
– kola elektrokola se zablokují (např. zabrzděním nebo
nárazem na překážku),
– rychlost překročí 6 km/h.
Bosch eBike Systems

Funkce pomoci při vedení podléhá specifickým předpisům
jednotlivých zemí, a může se proto od výše uvedeného
popisu lišit nebo být deaktivovaná.

Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola
U provedení, u kterého je jízdní světlo napájené pomocí
systému eBike, lze na palubním počítači tlačítkem osvětlení
jízdního kola (1) zapínat a vypínat zároveň přední a zadní
světlo.
Vždy než vyjedete, zkontrolujte, zda správně funguje
osvětlení jízdního kola.
Při zapnutém světle svítí ukazatel jízdního světla f na
stavovém liště na displeji.
Zapnutí a vypnutí osvětlení jízdního kola nemá vliv na
podsvícení displeje.

Lock (prémiová funkce)
Funkci Lock lze získat v <Obchod> s aplikací eBike-Connect.
Po zapnutí funkce Lock se odpojením palubního počítače
deaktivuje podpora pohonné jednotky eBike. Aktivace je
možná pouze v kombinaci s palubním počítačem příslušným
k systému eBike.
Podrobný návod najdete v on-line návodu k použití na
www.Bosch-eBike.com.

Activity tracking (Sledování aktivity)
Pro zobrazení aktivit je nutná registrace, resp. přihlášení na
portálu eBike Connect nebo aplikace eBike Connect.
Pro zjišťování aktivit musíte souhlasit s ukládáním
polohových dat na portálu, resp. v aplikaci. Pouze v tom
případě se vaše aktivity zobrazují na portálu a v aplikaci.
Znázornění polohy probíhá pouze v případě, že je palubní
počítač spojený s aplikací eBike Connect.
Aktivity jsou po synchronizaci již za jízdy znázorněny
v aplikaci a na portálu.

eShift (volitelné)
eShift znamená zapojení elektronických řadicích systémů do
systému eBike. Součásti eShift jsou výrobcem elektricky
spojené s pohonnou jednotkou. Ovládání elektronických
řadicích systémů je popsané v samostatném návodu
k použití.

ABS – protiblokovací systém (volitelně)
Je-li kolo vybaveno systémem ABS Bosch-eBike, který nemá
externí kontrolku, zobrazí se tato kontrolka při spuštění
systému a v případě poruchy na displeji Nyon (BUI350).
Podrobnosti o ABS a jeho funkci najdete v návodu k použití
ABS.

Aktualizace softwaru
Když je Nyon (BUI350) spojený přes WiFi, automaticky se
zkontroluje, zda není k dispozici aktuálnější software. Když
je k dispozici aktualizace softwaru, je uživatel informován
pomocí upozornění. Alternativně může uživatel vyhledat
aktualizace i manuálně pod <System Settings (Systémová
nastavení)>.
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Upozornění k jízdě se systémem eBike
Šetrné zacházení se systémem eBike
Dodržujte provozní a skladovací teploty součástí systému
eBike. Pohonnou jednotku, palubní počítač a akumulátor
chraňte před extrémními teplotami (např. vlivem
intenzivního slunečního záření bez současného větrání).
Vlivem extrémních teplot může dojít k poškození součásti
(zejména akumulátoru).
Displej palubního počítače Nyon udržujte čistý. Při
znečištění může dojít k nesprávnému rozpoznání jasu.
V režimu navigace se může nesprávně přepínat denní/noční
režim.
V důsledku náhlé změny podmínek prostředí může dojít
k zamlžení skla zevnitř. Po krátké době se teplota vyrovná
a zamlžení zmizí.

Řídicí systém Nyon
Řídicí systém Nyon se skládá ze tří součástí:
1. palubního počítače Nyon s ovládací jednotkou
2. aplikace pro chytré telefony Bosch eBike Connect
3. on-line portálu www.eBike‑Connect.com
Velké množství nastavení a funkcí můžete spravovat, resp.
používat ve všech součástech. Některá nastavení a některé
funkce jsou dostupné a lze je ovládat pouze pomocí určitých
součástí. Synchronizace dat probíhá při funkčním spojení
přes Bluetooth®/připojení k internetu automaticky. Přehled
možných funkcí je uvedený v následující tabulce.
①
Funkce palubního počítače
②
Funkce aplikace pro chytré telefony
③
Funkce on-line portálu
①

②

③

Přihlášení/registrace

✔

✔

✔

Změna nastavení

✔

✔

✔

Zaznamenávání údajů o jízdě

✔

Zobrazení údajů o jízdě v reálném čase

✔

ᆰ

GSM,
3/4G

①

②

③

www

ᆱ

Zakoupení prémiových funkcí

ᆲ
✔

A) Zapotřebí GPS

Prémiové funkce
Standardní funkce řídicího systému Nyon (BUI350) lze
rozšířit dokoupením prémiových funkcí prostřednictvím
App Store pro Apple iPhone, resp. Google Play Store pro
přístroje s Android.
Kromě bezplatné aplikace Bosch eBike Connect je
k dispozici několik placených prémiových funkcí. Podrobný
seznam dalších aplikací, které jsou k dispozici, najdete v online návodu k použití na www.Bosch-eBike.com.

ᆲ

Zpracování/analýza údajů o jízdě

✔

✔

Vytváření uživatelsky definovaných
zobrazení

✔

Zobrazení aktuálního místa pobytu

✔A) ✔A)

✔

Navigace

✔

Plánování trasy

✔

Ukazatel dojezdu
(kruh okolo aktuálního stanoviště)

✔

Tréninkový efekt v reálném čase

✔

1 270 020 BN2 | (18.03.2020)

GSM,
3/4G

www

ᆱ

Přehled jízd

ᆰ

✔

✔

✔

✔
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Zobrazení a nastavení palubního
počítače

<Ride Screen (Obrazovka Ride)>

a b c

Upozornění: Vzhled všech uživatelských rozhraní a texty
uživatelských rozhraní na následujících stranách odpovídají
schválenému stavu softwaru. Po aktualizaci softwaru se
může stát, že se vzhled uživatelských rozhraní a/nebo texty
uživatelských rozhraní nepatrně změní.
Nyon je vybavený dotykovým displejem. Přejížděním prstem
doprava nebo doleva lze listovat jednotlivými obrazovkami
na obě strany. Stisknutím si lze na obrazovce Status vyvolat
funkce nebo podnabídky.
Nyon je vybavený standardními obrazovkami
a předdefinovanými obrazovkami. Uživatel si ale může
vytvořit i vlastní obrazovky. Uživatel si může nastavit pořadí
a počet obrazovek. Pro obrazovky lze použít maximálně
25 dlaždic. Popis obrazovek v tomto návodu k obsluze
vychází ze základní konfigurace při dodání palubního
počítače.

k

d

e f

g

b

j
a
i

Standardní obrazovky jsou:
– <Ride Screen (Obrazovka Ride)>
– <Status Screen (Obrazovka Status)>
– <Map Screen (Obrazovka Map)>
– <Trip Data Screen (Obrazovka s údaji o jízdě)>
– <Analysis Screen (Obrazovka s vyhodnocením)>

Rychlost
Jednotka rychlosti
ČasA)
Aktuální čas se zobrazuje podle zvoleného časového
pásma. Nastavení se provádí přes GPS automaticky.
Úroveň podpory
V závislosti na úrovni podpory se přizpůsobí barva
obrazovky.
Spojení se snímačem srdeční frekvence
Také místo pro další události. Ukazatel se zobrazí,
když se vyskytne událost (např. spojení s chytrým
telefonem).
Jízdní světlo
Symbol se zobrazí, když se zapne jízdní světlo.
Nabití akumulátoru eBike
Informace o dojezduB)C)
Ujetá vzdálenost
Výkon motoru
Vlastní výkon

a
b
c

K předdefinovaným obrazovkám patří:
– <Fitness Screen (Obrazovka Fitness)>
– <eMTB Screen (Obrazovka eMTB)>
– <Basic Screen (Obrazovka Basis)>
Pomocí tlačítek < (14) a > (10) si lze i během jízdy zobrazit
různé obrazovky s informacemi k jízdě. Tak mohou obě ruce
zůstat za jízdy na řídítkách.
Pomocí tlačítek + (15) a − (12) můžete zvýšit, resp. snížit
úroveň podpory.
<Settings (Nastavení)>, která jsou dostupná pomocí
<Status Screen (Obrazovka Status)>, nelze během jízdy
měnit.

h

d

e

f
g
h
i
j
k

A) U systému eBike s ABS se při spuštění systému, nebo pokud se
vyskytne závada ABS, zobrazí místo času nápis ((ABS)).
B) Při aktivní navigaci se na konci stupnice zobrazí cílová vlajka
a zbývající vzdálenost od cíle. Při dostatečné kapacitě
akumulátoru eBike je pravá část stupnice zobrazená zeleně.
Když je pravá část stupnice zobrazená oranžově nebo červeně,
není při aktuálně nastavené úrovni podpory jisté nebo možné, že
lze s pomocným motorem dosáhnout cíle. Požadovaného cíle lze
případně dosáhnout zvolením menší úrovně podpory.
C) Při neaktivní navigaci jsou vlevo zobrazené ujeté kilometry
a vpravo dojezd.

Ukazatele a … g tvoří stavovou lištu a zobrazují se na každé
obrazovce.
Když se palubní počítač vyjme z držáku, stavová lišta se
změní:

l
Bosch eBike Systems
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Nabití akumulátoru palubního počítače
Při existujícím spojení přes Bluetooth® a/nebo WiFi se
uprostřed zobrazí odpovídající ikony.
Nabití akumulátoru eBike
Poslední stav nabití akumulátoru eBike

l

g

<Status Screen (Obrazovka Status)>

s12
s11
s10
s9
s8

s1
s2
s3

s4

s7
s6

s1
s2
s3

s5

Tlačítko <Settings (Nastavení)>
Datum
<Design (Barevné schéma)>
Zde lze přepnout ze světlého na tmavé pozadí.
s4 Tlačítko <Brightness (Jas)>
Zde lze zvolit z následujících stupňů jasu: 25 % |
50 % | 75 % | 100 % | Auto.
s5 Nabití akumulátoru chytrého telefonu
s6 <Information (Informace)>
Zde se zobrazují poslední události (např. stahování
map).
s7 Okamžik poslední synchronizace
s8 Tlačítko synchronizace
s9 Tlačítko <Screens (Obrazovky)>
Pomocí tohoto tlačítka lze přizpůsobit pořadí
obrazovek a obsahy.
s10 Tlačítko <Bluetooth>
Klepnout: aktivace/deaktivace
Podržet stisknuté: rychlý přístup k nabídce
Bluetooth®
s11 Tlačítko <WiFi>
Klepnout: aktivace/deaktivace
Podržet stisknuté: rychlý přístup k nabídce WiFi
s12 <Login (Přihlášení)>
Zde se uživatel může připojit pomocí své identifikace.
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<Settings (Nastavení)>
Přístup k nabídce nastavení máte na obrazovce Status.
<Settings (Nastavení)> nejsou dostupná a nelze je měnit za
jízdy.
Klepněte na tlačítko Nastavení <Settings (Nastavení)>
a zvolte požadované nastavení/požadovanou podnabídku.
Stisknutím šipky zpět v horním řádku přejdete do
předcházející nabídky. Stisknutím symbolu x (v horním
řádku vpravo) zavřete nabídku nastavení.
V první úrovni nastavení najdete následující nadřazené
oblasti:
– <Map Settings (Nastavení mapy)>
Pomocí <Map Settings (Nastavení mapy)> lze zvolit
zobrazení map (2D/3D), zkontrolovat stažené mapy
a aktualizace map a stahovat doporučené mapy.
– <My eBike (Můj eBike)> – nastavení pro váš systém
eBike:
Můžete nechat počitadla, jako denní kilometry
a průměrné hodnoty, nastavit automaticky nebo
manuálně na „0“ a resetovat dojezd. Můžete změnit
hodnotu obvodu kola přednastavenou výrobcem o ±5 %.
Pokud je váš eBike vybavený systémem eShift, můžete si
zde také nakonfigurovat systém eShift. Prodejce jízdního
kola může pro termín servisu stanovit počet ujetých
kilometrů a/nebo časový interval. Na stránce se
součástmi systému eBike se vám zobrazují sériové číslo,
stav hardwaru, stav softwaru a další relevantní údaje
příslušných součástí.
– <Screen Management (Správa obrazovek)>
Pomocí této položky nabídky si můžete podle osobních
požadavků přizpůsobit obrazovku a obsahy dlaždic.
– <Connections (Spojení)>
Zde můžete nastavit spojení Bluetooth® a WLAN.
– <My Profile (Můj profil)>
Zde můžete zadat nebo přizpůsobit údaje aktivního
uživatele.
– <System Settings (Systémová nastavení)>
Rychlost a vzdálenost si můžete nechat zobrazit
v kilometrech nebo mílích, čas ve 12hodinovém nebo
24hodinovém formátu, můžete zvolit čas, datum a časové
pásmo a nastavit požadovaný jazyk. Můžete obnovit
tovární nastavení palubního počítače Nyon, spustit
aktualizaci softwaru (pokud je k dispozici) a vybrat si mezi
černým a bílým designem.
– <Information (Informace)>
Informace k FAQ (často kladené otázky), certifikáty,
kontaktní informace, informace k licencím. Podrobný
popis jednotlivých parametrů najdete v on-line návodu
k obsluze na www.Bosch-eBike.com.

<Map Screen (Obrazovka Map)>
Navigace se provádí pomocí mapového materiálu, který je
založený na Open Street Map (OSM).
Po zapnutí začne Nyon s vyhledáváním satelitů, aby mohl
přijímat signály GPS. Jakmile je nalezeno dostatečné
množství satelitů, změní bod stanoviště barvu z šedé na
modrou. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo
na nepříznivých stanovištích může vyhledávání satelitů trvat
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o něco déle. Pokud delší dobu nejsou nalezeny žádné
satelity, spusťte Nyon znovu.
První vyhledávání satelitů může trvat několik minut.
Pro dosažení nejlepší přesnosti určení polohy by se mělo
první vyhledávání satelitů provádět pod širým nebem.
Ideálně počkejte na místě několik minut, i když už byla
poloha nalezena.
Jakmile Nyon zjistí vaší polohu, zobrazí vám ji na mapě. Pro
zvětšení výřezu mapy se dvěma prsty dotkněte dotykové
obrazovky a roztáhněte jej. Pro zmenšení výřezu mapy
stáhněte oba prsty k sobě. Pro pohybování mapou ji
jednoduše dvěma přiloženými prsty přesuňte. Pro zvolení
cíle nechte jeden prst déle na mapě.

n3
n4
n5

n6

n7
n8

n9

n10

n1
n3

Zadávací políčko <Destination (Cíl)>
Zde zadejte cílovou adresu nebo POI (např.
restauraci). V závislosti na zadání se vám nabídnou
všechny možné adresy v okruhu 100 km.
n4 Tlačítko <Home (Domů)>
Stisknutím tohoto tlačítka budete navigováni na
domácí adresu.A)
n5 Tlačítko <Work (Pracoviště)>
Stisknutím tohoto tlačítka budete navigováni na vaše
pracoviště.A)
n6 Tlačítko <Locations (Místa)>
Stisknutím tohoto tlačítka najdete svá uložená místa,
která byla synchronizována pomocí aplikace nebo
portálu.
n7 Tlačítko <Routes (Trasy)>
Zobrazí se trasy, které byly uloženy na portálu a poté
synchronizovány.
n8 Tlačítko <POI>
Stisknutím tohoto tlačítka najdete cíle obecného
zájmu, jako např. restaurace nebo nákupní možnosti.
n9 Tlačítko <Map Settings (Nastavení mapy)>
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přizpůsobit
zobrazení map nebo spravovat mapy.
n10 <Recent Destinations (Poslední cíle)>
Zde jsou uvedené poslední trasy a místa.

n2

n1
n2

Vyhledávání pomocí navigace
Funkce navigace
Ve funkcích navigace n2 můžete své cíle zvolit tak,
abyste jich mohli dosáhnout s momentálním stavem
nabití.
Když je navigace aktivní, dostává uživatel informace
o tom, zda při aktuálním režimu podpory
a s aktuálním stavem nabití akumulátoru dosáhne
cíle.

Kruh okolo vlastního stanoviště ukazuje, jak daleko
dojedete při zohlednění nastavené úrovně podpory
a příslušného terénu s aktuálním nabitím
akumulátoru. Při změně úrovně podpory se kruh
odpovídajícím způsobem přizpůsobí.
Když zvolíte vyhledávání pomocí navigace n1, zobrazí se
následující nabídka:

Bosch eBike Systems

A) Převezmou a zobrazí se data z aplikace a portálu.

Když jste zadali cíl, zobrazí se nejprve nejrychlejší trasa
(<Fast (Nejrychlejší)>). Navíc můžete zvolit i nejhezčí trasu
(<Scenic (Nejhezčí)>) nebo trasu MTB (<MTB>).
Alternativně se můžete nechat navigovat domů (pokud jste
na portálu uložili domácí adresu), zvolit některý z posledních
cílů nebo použít uložená místa a uložené trasy.
Zbývající dojezd akumulátoru se vypočítává a zobrazuje při
zohlednění topografických podmínek. Výpočet
topografického dojezdu je možný maximálně na 100 km.
Pokud jste si naimportovali nebo naplánovali
prostřednictvím on-line portálu trasy GPX, budou se vám na
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Nyon přenášet přes Bluetooth® nebo prostřednictvím WLAN
připojení. Tyto trasy můžete v případě potřeby spustit.
Pokud se nacházíte v blízkosti trasy, můžete se nechat
navigovat k výchozímu bodu nebo začít rovnou s navigací
trasy.
Při teplotách pod 0 °C je třeba u měření nadmořské výšky
počítat s většími odchylkami.

<Trip Data Screen (Obrazovka s údaji o jízdě)>

i

Aktivní navigace
Na následujícím obrázku je jako příklad zobrazená aktivní
navigace s vysvětlením zobrazených symbolů.

m
n11
n12

n

o

n13

n19
n18
n17

n14
n15
n16

i

<Trip Distance (Ujetá trasa)>
Ukazatel ujeté trasy
<Trip Time (Doba jízdy)>
Ukazatel doby jízdy
<Avg. Speed (Průměrná rychlost)>
Ukazatel průměrné rychlosti
<Altitude (Nadmořská výška)>
Ukazatel nadmořské výšky

m
n

n11
n12
n13
n14
n15
n16
n17
n18
n19

Vzdálenost do cíle
Doba příjezdu
Cíl
Aktuální poloha
Baterie indikace dojezdu
Ukončení aktivní navigace
Odklopení a přiklopení panelu (zpět na vyhledávání)
Přepínání mezi 2D a 3D zobrazením
Vycentrování zobrazení (zpět na aktuální polohu)

o

<Analysis Screen (Obrazovka s vyhodnocením)>

p

q

r

s

p
q
r
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<Riding Mode Usage (Používání jízdních režimů)>
Ukazatel používání různých jízdních režimů
<Max. Speed (Max. rychlost)>
Ukazatel maximální rychlosti
<Ascent (Stoupání)>
Ukazatel stoupání
Bosch eBike Systems

Čeština – 11
s

<eMTB Screen (Obrazovka eMTB)>
(předdefinovaná obrazovka)

<Avg. Power (Průměrný výkon)>
Ukazatel poměru vlastního výkonu ve srovnání
s výkonem motoru

Vytvoření vlastních obrazovek
Pro začlenění předdefinovaných obrazovek nebo vytvoření
nových obrazovek jděte na obrazovku Status a stiskněte
tlačítko Přizpůsobit s9. Na spodním řádku se vám zobrazí
4 ikony, abyste mohli provést přizpůsobení.
Volitelně lze funkci spustit také pomocí <Settings
(Nastavení)> → <Screens (Obrazovky)>.
K dispozici jsou následující možnosti:
– přesunutí obrazovek
– vytvoření nových obrazovek
– smazání obrazovek
– přidání předdefinovaných obrazovek

r

x

o

y

w

<Fitness Screen (Obrazovka Fitness)>
(předdefinovaná obrazovka)

r
o

t

w
x

u

y

r

t
u
r
v

v

<Slope (Stoupání)>
Ukazatel stoupání
<Altitude (Nadmořská výška)>
Ukazatel nadmořské výšky
<Altitude Graph (Výškový profil)>
Ukazatel výškového profilu
<Max. Slope (Max. stoupání)>
Ukazatel maximálního stoupání
<Ascent (Stoupání)>
Ukazatel překonaných výškových metrů

<Basic Screen (Obrazovka Basis)>
(předdefinovaná obrazovka)

<My Power (Můj výkon)>
Ukazatel vlastního výkonu
<Cadence (Frekvence šlapání)>
Ukazatel frekvence šlapání
<Heart Rate (Srdeční frekvence)>
Ukazatel srdeční frekvence
<Calories (Kalorie)>
Ukazatel spotřebovaných kilokalorií

i

m

a

i
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m
a

<Trip Time (Doba jízdy)>
Ukazatel doby jízdy
<Avg. Speed (Průměrná rychlost)>
Ukazatel průměrné rychlosti

<Quick Menu (Rychlé menu)>
Pomocí rychlého menu se zobrazují vybraná nastavení, která
lze měnit i během jízdy.
Přístup k rychlému menu je možný pomocí výběrového
tlačítka (11). Pomocí tlačítek < (14) a > (10) můžete
přecházet mezi podnabídkami. Výběr položek podnabídky se
provádí pomocí tlačítek + (15) a − (12).
Ze <Status Screen (Obrazovka Status)> se nemůžete
dostat do <Quick Menu (Rychlé menu)>.
Pomocí <Quick Menu (Rychlé menu)> se můžete dostat do
následujících podnabídek:
– <Trip Data (Údaje o jízdě)>
V této podnabídce můžete vynulovat veškeré údaje
k doposud ujeté trase.
– <Select Destination (Výběr cíle)>
V této podnabídce můžete uložit svou aktuální polohu
nebo se nechat navigovat domů.
– <Map Zoom (Zoom mapy)>
V této podnabídce můžete zmenšit nebo zvětšit výřez
mapy.
– <Brightness (Jas)>
V této podnabídce můžete zvolit různé stupně jasu: 25 % |
50 % | 75 % | 100 % | Auto.
– <Design (Barevné schéma)>
V této podnabídce můžete zvolit světlé nebo tmavé
pozadí.
– <eShift> (volitelné)
V této podnabídce můžete nastavit frekvenci šlapání.
– <Custom Riding Modes (Individuální jízdní režimy)>
(prémiová funkce, lze získat na App Store nebo Google
Play Store)
V této podnabídce můžete zvolit individuální jízdní
režimy.
– <Quick Menu (Rychlé menu)>
V této podnabídce můžete opustit <Quick Menu (Rychlé
menu)>.
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Zobrazený chybový kód
Součásti systému eBike se neustále automaticky kontrolují.
Když je zjištěna závada, zobrazí se na palubním počítači
chybový kód.

V závislosti na druhu závady se případně automaticky vypne
pohon. V jízdě lze ale vždy pokračovat bez podpůrného
pohonu. Před dalšími jízdami by se měl systém eBike
zkontrolovat.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Kód

Příčina

Odstranění

410

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek palubního počítače.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

414

Problém ovládací jednotky se spojením.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

418

Zablokované jedno nebo zablokovaných
více tlačítek ovládací jednotky.

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknutá, např. kvůli usazeným
nečistotám. V případě potřeby tlačítka vyčistěte.

419

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

422

Problém s připojením pohonné jednotky.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

423

Problém s připojením akumulátoru eBike. Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

424

Chyba ve vzájemné komunikaci součástí.

Nechte zkontrolovat přípojky a připojení.

426

Interní chyba překročení času.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch. Při této chybě si nelze
nechat zobrazit nebo přizpůsobit v nabídce základních nastavení
obvod pneumatik.

430

Vybitý interní akumulátor palubního
počítače (nikoli u BUI350)

Nabijte palubní počítač (v držáku nebo pomocí přípojky USB).

431

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

440

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

450

Interní chyba softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

460

Chyba přípojky USB.

Odpojte kabel z přípojky USB palubního počítače. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

490

Interní chyba palubního počítače.

Nechte palubní počítač zkontrolovat.

500

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

502

Závada osvětlení jízdního kola.

Zkontrolujte světlo a příslušné kabely. Spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

503

Závada senzoru rychlosti.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

504

Rozpoznána manipulace u signálu
rychlosti.

Zkontrolujte a případně nastavte polohu magnetů na paprsku kola.
Zkontrolujte, zda nedošlo k manipulaci (tuning). Podpora pohonu
se sníží.

510

Interní chyba senzoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

511

Interní chyba pohonné jednotky.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

530

Závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike, vyjměte akumulátor eBike a znovu ho
nasaďte. Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

531

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Bosch eBike Systems
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Kód

Příčina

Odstranění

540

Nesprávná teplota.

Systém eBike je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahřát
na přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

550

Byl rozpoznán nepřípustný spotřebič.

Odstraňte spotřebič. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

580

Nesprávná verze softwaru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

591

Chyba autentifikace.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

592

Nekompatibilní součást.

Použijte kompatibilní displej. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

593

Chyba konfigurace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

595, 596

Chyba komunikace.

Zkontrolujte kabely vedoucí k převodovce a spusťte systém znovu.
Pokud problém přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému
eBike Bosch.

602

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

603

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

605

Nesprávná teplota akumulátoru.

Akumulátor je mimo přípustný rozsah teploty. Vypněte systém
eBike, abyste nechali akumulátor vychladnout nebo zahřát na
přípustný rozsah teploty. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

606

Externí závada akumulátoru.

Zkontrolujte kabely. Spusťte systém znovu. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

610

Chyba napětí akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

620

Závada nabíječky.

Vyměňte nabíječku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

640

Interní chyba akumulátoru.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

655

Vícenásobná závada akumulátoru.

Vypněte systém eBike. Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

656

Nesprávná verze softwaru.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby
provedl aktualizaci softwaru.

7xx

Závada součástí od jiného výrobce.

Postupujte podle informací v návodu k použití od výrobce příslušné
součásti.

800

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

810

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

820

Závada vedení k senzoru rychlosti
předního kola.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

821 ... 826

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
předního kola.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik

1 270 020 BN2 | (18.03.2020)

164

Bosch eBike Systems

Čeština – 15
Kód

Příčina

Odstranění

předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.
830

Závada vedení k senzoru rychlosti zadního Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.
kola.

831
833 ... 835

Nevěrohodné signály senzoru rychlosti
zadního kola.
Je možné, že senzor na kotouči není, je
vadný nebo nesprávně namontovaný;
výrazně rozdílný průměr pneumatik
předního a zadního kola; extrémní jízdní
situace, např. jízda na zadním kole.

Spusťte systém znovu a proveďte zkušební jízdu po dobu
minimálně 2 minut. Kontrolka ABS musí zhasnout. Pokud problém
přetrvává i nadále, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

840

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

850

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

860, 861

Závada napájení.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikace.

Spusťte systém znovu. Pokud problém přetrvává i nadále,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

889

Interní chyba ABS

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

890

Kontrolka ABS je vadná nebo chybí; je
možné, že ABS nefunguje.

Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Žádný
údaj

Interní chyba palubního počítače.

Spusťte systém eBike znovu vypnutím a opětovným zapnutím.

Bosch eBike Systems
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Údržba a servis
u

Palubní počítač deaktivujte, když provádíte čisticí,
údržbové nebo servisní práce na držáku či palubním
počítači. Jen tak můžete zabránit nesprávným funkcím/
nesprávnému použití.

Údržba a čištění
Žádná součást se nesmí čistit tlakovou vodou.
Displej palubního počítače udržujte čistý. Při znečištění
může dojít k nesprávnému rozpoznání jasu.
K čištění palubního počítače používejte měkký hadr
navlhčený jen vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Prodejce jízdního kola může navíc pro termín servisu
stanovit počet ujetých kilometrů a/nebo časový interval.
V tom případě vám palubní počítač po každém zapnutí
zobrazí příští termín servisu.
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně
u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Přeprava
u

Pokud vezete eBike mimo auto, například na nosiči na
autě, sejměte palubní počítač a akumulátor systému
eBike, abyste zabránili poškození.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.
Změny vyhrazeny.
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Ochrana osobných údajov

Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Nenechajte sa rozptyľovať displejom palubného počítača. Ak sa nekoncentrujete výlučne na cestnú premávku, riskujete, že sa stanete účastníkom nehody. Ak chcete
okrem zmeny úrovne podpory zadávať do palubného počítača údaje, zastavte a zadajte príslušné údaje.
u Jas displeja nastavte tak, aby bolo primerane vidieť
dôležité informácie, ako rýchlosť alebo výstražné
symboly. Nesprávne nastavený jas displeja môže spôsobiť nebezpečné situácie.
u Pred začiatkom tréningového programu sa poraďte
s lekárom, aké zaťaženie je pre vás vhodné. Len takto
zamedzíte možnému preťaženiu.
u Pri používaní snímača srdcovej frekvencie môže byť
zobrazovaná frekvencia srdca nesprávna v dôsledku
elektromagnetického rušenia. Zobrazované frekvencie
srdca slúžia len ako referencia. Nemôžeme ručiť za následky nesprávne zobrazovanej frekvencie srdca.
u Nyon nie je medicínsko-technický výrobok. Zobrazené
hodnoty na obrazovke Fitness sa môžu líšiť od skutočných
hodnôt.
u Palubný počítač neotvárajte. Otvorením sa môže palubný počítač poškodiť a zaniká nárok na záruku.
u Palubný počítač nepoužívajte ako držadlo. Keď budete
zdvíhať eBike za palubný počítač, počítač môžete neopraviteľne poškodiť.
u Pozor! Pri používaní palubného počítača s rozhraním
Bluetooth® a/alebo WiFi môže dôjsť k rušeniu iných prístrojov a zariadení, lietadiel a medicínskych zariadení (napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). Taktiež nie je možné úplne vylúčiť negatívny vplyv na ľudí
a zvieratá nachádzajúce sa v bezprostrednom okolí. Palubný počítač s rozhraním Bluetooth® nepoužívajte v blízkosti medicínskych zariadení, čerpacích staníc, chemických zariadení, oblastí s nebezpečenstvom výbuchu a oblastí s prítomnosťou výbušnín. Palubný počítač s rozhraním Bluetooth® nepoužívajte v lietadlách. Zabráňte
dlhodobejšiemu prevádzkovaniu v priamej blízkosti tela.
u Slovné označenie Bluetooth®, ako aj obrazové znaky (logá) sú registrovanými ochrannými známkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie
tohto slovného označenia/obrazových znakov systémom
Bosch eBike Systems je licencované.
u Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia
a pokyny vo všetkých návodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj návod na obsluhu vášho eBike.

Bosch eBike Systems

Ak sa palubný počítač posiela pri servisnej udalosti do servisu Bosch, údaje uložené na zariadení môžu byť v prípade
potreby poskytnuté spoločnosti Bosch.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa
navigácie
Počas jazdy neplánujte žiadne trasy. Zastavte a nový
cieľ zadávajte, až keď stojíte. Ak sa nekoncentrujete výlučne na cestnú premávku, riskujete, že sa stanete účastníkom nehody.
u Prerušte trasu, keď vám navigácia navrhuje cestu,
ktorá je so zreteľom na vaše schopnosti odvážna, riskantná alebo nebezpečná. Dajte si navrhnúť navigačným
prístrojom alternatívnu trasu.
u Neignorujte dopravné značenie, aj keď vám navigácia
udáva určitú cestu. Staveniská alebo časovo obmedzené
obchádzky navigačný systém nedokáže zohľadniť.
u Navigáciu nepoužívajte v situáciách kritických
z hľadiska bezpečnosti a v nejasných situáciách (uzávierky ciest, obchádzky atď.). Stále majte so sebou doplnkové mapy a komunikačné prostriedky.
u
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Opis výrobku a výkonu

Palubný počítač
Max. nabíjací prúd (výstup) USB
prípojky

Používanie v súlade s určením
Palubný počítač Nyon (BUI350) je určený na riadenie systému eBike Bosch a na zobrazovanie údajov o jazde.
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.
Ďalšie informácie nájdete na adrese www.Bosch-eBike.com.
Návod na používanie aplikácie a portálu je uvedený v online
návode na obsluhu na adrese www.Bosch-eBike.com.
Na navigáciu bez použitia bicykla (pre turistov alebo vodičov
automobilov) nie je Nyon (BUI350) vhodný.

Max. nabíjacie napätie USB prípojky

Vyobrazené komponenty

Podporované štandardy WiFi

Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
Všetky vyobrazenia súčastí bicykla okrem pohonnej jednotky, palubného počítača vrátane ovládacej jednotky, snímača
rýchlosti a ich príslušných držiakov sú schematické a môžu
sa od vášho eBike odlišovať.
(1) Tlačidlo osvetlenia bicykla
(2) Ochranný kryt USB zásuvky
(3) Vypínač palubného počítača
(4) Držiak palubného počítačaA)
(5) Palubný počítač
(6) Displej (dotykový)
(7) Snímač svetlosti
(8) USB zásuvka
(9) Odisťovací mechanizmus
(10) Tlačidlo listovania dopredu
(11) Tlačidlo výberu
(12) Tlačidlo zníženia podpory
(13) Držiak ovládacej jednotky
(14) Tlačidlo listovania dozadu
(15) Tlačidlo zvýšenia podpory
(16) Ovládacia jednotka
(17) Tlačidlo pomoci pri rozjazde/pomoci pri presune
WALK
(18) Poistná skrutka palubného počítača
(19) Kontakty pre pohonnú jednotku
(20) Kontakty pre ovládaciu jednotku

Nyon
mA

1 500

V

5

Nabíjací USB kábel

1 270 016 360

Prevádzková teplota

°C

–5 ... +40

Skladovacia teplota

°C

+10 ... +40

Nabíjacia teplota

°C

0 ... +40

V
mAh

3,7
1 000

Lítiovo-iónový akumulátor interný

IP x5

Stupeň ochrany

Hmotnosť cca

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

0,2

– Frekvencia

MHz

2 400–2 480

– Vysielací výkon

mW

< 100

– Frekvencia

MHz

2 400–2 480

– Vysielací výkon

mW

< 10

WiFi

Bluetooth®

Vyhlásenie o zhode
Týmto Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, vyhlasuje, že typ rádiového systému Nyon (BUI350) vyhovuje smerniciam 2014/53/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.ebike-connect.com/conformity.
Palubný počítač obsahuje samostatné vnútorné antény pre
Bluetooth, WiFi a GPS, ktoré poskytujú výkon. Antény nie sú
pre používateľa prístupné. Každá úprava zo strany používateľa porušuje zákonné schválenie tohto výrobku.

A) Pri upevnení na riadidlá sú možné zákaznícke riešenia aj bez
svoriek na riadidlá.

Technické údaje
Palubný počítač

Nyon

Kód výrobku
Celková interná pamäť
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Montáž
Pri montáži držiaka alebo pri prácach na držiaku vypnite a odoberte palubný počítač. Predídete tým chybnému fungovaniu/chybnému používaniu.
u Pri montáži alebo demontáži poistnej skrutky vypnite
a odoberte palubný počítač. Predídete tým chybnému
fungovaniu/chybnému používaniu.
u

Vkladanie a vyberanie palubného počítača
(pozri obrázky A–B)
Pri vkladaní palubného počítača (5) ho najprv nasaďte
spodnou časťou na držiak (4) a potom ho tlačte dopredu,
kým sa palubný počítač citeľne nezaistí. Skontrolujte, či je
palubný počítač pevne zaistený.
Pri vyberaní palubného počítača (5) stlačte odisťovací
mechanizmus (9) a odoberte palubný počítač smerom hore.
u Ak eBike odstavíte, odoberte palubný počítač.
Odisťovací mechanizmus možno zaistiť pomocou skrutky.
Odmontujte pritom držiak (4) z riadidiel. Vložte palubný počítač do držiaka. Zaskrutkujte priloženú poistnú skrutku (18)
(závit M3, dĺžka 5 mm) zospodu do určeného závitu na držiaku. Namontujte držiak znova na riadidlá.
Upozornenie: Poistná skrutka nie je ochrana proti krádeži.

Prevádzka
Uvedenie systému eBike do prevádzky
Predpoklady
Systém eBike sa dá aktivovať len vtedy, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:
– Vložený je dostatočne nabitý akumulátor eBike (pozri
návod na používanie akumulátora).
– Palubný počítač je správne vložený v držiaku.
– Akumulátor palubného počítača musí byť dostatočne nabitý.
Zapnutie/vypnutie systému eBike
Na zapnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Pri vloženom palubnom počítači a vloženom akumulátore
eBike stlačte raz krátko vypínač (3) palubného počítača.
– Stlačte pri vloženom palubnom počítači vypínač akumulátora eBike (možné sú špecifické riešenia výrobcu bicyklov, ktoré neumožňujú prístup k vypínaču akumulátora;
pozri návod na prevádzku akumulátora výrobcu bicykla).
Pohon sa aktivujte, hneď ako šliapnete do pedálov (okrem
funkcie pomoci pri presune alebo úrovne podpory OFF). Výkon motora sa riadi podľa nastavenej úrovne podpory na palubnom počítači.
Ak v normálnej prevádzke prestanete šliapať do pedálov
alebo dosiahnete rýchlosť 25/45 km/h, podpora pomocou
pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automaticky, hneď ako šliapnete do pedálov a rýchlosť je nižšia ako
25/45 km/h.

Bosch eBike Systems

Na vypnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Stlačte vypínač (3) palubného počítača na minimálne
3 sekundy.
– Vypnite akumulátor eBike jeho vypínačom (možné sú
riešenia výrobcov bicyklov, pri ktorých nie je prístup k vypínaču akumulátora; pozri návod na používanie výrobcu
bicykla).
Upozornenie: Nyon (BUI350) sa tým prepne do pohotovostného režimu.
– Vyberte palubný počítač z držiaka.
Ak sa približne 10 minút nevyžiada od pohonu eBike žiaden
výkon (napr. pretože eBike stojí) a nestlačí sa žiadne tlačidlo
na palubnom počítači alebo ovládacej jednotke eBike, systém eBike a tým aj akumulátor sa automaticky vypne z dôvodu úspory energie.
Nyon (BUI350) prejde pritom do pohotovostného režimu.
Pohotovostný režim
Palubný počítač môžete prepnúť do pohotovostného režimu,
ktorý umožňuje rýchlejšie spustenie palubného počítača
a systému.
Pohotovostný režim môžete dosiahnuť nasledujúcimi krokmi:
– Stlačte vypínač (3) palubného počítača na minimálne
1 sekundu, avšak nie na dlhšie ako 3 sekundy.
– Počkajte 10 min, kým sa systém vypne.
– Akumulátor vypnite vypínačom akumulátora.
Pohotovostný režim sa ukončí, keď stlačíte vypínač (3) palubného počítača na 1 sekundu.
Pohotovostný režim sa ukončí a palubný počítač sa automaticky vypne, keď je stav nabitia akumulátora palubného
počítača nižší ako 75 %. Najneskôr o polnoci (0 hodín) sa palubný počítač v každom prípade vypne.
Ak by ho nebolo možné Nyon (BUI350) zapnúť alebo by
riadne nefungoval, dlho (cca 15 s) stlačte vypínač. Možno
tým odstrániť chybné správanie.

Napájanie palubného počítača energiou
Ak je palubný počítač vložený v držiaku (4), do eBike je vložený dostatočne nabitý akumulátor eBike a je zapnutý systém eBike, akumulátor palubného počítača je napájaný a nabíjaný energiou z akumulátora eBike.
Ak sa palubný počítač vyberie z držiaka (4), napájanie energiou zabezpečuje akumulátor palubného počítača. Ak je akumulátor palubného počítača slabý, na displeji sa zobrazí výstražné hlásenie.
Aby sa akumulátor palubného počítača dobil, opäť vložte palubný počítač do držiaka (4). Nezabudnite, že ak akumulátor
eBike práve nenabíjate, systém eBike sa po 10 minútach
nečinnosti automaticky vypne. V takom prípade sa ukončí aj
nabíjanie akumulátora palubného počítača.
Palubný počítač môžete nabiť aj cez USB prípojku (8). Na
tento účel otvorte ochranný kryt (2). Spojte USB zásuvku palubného počítača pomocou micro USB kábla s bežnou USB
nabíjačkou (nie je súčasťou štandardnej dodávky) alebo USB
prípojkou počítača (max. 5 V nabíjacie napätie; max.
1500 mA nabíjací prúd).
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Bez nového nabitia akumulátora palubného počítača sa údaje dátumu a času uchovajú cca 6 mesiacov.
Upozornenie: Akumulátor palubného počítača by sa mal
dobíjať každé tri mesiace jednu hodinu, aby sa dosiahla
maximálna životnosť akumulátora palubného počítača.
USB prípojka
Palubný počítač možno nabíjať cez USB prípojku.
Otvorte pritom ochranný kryt (2) USB prípojky (8) na palubnom počítači. Spojte USB prípojku externého zariadenia pomocou nabíjacieho USB kábla micro A – micro B (v predaji
u vášho predajcu Bosch eBike) s USB zásuvkou (8) na palubnom počítači.
Po použití je nutné USB prípojku opäť starostlivo uzatvoriť
pomocou ochranného krytu (2).
USB spojenie nie je vodotesné. Počas jazdy v daždi sa nesmú pripájať externé zariadenia a USB prípojka musí byť
úplne zatvorená ochranným krytom (2).
Nabíjanie externých zariadení cez USB pripojenie nie je možné.

Indikácia stavu nabitia akumulátora

Vysvetlenie

Biela

Akumulátor eBike je nabitý
na viac ako 30 %.

Žltá

Akumulátor eBike je nabitý
od 15 % do 30 %.

Červená

Akumulátor eBike je nabitý
od 0 % do 15 %.

Červená + !

Postupujte pritom takto:
– Stlačte <Login (Prihlásenie)> na <Status Screen
(Stavová obrazovka)>.
– Vyberte <WiFi>.
– Vyberte sieť.
– Zadajte používateľské meno a heslo.
Po úspešnom spojení sa všetky údaje synchronizujú s palubným počítačom.

Kapacita pre podporu pohonu je spotrebovaná a podpora sa vypne. Zvyšná kapacita
sa využije na osvetlenie
bicykla a na palubný počítač.
Ak sa akumulátor eBike nabíja na bicykli, zobrazí sa príslušné
hlásenie.
Ak palubný počítač vyberiete z držiaka (4), uloží sa posledný
zobrazený stav nabitia akumulátora.

Uvedenie palubného počítača do prevádzky
Aby sa zaistila plná funkčnosť palubného počítača, pri
prvom uvedení do prevádzky odstráňte ochrannú fóliu
displeja. Ak ochranná fólia zostane na displeji, môže to
negatívne ovplyvniť funkčnosť/výkonnosť palubného počítača.
u Úplnú funkčnosť palubného počítača nemožno pri používaní ochrannej fólie displeja zaručiť.
Nyon sa dodáva s čiastočne nabitým akumulátorom. Pred
prvým použitím je nutné akumulátor Nyon úplne nabiť pomocou USB prípojky alebo pomocou systému eBike.
u
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Vytvorenie profilu používateľa
Aby ste mohli využívať všetky funkcie ovládacieho systému,
musíte sa zaregistrovať online.
Cez profil používateľa si môžete okrem iného pozrieť svoje
údaje o jazde, offline naplánovať trasy a preniesť ich na palubný počítač.
Profil používateľa si môžete založiť prostredníctvom aplikácie Bosch eBike Connect alebo priamo na
www.eBike-Connect.com. Zadajte údaje potrebné na registráciu. Môžete si zdarma stiahnuť aplikáciu Bosch eBike
Connect na váš smartfón z App Store (pre smartfóny Apple
iPhone), resp. z Google Play Store (pre zariadenia s Androidom).
Spojenie palubného počítača s portálom
Spojenie palubného počítača s portálom vytvoríte pomocou
WiFi spojenia.

Indikáciu stavu nabitia akumulátora eBike g (pozri „<Ride
Screen (Obrazovka Ride)>„, Stránka Slovenčina – 7)
prečítate v stavovom riadku. Stav nabitia akumulátora eBike
si môžete prečítať tiež na LED diódach na samotnom akumulátore eBike.
Farba indikátora

Keď palubný počítač zapnete, môžete už po krátkom čase
(asi 4 sekundy) vyraziť. Následne palubný počítač načítava
na pozadí celý operačný systém.
Upozornenie: Keď palubný počítač zapnete prvý raz, potrebuje dlhší čas na to, aby sa pripravil na jazdu.
Keď je palubný počítač spojený so sieťou WiFi, môže byť používateľ upozornený na prítomnosť novej aktualizácie. Aktualizáciu stiahnite a nainštalujte aktuálnu verziu.

Spojenie palubného počítača s aplikáciou
Bosch eBike Connect
Spojenie so smartfónom sa vytvorí takto:
– Spustite aplikáciu.
– Vyberte záložku <Môj e-bicykel>.
– Vyberte <Pridať nové zariadenie e-bicykla>.
– Vložte Nyon (BUI350).
Teraz sa v aplikácii zobrazí príslušné upozornenie, že sa na
palubnom počítači má stlačiť tlačidlo osvetlenia bicykla (1)
na 5 s.
Stlačte na 5 s tlačidlo (1). Palubný počítač automaticky aktivuje spojenie Bluetooth® Low Energy a prejde do režimu párovania.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po skončení procesu párovania sa údaje používateľa synchronizujú.
Upozornenie: Spojenie Bluetooth® sa nemusí aktivovať
manuálne.

Nastavenie úrovne podpory
Na ovládacej jednotke (16) môžete nastaviť, ako intenzívne
vás pohon eBike podporuje pri šliapaní. Úroveň podpory môžete kedykoľvek, aj počas jazdy, zmeniť.
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Fungovanie pomoci pri presune podlieha špecifickým predpisom danej krajiny, preto sa môže odlišovať od opisu uvedeného vyššie alebo môže byť deaktivované.

Upozornenie: V jednotlivých vyhotoveniach je možné, že je
úroveň podpory nastavená vopred a nemôže sa meniť. Tiež
je možné, že je k dispozícii na výber menej úrovní podpory,
ako je tu uvedené.
Maximálne sú k dispozícii nasledujúce úrovne podpory:
– OFF: podpora motora je vypnutá, eBike sa môže pohybovať ako normálny bicykel len šliapaním do pedálov. Pomoc pri presune nemožno na tejto úrovni podpory aktivovať.
– ECO: účinná podpora pri maximálnej efektívnosti, pre
maximálny dojazd
– TOUR: rovnomerná podpora, pre jazdy s veľkým dojazdom
– SPORT/eMTB:
SPORT: intenzívna podpora, pre športovú jazdu na horských trasách a v mestskej premávke
eMTB: optimálna podpora v každom teréne, športový rozjazd, lepšia dynamika, maximálna výkonnosť (eMTB k dispozícii len v kombinácii s pohonnými jednotkami BDU
250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Prípadne
môže byť potrebná aktualizácia softvéru.)
– TURBO: maximálna podpora až do vysokých frekvencií
šliapania, pre športovú jazdu
Úroveň podpory zvýšite stláčaním tlačidla + (15) na ovládacej jednotke dovtedy, kým sa na indikátore nezobrazí požadovaná úroveň podpory. Pri znižovaní stláčajte tlačidlo –
(12).
Vyvolaný výkon motora sa zobrazí na indikátore j. Maximálny
výkon motora závisí od zvolenej úrovne podpory.
Ak palubný počítač vyberiete z držiaka (4), uloží sa naposledy zobrazená úroveň podpory, indikátor j výkonu motora
bude prázdny.

Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune
Funkcia pomoc pri presune vám môže uľahčiť presun eBike.
Rýchlosť v tejto funkcii závisí od zaradeného prevodového
stupňa a môže dosahovať maximálne 6 km/h. Čím menší je
zvolený prevodový stupeň, tým menšia je rýchlosť vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom výkone).
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Na aktivovanie pomoci pri presune krátko stlačte tlačidlo
WALK na vašom palubnom počítači. Po aktivovaní stlačte
v priebehu 3 s tlačidlo + a podržte ho stlačené. Zapne sa pohon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemožno pri úrovni podpory OFF aktivovať.
Pomoc pri presune sa vypne, hneď ako nastane jeden z nasledujúcich prípadov:
– Uvoľníte tlačidlo +
– Kolesá eBike sa zablokujú (napr. brzdami alebo nárazom
na prekážku),
– rýchlosť prekročí 6 km/h.

Bosch eBike Systems

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla
Vo vyhotovení, pri ktorom je jazdné svetlo napájané systémom eBike, môžete pomocou palubného počítača zapnúť
a vypnúť predné a zadné svetlo súčasne pomocou tlačidla
osvetlenia bicykla (1).
Pred každou jazdou skontrolujte správne fungovanie
osvetlenia bicykla.
Pri zapnutom svetle svieti indikácia jazdného svetla f na
stavovej lište na displeji.
Zapnutie a vypnutie osvetlenia bicykla nemá žiaden vplyv na
podsvietenie displeja.

Lock (prémiová funkcia)
Funkcia Lock je dostupná v <Obchod> aplikácie eBike-Connect. Po zapnutí funkcie Lock je po odobratí palubného počítača deaktivovaná podpora pohonnej jednotky eBike. Aktivácia je možná len prostredníctvom palubného počítača,
ktorý patrí k danému eBike.
Podrobný návod nájdete v online návode na používanie na
adrese www.Bosch-eBike.com

Activity tracking (Sledovanie aktivity)
Na zaznamenávanie aktivít je potrebná registrácia, príp. prihlásenie na portáli eBike-Connect a v aplikácii eBike-Connect.
Na zaznamenávanie aktivít musíte povoliť ukladanie údajov
o polohe na portáli, príp. v aplikácii. Len tak sa vaše aktivity
zobrazia na portáli alebo v aplikácii. Zaznamenávanie polohy
sa uskutoční len vtedy, keď je palubný počítač spojený s aplikáciou eBike-Connect.
Aktivity sa po synchronizácii zobrazia už počas jazdy v aplikácii a na portáli.

eShift (voliteľne)
Pod pojmom eShift sa rozumie začlenenie elektronických
prehadzovacích systémov do systému eBike. Výrobca vytvoril elektrické spojenie komponentov eShift s pohonnou
jednotkou. Ovládanie elektronických prehadzovacích systémov je opísané v samostatnom návode na obsluhu.

ABS – antiblokovací systém (voliteľne)
Ak je bicykel vybavený systémom Bosch-eBike-ABS, ktorý
nemá externú kontrolku, kontrolka sa zobrazí pri štarte systému a v prípade poruchy na displeji Nyon (BUI350).
Podrobnosti o ABS a jeho činnosti nájdete v návode na používanie ABS.

Aktualizácie softvéru
Ak je Nyon (BUI350) pripojený cez WiFi, dôjde k automatickej kontrole, či je k dispozícii aktuálny softvér. Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, používateľ je informovaný upozornením. Používateľ si prípadne môže aktualizácie vyhľadať
ručne v <System Settings (Systémové nastavenia)>.
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Pokyny pre jazdu so systémom eBike
Šetrné zaobchádzanie s eBike
Dodržiavajte prevádzkové a skladovacie teploty komponentov eBike. Chráňte pohonnú jednotku, palubný počítač
a akumulátor pre extrémnymi teplotami (napr. intenzívnym
slnečným žiarením bez súčasného vetrania). Komponenty
(predovšetkým akumulátor) sa môžu vplyvom vysokých teplôt poškodiť.
Displej vášho Nyon udržiavajte čistý. Pri znečistení môže ľahko dôjsť k chybnému rozpoznávaniu jasu. V navigačnom režime môže byť prepínanie denného/nočného režimu chybné.
Náhlou zmenou podmienok okolia sa môže stať, že povrch
displeja sa zvnútra zarosí. Po krátkom čase sa teplota vyrovná a zarosenie sa stratí.

Ovládací systém Nyon
Ovládací systém Nyon sa skladá z troch komponentov:
1. Palubného počítača Nyon s ovládacou jednotkou
2. Aplikácie pre smartfón Bosch eBike Connect
3. Online portálu www.eBike‑Connect.com
Mnohé nastavenia a funkcie môžete spravovať alebo používať na všetkých komponentoch. Niektoré nastavenia a funkcie môžete používať alebo ovládať len cez určité komponenty. Synchronizácia údajov sa vykonáva pri existujúcom
spojení Bluetooth®/internetovom spojení automaticky. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad možných funkcií.
①
Funkcie palubného počítača
②
Funkcie aplikácie pre smartfón
③
Funkcie online portálu

ᆰ

GSM,
3/4G

①

②

③

www

ᆱ

ᆲ

Prihlásenie/registrácia

✔

✔

✔

Zmena nastavení

✔

✔

✔

Zaznamenávanie údajov jazdy

✔

Zobrazenie údajov jazdy v reálnom čase

✔

Spracovanie/analýza údajov jazdy

✔

✔

Vytvorenie indikátorov definovaných používateľom

✔

Indikátor aktuálneho miesta zastavenia

✔A) ✔A)

✔

Navigácia

✔

Plánovanie trasy

✔

Zobrazenie zvyšného dojazdu
(okruh okolo aktuálnej polohy)

✔

Tréningový efekt v reálnom čase

✔

✔

✔

Prehľad jázd

✔

✔

Nákup Prémiových funkcií

✔

Prémiové funkcie
Štandardné funkcie ovládacieho systému Nyon (BUI350)
môžete rozšíriť dokúpením prémiových funkcií cez App
Store pre Apple iPhones, resp. Google Play Store pre zariadenia s Androidom.
Okrem bezplatnej aplikácie Bosch eBike Connect sú k dispozícii viaceré spoplatnené prémiové funkcie. Podrobný zoznam dostupných doplnkových aplikácií nájdete v online
návode na používanie na adrese www.Bosch-eBike.com.

Indikátory a nastavenia palubného
počítača
Upozornenie: Všetky znázornenia a texty obrazoviek na nasledujúcich stranách zodpovedajú stavu vydania softvéru.
Po aktualizácii softvéru sa môžu mierne zmeniť zobrazenia a/
alebo texty obrazoviek.
Nyon je vybavený dotykovým displejom. Potiahnutím doprava alebo doľava môžete listovať medzi jednotlivými obrazovkami. Stlačením môžete na stavovej obrazovke vyvolať funkcie alebo rozšírené menu.
Nyon je vybavený štandardnými obrazovkami a vopred definovanými obrazovkami. Používateľ si však môže vytvoriť aj
vlastné obrazovky. Poradie a počet obrazoviek môže určovať
používateľ. Pre obrazovky možno použiť max. 25 dlaždíc.
Opis obrazoviek v tomto návode na obsluhu vychádza zo základnej konfigurácie pri dodaní palubného počítača.
Štandardné obrazovky sú:
– <Ride Screen (Obrazovka Ride)>
– <Status Screen (Stavová obrazovka)>
– <Map Screen (Obrazovka Map)>
– <Trip Data Screen (Obrazovka jazdných údajov)>
– <Analysis Screen (Obrazovka vyhodnotení)>
K vopred definovaným obrazovkám patria:
– <Fitness Screen (Obrazovka Fitness)>
– <eMTB Screen (Obrazovka eMTB)>
– <Basic Screen (Obrazovka Basis)>
Tlačidlami < (14) a > (10) sa môžete dostať na jednotlivé
obrazovky s informáciami o jazde aj počas jazdy. Obidve ruky tak môžu zostať počas jazdy na riadidlách.
Tlačidlami + (15) a – (12) môžete zvyšovať alebo znižovať
úroveň podpory.
<Settings (Nastavenia)>, ku ktorým sa dá dostať cez <Status Screen (Stavová obrazovka)>, počas jazdy nemožno
upravovať.

A) potreba GPS
1 270 020 BN2 | (18.03.2020)
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Ak palubný počítač odoberiete z držiaka, stavová lišta sa
zmení:

<Ride Screen (Obrazovka Ride)>

a b c

k

d

e f

g

g

l

Nabitie akumulátora palubného počítača
Ak je vytvorené Bluetooth® a/alebo WiFi spojenie,
v strede sa zobrazujú príslušné ikony.
Nabitie akumulátora eBike
Posledný stav nabitia akumulátora eBike

l

b

g

j

<Status Screen (Stavová obrazovka)>

a
i

h

s12
s11
s10

a
b
c

d

e

f
g
h
i
j
k

Rýchlosť
Jednotka rýchlosti
ČasA)
Aktuálny čas sa zobrazuje podľa zvoleného časového
pásma. Nastavenie prebieha cez GPS automaticky.
Úroveň podpory
Obrazovka sa farebne prispôsobí podľa úrovne podpory.
Spojenie so snímačom srdcovej frekvencie
Je tu aj zástupný symbol pre ďalšie udalosti. Zobrazenie nastane, keď vznikne udalosť (napr. pripojenie
k smartfónu).
Jazdné svetlo
Symbol sa zobrazí, keď je jazdné svetlo zapnuté.
Nabitie akumulátora eBike
Informácia o dojazdeB)C)
Prejdená vzdialenosť
Výkon motora
Vlastný výkon

s9
s8

s3

s4

s7
s6

s5

s1
s2
s3

Tlačidlo <Settings (Nastavenia)>
Dátum
<Design (Farebná schéma)>
Tu možno prepnúť zo svetlého na tmavé pozadie.
s4 Tlačidlo <Brightness (Jas)>
Tu možno vyberať medzi nasledujúcimi stupňami
jasu: 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | Auto.
s5 Nabitie akumulátora smartfónu
s6 <Information (Informácie)>
Tu sú zobrazené posledné udalosti (napr. stiahnutie
máp).
s7 Čas poslednej synchronizácie
s8 Tlačidlo Synchronizácia
s9 Tlačidlo <Screens (Obrazovky)>
Pomocou tohto tlačidla môžete prispôsobiť poradie
obrazoviek a obsah.
s10 Tlačidlo <Bluetooth>
Kliknite: Aktivovať/Deaktivovať
Podržte stlačené: Rýchly prístup k menu Bluetooth®
s11 Tlačidlo <WiFi>
Kliknite: Aktivovať/Deaktivovať
Podržte stlačené: Rýchly prístup k menu WiFi

A) Pri eBikoch so systémom ABS sa čas pri spustení systému alebo
pri chybe na ABS nahradí nápisom ((ABS)).
B) Pri aktívnej navigácii sa na konci stupnice zobrazí cieľová zástavka a zvyšná vzdialenosť do cieľa. Pri dostatočnej kapacite
akumulátora eBike je pravá časť stupnice znázornená nazeleno.
Ak sa pravá časť stupnice zobrazuje oranžovou alebo červenou
farbou, je pri súčasne nastavenej úrovni podpory neisté alebo
nemožné dosiahnuť cieľ s podporou motora. Výberom menšej
úrovne podpory môže prípadne zvyšná kapacita akumulátora vystačiť až do želaného cieľa.
C) Pri neaktívnej navigácii sú vľavo zobrazené najazdené kilometre a vpravo dojazd.

Indikátory a … g tvoria stavovú lištu a sú zobrazené na každej obrazovke.

Bosch eBike Systems
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s2
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s12 <Login (Prihlásenie)>
Tu sa môže používateľ pripojiť pomocou svojich prihlasovacích údajov.
<Settings (Nastavenia)>
K menu nastavení sa dostanete cez stavovú obrazovku.
K <Settings (Nastavenia)> sa nemožno dostať a upravovať
ich počas jazdy.
Kliknite na tlačidlo Nastavenia <Settings (Nastavenia)>
a vyberte požadované nastavenie/rozšírené menu.
Stlačením šípky späť v riadku záhlavia sa dostanete do predchádzajúceho menu. Stlačením symbolu x (v riadku záhlavia
vpravo) menu nastavení zatvoríte.
Na prvej úrovni nastavení nájdete tieto nadradené oblasti:
– <Map Settings (Nastavenie mapy)>
Pomocou <Map Settings (Nastavenie mapy)> môžete
vybrať znázornenie mapy (2D/3D), kontrolovať stiahnuté
mapy a aktualizácie máp a stiahnuť odporúčané mapy.
– <My eBike (Môj eBike)> – Nastavenia týkajúce sa vášho
eBike:
Počítadlá, ako denné kilometre a priemerné hodnoty, môžete nastaviť automaticky alebo manuálne na „0“ a tiež
resetovať dojazd. Túto výrobcom prednastavenú hodnotu
obvodu kolesa môžete zmeniť o ±5 %. Ak je váš eBike vybavený s eShift, môžete tu nakonfigurovať aj váš systém
eShift. Výrobca bicyklov môže za základ termínu servisu
používať jazdný výkon a/alebo časový úsek. Na stránke
komponentov bicykla sa zobrazia pre jednotlivé komponenty sériové čísla, stav hardvéru, stav softvéru a iné parametre dôležité pre tieto komponenty.
– <Screen Management (Správa obrazoviek)>
Pomocou tejto položky menu môžete prispôsobiť obrazovku a obsahy dlaždíc podľa osobnej potreby.
– <Connections (Spojenie)>
Tu môžete nastaviť pripojenie Bluetooth® a WiFi
– <My Profile (Môj profil)>
Tu môžete zadať alebo upraviť údaje aktívneho používateľa.
– <System Settings (Systémové nastavenia)>
Môžete nastaviť zobrazovanie rýchlosti a vzdialenosti v kilometroch alebo míľach, čas v 12-hodinovom alebo 24hodinovom formáte, zvoliť čas, dátum a časové pásmo
a nastaviť preferovaný jazyk. Nyon môžete resetovať na
výrobné nastavenia, spustiť aktualizáciu softvéru (ak je
dostupná) a prepínať medzi čiernym alebo bielym
vzhľadom.
– <Information (Informácie)>
Odkazy na FAQ (často kladené otázky), certifikácie, kontaktné informácie, informácie o licenciách. Podrobný opis
jednotlivých parametrov nájdete v online návode na obsluhu na adrese www.Bosch-eBike.com.

nepriaznivých poveternostných podmienkach alebo
miestach môže vyhľadávanie satelitov trvať trocha dlhšie. Ak
by sa po dlhšom čase nenašli žiadne satelity, reštartujte
Nyon.
Prvé vyhľadávanie satelitov môže trvať aj niekoľko minút.
Aby sa dosiahla najväčšia presnosť polohy, prvé hľadanie satelitov by malo prebiehať pod holým nebom. Podľa možnosti
čakajte bez pohybu niekoľko minút, aj keď už bola poloha
nájdená.
Keď Nyon zistil vašu polohu, zobrazí sa táto poloha na mape.
Na zväčšenie výrezu mapy sa dotknite dotykovej obrazovky
dvomi prstami a roztiahnite ich. Na zmenšenie výrezu mapy
stiahnite obidva prsty k sebe. Ak chcete mapou pohybovať,
posúvajte ju jednoducho dvomi položenými prstami. Na výber cieľa nechajte jeden prst dlhšie na mape.

n1

n2

n1
n2

Navigačné hľadanie
Navigačné funkcie
V navigačných funkciách n2 môžete ciele vyberať tak,
aby ste ich dosiahli so súčasným stavom nabitia.
Počas aktívnej navigácie dostáva používateľ informácie o tom, či v aktuálnom režime podpory a s aktuálnym stavom nabitia akumulátora eBike dosiahne cieľ.

Kruh okolo vlastnej polohy znázorňuje, ako ďaleko sa
dostanete s aktuálnym nabitím akumulátora pri zohľadnení nastavenej úrovne podpory a charakteru
krajiny. Pri zmene úrovne podpory sa kruh príslušne
prispôsobí.
Ak vyberiete navigačné hľadanie n1, dostanete nasledujúce
menu:

<Map Screen (Obrazovka Map)>
Navigácia vychádza z mapových podkladov, ktoré sú založené na Open Street Map (OSM).
Ak zapnete Nyon, začne vyhľadávať satelity, aby mohol prijímať signály GPS. Len čo je nájdený dostatočný počet satelitov, zmení polohový bod svoju farbu zo sivej na modrú. Pri
1 270 020 BN2 | (18.03.2020)
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Keď ste prostredníctvom online portálu importovali alebo
naplánovali GPX trasy, prenesú sa na váš Nyon cez
Bluetooth® alebo WiFi spojenie. Tieto trasy môžete v prípade
potreby spustiť. Keď sa nachádzate v blízkosti trasy, môžete
sa dať viesť k východiskovému bodu alebo začať rovno
s navigáciou trasy.
Pri teplotách nižších ako 0 °C počítajte pri meraní výšky s
väčšími odchýlkami.

n3
n4
n5

n6

n7
n8

n9

Aktívna navigácia
Nasledujúci obrázok ukazuje príklad aktívnej navigácie s vysvetlením znázornených symbolov.

n10

n11
n12
n13

n3

Vstupné pole <Destination (Cieľ)>
Tu zadajte svoju cieľovú adresu alebo POI (napr. reštaurácia). Podľa zadania dostanete ponuku všetkých
možných adries v okruhu 100 km.
n4 Tlačidlo <Home (Domov)>
Výberom tohto tlačidla budete navádzaní na adresu
bydliska.A)
n5 Tlačidlo <Work (Pracovisko)>
Výberom tohto tlačidla budete navádzaní na adresu
pracoviska.A)
n6 Tlačidlo <Locations (Miesta)>
Výberom tohto tlačidla nájdete svoje uložené miesta,
ktoré boli synchronizované z aplikácie alebo z portálu.
n7 Tlačidlo <Routes (Trasy)>
Zobrazia sa trasy uložené v portáli, ktoré boli synchronizované.
n8 Tlačidlo <POI>
Výberom tohto tlačidla nájdete ciele všeobecného
záujmu, ako napr. reštaurácie alebo nákupné možnosti.
n9 Tlačidlo <Map Settings (Nastavenie mapy)>
Výberom tohto tlačidla môžete prispôsobiť znázornenie máp alebo spravovať svoje mapy.
n10 <Recent Destinations (Posledné ciele)>
Tu sú uvedené posledné trasy a miesta.

n19
n18
n17
n11
n12
n13
n14
n15
n16
n17
n18
n19

n14
n15
n16

Vzdialenosť od cieľového miesta
Čas príchodu
Cieľ
Aktuálna poloha
Indikátor dojazdu batérie
Ukončenie aktívnej navigácie
Otvorenie a zatvorenie panela (naspäť na hľadanie)
Prepínanie medzi 2D a 3D pohľadom
Vycentrovať pohľad (späť na aktuálnu polohu)

A) Prevezmú sa a zobrazia údaje z aplikácie a portálu.

Po zadaní cieľa sa vám najprv zobrazí najrýchlejšia trasa
(<Fast (Najrýchlejší)>). Potom si môžete vybrať aj najkrajšiu trasu (<Scenic (Najkrajší)>) alebo trasu pre horský
bicykel (<MTB>). Alternatívne sa môžete nechať viesť
domov (ak ste zadali v portáli adresu bydliska), vybrať si niektorý z posledných cieľov alebo siahnuť po uložených
miestach a trasách.
Dojazd akumulátora sa vypočíta a zobrazí so zohľadnením topografických pomerov. Výpočet topografického dojazdu má
dosah maximálne 100 km.
Bosch eBike Systems

175

1 270 020 BN2 | (18.03.2020)

Slovenčina – 10

<Trip Data Screen (Obrazovka jazdných údajov)>

r
s

<Ascent (Stúpanie)>
Zobrazenie stúpania
<Avg. Power (Priemerný výkon)>
Zobrazenie pomeru vlastného výkonu v porovnaní
s výkonom motora

Vytvorenie vlastnej obrazovky

i

Ak chcete spojiť vopred definované obrazovky alebo chcete
vytvoriť novú obrazovku, prejdite na stavovú obrazovku a vyberte tlačidlo Upraviť s9. V päte vám budú ponúknuté
4 ikony, aby ste mohli urobiť úpravu.
Voliteľne môžete funkciu spustiť aj cez <Settings (Nastavenia)> → <Screens (Obrazovky)>.

m
n

o

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
– Presunúť obrazovku
– Vytvoriť novú obrazovku
– Vymazať obrazovku
– Pridať vopred definovanú obrazovku

<Fitness Screen (Obrazovka Fitness)> (vopred
definovaná obrazovka)
i

<Trip Distance (Prejdená vzdialenosť)>
Zobrazenie prejdenej vzdialenosti
<Trip Time (Čas jazdy)>
Zobrazenie trvania jazdy
<Avg. Speed (Priemerná rýchlosť)>
Zobrazenie priemernej rýchlosti
<Altitude (Nadmorská výška)>
Zobrazenie výšky nad morom

m
n
o

t

u

<Analysis Screen (Obrazovka vyhodnotení)>

r

v

p

q

t

r

u

s

r
v

p

q

<My Power (Môj výkon)>
Zobrazenie vlastného výkonu
<Cadence (Frekvencia šliapania)>
Zobrazenie frekvencie šliapania
<Heart Rate (Srdcová frekvencia)>
Zobrazenie srdcovej frekvencie
<Calories (Kalórie)>
Zobrazenie spotrebovaných kilokalórií

<Riding Mode Usage (Používanie jazdných režimov)>
Zobrazenie používania jednotlivých jazdných režimov
<Max. Speed (Max. rýchlosť)>
Zobrazenie maximálnej rýchlosti
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<eMTB Screen (Obrazovka eMTB)> (vopred
definovaná obrazovka)

m
a

<Trip Time (Čas jazdy)>
Zobrazenie trvania jazdy
<Avg. Speed (Priemerná rýchlosť)>
Zobrazenie priemernej rýchlosti

<Quick Menu (Rýchle menu)>

r

x

o

y

w

r
o
w
x
y

<Slope (Stúpanie)>
Zobrazenie stúpania
<Altitude (Nadmorská výška)>
Zobrazenie výšky nad morom
<Altitude Graph (Výškový profil)>
Zobrazenie výškového profilu
<Max. Slope (Max. stúpanie)>
Zobrazenie maximálneho stúpania
<Ascent (Stúpanie)>
Zobrazenie prekonaných výškových metrov

<Basic Screen (Obrazovka Basis)> (vopred
definovaná obrazovka)

i

Pomocou rýchleho menu sa zobrazia zvolené nastavenia,
ktoré možno upravovať aj počas jazdy.
K rýchlemu menu sa dostanete pomocou tlačidla výberu (11). Tlačidlami < (14) a > (10) môžete prepínať rozšírené menu. Výber položiek rozšíreného menu môžete robiť pomocou tlačidiel + (15) a – (12).
Zo <Status Screen (Stavová obrazovka)> sa nemôžete dostať na <Quick Menu (Rýchle menu)>.
Cez <Quick Menu (Rýchle menu)> sa môžete dostať na nasledujúce rozšírené menu:
– <Trip Data (Údaje o jazde)>
Pomocou tohto rozšíreného menu môžete všetky údaje
týkajúce sa doteraz prejdenej trasy vynulovať.
– <Select Destination (Výber cieľa)>
Pomocou tohto rozšíreného menu môžete uložiť vašu aktuálnu polohu alebo sa nechať viesť domov.
– <Map Zoom (Zoom mapy)>
Pomocou tohto rozšíreného menu môžete zväčšiť alebo
zmenšiť výrez mapy.
– <Brightness (Jas)>
Pomocou tohto rozšíreného menu môžete zvoliť jednotlivé úrovne jasu: 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | Auto.
– <Design (Farebná schéma)>
Pomocou tohto rozšíreného menu môžete vybrať svetlé
a tmavé pozadie.
– <eShift> (voliteľné)
Pomocou tohto rozšíreného menu môžete nastaviť
frekvenciu šliapania.
– <Custom Riding Modes (Individuálne režimy jazdy)>
(Prémiová funkcia, dostupná cez App Store alebo Google
Play Store)
Pomocou tohto rozšíreného menu môžete zvoliť individuálny režim jazdy.
– <Quick Menu (Rýchle menu)>
Pomocou tohto rozšíreného menu môžete opäť opustiť
<Quick Menu (Rýchle menu)>.

m

a

i

<Trip Distance (Prejdená vzdialenosť)>
Zobrazenie prejdenej vzdialenosti
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Zobrazenie kódu chyby
Komponenty systému eBike sa nepretržite automaticky kontrolujú. Ak sa zistí chyba, zobrazí sa príslušný chybový kód
na palubnom počítači.

V závislosti od druhu chyby sa prípadne automaticky vypne
pohon. Naďalej je však možná ďalšia jazda bez podpory pohonu. Pred ďalšími jazdami by sa mal eBike skontrolovať.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Kód

Príčina

Pomoc

410

Jedno alebo viaceré tlačidlá palubného
počítača sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

414

Problém spojenia ovládacej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

418

Jedno alebo viaceré tlačidlá ovládacej
jednotky sú zablokované.

Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečistotou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

419

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

422

Problém spojenia pohonnej jednotky

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

423

Problém spojenia akumulátora eBike

Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

424

Komunikačná chyba medzi komponentmi Dajte skontrolovať prípojky a spojenia

426

Interná chyba prekročenia času

430

Interný akumulátor palubného počítača je Nabite palubný počítač (v držiaku alebo cez USB prípojku)
vybitý (nie pri BUI350)

431

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

440

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

450

Interná softvérové chyba

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

460

Chyba USB prípojky

Odoberte kábel z USB prípojky palubného počítača. Ak problém
pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

490

Interná chyba palubného počítača

Dajte skontrolovať palubný počítač

500

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

502

Chyba v osvetlení bicykla

Skontrolujte svetlo a príslušné káble. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

503

Chyba snímača rýchlosti

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

504

Rozpoznaná manipulácia so signálom
rýchlosti.

Skontrolujte a prípadne nastavte polohu špicového magnetu.
Skontrolujte, či bicyklom niekto nemanipuloval (tuning). Podpora
pohonu sa zníži.

510

Interná chyba snímača

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

511

Interná chyba pohonnej jednotky

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

530

Chyba akumulátora

Vypnite eBike, vyberte akumulátor eBike a znova vložte akumulátor
eBike. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

531

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

540

Chyba teploty

eBike sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu. Vypnite
systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo
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Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike. V tomto chybovom stave nie je možné zobraziť alebo upraviť v menu základných nastavení obvod pneumatiky.
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Kód

Príčina

Pomoc
nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

550

Bol rozpoznaný neprípustný spotrebič.

Odstráňte spotrebič. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva,
kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

580

Chyba verzie softvéru

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

591

Chyba autentifikácie

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

592

Nekompatibilný komponent

Použite kompatibilný displej. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

593

Chyba konfigurácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

595, 596

Chyba komunikácie

Skontrolujte káblové rozvody k prevodovke a reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

602

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

603

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

605

Chyba teploty akumulátora

Akumulátor sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu.
Vypnite systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

606

Externá chyba akumulátora

Skontrolujte zapojenie káblov. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

610

Chyba napätia akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

620

Chyba nabíjačky

Vymeňte nabíjačku. Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

640

Interná chyba akumulátora

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

655

Hromadná chyba akumulátora

Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

656

Chyba verzie softvéru

Kontaktujte vášho predajcu eBike Bosch, aby vykonal aktualizáciu
softvéru.

7xx

Chyba na komponentoch iných výrobcov
(tretích strán)

Dodržiavajte údaje v návode na obsluhu príslušného výrobcu komponentu.

800

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

810

Nezrozumiteľné signály na snímači rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

820

Chyba na vedení k prednému snímaču
rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

821 ... 826

Nezrozumiteľné signály na prednom snímači rýchlosti kolesa

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese
830

Chyba na vedení k zadnému snímaču rých- Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
losti kolesa
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Kód

Príčina

Pomoc

831
833 ... 835

Nezrozumiteľné signály na zadnom snímači rýchlosti kolesa

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jazda, napr. jazda na zadnom kolese
840

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

850

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

860, 861

Chyba elektrického napájania

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

870, 871
880
883 ... 885

Chyba komunikácie

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

889

Interná chyba ABS

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

890

Kontrolka ABS je chybná alebo chýba. ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
môže byť nefunkčné.

žiadne
zobrazenie

Interná chyba palubného počítača
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Reštartujte systém eBike vypnutím a opätovným zapnutím.
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Údržba a servis
u

Pri čistení, údržbe alebo servisných prácach na držiaku alebo palubnom počítači vypnite palubný počítač. Iba tak predídete chybnej funkčnosti/chybnému
používaniu.

Údržba a čistenie
Žiadne komponenty sa nesmú čistiť vodným prúdom pod
tlakom.
Displej vášho palubného počítača udržiavajte čistý. Pri znečistení môže ľahko dôjsť k chybnému rozpoznávaniu jasu.
Na čistenie vášho palubného počítača použite mäkkú, len
vodou navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Okrem toho predajca bicyklov môže za základ termínu servisu použiť jazdný výkon a/alebo časový úsek. V takomto
prípade vám palubný počítač po každom zapnutí zobrazí termín servisu.
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizovanému predajcovi bicyklov.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom systému eBike a jeho
komponentov, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Preprava
u

Keď svoj eBike veziete mimo vášho auta, napr. na
nosiči batožiny, odoberte palubný počítač a akumulátor systému eBike, aby ste zabránili poškodeniam.

Likvidácia
Pohonná jednotka, palubný počítač vrát.
ovládacej jednotky, akumulátor, snímač rýchlosti, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať
na ekologickú recykláciu.
Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.
Už nepoužiteľné komponenty Bosch eBike odovzdajte autorizovanému predajcovi bicyklov.
Právo na zmeny je vyhradené.
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Varnostna opozorila

u

Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude poškodbe.

Obvestilo o varstvu podatkov

Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
u Ne dovolite, da prikazovalnik računalnika odvrne vašo
pozornost. Če niste osredotočeni na promet, obstaja
tveganje nesreče. Če želite v računalnik vnesti podatke, ki
presegajo raven podpore, najprej ustavite in nato vnesite
ustrezne podatke.
u Svetlost zaslona nastavite na stopnjo, pri kateri lahko
odčitate pomembne podatke, kot so hitrost in
opozorilni simboli. Napačno nastavljena svetlost zaslona
lahko privede do nevarnih situacij.
u Pred začetkom programa vadbe se z zdravnikom
posvetujte o obremenitvah, ki so za vas primerne. Le
tako boste preprečili morebitno preobremenitev.
u Pri uporabi senzorja srčnega utripa je lahko prikazana
vrednost srčnega utripa popačena zaradi
elektromagnetnih motenj. Prikazan srčni utrip je zgolj
orientacijska vrednost. Za posledice, ki nastanejo zaradi
napačnega prikaza srčnega utripa, ne prevzemamo
odgovornosti.
u Nyon ni primeren za uporabo v medicinske namene.
Prikazane vrednosti na prikazu telesne pripravljenosti
lahko odstopajo od dejanskih vrednosti.
u Računalnika ne odpirajte. Računalnik lahko z
odpiranjem uničite, poleg tega preneha veljavnost
garancije.
u Računalnika ne uporabljajte kot ročaj. Če boste
električno kolo dvigali za računalnik, ga lahko tako
poškodujete, da ga ne bo več možno popraviti.
u Previdno! Pri uporabi računalnika s funkcijo Bluetooth®
in/ali brezžičnim omrežjem lahko pride do motenja drugih
naprav in sistemov, letal in medicinskih naprav ter
aparatov (npr. srčni spodbujevalnik, slušni aparati). Prav
tako ni mogoče povsem izključiti škodljivih vplivov na ljudi
in živali v neposredni bližini. Računalnika s funkcijo
Bluetooth® ne uporabljajte v bližini medicinskih naprav in
aparatov, bencinskih črpalk in kemičnih objektov ter na
območjih z nevarnostjo eksplozije in na območjih
razstreljevanja. Računalnika s funkcijo Bluetooth® ne
uporabljajte v letalih. Izogibajte se dolgotrajni uporabi v
neposredni bližini telesa.
u Besedna znamka Bluetooth® in slikovne oznake (logotipi)
so zaščitene blagovne znamke in last podjetja Bluetooth
SIG, Inc. Vsaka uporaba te besedne znamke/slikovnih
oznak s strani družbe Bosch eBike Systems poteka z
uporabo licence.

Bosch eBike Systems

Preberite in upoštevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo električnega kolesa.

Če računalnik pošljete Boschu v popravilo, se lahko podatki,
shranjeni na računalniku, posredujejo Boschu.

Varnostna navodila za navigacijo
Med vožnjo ne načrtujte poti. Ustavite se in novi cilj
vnesite le, ko stojite na mestu. Če niste povsem
osredotočeni na promet, obstaja tveganje nesreče.
u Če vam navigacija predlaga pot, ki jo na podlagi svojih
voznih sposobnosti prepoznate kot tvegano ali
nevarno, prekinite vožnjo. Navigacijska naprava naj
poiščite alternativno pot.
u Tudi če vam navigacija predlaga določeno pot, nikoli
ne pozabite upoštevati prometnih znakov. Gradbišč in
začasnih obvozov navigacijski sistem ne upošteva.
u V nevarnih in nejasnih pogojih navigacije ne
uporabljajte (zapore cest, obvozi itd.). Vedno imejte pri
sebi dodatne zemljevide in pripomočke za komunikacijo.
u
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Opis izdelka in njegovega delovanja

Računalnik
Najv. polnilni tok (izhod) priključka
USB

Namenska uporaba

Najv. polnilna napetost priključka
USB

Računalnik Nyon (BUI350) je namenjen krmiljenju
Boschevega sistema eBike in prikazu podatkov o vožnji.
Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.
Več informacij je na voljo na spletni strani
www.Bosch-eBike.com.
Navodila za uporabo aplikacije in portala so na voljo v
spletnih navodilih za uporabo www.Bosch-eBike.com.
Nyon (BUI350) ni primeren za navigacijo brez kolesa (za
pohodnike ali uporabo v avtomobilu).

1500

V

5

Polnilni kabel USB

1 270 016 360

Delovna temperatura

°C

–5 … +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 … +40

Polnilna temperatura

°C

0 … +40

Notranja litij-ionska akumulatorska
V
baterija
mAh

3,7
1000

IP x5

Vrsta zaščite
Podprti standardi brezžične
povezave

Komponente na sliki
Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
Vsi prikazi komponent kolesa (z izjemo pogonske enote,
računalnika z upravljalno enoto, senzorja hitrosti ter
ustreznih nosilcev) so shematski in se lahko razlikujejo od
vašega električnega kolesa.
(1) Tipka za luči kolesa
(2) Zaščitni pokrovček vhoda USB
(3) Tipka za vklop/izklop računalnika
(4) Nosilec računalnikaA)
(5) Računalnik
(6) Zaslon (na dotik)
(7) Senzor svetlosti
(8) Vhod USB
(9) Mehanizem za odklep
(10) Tipka za pomik naprej
(11) Izbirna tipka
(12) Tipka za zmanjšanje podpore
(13) Nosilec upravljalne enote
(14) Tipka za pomik nazaj
(15) Tipka za povečanje podpore
(16) Upravljalna enota
(17) Tipka za pomoč pri speljevanju/potiskanju WALK
(18) Zaporni vijak računalnika
(19) Kontakti za pogonsko enoto
(20) Kontakti za upravljalno enoto

Nyon
mA

Teža, pribl.

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

0,2

– Frekvenca

MHz

2400–2480

– Moč oddajanja

mW

< 100

– Frekvenca

MHz

2400–2480

– Moč oddajanja

mW

< 10

Brezžična povezava

Bluetooth®

Izjava o skladnosti
Podjetje Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, izjavlja,
da je tip radijske naprave Nyon (BUI350) skladen z
Direktivo 2014/53/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo
evropske izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani:
https://www.ebike-connect.com/conformity.
Računalnik ima ločene interne antene za Bluetooth,
brezžično omrežje in GPS z navedbo zmogljivosti. Uporabnik
do anten ne more dostopati. Vsakršna sprememba s strani
uporabnika je kršitev zakonskih dovoljenj za ta izdelek.

A) Pri pritrditvi na krmilo so na voljo tudi posebne rešitve za
stranko brez uporabe sponk.

Tehnični podatki
Računalnik

Nyon

Koda izdelka
Celoten notranji pomnilnik
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Namestitev
Če montirate držalo ali izvajate delo na njem, izklopite
računalnik in ga snemite. Tako boste preprečili
nepravilno delovanje/napake pri delovanju.
u Ko nameščate ali odstranjujete varnostni vijak,
izklopite računalnik in ga snemite. Tako boste
preprečili nepravilno delovanje/napake pri delovanju.
u

Vstavljanje in odstranjevanje računalnika
(glejte slike A–B)
Za vstavitev računalnika (5) najprej njegov spodnji del
vstavite v nosilec (4) in računalnik nato potisnite naprej, da
se zaskoči. Prepričajte se, da se je računalnik ustrezno
zaskočil.
Za odstranitev računalnika (5) pritisnite mehanizem za
odklep (9) in računalnik izvlecite navzgor.
u Ko električno kolo parkirate, odstranite računalnik.
Mehanizem za odklep lahko onemogočite z vijakom. V ta
namen odstranite nosilec (4) s krmila. Računalnik namestite
v nosilec. Priloženi zaporni vijak (18) (navoj M3, dolžina
5 mm) s spodnje strani privijte v za to predviden navoj na
nosilcu. Nosilec ponovno namestite na krmilo.
Opomba: zaporni vijak ni zaščita pred krajo.

Delovanje
Vklop sistema eBike
Pogoji
Sistem eBike je mogoče vklopiti le, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Nameščena je zadostno napolnjena akumulatorska
baterija električnega kolesa (glejte navodila za uporabo
akumulatorske baterije).
– Računalnik je pravilno nameščen v nosilec.
– Akumulatorska baterija računalnika mora biti zadostno
napolnjena.
Vklop/izklop sistema eBike
Za vklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Ko sta nameščena računalnik in akumulatorska baterija
električnega kolesa, pritisnite tipko za vklop/izklop (3)
računalnika.
– Ko je računalnik nameščen, pritisnite tipko za vklop/
izklop akumulatorske baterije električnega kolesa (pri
nekaterih proizvajalcih koles dostop do tipke za vklop/
izklop akumulatorske baterije ni mogoč; glejte navodila za
uporabo proizvajalca kolesa).
Pogon se vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala (razen pri
vklopljeni funkciji pomoči pri potiskanju ali če je raven
podpore nastavljena na OFF). Moč motorja je odvisna od
ravni podpore, ki je nastavljena v računalniku.
Ko v načinu običajnega delovanja nehate poganjati pedala ali
ko dosežete hitrost 25/45 km/h, električno kolo preneha
pomagati pri poganjanju. Pogon se ponovno samodejno

Bosch eBike Systems

vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala in je hitrost manjša
od 25/45 km/h.
Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Za najmanj 3 sekunde pritisnite in pridržite tipko za
vklop/izklop (3) računalnika.
– Akumulatorsko baterijo električnega kolesa izklopite s
tipko za vklop/izklop (nekateri proizvajalci električnih
koles ne omogočajo dostopa do tipke za vklop/izklop
akumulatorske baterije; glejte navodila za uporabo
proizvajalca kolesa).
Opomba: Nyon (BUI350) pri tem preide v stanje
pripravljenosti.
– Računalnik odstranite iz nosilca.
Če pribl. 10 minut ni zaznano delovanje pogona električnega
kolesa (npr. ker električno kolo stoji) in ne pritisnete nobene
tipke na računalniku ali upravljalni enoti električnega kolesa,
se sistem eBike in posledično tudi akumulatorska baterija
zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopita.
Nyon (BUI350) pri tem preide v stanje pripravljenosti.
Stanje pripravljenosti
Računalnik lahko preklopite v stanje pripravljenosti, ki
omogoča hitrejši zagon računalnika in sistema.
Stanje pripravljenosti lahko sprožite na naslednji način:
– Pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop (3) računalnika
za najmanj 1 sekundo, a ne dlje kot 3 sekunde.
– Počakajte 10 min, da se sistem izklopi.
– S tipko za vklop/izklop akumulatorske baterije izklopite
akumulatorsko baterijo.
Stanje pripravljenosti prekinete tako, da pritisnete in
pridržite tipko za vklop/izklop (3) računalnika za 1 sekundo.
Če je stanje napolnjenosti akumulatorske baterije
računalnika nižje od 75 %, se stanje pripravljenosti prekine,
računalnik pa se samodejno izklopi. Računalnik se v vsakem
primeru izklopi najpozneje ob polnoči (0.00).
Če Nyon (BUI350) ne morete vklopiti ali pa ne deluje
pravilno, tipko za vklop/izklop pridržite (pribl. 15 s). Tako bi
se morala napaka odpraviti.

Napajanje računalnika
Če je računalnik nameščen v nosilec (4) in če je na električno
kolo nameščena zadostno napolnjena akumulatorska
baterija ter je sistem eBike vklopljen, akumulatorsko baterijo
računalnika napaja in polni akumulatorska baterija
električnega kolesa.
Če računalnik odstranite iz nosilca (4), za napajanje skrbi
akumulatorska baterija računalnika. Ko je akumulatorska
baterija računalnika skoraj prazna, se na prikazovalniku
pojavi opozorilo.
Računalnik ponovno namestite v nosilec (4), da napolnite
njegovo akumulatorsko baterijo. Če sistema eBike
10 minutah ne uporabljate, se ta samodejno izklopi, razen če
poteka polnjenje akumulatorske baterije električnega kolesa.
V tem primeru se konča tudi polnjenje akumulatorske
baterije računalnika.
Računalnik lahko napolnite tudi prek USB-priključka (8). V ta
namen odprite pokrov (2). Povežite USB-priključka
računalnika z mikro kablom USB z navadnim polnilnikom
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USB (ni vključen v standardni obseg dobave) ali priključkom
USB osebnega računalnika (najv. 5 V polnilna napetost, najv.
1500 mA polnilni tok).
Datum in čas sta brez ponovnega polnjenja akumulatorske
baterije računalnika shranjena pribl. 6 mesecev.
Opomba: da ohranite najdaljšo življenjsko dobo
akumulatorske baterije računalnika, akumulatorsko baterijo
na vsake tri mesece polnite eno uro.
Priključek USB
Računalnik lahko napolnite prek priključka USB.
Za polnjenje dvignite zaščitni pokrovček (2) priključka
USB (8) na računalniku. S polnilnim kablom USB mikro A –
mikro B (ki je na voljo pri prodajalcu Boschevih električnih
koles) povežite priključek USB zunanje naprave z vhodom
USB (8) na računalniku.
Po uporabi morate priključek USB znova skrbno zapreti z
zaščitnim pokrovčkom (2).
Povezava USB ni vodoodporna vtična zveza. Pri vožnji v
dežju ne sme biti priključena nobena zunanja naprava,
priključek USB pa mora biti popolnoma pokrit z zaščitnim
pokrovčkom (2).
Polnjenje zunanjih naprav prek priključka USB ni možno.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske
baterije
Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije
električnega kolesa g (glejte „<Ride Screen (Prikaz o
vožnji)>“, Stran Slovenščina – 7) je mogoče odčitati v
statusni vrstici. Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije
električnega kolesa prikazujejo tudi LED-diode na
akumulatorski bateriji električnega kolesa.
Barva prikaza

Razlaga

Bela

Napolnjenost akumulatorske
baterije električnega kolesa
presega 30 %.

Rumena

Napolnjenost akumulatorske
baterije električnega kolesa
je med 15 % in 30 %.

Rdeča

Napolnjenost akumulatorske
baterije električnega kolesa
je med 0 % in 15 %.

Rdeča + !

Napolnjenost je premajhna
za podporo pogona, podpora
se bo izklopila. Preostala
energija je na voljo za luči
kolesa in računalnik.
Če se akumulatorska baterija električnega kolesa polni na
kolesu, se prikaže ustrezno sporočilo.
Če računalnik odstranite iz nosilca (4), se shrani nazadnje
prikazano stanje napolnjenosti akumulatorske baterije.

Uporaba računalnika
u

Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo zaslona,
tako da omogočite polno funkcionalnost računalnika.
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Če ostane zaščitna folija na zaslonu, lahko pride do vpliva
na funkcionalnost/delovanje računalnika.
u Polne funkcionalnosti računalnika pri uporabi
zaščitnih folij za zaslon ni mogoče zagotoviti.
Nyon je dobavljen z delno napolnjeno akumulatorsko
baterijo. Pred prvo uporabo je treba akumulatorsko baterijo
sistema Nyon povsem napolniti prek priključka USB ali prek
sistema električnega kolesa.
Po vklopu računalnika lahko speljete že v nekaj trenutkih (po
približno 4 sekundah). Nato računalnik v ozadju naloži
celotni operacijski sistem.
Opomba: Ob prvem vklopu računalnika potrebuje računalnik
več časa, preden je pripravljen na vožnjo.
Če je računalnik povezan z brezžičnim omrežjem, bo
uporabnik obveščen o morebitnih posodobitvah, ki so na
voljo. Prenesite posodobitev in namestite najnovejšo
različico.
Izdelava uporabniškega profila
Če želite uporabljati vse funkcije upravljalnega sistema, se
morate registrirati na spletu.
S prepoznavanjem uporabnika lahko med drugim vpogledate
v svoje podatke o vožnji, načrtujete poti brez internetne
povezave in prenesete te poti na svoj računalnik.
Uporabniški profil lahko ustvarite prek svoje aplikacije za
pametni telefon Bosch eBike Connect ali neposredno na
naslovu www.eBike-Connect.com. Vnesite podatke, ki so
potrebni za registracijo. Aplikacijo za pametne telefone
Bosch eBike Connect lahko brezplačno prenesete iz spletne
trgovine App Store (za telefone Apple iPhone) oz. Google
Play Store (za telefone Android).
Povezava računalnika s portalom
Povezavo računalnika s portalom lahko vzpostavite prek
brezžičnega omrežja.
To storite, kot sledi:
– Pritisnite gumb <Login (Prijava)> na <Status Screen
(Prikaz stanja)>.
– Izberite možnost <WiFi (Brezžična povezava)>.
– Izberite omrežje.
– Vnesite uporabniško ime in geslo.
Po uspešni vzpostavitvi povezave bodo vsi podatki
sinhronizirani z računalnikom.
Povezava računalnika z aplikacijo Bosch eBike Connect
Povezavo s pametnim telefonom vzpostavite tako:
– Zaženite aplikacijo.
– Izberite zavihek <Moje e-kolo>.
– Izberite <Dodajanje nove naprave e-kolesa>.
– Dodajte Nyon (BUI350).
V aplikaciji se prikaže opozorilo, da je treba na računalniku
za 5 s pritisniti tipko za luči kolesa (1).
Pritisnite za 5 s na tipko (1). Računalnik bo samodejno
vklopil povezavo Bluetooth® Low Energy in zamenjal v način
za združitev.
Sledite navodilom na zaslonu. Ko je postopek združitve
zaključen, se uporabniški podatki sinhronizirajo.
Opomba: povezave Bluetooth® ni treba vklopiti ročno.
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– kolesi električnega kolesa blokirata (npr. zaradi zaviranja
ali trka ob oviro),
– prekoračena hitrost 6 km/h.
Način delovanja pomoči pri potiskanju je predmet
nacionalnih predpisov, zaradi česar se lahko razlikuje od
zgornjega opisa oz. je lahko izklopljen.

Nastavitev ravni podpore
Na upravljalni enoti (16) lahko nastavite raven podpore
pogona pri poganjanju električnega kolesa. Raven podpore
lahko kadar koli spremenite, tudi med vožnjo.
Opomba: pri nekaterih izvedbah je raven podpore
tovarniško nastavljena in je ni mogoče spreminjati. Prav tako
je mogoče, da je na voljo manj ravni podpore, kot je
navedeno.

Vklop/izklop luči na kolesu

Na voljo so največ naslednje ravni podpore:
– OFF: podpora motorja je izklopljena, električno kolo je
mogoče uporabljati kot običajno kolo s poganjanjem
pedalov. Pomoči pri potiskanju na tej ravni podpore ni
mogoče vklopiti.
– ECO: učinkovita podpora za največjo zmogljivost in
največji domet
– TOUR: enakomerna podpora za turne vožnje z velikim
dometom
– SPORT/eMTB:
SPORT: zmogljiva podpora za športno vožnjo po
hribovitih poteh ter za vožnjo po mestu
eMTB: optimalna podpora na vsakem terenu, športno
speljevanje, izboljšana dinamika, izjemna zmogljivost
(eMTB je na voljo le v kombinacijah s pogonskimi enotami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX in BDU480 CX.
Morebiti je potrebna tudi posodobitev programske
opreme.)
– TURBO: največja podpora vse do hitrega poganjanja
pedalov za športno vožnjo
Za povečanje ravni podpore tipko + (15) na upravljalni enoti
pritiskajte, dokler se na prikazu ne pojavi želena raven
podpore. Za znižanje pritisnite tipko – (12).
Na prikazovalniku se izpiše moč motorja j. Največja moč
motorja je odvisna od izbrane ravni podpore.
Če računalnik odstranite iz nosilca (4), se shrani nazadnje
prikazana raven podpore, prikaz j moči motorja ostane
prazen.

Vklop/izklop pomoči pri potiskanju

Pri izvedbah, pri katerih sistem eBike napaja vozno luč, je
mogoče prek računalnika s tipko za luči kolesa (1) sočasno
vklopiti in izklopiti sprednjo in zadnjo luč.
Pred vsako vožnjo preverite delovanje luči kolesa.
Ko je luč prižgana, zasveti prikaz vozne luči f v statusni vrstici
na zaslonu.
Vklop in izklop luči na kolesu ne vpliva na osvetlitev
prikazovalnika.

Lock (funkcija Premium)
Funkcijo Lock lahko kupite v <Trgovina> aplikacije
eBike Connect. Po vklopu funkcije Lock je zaradi izklopa
računalnika podpora pogonske enote električnega kolesa
izklopljena. Vklop je mogoč samo prek računalnika
pripadajočega električnega kolesa.
Podrobna navodila najdete v spletni različici navodil za
uporabo na spletnem naslovu www.Bosch-eBike.com

Activity tracking (Spremljanje dejavnosti)
Za snemanje svojih aktivnosti se morate registrirati oz.
prijaviti na portal eBike Connect ali v aplikacijo
eBike Connect.
Za zajem aktivnosti morate privoliti v shranjevanje
lokacijskih podatkov na portalu oz. v aplikaciji. Samo v tem
primeru se bodo vaše aktivnosti prikazale na portalu in v
aplikaciji. Snemanje položaja se izvede samo, če je
računalnik povezan z aplikacijo eBike Connect.
Aktivnosti se po sinhronizaciji prikažejo v aplikaciji in na
portalu že med vožnjo.

Pomoč pri potiskanju vam olajša potiskanje električnega
kolesa. Ko je ta funkcija vključena, je hitrost odvisna od
izbrane prestave in lahko doseže največ 6 km/h. Če je
izbrana nižja prestava, je nižja tudi hitrost pri vklopljeni
funkciji pomoči pri potiskanju (pri polni moči).
u Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
Za vklop pomoči pri potiskanju kratko pritisnite tipko WALK
na računalniku. V 3 sekundah po vklopu pritisnite tipko + in
jo pridržite. Pogon električnega kolesa se vklopi.
Opomba: pomoči pri potiskanju na ravni podpore OFF ni
mogoče vklopiti.

eShift (dodatna oprema)

Pomoč pri potiskanju se izklopi v naslednjih primerih:
– izpust tipke +,

Če je Nyon (BUI350) povezan z brezžičnim omrežjem, se
samodejno preverja, ali je na voljo novejša različica
programske opreme. Če je na voljo posodobitev programske
opreme, se prikaže obvestilo za uporabnika. Uporabnik

Bosch eBike Systems

eShift pomeni vključitev elektronskih prestavnih sistemov v
sistem eBike. Komponente eShift je proizvajalec električno
povezal s pogonsko enoto. Upravljanje elektronskih
prestavnih sistemov je opisano v posebnih navodilih za
uporabo.

ABS – sistem proti blokiranju koles (opcijsko)
Če je kolo opremljeno s sistemom Bosch eBike ABS brez
zunanje kontrolne lučke, se kontrolna lučka ob zagonu
sistema in v primeru napake prikaže na zaslonu Nyon
(BUI350). Podrobnosti o sistemu ABS in načinu delovanja si
lahko preberete v navodilih za uporabo sistema ABS.

Posodobitve programske opreme
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lahko posodobitve najde tudi ročno prek <System Settings
(Sistemske nastavitve)>.

②

③

Pregled voženj

✔

✔

Nakup naprednih funkcij

✔

ᆰ

Upravljalni sistem Nyon
Upravljalni sistem Nyon sestavljajo tri komponente:
1. Računalnik Nyon z upravljalno enoto
2. Aplikacija za pametne telefone Bosch eBike Connect
3. Spletni portal www.eBike‑Connect.com
Številne nastavitve in funkcije je mogoče upravljati oz.
uporabljati na vseh komponentah. Nekatere nastavitve in
funkcije je mogoče upravljati zgolj z določenimi
komponentami. Sinhronizacija podatkov je z internetno
povezavo/povezavo Bluetooth® samodejna. V naslednji
preglednici so navedene razpoložljive funkcije.
①
Funkcije računalnika
②
Funkcije aplikacije za pametni telefon
③
Funkcije spletnega portala
①

②

③

Prijava/registracija

✔

✔

✔

Spreminjanje nastavitev

✔

✔

✔

Zbiranje podatkov o vožnji

✔

Prikaz podatkov o vožnji v realnem času

✔
✔

✔

A)

✔

✔

✔

ᆰ

GSM,
3/4G

Učinek vadbe v realnem času

ᆲ
✔

A) GPS obvezen

Napredne funkcije
Standardne funkcije upravljalnega sistema Nyon (BUI350)
je mogoče nadgraditi z nakupom naprednih funkcij prek
trgovine App Store za naprave Apple iPhone oz. trgovine
Google Play za naprave Android.
Poleg brezplačne aplikacije Bosch eBike Connect je na voljo
več plačljivih naprednih funkcij. Podroben seznam
razpoložljivih dodatnih aplikacij najdete v spletni različici
navodil za uporabo na spletnem naslovu
www.Bosch‑eBike.com.

www

ᆱ

ᆲ

Urejanje/analiza podatkov o vožnji
Nastavitev uporabniško določenih
prikazov

✔

Prikaz trenutne lokacije

A)

Navigacija

✔

Načrtovanje poti

✔

Prikaz preostalega dometa
(s krogom, ki obkroža trenutno lokacijo)

✔

1 270 020 BN2 | (18.03.2020)

①
www

ᆱ

Pojasnila glede vožnje s sistemom eBike
Skrbno ravnanje z električnim kolesom
Upoštevajte delovne temperature in temperature
skladiščenja, ki veljajo za komponente električnega kolesa.
Pogonsko enoto, računalnik in akumulatorsko baterijo
zaščitite pred ekstremnimi temperaturami (npr. pred
močnimi sončnimi žarki brez hkratnega zračenja).
Ekstremne temperature lahko poškodujejo komponente
(predvsem akumulatorsko baterijo).
Poskrbite, da bo prikazovalnik računalnika Nyon vedno čist.
Če je prikazovalnik umazan, lahko pride do napačnega
zaznavanja svetlosti. V navigacijskem načinu lahko pride do
napačnega preklapljanja med dnevom/nočjo.
Zaradi nenadne spremembe pogojev v okolici se lahko steklo
orosi na notranji strani. Temperatura se kmalu izravna in
kondenzat izgine.

GSM,
3/4G
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Prikazi in nastavitve računalnika
Opomba: vse nastavitve in besedila na naslednjih straneh
veljajo za trenutno različico programske opreme. Po
posodobitvi programske se lahko zgodi, da se nastavitve in
besedila nekoliko razlikujejo.
Nyon je opremljen z zaslonom na dotik. Med posameznimi
prikazi se lahko pomikate s potegom prsta v levo ali desno.
Funkcije ali podmenije na prikazu stanja lahko odprete s
pritiskom nanje.
Nyon je opremljen s standardnimi in prednastavljenimi
prikazi. Uporabnik lahko ustvari tudi lastne prikaze.
Uporabnik lahko spreminja vrstni red in število prikazov. Za
prikaze je na voljo do 25 ploščic. Opis prikazov v teh
navodilih za uporabo je naveden v vrstnem redu, v katerem
so urejeni v osnovni konfiguraciji pri dobavi računalnika.

d
e

f
g
h
i
j
k

Standardni prikazi so:
– <Ride Screen (Prikaz o vožnji)>
– <Status Screen (Prikaz stanja)>
– <Map Screen (Prikaz zemljevidov)>
– <Trip Data Screen (Prikaz podatkov o vožnji)>
– <Analysis Screen (Prikaz vrednotenja)>

A) Pri električnih kolesih s sistemom ABS je pri zagonu sistema ali v
primeru napake sistema ABS namesto časa prikazan napis
((ABS)).

Med prednastavljene prikaze spadajo:
– <Fitness Screen (Prikaz telesne pripravljenosti)>
– <eMTB Screen (Prikaz eMTB)>
– <Basic Screen (Osnovni prikaz)>
S tipkama < (14) in > (10) lahko tudi med vožnjo odprete
različne prikaze z informacijami o vožnji. Tako lahko med
vožnjo obe roki obdržite na krmilu.
S tipkama + (15) in – (12) lahko povečate ali zmanjšate
stopnjo podpore.
<Settings (Nastavitve)>, do katerih lahko dostopate prek
<Status Screen (Prikaz stanja)>, med vožnjo ne morete
spreminjati.

B) Ko navigacija poteka, sta na koncu lestvice prikazani ciljna
zastavica in preostala razdalja do cilja. Če je akumulatorska
baterija električnega kolesa zadostno napolnjena, je desni del
lestvice obarvan zeleno. Če je desni del lestvice obarvan
oranžno ali rdeče, pri trenutno nastavljeni ravni podpore ni
zagotovljeno, da boste s podporo motorja lahko dosegli svoj cilj,
ali to ni mogoče. Če izberete nižjo raven podpore motorja, je
mogoče, da bo preostala napolnjenost akumulatorske baterije
zadoščala za dosego želenega cilja.
C) Ko navigacija ne poteka, so na levi prikazani prevoženi
kilometri, na desni pa domet.

Prikazi a … g so del statusne vrstice in so vidni na vsakem
prikazu.
Če računalnik odstranite iz nosilca, se spremeni statusna
vrstica:

<Ride Screen (Prikaz o vožnji)>

a b c

k

d

e f

Merska enota za hitrost
ČasA)
Trenutni čas je prikazan glede na izbran časovni pas.
Nastavi se samodejno prek sistema GPS.
Raven podpore
Zaslon se obarva glede na raven podpore.
Povezava s senzorjem srčnega utripa
Obenem je rezervirano mesto za druge dogodke.
Prikaz se pojavi, ko nastopi dogodek (npr.
vzpostavitev povezave s pametnim telefonom).
Vozna luč
Simbol se prikaže, ko je vozna luč vklopljena.
Polnjenje akumulatorske baterije električnega kolesa
Podatki o dometuB)C)
Prevožena razdalja
Moč motorja
Lastna zmogljivost

b
c

l
g

l

b

g

g
Polnjenje akumulatorske baterije računalnika
Če ste povezani s povezavo Bluetooth® in/ali
brezžičnim omrežjem, se v sredini prikažeta ustrezni
ikoni.
Polnjenje akumulatorske baterije električnega kolesa
Zadnje stanje napolnjenosti akumulatorske baterije
električnega kolesa

j
a
i

a

h

Hitrost

Bosch eBike Systems
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simbola x (v zgornji vrstici desno) zaprete meni z
nastavitvami.

<Status Screen (Prikaz stanja)>

s12
s11
s10
s9
s8

s1
s2
s3

s4

s7
s6

s5

s1
s2
s3

Gumb <Settings (Nastavitve)>
Datum
<Design (Barvna shema)>
Tu lahko preklopite s svetlega na temno ozadje.
s4 Gumb <Brightness (Svetlost)>
Tu lahko izbirate med naslednjimi stopnjami svetlosti:
25 % | 50 % | 75 % | 100 % | Samod.
s5 Polnjenje akumulatorske baterije pametnega telefona
s6 <Information (Informacije)>
Tu so prikazani najnovejši dogodki (npr. prenos
zemljevidov).
s7 Čas zadnje sinhronizacije
s8 Gumb za sinhronizacijo
s9 Gumb <Screens (Prikazi)>
S tem gumbom lahko prilagodite vrstni red prikazov
in vsebin.
s10 Gumb <Bluetooth>
Pritisk: Vklop/izklop
Daljši pritisk: Hitri dostop do menija za Bluetooth®
s11 Gumb <WiFi (Brezžična povezava)>
Pritisk: Vklop/izklop
Daljši pritisk: Hitri dostop do menija za brezžično
omrežje
s12 <Login (Prijava)>
Tu se lahko uporabnik poveže s svojimi prijavnimi
podatki.
<Settings (Nastavitve)>
Do menija z nastavitvami lahko dostopate prek prikaza
stanja. Nastavitev <Settings (Nastavitve)> med vožnjo ne
morete odpreti in spreminjati.
Pritisnite gumb Nastavitve <Settings (Nastavitve)> in
izberite želeno nastavitev/podmeni. S pritiskom puščice
Nazaj v zgornji vrstici se vrnete v prejšnji meni. S pritiskom

1 270 020 BN2 | (18.03.2020)

Na prvi ravni nastavitev so na voljo naslednja nadrejena
področja:
– <Map Settings (Nastavitve zemljevidov)>
Prek <Map Settings (Nastavitve zemljevidov)> lahko
izberete pogled zemljevida (2D/3D), pregledate
prenesene zemljevide in posodobitve zemljevidov ter
prenesete priporočene zemljevide.
– <My eBike (Moje električno kolo)> – nastavitve
električnega kolesa:
Števce, kot so dnevno prevoženi kilometri in povprečne
vrednosti, lahko samodejno ali ročno nastavite na „0“ oz.
ponastavite domet. Vrednost obsega kolesa, ki jo je
nastavil proizvajalec, lahko spremenite za ±5 %. Če je
vaše električno kolo opremljeno s sistemom eShift, lahko
tu nastavite tudi sistem eShift. Prodajalec kolesa lahko
termin servisa določi na podlagi časa delovanja in/ali
časovnega obdobja. Na strani s komponentami
električnega kolesa so za vsako komponento prikazani
serijska številka, različica strojne opreme, različica
programske opreme in drugi identifikacijski podatki
posameznih komponent.
– <Screen Management (Upravljanje zaslona)>
Pod to menijsko točko lahko prilagodite prikaze in
vsebino ploščic glede na lastne potrebe.
– <Connections (Povezave)>
Tu lahko nastavite povezave Bluetooth® in povezave z
brezžičnim omrežjem
– <My Profile (Moj profil)>
Tu lahko vnesete ali prilagodite podatke trenutnega
uporabnika.
– <System Settings (Sistemske nastavitve)>
Izbirate lahko med prikazom hitrosti in razdalje v
kilometrih ali miljah in med 12 ali 24-urnim prikazom časa
ter izberete čas, časovni pas, datum ter želeni jezik.
Računalnik Nyon lahko ponastavite na tovarniške
nastavitve, zaženete posodobitev programske opreme
(če je na voljo) in izberete črn ali bel dizajn.
– <Information (Informacije)>
Obvestila o pogosto zastavljenih vprašanjih, certifikatih,
kontaktnih podatkih, informacijah o licencah.
Podrobnejši opis posameznih parametrov je na voljo v
spletnih navodilih za uporabo www.Bosch-eBike.com.

<Map Screen (Prikaz zemljevidov)>
Navigacija poteka na podlagi zemljevidov, ki temeljijo na
projektu Open Street Map (OSM).
Ko vklopite računalnik Nyon, začne naprava iskati satelite za
sprejem signala GPS. Ko je najdenih dovolj satelitov, se
točka položaja obarva s sive na modro. Iskanje satelitov
lahko v neugodnih vremenskih pogojih ali pri neugodnih
lokacijah traja nekoliko dlje. Če Nyon dalj časa ne najde
satelitov, ga zaženite na novo.
Prvo iskanje satelitov lahko traja več minut.
Za najtočnejšo opredelitev položaja mora prvo iskanje
satelitov potekati na prostem. Tudi če je lokacija bila
opredeljena, je najbolje, da se nekaj minut ne premikate.
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Ko Nyon opredeli vaš položaj, bo prikazan na zemljevidu. Za
povečanje odseka zemljevida se zaslona na dotik dotaknite z
dvema prstoma in ju razprite. Za pomanjšanje odseka
zemljevida povlecite prsta skupaj. Za pomikanje po
zemljevidu preprosto povlecite zemljevid z obema prstoma.
Za izbiro cilja cilj na zemljevidu pridržite s prstom.

n3

n1

n4
n5

n6

n7
n8

n9

n10

n3

Polje za vnos <Destination (Cilj)>
Vnesite naslov cilja ali točko zanimanja (POI) (npr.
restavracijo). Na podlagi vnosa bodo prikazani vsi
možni naslovi, oddaljeni do 100 km.
n4 Gumb <Home (Domov)>
Z izbiro tega gumba izberete vožnjo do doma.A)
n5 Gumb <Work (Delo)>
Z izbiro tega gumba izberete vožnjo do delovnega
mesta.A)
n6 Gumb <Locations (Lokacije)>
Z izbiro tega gumba lahko dostopate do svojih
shranjenih lokacij, sinhroniziranih z aplikacijo ali
portalom.
n7 Gumb <Routes (Poti)>
Prikazane bodo poti, ki so bile shranjene na portalu in
nato sinhronizirane.
n8 Gumb <POI (Točke zanimanja)>
Z izbiro tega gumba najdete splošno zanimive cilje,
kot so npr. restavracije in trgovine.
n9 Gumb <Map Settings (Nastavitve zemljevidov)>
Z izbiro tega gumba lahko prilagodite pogled
zemljevidov ali upravljate zemljevide.
n10 <Recent Destinations (Zadnji cilji)>
Tu so navedene zadnje poti in lokacije.

n2

n1
n2

Iskanje za navigacijo
Navigacijske funkcije
V navigacijskih funkcijah n2 lahko cilje izberete tako,
da jih dosežete s trenutno napolnjenostjo
akumulatorske baterije.
Ko navigacija poteka, uporabnik prejema podatke o
tem, ali lahko s trenutnim načinom podpore in
trenutno napolnjenostjo akumulatorske baterije
električnega kolesa doseže svoj cilj.

Krog okoli trenutne lokacije prikazuje razdaljo, ki jo
lahko glede na nastavljeno raven podpore in teren
prevozite s trenutno napolnjenostjo akumulatorske
baterije. Če spremenite raven podpore, se krog
ustrezno prilagodi.
Ko izberete iskanje za navigacijo n1, se prikaže naslednji
meni:

A) Podatki iz aplikacije in s portala so preneseni in prikazani.

Ko vnesete cilj, se najprej prikaže najhitrejša pot (<Fast
(Hitro)>). Poleg tega lahko izberete tudi najlepšo pot
(<Scenic (Lepo)>) ali pot za gorsko kolesarjenje (<MTB
(Gorsko kolesarjenje)>). Poleg tega lahko izberete vožnjo
domov (če ste vnesli domači naslov na portalu) ali enega od
zadnjih ciljev ali pobrskate po shranjenih lokacijah in poteh.
Preostali domet akumulatorske baterije se izračuna in
prikaže ob upoštevanju topografskih danosti. Izračun
topografskega dometa je omejen na največ 100 km.
Poti GPX, ki jih uvozite ali načrtujete prek spletnega portala,
se prek povezave Bluetooth® ali brezžičnega omrežja
prenesejo na vaš Nyon. Te poti lahko po potrebi odprete. Če
Bosch eBike Systems
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ste v bližini poti, vas sistem lahko vodi do začetne točke ali
pa z navigacijo začnete s trenutnega mesta.
Pri temperaturah pod 0 °C je treba upoštevati večja
odstopanja pri meritvi nadmorske višine.

i

Navigacija v teku
Naslednja slika prikazuje primer navigacije v teku z razlago
prikazanih simbolov.

n

n11
n12

<Trip Distance (Prevožena pot)>
Prikaz prevožene poti
<Trip Time (Čas vožnje)>
Prikaz trajanja vožnje
<Avg. Speed (Povprečna hitrost)>
Prikaz povprečne hitrosti
<Altitude (Nadmorska višina)>
Prikaz nadmorske višine

m

o

<Analysis Screen (Prikaz vrednotenja)>

n13

p
n14
n15
n16

n19
n18
n17
n11
n12
n13
n14
n15
n16
n17
n18
n19

q

Oddaljenost od cilja
Čas prihoda
Cilj
Trenutni položaj
Prikaz dometa baterije
Prekinitev navigacije v teku
Odprtje in zaprtje razdelka (nazaj na iskanje)
Preklop med pogledom 2D in 3D
Centriranje pogleda (nazaj na trenutni položaj)

s

p
q
r

<Trip Data Screen (Prikaz podatkov o vožnji)>

s

Za vključitev prednastavljenih prikazov ali ustvarjanje novih
na prikazu stanja izberite gumb Prilagodi s9. V spodnji vrstici
lahko izbirate med 4 ikonami za prilagoditev.
Funkcijo lahko po želji zaženete tudi prek <Settings
(Nastavitve)> → <Screens (Prikazi)>.

m
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<Riding Mode Usage (Uporaba načinov vožnje)>
Prikaz uporabe različnih načinov vožnje
<Max. Speed (Najv. hitrost)>
Prikaz največje hitrosti
<Ascent (Vzpon)>
Prikaz naklona
<Avg. Power (Povpr. zmogljivost)>
Prikaz razmerja med vožnjo brez podpore motorja in z
njo

Ustvarjanje lastnih prikazov

i

n

r

o

Na voljo so naslednje možnosti:
– Premik prikazov
– Ustvarjanje novih prikazov
– Brisanje prikazov
– Dodajanje prednastavljenih prikazov
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<Fitness Screen (Prikaz telesne
pripravljenosti)> (prednastavljen prikaz)

w
x
y

<Altitude Graph (Višinski profil)>
Prikaz višinskega profila
<Max. Slope (Najv. naklon)>
Prikaz največjega naklona
<Ascent (Vzpon)>
Prikaz razlike v nadmorski višini

<Basic Screen (Osnovni prikaz)>
(prednastavljen prikaz)

t

u
i
r

v
m

t
u
r
v

<My Power (Moja zmogljivost)>
Prikaz vožnje brez podpore motorja
<Cadence (Frekvenca poganjanja)>
Prikaz frekvence poganjanja
<Heart Rate (Srčni utrip)>
Prikaz srčnega utripa
<Calories (Kalorije)>
Prikaz porabljenih kilokalorij

a

i

<eMTB Screen (Prikaz eMTB)> (prednastavljen
prikaz)

m
a

<Trip Distance (Prevožena pot)>
Prikaz prevožene poti
<Trip Time (Čas vožnje)>
Prikaz trajanja vožnje
<Avg. Speed (Povprečna hitrost)>
Prikaz povprečne hitrosti

<Quick Menu (Hitri meni)>

r

x

o

y

w

r
o

<Slope (Naklon)>
Prikaz naklona
<Altitude (Nadmorska višina)>
Prikaz nadmorske višine

Bosch eBike Systems

V hitrem meniju so prikazane izbrane nastavitve, ki jih je
mogoče spremeniti tudi med vožnjo.
Dostop do hitrega menija je mogoč z izbirno tipko (11). S
tipkama < (14) in > (10) se lahko pomikate med podmeniji.
Točke v podmenijih izberete s pritiskom na tipko + (15) ali –
(12).
Prek <Status Screen (Prikaz stanja)> ne morete
odpreti <Quick Menu (Hitri meni)>.
Prek <Quick Menu (Hitri meni)> lahko odprete naslednje
podmenije:
– <Trip Data (Podatki o vožnji)>
Prek tega podmenija lahko ponastavite vse podatke o do
tedaj opravljeni poti na nič.
– <Select Destination (Izbira cilja)>
Prek tega podmenija lahko shranite svojo trenutno
lokacijo ali začnete navigacijo domov.
– <Map Zoom (Povečanje zemljevida)>
Prek tega podmenija lahko povečate ali pomanjšate odsek
zemljevida.
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– <Brightness (Svetlost)>
Prek tega podmenija lahko izbirate med različnimi
stopnjami svetlosti: 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | Samod.
– <Design (Barvna shema)>
Prek tega podmenija lahko izbirate med svetlim in temnim
ozadjem.
– <eShift> (opcijsko)
Prek tega podmenija lahko nastavite frekvenco
poganjanja.
– <Custom Riding Modes (Osebni načini vožnje)>
(napredna funkcija, na voljo v trgovinah App Store in
Google Play Store)
Prek tega podmenija lahko izbirate med posameznimi
načini vožnje.
– <Quick Menu (Hitri meni)>
Prek tega podmenija lahko spet zapustite <Quick Menu
(Hitri meni)>.
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Prikaz kode napake
Komponente sistema eBike se ves čas samodejno
preverjajo. V primeru napake se na računalniku prikaže
ustrezna koda napake.

Pogon se glede na vrsto napake po potrebi samodejno
izklopi. Kljub temu je mogoče vedno nadaljevati vožnjo brez
podpore pogona. Pred nadaljnjimi vožnjami je treba
električno kolo preveriti.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Koda

Vzrok

Ukrepi

410

Ena ali več tipk računalnika je blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

414

Težava pri povezovanju upravljalne enote Poskrbite za pregled priključkov in povezav

418

Ena ali več tipk upravljalne enote je
blokiranih.

Preverite, ali so tipke zataknjene, npr. zaradi vdora umazanije.
Tipke po potrebi očistite.

419

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

422

Težava s povezavo pogonske enote

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

423

Težava s povezavo akumulatorske baterije Poskrbite za pregled priključkov in povezav
električnega kolesa

424

Napaka v komunikaciji med
komponentami

Poskrbite za pregled priključkov in povezav

426

Notranja napaka prekoračitve časa

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles. Ko je
prisotna ta napaka, v meniju osnovnih nastavitev ni mogoče
odpreti in nastaviti obsega pnevmatik.

430

Notranja akumulatorska baterija
računalnika je prazna (ne pri BUI350)

Napolnite računalnik (v nosilcu ali prek USB-priključka)

431

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

440

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

450

Notranja napaka programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

460

Napaka na USB-priključka

Odstranite kabel iz USB-priključka na računalniku. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

490

Notranja napaka računalnika

Poskrbite za pregled računalnika

500

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

502

Napaka luči na kolesu

Preverite luč in pripadajoče kable. Ponovno zaženite sistem. Če je
težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

503

Napaka senzorja hitrosti

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

504

Zaznana je bila napaka signala hitrosti.

Preverite položaj magneta na naperi in ga po potrebi popravite.
Preverite, ali je prišlo do napake (Tuning). Podpora za pogon se
zmanjša.

510

Notranja napaka senzorja

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

511

Notranja napaka pogonske enote

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

530

Napaka akumulatorske baterije

Izklopite električno kolo, odstranite akumulatorsko baterijo
električnega kolesa in jo ponovno vstavite. Ponovno zaženite
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Koda

Vzrok

Ukrepi
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

531

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

540

Napaka temperature

Električno kolo je zunaj dovoljenega temperaturnega območja.
Izklopite sistem eBike, da pogonsko enoto ohladite ali segrejete na
dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

550

Zaznan je bil nedovoljen porabnik.

Odstranite porabnik. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

580

Napaka različice programske opreme

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

591

Napaka pri preverjanju pristnosti

Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

592

Nezdružljiva komponenta

Namestite združljiv prikazovalnik. Če je težava še vedno prisotna,
se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

593

Napaka pri konfiguraciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

595, 596

Napaka v komunikaciji

Preverite električno napeljavo do menjalnika in ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

602

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

603

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

605

Napaka temperature akumulatorske
baterije

Akumulatorska baterija je zunaj dovoljenega temperaturnega
območja. Izklopite sistem eBike, da akumulatorsko baterijo
ohladite ali segrejete na dovoljeno temperaturo. Ponovno zaženite
sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na svojega
trgovca Boschevih električnih koles.

606

Zunanja napaka akumulatorske baterije

Preverite ožičenje. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno
prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih
koles.

610

Napaka napetosti akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

620

Napaka polnilnika

Zamenjajte polnilnik. Obrnite se na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

640

Notranja napaka akumulatorske baterije

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

655

Večkratna napaka akumulatorske baterije Izklopite sistem eBike. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo
ponovno namestite. Ponovno zaženite sistem. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

656

Napaka različice programske opreme

Obrnite se na svojega trgovca za Boschev sistem eBike,
da bo posodobil programsko opremo.

7xx

Napaka pri komponentah drugih
proizvajalcev

Upoštevajte navedbe v navodilih za uporabo proizvajalca
komponente.

800

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.
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810

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

820

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
sprednjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

821 ... 826

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
sprednjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
830

Napaka v povezavi s senzorjem hitrosti
zadnjega kolesa

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

831
833 ... 835

Nemogoči signali na senzorju hitrosti
zadnjega kolesa

Ponovno zaženite sistem in opravite preizkusno vožnjo, ki naj traja
vsaj 2 minuti. Opozorilna lučka ABS mora ugasniti. Če je težava še
vedno prisotna, se obrnite na svojega trgovca Boschevih
električnih koles.

Plošča senzorja morda ni prisotna, je
pokvarjena ali napačno nameščena; velika
razlika v premeru pnevmatike med
sprednjim in zadnjim kolesom; ekstremni
pogoji vožnje, npr. vožnja po zadnjem
kolesu
840

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

850

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

860, 861

Napaka v napajanju

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

870, 871
880
883 ... 885

Napaka v komunikaciji

Ponovno zaženite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se
obrnite na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

889

Notranja napaka sistema ABS

Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.

890

Opozorilna lučka je pokvarjena ali manjka; Obrnite se na svojega trgovca Boschevih električnih koles.
sistem ABS morda ne deluje.

ni
prikaza

Notranja napaka računalnika

Bosch eBike Systems

Ponovno zaženite sistem eBike tako, da ga izklopite in ponovno
vklopite.
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Vzdrževanje in servisiranje
u

Izklopite računalnik, kadar izvajate čistilna,
vzdrževalna ali servisna dela na držalu ali računalniku.
Samo tako boste preprečili nepravilno delovanje/napake.

Vzdrževanje in čiščenje
Vseh komponent ni dovoljeno čistiti z vodo pod tlakom.
Poskrbite, da bo prikazovalnik računalnika vedno čist. Če je
prikazovalnik umazan, lahko pride do napačnega
prepoznavanja svetlosti.
Za čiščenje računalnika uporabljajte mehko krpo, ki ste jo
navlažili z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Vsaj enkrat letno opravite tehnični pregled sistema eBike
(npr. mehanski deli, stanje sistemske programske opreme).
Poleg tega lahko prodajalec kolesa termin servisa določi na
podlagi časa delovanja in/ali časovnega obdobja. V tem
primeru računalnik po vsakem vklopu prikaže datum termina
za servis.
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec
koles.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji o sistemu eBike in njegovih komponentah
se obrnite na pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Transport
u

Če električnega kolesa ne prevažate v avtomobilu,
ampak npr. na prtljažniku za kolo, snemite računalnik
in akumulatorsko baterijo, da tako preprečite
poškodbe.

Odlaganje
Pogonsko enoto, računalnik z upravljalno
enoto, akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti,
pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno
recikliranje.
Električnih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
Neuporabne komponente Boschevega električnega kolesa
oddajte pooblaščenemu prodajalcu koles.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
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Drive Units
BDU310 | BDU350 | BDU365

cs Původní návod k obsluze
sk Pôvodný návod na obsluhu
sl Originalna navodila za uporabo

Active Line/Active Line Plus/Performance Line
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Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Neprovádějte žádná opatření, která ovlivňují, zejména
zvyšují, výkon nebo maximální rychlost pohonu
s podporou. Mohli byste tím ohrozit sebe i ostatní a na
veřejném prostoru byste se tím případně pohybovali
nezákonným způsobem.
u Neprovádějte na systému eBike žádné změny ani na
něj nemontujte další výrobky, které by byly schopné
zvýšit výkonnost systému eBike. Zpravidla se tím zkrátí
životnost systému a riskujete poškození pohonné
jednotky a kola. Kromě toho hrozí nebezpečí, že ztratíte
u zakoupeného kola nárok na záruku a odpovědnost za
vady. Při neodborném zacházení se systémem navíc
ohrožujete svou bezpečnost i bezpečnost ostatních
účastníků silničního provozu a riskujete tím v případě
nehod způsobených touto manipulací vysoké náklady
v důsledku osobní odpovědnosti, a případně dokonce
i nebezpečí trestněprávního stíhání.
u Pohonnou jednotku sami neotevírejte. Pohonnou
jednotku smí opravovat pouze kvalifikovaný odborný
personál při použití originálních náhradních dílů. Tím
je zaručeno, že bude zachována bezpečnost pohonné
jednotky. Při neoprávněném otevření pohonné jednotky
zaniká nárok na záruku.
u Všechny součásti namontované na pohonné jednotce
a všechny ostatní součásti pohonu eBike (např.
řetězové kolo, upevnění řetězového kola, pedály) se
smí vyměňovat pouze za součásti stejné konstrukce
nebo za součásti schválené výrobcem jízdního kola
speciálně pro váš systém eBike. Pohonná jednotka je
tak chráněná před přetížením a poškozením.
u Vyjměte ze systému eBike akumulátor, než na
systému eBike začnete provádět jakékoli práce (např.
servisní prohlídku, opravu, montáž, údržbu, práce na
řetěze), než ho budete přepravovat autem či letadlem
nebo ho uložíte. Při neúmyslné aktivaci systému eBike
hrozí nebezpečí poranění.
u Systém eBike se může zapnout, pokud vedete
elektrokolo dozadu nebo když se pedály točí dozadu.
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
u Když je zapnutá pomoc při vedení, mohou se zároveň
otáčet pedály. Pří aktivované pomoci při vedení dbejte
Bosch eBike Systems

u

u

u
u

na to, abyste měli nohy v dostatečné vzdálenosti od
otáčejících se pedálů. Hrozí nebezpečí poranění.
Díly pohonu mohou za extrémních
podmínek, jako je např. trvale vysoké
zatížení při nízké rychlosti při jízdě do kopce
nebo se zátěží, dosahovat teplot >60 °C.
Nedotýkejte se po jízdě nechráněnýma rukama nebo
nohama krytu pohonné jednotky. Za extrémních
podmínek, jako je dlouhodobě vysoký točivý moment při
nízké rychlosti jízdy nebo při jízdě do kopce či se zátěží,
může mít kryt velmi vysokou teplotu.
Na teploty, kterých může dosáhnout kryt Drive Unit, mají
vliv následující faktory:
– teplota prostředí
– profil jízdy (trasa/stoupání)
– doba jízdy
– režimy podpory
– chování uživatele (vlastní výkon)
– celková hmotnost (cyklisty, systému eBike, zavazadel)
– kryt motoru pohonné jednotky
– schopnost rámu jízdního kola odvádět teplo
– typ pohonné jednotky a druh řazení
Používejte pouze originální akumulátory Bosch, které
jsou výrobcem schválené pro váš systém eBike. Při
používání jiných akumulátorů může dojít k poranění
a hrozí nebezpečí požáru. Při používání jiných
akumulátorů nepřebírá firma Bosch záruku ani
odpovědnost.
Dodržujte všechny národní předpisy pro registraci
a používání elektrokola.
Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.

Upozornění ohledně ochrany dat
Při připojení systému eBike k Bosch DiagnosticTool se za
účelem zlepšování výrobků přenášejí data týkající se
používání pohonné jednotky Bosch eBike (mj. spotřeba
energie, teplota atd.) do Bosch eBike Systems (Robert
Bosch GmbH). Bližší informace naleznete na webových
stránkách Bosch eBike www.bosch-ebike.com.
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Čeština – 2
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
(1) Pohonná jednotka
(2) Senzor rychlosti
(3) Magnet senzoru rychlosti na paprsku kola
(4) Senzor rychlosti (úzký)A)
(5) MagnetB)

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Pohonná jednotka je určená výhradně k pohonu vašeho
elektrokola a nesmí se používat pro jiné účely.
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.

A) Může být odlišný tvar senzoru a odlišná montážní poloha
B) Může být odlišná montážní poloha

Zobrazené součásti
Jednotlivá vyobrazení v tomto návodu k použití se mohou
v závislosti na vybavení vašeho elektrokola nepatrně lišit od
skutečného provedení.

Technické údaje
Pohonná jednotka

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

BDU310

BDU350

BDU365

W

250

250

250

Točivý moment pohonu max.

Nm

40

50

65

Jmenovité napětí

V=

36

36

36

Provozní teplota

°C

−5 až +40

−5 až +40

−5 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

+10 až +40

+10 až +40

IP 54

IP 54

IP 54

2,9

3,2

3,2

Kód výrobku
Jmenovitý trvalý výkon

Stupeň krytí
Hmotnost, cca

kg

Systém Bosch eBike používá FreeRTOS (viz http://www.freertos.org).

Osvětlení jízdního kolaA)
Napětí ccaB)

V=

12

– Přední světlo

W

17,4

– Zadní světlo

W

0,6

Maximální výkon

A) V závislosti na zákonných předpisech není možné u všech provedení pro jednotlivé země pomocí akumulátoru systému eBike.
B) Při výměně žárovek dbejte na to, aby byly žárovky kompatibilní se systémem eBike Bosch (informujte se u svého prodejce jízdního kola)
a aby souhlasilo uvedené napětí. Smí se vyměňovat pouze žárovky se stejným napětím.
Nesprávně namontované žárovky se mohou zničit!

Montáž
Nasazení a vyjmutí akumulátoru
Pro nasazení akumulátoru systému eBike do systému eBike
a pro jeho vyjmutí si přečtěte a dodržujte návod k použití
akumulátoru.

Kontrola senzoru rychlosti (viz obrázek A)
Speedsensor (standard)
Senzor rychlosti (2) a příslušný magnet na paprsku kola (3)
musí být namontované tak, aby se magnet při otočení kola
pohyboval ve vzdálenosti minimálně 5 mm a maximálně
17 mm od senzoru rychlosti.
Upozornění: Pokud je vzdálenost mezi senzorem rychlosti
(2) a magnetem na paprsku kola (3) příliš malá nebo příliš
velká nebo pokud není senzor rychlosti (2) správně
0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

připojený, nefunguje ukazatel tachometru a pohon eBike
pracuje v nouzovém programu.
V tom případě povolte šroub magnetu na paprsku kola (3)
a magnet upevněte na paprsku tak, aby míjel značku na
senzoru rychlosti ve správné vzdálenosti. Pokud se ani poté
na ukazateli tachometru nezobrazí rychlost, obraťte se
prosím na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) a příslušný magnet (5) jsou
namontované z výroby tak, aby se magnet při otáčení kola
pohyboval ve vzdálenosti minimálně 2 mm a maximálně
8 mm od senzoru rychlosti.
Při konstrukčních změnách musí být dodržená správná
vzdálenost mezi magnetem a senzorem (viz obrázek A).
Upozornění: Při montáži a demontáži zadního kola dbejte na
to, abyste nepoškodili senzor nebo držák senzoru.
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Čeština – 3

Provoz
Uvedení do provozu
Předpoklady
Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné
následující předpoklady:
– Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor (viz návod
k použití akumulátoru).
– Palubní počítač je správně nasazený v držáku (viz návod
k použití palubního počítače).
– Senzor rychlosti je správně připojený (viz „Kontrola
senzoru rychlosti (viz obrázek A)“, Stránka Čeština – 2).
Zapnutí/vypnutí systému eBike
Pro zapnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Pokud je palubní počítač při nasazení do držáku již
zapnutý, systém eBike se aktivuje automaticky.
– S nasazeným palubním počítačem a nasazeným
akumulátorem eBike jednou krátce stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí palubního počítače.
– S nasazeným palubním počítačem stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí akumulátoru eBike (můžou existovat
specifická řešení jednotlivých výrobců jízdních kol,
u kterých není možný přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru).
Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě funkce
pomoci při vedení, Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení).
Výkon motoru se řídí podle úrovně podpory nastavené
v palubním počítači.
Jakmile v normálním režimu přestanete šlapat nebo jakmile
dosáhnete rychlosti 25 km/h, podpora pohonem eBike se
vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
začnete šlapat a rychlost je nižší než 25 km/h.

Upozornění: U některých provedení je možné, že je úroveň
podpory přednastavená a nelze ji změnit. Je také možné, že
je na výběr menší počet úrovní podpory, než je zde uvedeno.
Maximálně jsou k dispozici následující úrovně podpory:
– OFF: Pomocný motor je vypnutý, elektrokolo se stejně
jako normální jízdní kolo pohání pouze šlapáním. Při této
úrovni podpory nelze aktivovat pomoc při vedení.
– ECO: Účinná podpora při maximální efektivitě, pro
maximální dojezd.
– TOUR: Rovnoměrná podpora, pro trasy s dlouhým
dojezdem.
– SPORT/eMTB:
SPORT: Silná podpora, pro sportovní jízdu na hornatých
trasách a pro městský provoz.
eMTB: Optimální podpora v každém terénu, sportovní
jízda, zlepšená dynamika, maximální výkon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnými jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Případně může být nutná aktualizace softwaru.)
– TURBO: Maximální podpora až do vysokých frekvencí
šlapání, pro sportovní jízdu.
Vyžádaný výkon motoru se zobrazí na displeji palubního
počítače. Maximální výkon motoru závisí na zvolené úrovni
podpory.

Pro vypnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače.
– Vypněte akumulátor eBike tlačítkem zapnutí/vypnutí
akumulátoru. (Mohou existovat řešení výrobců jízdních
kol, u kterých není přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru.)
– Vyjměte palubní počítač z držáku.
Pokud se elektrokolo přibližně 10 min nepohybuje
a nestisknete žádné tlačítko na palubním počítači, systém
eBike se z důvodu úspory energie automaticky vypne.

eShift (volitelné)
eShift znamená zapojení elektronických řadicích systémů do
systému eBike. Součásti eShift jsou výrobcem elektricky
spojené s pohonnou jednotkou. Ovládání elektronických
řadicích systémů je popsané v samostatném návodu
k použití.

Nastavení úrovně podpory
Na palubním počítači můžete nastavit, jak silně vám bude
pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň podpory lze
kdykoli změnit, i během jízdy.

Bosch eBike Systems
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Čeština – 4
Faktor podpory A)

Úroveň podpory
Active Line
(BDU310)

Active Line Plus
(BDU350)

Performance Line
(BDU365)

ECO

40 %

40 %

55 %

TOUR

100 %

100 %

120 %

SPORT/eMTB

150 %

180 %

200 %/dynamickýB)

TURBO

250 %

270 %

300 %

A) Faktor podpory se může u jednotlivých provedení lišit.
B) Stupeň podpory dynamicky progresivní mezi režimem TOUR a TURBO

Pohon eBike se automaticky vypne při rychlostech vyšších
než 25 km/h. Pokud rychlost klesne pod 25 km/h, pohon se
automaticky zase zapne.
Výjimka platí pro funkci pomoci při vedení, při které lze
s elektrokolem popojíždět bez šlapání s minimální rychlostí.
Při použití pomoci při vedení se zároveň mohou otáčet
pedály.
S elektrokolem můžete kdykoli jet také bez podpory jako
s normálním jízdním kolem, když buď systém eBike vypnete,
nebo nastavíte úroveň podpory na OFF (vypnuto). Totéž
platí při vybitém akumulátoru.

Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení
Pomoc při vedení vám může usnadnit vedení elektrokola.
Rychlost při této funkci závisí na zařazeném převodovém
stupni a může být maximálně 6 km/h. Čím je zvolený
převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u funkce pomoci
při vedení (při plném výkonu).
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
Pro aktivaci pomoci při vedení krátce stiskněte tlačítko
WALK na palubním počítači. Po aktivaci stiskněte během 3 s
tlačítko + a držte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.
Upozornění: Pomoc při vedení nelze aktivovat při úrovni
podpory OFF.

Souhra systému eBike s řazením
Také s pohonem eBike byste měli používat řazení jako
u normálního jízdního kola (řiďte se návodem k použití svého
systému eBike).
Nezávisle na druhu převodu je vhodné během řazení krátce
přerušit šlapání. Tím se usnadní řazení a sníží se opotřebení
pohonného ústrojí.
Zvolením správného převodového stupně můžete při
vynaložení stejné síly zvýšit rychlost a prodloužit dojezd.

Pomoc při vedení se vypne, jakmile nastane jedna
z následujících skutečností:
– uvolníte tlačítko +,
– kola elektrokola se zablokují (např. zabrzděním nebo
nárazem na překážku),
– rychlost překročí 6 km/h.
Funkce pomoci při vedení podléhá specifickým předpisům
jednotlivých zemí, a může se proto od výše uvedeného
popisu lišit nebo být deaktivovaná.

Získávání prvních zkušeností
Doporučujeme získávat první zkušenosti s elektrokolem
mimo frekventované cesty.
Vyzkoušejte si různé úrovně podpory. Začněte s nejnižší
úrovní podpory. Jakmile získáte jistotu, můžete se
s elektrokolem vydat do provozu jako s každým jízdním
kolem.
Než se vydáte na delší, náročné cesty, vyzkoušejte si dojezd
svého systému eBike v různých podmínkách.

Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola
U provedení, u kterého je jízdní světlo napájené pomocí
systému eBike, lze na palubním počítači zapínat a vypínat
zároveň přední a zadní světlo.
Vždy než vyjedete, zkontrolujte, zda správně funguje
osvětlení jízdního kola.

Vlivy na dojezd

Upozornění k jízdě se systémem
eBike
Kdy pracuje pohon eBike?
Pohon eBike vám poskytuje podporu při jízdě, když šlapete.
Bez šlapání podpora nefunguje. Výkon motoru vždy závisí na
síle vynaložené při šlapání.
Pokud vynakládáte méně síly, bude podpora menší, než když
vynakládáte větší sílu. To platí nezávisle na úrovni podpory.

0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

Dojezd ovlivňuje velké množství faktorů, například:
– úroveň podpory,
– rychlost,
– řazení převodů,
– druh pneumatik a tlak v pneumatikách,
– stáří a stav akumulátoru,
– profil trasy (stoupání) a vlastnosti cesty (povrch
vozovky),
– protivítr a teplota prostředí,
– hmotnost elektrokola, cyklisty a zavazadel.
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Čeština – 5
Proto nelze před začátkem jízdy a během ní přesně
předpovědět dojezd. Všeobecně ale platí:
– Při stejné úrovni podpory pohonu eBike: Čím menší sílu
musíte vynaložit, abyste dosáhli určitou rychlost (např.
díky optimálnímu používání převodů), tím méně energie
spotřebuje pohon eBike a tím delší bude dojezd na jedno
nabití akumulátoru.
– Čím vyšší je zvolená úroveň podpory při jinak stejných
podmínkách, tím je dojezd kratší.

akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.
Změny vyhrazeny.

Šetrné zacházení se systémem eBike
Dodržujte provozní a skladovací teploty součástí systému
eBike. Pohonnou jednotku, palubní počítač a akumulátor
chraňte před extrémními teplotami (např. vlivem
intenzivního slunečního záření bez současného větrání).
Vlivem extrémních teplot může dojít k poškození součásti
(zejména akumulátoru).
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.

Údržba a servis
Údržba a čištění
Při výměně žárovek dbejte na to, aby byly žárovky
kompatibilní se systémem eBike Bosch (informujte se
u svého prodejce jízdního kola) a aby souhlasilo uvedené
napětí. Smí se vyměňovat pouze žárovky se stejným
napětím.
Žádné součásti včetně pohonné jednotky se nesmí
ponořovat do vody nebo čistit tlakovou vodou.
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
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Slovenčina – 1

Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Nevykonávajte opatrenia, ktoré ovplyvňujú, predovšetkým zvyšujú, výkon alebo maximálnu rýchlosť pohonu s podporou. Mohli by ste tým ohroziť seba i ostatných a na verejnom priestore by ste sa tým prípadne
pohybovali nezákonným spôsobom.
u Na vašom systéme eBike nevykonávajte v žiadnom
prípadne zmeny, ani neinštalujte žiadne ďalšie
produkty, ktoré by boli vhodné na zvýšenie výkonnosti vášho eBike. Spravidla tým znižujete životnosť systému a riskujete poškodenie pohonnej jednotky a bicykla.
Okrem toho hrozí nebezpečenstvo, že tým zaniknú nároky
na záruku a záručné podmienky na váš zakúpený bicykel.
Neodbornou manipuláciou so systémom ohrozujete svoju
bezpečnosť a tiež bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky a pri nehodách, ktoré súvisia s manipuláciou, riskujete vysoké náklady vyplývajúce z osobnej zodpovednosti a prípadne aj nebezpečenstvo trestného stíhania.
u Pohonnú jednotku nikdy sami neotvárajte. Pohonnú
jednotku smie opravovať len kvalifikovaný odborný
personál a len s použitím originálnych náhradných
dielov. Tým sa zaručí, že zostane zachovaná bezpečnosť
pohonnej jednotky. Pri neoprávnenom otvorení pohonnej
jednotky zaniká nárok na záruku.
u Všetky komponenty namontované na pohonnej
jednotke a všetky ostatné komponenty pohonu eBike
(napr. reťazové koleso, uloženie reťazového kolesa,
pedále) sa môžu vymeniť len za konštrukčne rovnaké
komponenty alebo za komponenty špeciálne
schválené výrobcom bicyklov pre váš eBike. Tým je pohonná jednotka chránená pred preťažením a poškodením.
u Pred začiatkom prác na eBike (napr. kontrola, oprava,
montáž, údržba, práca na reťazi atď.), pred jeho prepravou automobilom alebo lietadlom alebo pred jeho
uskladnením vyberte z eBike akumulátor. Pri neúmyselnej aktivácii systému eBike hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
u Systém eBike sa môže zapnúť, ak eBike presúvate
smerom dozadu alebo ak sa pedále otáčajú dozadu.
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
u Keď je zapnutá pomoc pri presune, môžu sa súčasne
otáčať aj pedále. Pri zapnutej pomoci pri presune dávaj-
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te pozor na to, aby boli vaše nohy dostatočne ďaleko od
otáčajúcich sa pedálov. Hrozí riziko poranenia.
Pri extrémnych podmienkach, ako napr.
trvalé vysoké krútiace momenty pri nízkych
rýchlostiach alebo jazda do kopca alebo so
záťažou, môže telo pohonu dosiahnuť teploty >60 °C.
Po jazde sa nedotýkajte nechránenými rukami alebo
nohami tela pohonnej jednotky. Pri extrémnych podmienkach, ako napr. trvalé vysoké krútiace momenty pri
nízkych rýchlostiach alebo jazda do kopca alebo so záťažou, môže telo dosiahnuť vysoké teploty.
Teploty, ktoré môžu vzniknúť na tele jednotky Drive Unit,
sú ovplyvnené týmito faktormi:
- teplota okolia
- profil jazdy (trasa/stúpanie)
- dĺžka jazdy
- režim podpory
- správanie sa používateľa (vlastný výkon)
- celková hmotnosť (jazdec, eBike, batožina)
- kryt motora pohonnej jednotky
- vlastnosti odvádzania tepla rámu bicykla
- typ pohonnej jednotky a typ radenia
Používajte len originálne akumulátory Bosch, ktoré
boli schválené výrobcom pre váš eBike. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť poranenie a nebezpečenstvo požiaru. Pri použití iných akumulátorov nepreberá
firma Bosch žiadnu zodpovednosť a záruku.
Dodržiavajte všetky národné predpisy o registrovaní
a používaní eBike.
Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia
a pokyny vo všetkých návodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj návod na obsluhu vášho eBike.

Ochrana osobných údajov
Pri pripojení eBike na Bosch DiagnosticTool sa kvôli zlepšeniu produktu prenášajú údaje o používaní pohonnej
jednotky Bosch (okrem iného spotreba energie, teplota
atď.) do Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Bližšie
informácie získate na internetovej stránke Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.
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Slovenčina – 2
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
(1) Pohonná jednotka
(2) Snímač rýchlosti
(3) Špicový magnet snímača rýchlosti
(4) Snímač rýchlosti (úzky)A)
(5) MagnetB)

Opis výrobku a výkonu
Používanie v súlade s určením
Pohonná jednotka je určená výlučne na pohon vášho eBike
a nesmie sa používať na iné účely.
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.

A) možný odlišný tvar snímača a montážna poloha
B) možná odlišná montážna poloha

Vyobrazené komponenty
Jednotlivé znázornenia v tomto návode na obsluhu sa môžu
v závislosti od výbavy vášho eBike nepatrne líšiť.

Technické údaje
Pohonná jednotka

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

BDU310

BDU350

BDU365

W

250

250

250

Krútiaci moment na pohone
max.

Nm

40

50

65

Menovité napätie

V=

36

36

36

Prevádzková teplota

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

Skladovacia teplota

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

IP 54

IP 54

IP 54

2,9

3,2

3,2

Kód výrobku
Trvalý menovitý výkon

Stupeň ochrany
Hmotnosť cca

kg

Systém Bosch eBike používa FreeRTOS (pozri http://www.freertos.org).

Osvetlenie bicyklaA)
Napätie ccaB)

V=

12

– predné svetlo

W

17,4

– zadné svetlo

W

0,6

Maximálny výkon

A) V závislosti od právnych predpisov nie je možné vo všetkých vyhotoveniach špecifických pre príslušnú krajinu cez akumulátor eBike
B) Pri výmene žiaroviek dbajte na to, aby žiarovky boli kompatibilné so systémom eBike (spýtajte sa vášho predajcu bicyklov) a aby sa zhodovali s uvedeným napätím. Žiarovky sa môžu vymieňať len za žiarovky s rovnakým napätím.
Nesprávne vložené žiarovky sa môžu zničiť!

Montáž
Vkladanie a vyberanie akumulátora
Pri vkladaní akumulátora eBike do eBike a jeho vyberaní si
prečítajte a dodržiavajte návod na používanie akumulátora.

Kontrola snímača rýchlosti (pozri obrázok A)
Speedsensor (standard)
Snímač rýchlosti (2) a príslušný špicový magnet (3) musia
byť namontované tak, aby sa špicový magnet pri otočení
kolesa pohyboval okolo snímača rýchlosti vo vzdialenosti
minimálne 5 mm a maximálne 17 mm.
Upozornenie: Ak je vzdialenosť medzi snímačom rýchlosti
(2) a špicovým magnetom (3) veľmi malá alebo veľmi veľká,
alebo ak nie je snímač rýchlosti (2) zapojený správne, zlyhá
indikátor tachometra, a pohon eBike pracuje v programe nú0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

dzovej prevádzky.
V takom prípade povoľte skrutku špicového magnetu (3)
a upevnite špicový magnet na špici tak, aby prechádzal okolo
označenia snímača rýchlosti v správnej vzdialenosti. Ak sa
ani potom nezobrazí žiadna rýchlosť na indikátore tachometra, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) a príslušný magnet (5) sú vo výrobe
namontované tak, aby magnet pri jednom otočení kolesa
prechádzal popri snímači rýchlosti vo vzdialenosti minimálne
2 mm a maximálne 8 mm.
Pri konštrukčných zmenách je nutné dodržať správnu
vzdialenosť medzi magnetom a snímačom (pozri obrázok A).
Upozornenie: Pri demontáži a montáži zadného kolesa dávajte pozor na to, aby ste nepoškodili snímač alebo držiak
snímača.
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Prevádzka

je možné, že je k dispozícii na výber menej úrovní podpory,
ako je tu uvedené.

Uvedenie do prevádzky

Maximálne sú k dispozícii nasledujúce úrovne podpory:
– OFF: podpora motora je vypnutá, eBike sa môže pohybovať ako normálny bicykel len šliapaním do pedálov. Pomoc pri presune nemožno na tejto úrovni podpory aktivovať.
– ECO: účinná podpora pri maximálnej efektívnosti, pre
maximálny dojazd
– TOUR: rovnomerná podpora, pre jazdy s veľkým dojazdom
– SPORT/eMTB:
SPORT: intenzívna podpora, pre športovú jazdu na horských trasách a v mestskej premávke
eMTB: optimálna podpora v každom teréne, športový rozjazd, lepšia dynamika, maximálna výkonnosť (eMTB k dispozícii len v kombinácii s pohonnými jednotkami BDU
250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Prípadne
môže byť potrebná aktualizácia softvéru.)
– TURBO: maximálna podpora až do vysokých frekvencií
šliapania, pre športovú jazdu
Vybraný výkon motora sa objaví na displeji palubného počítača. Maximálny výkon motora závisí od zvolenej úrovne
podpory.

Predpoklady
Systém eBike sa môže aktivovať len vtedy, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:
– Je vložený dostatočne nabitý akumulátor (pozri návod na
obsluhu akumulátora).
– Palubný počítač je správne vložený do držiaka (pozri
návod na obsluhu palubného počítača).
– Snímač rýchlosti je správne pripojený (pozri „Kontrola
snímača rýchlosti (pozri obrázok A)„,
Stránka Slovenčina – 2).
Zapnutie/vypnutie systému eBike
Na zapnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Ak je palubný počítač pri vložení do držiaka už zapnutý,
systém eBike sa automaticky aktivuje.
– Pri vloženom palubnom počítači a vloženom akumulátore
eBike stlačte raz krátko vypínač palubného počítača.
– Stlačte pri vloženom palubnom počítači vypínač akumulátora eBike (možné sú špecifické riešenia výrobcu bicyklov, ktoré neumožňujú prístup k vypínaču akumulátora;
pozri návod na obsluhu akumulátora).
Pohon sa aktivujte, hneď ako šliapnete do pedálov (okrem
funkcie pomoci pri presune, Zapnutie/vypnutie pomoci pri
presune). Výkon motora sa riadi podľa nastavenej úrovne
podpory na palubnom počítači.
Ak v normálnej prevádzke prestanete šliapať do pedálov
alebo dosiahnete rýchlosť 25 km/h, podpora pomocou pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automaticky,
hneď ako šliapnete do pedálov a rýchlosť je nižšia ako
25 km/h.
Na vypnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Stlačte vypínač palubného počítača.
– Vypnite akumulátor eBike jeho vypínačom (možné sú
riešenia výrobcov bicyklov, pri ktorých nie je prístup k vypínaču akumulátora; pozri návod na používanie akumulátora).
– Vyberte palubný počítač z držiaka.
Ak sa eBike nepohybuje približne 10 minút a na palubnom
počítači sa nestlačí žiadne tlačidlo, vypne sa systém eBike
automaticky kvôli úspore energie.

eShift (voliteľne)
Pod pojmom eShift sa rozumie začlenenie elektronického
spínacieho systému do systému eBike. Výrobca vytvoril
elektrické spojenie komponentov eShift s pohonnou jednotkou. Ovládanie elektronického spínacieho systému je opísané v samostatnom návode na obsluhu.

Nastavenie úrovne podpory
Na palubnom počítači môžete nastaviť, ako intenzívne vás
pohon eBike podporuje pri šliapaní. Úroveň podpory sa môže kedykoľvek, aj počas jazdy, zmeniť.
Upozornenie: V jednotlivých vyhotoveniach je možné, že je
úroveň podpory nastavená vopred a nemôže sa meniť. Tiež
Bosch eBike Systems
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Slovenčina – 4
Faktor podporyA)

Úroveň podpory
Active Line
(BDU310)

Active Line Plus
(BDU350)

Performance Line
(BDU365)

ECO

40 %

40 %

55 %

TOUR

100 %

100 %

120 %

SPORT/eMTB

150 %

180 %

200 %/dynamickyB)

TURBO

250 %

270 %

300 %

A) Faktor podpory sa môže pri jednotlivých vyhotoveniach odlišovať.
B) Úroveň podpory dynamicky-progresívne medzi režimom TOUR a TURBO

Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune
Funkcia pomoc pri presune vám môže uľahčiť presun eBike.
Rýchlosť v tejto funkcii závisí od zaradeného prevodového
stupňa a môže dosahovať maximálne 6 km/h. Čím menší je
zvolený prevodový stupeň, tým menšia je rýchlosť vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom výkone).
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Na aktivovanie pomoci pri presune krátko stlačte tlačidlo
WALK na vašom palubnom počítači. Po aktivovaní stlačte
v priebehu 3 s tlačidlo + a podržte ho stlačené. Zapne sa pohon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemožno pri úrovni podpory OFF aktivovať.
Pomoc pri presune sa vypne, hneď ako nastane jeden z nasledujúcich prípadov:
– Uvoľníte tlačidlo +
– Kolesá eBike sa zablokujú (napr. brzdami alebo nárazom
na prekážku),
– rýchlosť prekročí 6 km/h.
Fungovanie pomoci pri presune podlieha špecifickým predpisom danej krajiny, preto sa môže odlišovať od opisu uvedeného vyššie alebo môže byť deaktivované.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla
Vo vyhotovení, pri ktorom sa jazdné svetlo napája systémom
eBike, sa môže pomocou palubného počítača súčasne zapnúť a vypnúť predné a zadné svetlo.
Pred každou jazdou skontrolujte správne fungovanie
osvetlenia bicykla.

Pokyny pre jazdu so systémom
eBike
Kedy pracuje pohon eBike?
Pohon eBike vám poskytuje podporu pri jazde, keď šliapete
do pedálov. Bez šliapania do pedálov neprebieha žiadna
podpora. Výkon motora vždy závisí od sily vynaloženej pri
šliapaní.
Ak vynaložíte menej sily, bude podpora menšia, ako keď vynaložíte veľa sily. Toto platí nezávisle od úrovne podpory.
0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

Pohon eBike sa automaticky vypne pri prekročení rýchlosti
25 km/h. Ak klesne rýchlosť pod 25 km/h, pohon je automaticky znova k dispozícii.
Výnimka platí pre funkciu pomoci pri presune, pri ktorej sa
môže eBike presúvať nízkou rýchlosťou bez šliapania do pedálov. Pri používaní pomoci pri presune sa môžu súčasne
otáčať aj pedále.
Na eBike môžete kedykoľvek jazdiť aj bez podpory ako na
normálnom bicykli, a to tak, že vypnete systém eBike alebo
nastavíte úroveň podpory na OFF. To isté platí pri vybitom
akumulátore.

Súhra systému eBike so zaraďovaním
prevodových stupňov
Aj s pohonom eBike by ste mali používať zaraďovanie ako pri
bežnom bicykli (dodržiavajte pritom návod na používanie
vášho eBike).
Nezávisle od druhu radenia odporúčame počas zaraďovania
nakrátko prerušiť šliapanie do pedálov. Tým sa radenie uľahčí a zníži sa opotrebovanie hnacieho mechanizmu.
Voľbou správneho prevodového stupňa môžete pri rovnakej
vynaloženej sile zvýšiť rýchlosť a dojazd.

Získavanie prvých skúseností
Odporúčame získavať prvé skúsenosti s eBike mimo veľmi
frekventovaných ciest.
Vyskúšajte si rôzne úrovne podpory. Začnite s najnižšou
úrovňou podpory. Hneď ako sa cítite istí, môžete sa s eBike
zúčastniť cestnej premávky rovnako ako s každým bicyklom.
Predtým, ako si naplánujte dlhšie, náročnejšie jazdy, vyskúšajte si dojazd vášho eBike v rôznych podmienkach.

Vplyvy na dojazd
Dojazd ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad:
– úroveň podpory,
– rýchlosť,
– prevodové pomery,
– druh plášťa a tlak v pneumatike,
– vek a stav ošetrenia akumulátora,
– profil trasy (stúpania) a stav cesty (povrch vozovky),
– protivietor a teplota okolitého prostredia,
– hmotnosť eBike, vodiča a batožiny.
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Preto nie je možné presne predpovedať dojazd pred začiatkom jazdy alebo počas jazdy. Všeobecne však platí:
– Pri rovnakej úrovni podpory pohonu eBike: čím menšiu
silu musíte vynaložiť na dosiahnutie určitej rýchlosti (napr. optimálnym používaním preraďovania), tým menej
energie spotrebuje pohon eBike a tým väčší bude dojazd
na jedno nabitie akumulátora.
– Čím vyššia je zvolená úroveň podpory pri inak rovnakých
podmienkach, tým menší je dojazd.

vane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.
Už nepoužiteľné komponenty Bosch eBike odovzdajte autorizovanému predajcovi bicyklov.
Právo na zmeny je vyhradené.

Šetrné zaobchádzanie s eBike
Dodržiavajte prevádzkové a skladovacie teploty komponentov eBike. Chráňte pohonnú jednotku, palubný počítač
a akumulátor pre extrémnymi teplotami (napr. intenzívnym
slnečným žiarením bez súčasného vetrania). Komponenty
(predovšetkým akumulátor) sa môžu vplyvom vysokých teplôt poškodiť.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.

Údržba a servis
Údržba a čistenie
Pri výmene žiaroviek dbajte na to, aby žiarovky boli kompatibilné so systémom eBike (spýtajte sa vášho predajcu bicyklov) a aby sa zhodovali s uvedeným napätím. Žiarovky sa môžu vymieňať len za žiarovky s rovnakým napätím.
Žiadne komponenty vrátane pohonnej jednotky sa nesmú
ponoriť do vody alebo čistiť vysokotlakovým čističom.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom systému eBike a jeho
komponentov, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Likvidácia
Pohonná jednotka, palubný počítač vrát.
ovládacej jednotky, akumulátor, snímač rýchlosti, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať
na ekologickú recykláciu.
Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separoBosch eBike Systems
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Varnostna opozorila
Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude poškodbe.

u

Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
u Ne izvajajte ukrepov, ki bi vplivali na moč ali največjo
podprto hitrost pogona, posebej takšnih, ki bi jo
povečevali. S tem ogrožate sebe in druge ter se na javnih
površinah morebiti vozite nezakonito.
u Sistema eBike ne spreminjajte ter nanj ne nameščajte
dodatnih izdelkov za povečanje zmogljivosti sistema
eBike. S tem praviloma skrajšate življenjsko dobo
sistema in tvegate poškodbe pogonskega sistema ter
kolesa. Poleg tega obstaja nevarnost, da garancija za kolo
preneha veljati in s tem tudi pravica do uveljavljanja
garancijskih zahtevkov. Z nestrokovnim ravnanjem s
sistemom poleg tega ogrozite lastno varnost in varnost
drugih udeležencev v prometu ter v primeru nesreč, ki so
posledica spreminjanja sistema, tvegate visoke stroške za
odgovornost in celo kazenski pregon.
u Ne odpirajte pogonske enote. Popravil pogonske
enote se lahko lotijo le pooblaščeni strokovnjaki, ki pri
svojem delu uporabljajo originalne nadomestne dele.
To zagotavlja varnost pogonske enote. Če pogonsko
enoto odpre nepooblaščena oseba, garancija preneha
veljati.
u Vse komponente, nameščene na pogonski enoti, in
vse druge komponente pogona električnega kolesa
(npr. verižnik, ležišče verižnika in pedala) je
dovoljeno zamenjati zgolj s komponentami z enako
zasnovo ali komponentami, ki jih je za vaše električno
kolo odobril proizvajalec. To zagotavlja zaščito
pogonske enote pred preobremenitvami in poškodbami.
u Preden se lotite del (npr.: pregled, popravilo,
montaža, vzdrževanje, dela na verigi itd.) na
električnem kolesu, ga z avtom ali letalom
transportirate ali ga pospravite, odstranite
akumulatorsko baterijo. V primeru nenamernega vklopa
sistema eBike obstaja nevarnost poškodb.
u Sistem eBike se lahko vklopi, če električno kolo ali
pedala premikate vzvratno.
u Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
u Ko je pomoč pri potiskanju vklopljena, se sočasno
vrtita tudi pedala. Ko je pomoč pri potiskanju vklopljena,
bodite pozorni na to, da imate noge dovolj oddaljene od
vrtečih se pedalov. Obstaja nevarnost poškodb.

Bosch eBike Systems
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Deli pogona se lahko pod ekstremnimi
pogoji, kot je npr. neprekinjena visoka
obremenitev pri nizki hitrosti vožnje po
klancih in pod veliko obremenitvijo,
segrejejo na temperature >60 °C.
Po vožnji se z rokami ali nogami brez zaščite ne
dotikajte ohišja pogonske enote. Ohišje se lahko pod
ekstremnimi pogoji, kot so na primer trajni visoki vrtilni
momenti pri nizki hitrosti vožnje ali vožnja po klancu
navzgor oz. vožnja pod veliko obremenitvijo, zelo segreje.
Na temperature ohišja pogonske enote vplivajo naslednji
dejavniki:
– temperatura okolice
– način vožnje (ravnina/klanec)
– trajanje vožnje
– načini podpore
– način uporabe (lastno poganjanje)
– skupna teža (kolesar, električno kolo, prtljaga)
– pokrov motorja pogonske enote
– lastnosti hlajenja okvirja kolesa
– vrsta pogonske enote in način prestavljanja
Uporabljajte zgolj originalne Boscheve akumulatorske
baterije, ki jih je za vaše električno kolo odobril
proizvajalec. Uporaba drugih akumulatorskih baterij
lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara. Bosch v
primeru uporabe drugih akumulatorskih baterij ne
prevzema odgovornosti, garancija pa preneha veljati.
Upoštevajte vse nacionalne predpise glede
registracije in uporabe električnih koles.
Preberite in upoštevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo električnega kolesa.

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov
Ko električno kolo priklopite na Boschevo aplikacijo
DiagnosticTool, se podatki o uporabi Boscheve pogonske
enote (med drugim poraba energije, temperatura itd.) z
namenom izboljšanja izdelkov posredujejo družbi Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Več informacij vam je
na voljo na Boschevi spletni strani za električna kolesa
www.bosch-ebike.com.
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Opis izdelka in njegovega delovanja
Namenska uporaba
Pogonska enota je namenjena izključno pogonu vašega
električnega kolesa in je ni dovoljeno uporabljati v druge
namene.
Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.

Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
(1) Pogonska enota
(2) Senzor hitrosti
(3) Magnet senzorja hitrosti za namestitev na napero
(4) Senzor hitrosti (ozek)A)
(5) MagnetB)
A) Možen je odklon pri obliki senzorja in položaju montaže
B) Možen je odklon pri položaju montaže

Komponente na sliki
Posamezni prikazi v teh navodilih za uporabo lahko glede na
opremo vašega električnega kolesa malenkostno odstopajo
od dejanskih značilnosti izdelka.

Tehnični podatki
Pogonska enota

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

BDU310

BDU350

BDU365

W

250

250

250

Najv. vrtilni moment na
pogonu

Nm

40

50

65

Nazivna napetost

V=

36

36

36

Delovna temperatura

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

IP 54

IP 54

IP 54

2,9

3,2

3,2

Koda izdelka
Trajna nazivna moč

Vrsta zaščite
Teža, pribl.

kg

Boschev sistem eBike uporablja FreeRTOS (glejte http://www.freertos.org).

Luči kolesaA)
Napetost pribl.B)

V=

12

– Sprednja luč

W

17,4

– Zadnja luč

W

0,6

Največja moč

A) glede na zakonodajo ni mogoče prek akumulatorske baterije električnega kolesa pri različicah za vse države
B) Pri menjavi žarnic pazite na to, da boste uporabili žarnice, ki so združljive z Boschevim sistemom eBike (vprašajte svojega prodajalca) in so
primerne za nazivno napetost sistema. Žarnice lahko zamenjate samo s takimi, ki imajo enako napetost.
Žarnice lahko uničite, če jih narobe namestite!

Preverjanje senzorja hitrosti (glejte sliko A)

Opomba: če je razdalja med senzorjem hitrosti (2) in
magnetom na naperi (3) premajhna ali prevelika oz. če
senzor hitrosti (2) ni pravilno priključen, prikaz hitrosti ne
deluje in pogon električnega kolesa deluje v zasilnem
programu.
V tem primeru odvijte vijak magneta na naperi (3) in magnet
na napero pritrdite tako, da se bo mimo oznake senzorja
hitrosti premikal na pravilni razdalji. Če se hitrost tudi zdaj
ne izpiše na prikazu hitrosti, se obrnite na pooblaščenega
prodajalca koles.

Speedsensor (standard)
Senzor hitrosti (2) in pripadajoči magnet na naperi (3)
morata biti nameščena tako, da se magnet na naperi ob
vrtenju kolesa pomika mimo senzorja hitrosti na razdalji
najmanj 5 mm in največ 17 mm.

Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) in pripadajoči magnet (5) morata
biti tovarniško nameščena tako, da se magnet pri obračanju
kolesa premakne mimo senzorja hitrosti na razdalji vsaj
2 mm in največ 8 mm.

Namestitev
Namestitev in odstranitev akumulatorske
baterije
Za namestitev in odstranitev akumulatorske baterije
električnega kolesa preberite in upoštevajte navodila za
uporabo akumulatorske baterije.
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Slovenščina – 3
Pri spremembah konstrukcije je treba upoštevati pravilno
razdaljo med magnetom in senzorjem (glejte sliko A).
Opozorilo: pri montaži in demontaži zadnjega kolesa pazite
na to, da ne poškodujete držala senzorja.

Delovanje
Uporaba
Pogoji
Sistem eBike je mogoče vklopiti le, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Nameščena je dovolj napolnjena akumulatorska baterija
(glejte navodila za uporabo akumulatorske baterije).
– Računalnik je pravilno nameščen v držalo (glejte navodila
za uporabo računalnika).
– Senzor hitrosti je pravilno priključen (glejte „Preverjanje
senzorja hitrosti (glejte sliko A)“, Stran Slovenščina – 2).
Vklop/izklop sistema eBike
Za vklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Če je računalnik ob vstavljanju v držalo že vklopljen, se
sistem eBike vklopi samodejno.
– Ko sta nameščena računalnik in akumulatorska baterija
električnega kolesa, pritisnite tipko za vklop/izklop
računalnika.
– Ko je računalnik nameščen, pritisnite tipko za vklop/
izklop akumulatorske baterije električnega kolesa (pri
nekaterih proizvajalcih koles dostop do tipke za vklop/
izklop akumulatorske baterije ni mogoč; glejte navodila za
uporabo akumulatorske baterije).
Pogon se vklopi takoj, ko premaknete pedala (razen pri
funkciji pomoči pri potiskanju, Vklop/izklop pomoči pri
potiskanju). Moč motorja je odvisna od ravni podpore, ki je
nastavljena v računalniku.
Ko v načinu običajnega delovanja prenehate poganjati
pedala ali ko dosežete hitrost 25 km/h, električno kolo
preneha pomagati pri poganjanju. Pogon se ponovno
samodejno vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala in je
hitrost manjša od 25 km/h.

Nastavitev ravni podpore
Na računalniku lahko nastavite raven podpore pogona pri
poganjanju električnega kolesa. Raven podpore lahko kadar
koli spremenite, tudi med vožnjo.
Opomba: pri nekaterih izvedbah je raven podpore
tovarniško nastavljena in je ni mogoče spreminjati. Prav tako
je mogoče, da je na voljo manj ravni podpore, kot je
navedeno.
Na voljo so največ naslednje ravni podpore:
– OFF: podpora motorja je izklopljena, električno kolo je
mogoče uporabljati kot običajno kolo s poganjanjem
pedalov. Pomoči pri potiskanju na tej ravni podpore ni
mogoče vklopiti.
– ECO: učinkovita podpora za največjo zmogljivost in
največji domet
– TOUR: enakomerna podpora za turne vožnje z velikim
dometom
– SPORT/eMTB:
SPORT: zmogljiva podpora za športno vožnjo po
hribovitih poteh ter za vožnjo po mestu
eMTB: optimalna podpora na vsakem terenu, športno
speljevanje, izboljšana dinamika, izjemna zmogljivost
(eMTB je na voljo le v kombinacijah s pogonskimi enotami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX in BDU480 CX.
Morebiti je potrebna tudi posodobitev programske
opreme.)
– TURBO: največja podpora vse do hitrega poganjanja
pedalov za športno vožnjo
Priklicana zmogljivost motorja se prikaže na zaslonu
računalnika. Največja moč motorja je odvisna od izbranega
nivoja podpore.

Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Pritisnite tipko za vklop/izklop računalnika.
– Akumulatorsko baterijo električnega kolesa izklopite s
tipko za vklop/izklop (nekateri proizvajalci električnih
koles ne omogočijo dostopa do tipke za vklop/izklop
akumulatorske baterije; glejte navodila za uporabo
akumulatorske baterije).
– Računalnik odstranite iz držala.
Če električnega kolesa 10 minut ne premaknete in na
računalniku ne pritisnete nobene tipke, se sistem eBike
zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi.

eShift (dodatna oprema)
eShift pomeni vključitev elektronskih prestavnih sistemov v
sistem eBike. Komponente eShift je proizvajalec električno
povezal s pogonsko enoto. Upravljanje elektronskih
prestavnih sistemov je opisano v posebnih navodilih za
uporabo.
Bosch eBike Systems
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Slovenščina – 4
Faktor podporeA)

Raven podpore
Active Line
(BDU310)

Active Line Plus
(BDU350)

Performance Line
(BDU365)

ECO

40 %

40 %

55 %

TOUR

100 %

100 %

120 %

SPORT/eMTB

150 %

180 %

200 %/dinamičnoB)

TURBO

250 %

270 %

300 %

A) Faktor podpore se lahko pri posameznih izvedbah razlikuje.
B) Stopnja podpore dinamično-progresivno med načinoma TOUR in TURBO

Vklop/izklop pomoči pri potiskanju
Pomoč pri potiskanju vam olajša potiskanje električnega
kolesa. Ko je ta funkcija vključena, je hitrost odvisna od
izbrane prestave in lahko doseže največ 6 km/h. Če je
izbrana nižja prestava, je nižja tudi hitrost pri vklopljeni
funkciji pomoči pri potiskanju (pri polni moči).
u Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
Za vklop pomoči pri potiskanju kratko pritisnite tipko WALK
na računalniku. V 3 sekundah po vklopu pritisnite tipko + in
jo pridržite. Pogon električnega kolesa se vklopi.
Opomba: pomoči pri potiskanju na ravni podpore OFF ni
mogoče vklopiti.
Pomoč pri potiskanju se izklopi v naslednjih primerih:
– izpust tipke +,
– kolesi električnega kolesa blokirata (npr. zaradi zaviranja
ali trka ob oviro),
– prekoračena hitrost 6 km/h.
Način delovanja pomoči pri potiskanju je predmet
nacionalnih predpisov, zaradi česar se lahko razlikuje od
zgornjega opisa oz. je lahko izklopljen.

Vklop/izklop luči na kolesu
Pri izvedbah, kjer sistem eBike napaja vozno luč, je mogoče
prek računalnika sočasno vklopiti in izklopiti sprednjo in
zadnjo luč.
Pred vsako vožnjo preverite delovanje luči kolesa.

Pojasnila glede vožnje s sistemom
eBike
Kdaj deluje pogon električnega kolesa?
Pogon električnega kolesa vas pri vožnji podpira, dokler
poganjate pedala. Če ne poganjate pedalov, je podpora
izklopljena. Moč motorja je vedno odvisna od moči, ki jo
uporabite za poganjanje.
Če uporabite manj moči, je podpora manjša, kot če
uporabite veliko moč. To velja ne glede na raven podpore.
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Pogon električnega kolesa se pri hitrostih nad 25 km/h
samodejno izklopi. Ko hitrost pade pod 25 km/h, je pogon
ponovno samodejno na voljo.
Izjema je funkcija pomoči pri potiskanju, ki omogoča
potiskanje električnega kolesa z najmanjšo hitrostjo brez
poganjanja pedalov. Pri uporabi funkcije pomoči pri
potiskanju se lahko sočasno vrtita tudi pedala.
Električno kolo lahko vedno uporabljate brez podpore kot
navadno kolo tako, da izklopite sistem eBike ali raven
podpore nastavite na OFF. To velja tudi za prazno
akumulatorsko baterijo.

Kombinacija sistema eBike in menjalnika
Menjalnik tudi z električnim pogonom uporabljajte kot pri
običajnem kolesu (upoštevajte navodila za uporabo
električnega kolesa).
Ne glede na vrsto menjalnika je priporočljivo, da med
menjavanjem prestav za kratek čas prenehate poganjati
pedala. Tako olajšate prestavljanje in zmanjšate obrabo
pogonskega sklopa.
Z izbiro ustrezne prestave lahko ob uporabi enake moči
povečate hitrost in doseg.

Nabiranje prvih izkušenj
Priporočamo, da prve izkušnje z električnim kolesom
nabirate na cestah, kjer ni veliko prometa.
Preizkusite različne ravni podpore. Začnite z najnižjo ravnjo
podpore. Ko se počutite dovolj samozavestno, se lahko z
električnim kolesom udeležite prometa kot z vsakim drugim
kolesom.
Preden načrtujete daljše, zahtevnejše vožnje, preizkusite
domet električnega kolesa v različnih pogojih.

Vplivi na domet
Na domet vplivajo številni dejavniki, kot so na primer:
– raven podpore
– hitrost,
– način prestavljanja,
– vrsta pnevmatik in tlak v pnevmatikah,
– starost in stanje akumulatorske baterije,
– profil poti (vzponi) in lastnosti cestišča (vrsta površine),
– nasprotni veter in temperatura okolice,
– teža električnega kolesa, voznika in prtljage.
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Slovenščina – 5
Zato pred in med vožnjo dometa ni mogoče natančno
oceniti. Na splošno kljub temu velja:
– Pri enaki ravni podpore pogona električnega kolesa: manj
moči kot je potrebne za določeno hitrost (npr. zaradi
optimalne uporabe prestav), manj energije bo porabil
pogon električnega kolesa in večji bo domet z enim
polnjenjem akumulatorske baterije.
– Višja kot je raven podpore pri enakih pogojih, manjši je
domet.

Neuporabne komponente Boschevega električnega kolesa
oddajte pooblaščenemu prodajalcu koles.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

Skrbno ravnanje z električnim kolesom
Upoštevajte delovne temperature in temperature
skladiščenja, ki veljajo za komponente električnega kolesa.
Pogonsko enoto, računalnik in akumulatorsko baterijo
zaščitite pred ekstremnimi temperaturami (npr. pred
močnimi sončnimi žarki brez hkratnega zračenja).
Ekstremne temperature lahko poškodujejo komponente
(predvsem akumulatorsko baterijo).
Vsaj enkrat letno poskrbite za tehnični pregled kolesa (npr.:
mehanski deli, posodobitev programske opreme).
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.

Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Pri menjavi žarnic pazite na to, da boste uporabili žarnice, ki
so združljive z Boschevim sistemom eBike (vprašajte svojega
prodajalca) in so primerne za nazivno napetost sistema.
Žarnice lahko zamenjate samo s takimi, ki imajo enako
napetost.
Nobene komponente, vključno s pogonsko enoto, ne
potopite v vodo in je ne čistite z vodo pod pritiskom.
Vsaj enkrat letno poskrbite za tehnični pregled kolesa (npr.:
mehanski deli, posodobitev programske opreme).
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji o sistemu eBike in njegovih komponentah
se obrnite na pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Odlaganje
Pogonsko enoto, računalnik z upravljalno
enoto, akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti,
pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno
recikliranje.
Električnih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
Bosch eBike Systems
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Drive Units
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Čeština – 1

Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Neprovádějte žádná opatření, která ovlivňují, zejména
zvyšují, výkon nebo maximální rychlost pohonu
s podporou. Mohli byste tím ohrozit sebe i ostatní a na
veřejném prostoru byste se tím případně pohybovali
nezákonným způsobem.
u Neprovádějte na systému eBike žádné změny ani na
něj nemontujte další výrobky, které by byly schopné
zvýšit výkonnost systému eBike. Zpravidla se tím zkrátí
životnost systému a riskujete poškození pohonné
jednotky a kola. Kromě toho hrozí nebezpečí, že ztratíte
u zakoupeného kola nárok na záruku a odpovědnost za
vady. Při neodborném zacházení se systémem navíc
ohrožujete svou bezpečnost i bezpečnost ostatních
účastníků silničního provozu a riskujete tím v případě
nehod způsobených touto manipulací vysoké náklady
v důsledku osobní odpovědnosti, a případně dokonce
i nebezpečí trestněprávního stíhání.
u Pohonnou jednotku sami neotevírejte. Pohonnou
jednotku smí opravovat pouze kvalifikovaný odborný
personál při použití originálních náhradních dílů. Tím
je zaručeno, že bude zachována bezpečnost pohonné
jednotky. Při neoprávněném otevření pohonné jednotky
zaniká nárok na záruku.
u Všechny součásti namontované na pohonné jednotce
a všechny ostatní součásti pohonu eBike (např.
řetězové kolo, upevnění řetězového kola, pedály) se
smí vyměňovat pouze za součásti stejné konstrukce
nebo za součásti schválené výrobcem jízdního kola
speciálně pro váš systém eBike. Pohonná jednotka je
tak chráněná před přetížením a poškozením.
u Vyjměte ze systému eBike akumulátor, než na
systému eBike začnete provádět jakékoli práce (např.
servisní prohlídku, opravu, montáž, údržbu, práce na
řetěze), než ho budete přepravovat autem či letadlem
nebo ho uložíte. Při neúmyslné aktivaci systému eBike
hrozí nebezpečí poranění.
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
u Když je zapnutá pomoc při vedení, mohou se zároveň
otáčet pedály. Pří aktivované pomoci při vedení dbejte
na to, abyste měli nohy v dostatečné vzdálenosti od
otáčejících se pedálů. Hrozí nebezpečí poranění.
Bosch eBike Systems

u

u

u
u

Díly pohonu mohou za extrémních
podmínek, jako je např. trvale vysoké
zatížení při nízké rychlosti při jízdě do kopce
nebo se zátěží, dosahovat teplot >60 °C.
Nedotýkejte se po jízdě nechráněnýma rukama nebo
nohama krytu pohonné jednotky. Za extrémních
podmínek, jako je dlouhodobě vysoký točivý moment při
nízké rychlosti jízdy nebo při jízdě do kopce či se zátěží,
může mít kryt velmi vysokou teplotu.
Na teploty, kterých může dosáhnout kryt Drive Unit, mají
vliv následující faktory:
– teplota prostředí
– profil jízdy (trasa/stoupání)
– doba jízdy
– režimy podpory
– chování uživatele (vlastní výkon)
– celková hmotnost (cyklisty, systému eBike, zavazadel)
– kryt motoru pohonné jednotky
– schopnost rámu jízdního kola odvádět teplo
– typ pohonné jednotky a druh řazení
Používejte pouze originální akumulátory Bosch, které
jsou výrobcem schválené pro váš systém eBike. Při
používání jiných akumulátorů může dojít k poranění
a hrozí nebezpečí požáru. Při používání jiných
akumulátorů nepřebírá firma Bosch záruku ani
odpovědnost.
Dodržujte všechny národní předpisy pro registraci
a používání elektrokola.
Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.

Upozornění ohledně ochrany dat
Při připojení systému eBike k Bosch DiagnosticTool se za
účelem zlepšování výrobků přenášejí data týkající se
používání pohonné jednotky Bosch eBike (mj. spotřeba
energie, teplota atd.) do Bosch eBike Systems (Robert
Bosch GmbH). Bližší informace naleznete na webových
stránkách Bosch eBike www.bosch-ebike.com.
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Čeština – 2
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
(1) Pohonná jednotka
(2) Senzor rychlosti
(3) Magnet senzoru rychlosti na paprsku kola
(4) Senzor rychlosti (úzký)A)
(5) MagnetB)

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Pohonná jednotka je určená výhradně k pohonu vašeho
elektrokola a nesmí se používat pro jiné účely.
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.

A) Může být odlišný tvar senzoru a odlišná montážní poloha
B) Může být odlišná montážní poloha

Zobrazené součásti
Jednotlivá vyobrazení v tomto návodu k použití se mohou
v závislosti na vybavení vašeho elektrokola nepatrně lišit od
skutečného provedení.

Technické údaje
Pohonná jednotka

Kód výrobku
Jmenovitý trvalý výkon

Drive Unit
Performance Line CX/
Cargo Line

Drive Unit
Performance Line Speed/
Cargo Line Speed

BDU450 CX

BDU490P

W

250

250

Točivý moment pohonu max.

Nm

85

75/85A)

Jmenovité napětí

V=

36

36

Provozní teplota

°C

−5 až +40

−5 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

+10 až +40

IP 54

IP 54

3

3

Stupeň krytí
Hmotnost, cca

kg

A) stanoví výrobce jízdního kola
Systém Bosch eBike používá FreeRTOS (viz http://www.freertos.org).

Osvětlení jízdního kolaA)
Napětí ccaB)

V=

12

– Přední světlo

W

17,4

– Zadní světlo

W

0,6

Maximální výkon

A) V závislosti na zákonných předpisech není možné u všech provedení pro jednotlivé země pomocí akumulátoru systému eBike.
B) Při výměně žárovek dbejte na to, aby byly žárovky kompatibilní se systémem eBike Bosch (informujte se u svého prodejce jízdního kola)
a aby souhlasilo uvedené napětí. Smí se vyměňovat pouze žárovky se stejným napětím.
Nesprávně namontované žárovky se mohou zničit!

Montáž
Nasazení a vyjmutí akumulátoru
Pro nasazení akumulátoru systému eBike do systému eBike
a pro jeho vyjmutí si přečtěte a dodržujte návod k použití
akumulátoru.

Kontrola senzoru rychlosti (viz obrázek A)
Speedsensor (standard)
Senzor rychlosti (2) a příslušný magnet na paprsku kola (3)
musí být namontované tak, aby se magnet při otočení kola
pohyboval ve vzdálenosti minimálně 5 mm a maximálně
17 mm od senzoru rychlosti.
0 275 007 XD4 | (18.03.2020)

Upozornění: Pokud je vzdálenost mezi senzorem rychlosti
(2) a magnetem na paprsku kola (3) příliš malá nebo příliš
velká nebo pokud není senzor rychlosti (2) správně
připojený, nefunguje ukazatel tachometru a pohon eBike
pracuje v nouzovém programu.
V tom případě povolte šroub magnetu na paprsku kola (3)
a magnet upevněte na paprsku tak, aby míjel značku na
senzoru rychlosti ve správné vzdálenosti. Pokud se ani poté
na ukazateli tachometru nezobrazí rychlost, obraťte se
prosím na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) a příslušný magnet (5) jsou
namontované z výroby tak, aby se magnet při otáčení kola
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pohyboval ve vzdálenosti minimálně 2 mm a maximálně
8 mm od senzoru rychlosti.
Při konstrukčních změnách musí být dodržená správná
vzdálenost mezi magnetem a senzorem (viz obrázek A).
Upozornění: Při montáži a demontáži zadního kola dbejte na
to, abyste nepoškodili senzor nebo držák senzoru.

Provoz

– Vypněte akumulátor eBike tlačítkem zapnutí/vypnutí
akumulátoru. (Mohou existovat řešení výrobců jízdních
kol, u kterých není přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru.)
– Vyjměte palubní počítač z držáku.
Pokud se elektrokolo přibližně 10 min nepohybuje
a nestisknete žádné tlačítko na palubním počítači, systém
eBike se z důvodu úspory energie automaticky vypne.

eShift (volitelné)

Uvedení do provozu
Předpoklady
Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné
následující předpoklady:
– Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor (viz návod
k použití akumulátoru).
– Palubní počítač je správně nasazený v držáku (viz návod
k použití palubního počítače).
– Senzor rychlosti je správně připojený (viz „Kontrola
senzoru rychlosti (viz obrázek A)“, Stránka Čeština – 2).
Zapnutí/vypnutí systému eBike
Pro zapnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Pokud je palubní počítač při nasazení do držáku již
zapnutý, systém eBike se aktivuje automaticky.
– S nasazeným palubním počítačem a nasazeným
akumulátorem eBike jednou krátce stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí palubního počítače.
– S nasazeným palubním počítačem stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí akumulátoru eBike (můžou existovat
specifická řešení jednotlivých výrobců jízdních kol,
u kterých není možný přístup k tlačítku zapnutí/vypnutí
akumulátoru; viz návod k použití akumulátoru).
Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě funkce
pomoci při vedení, Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení).
Výkon motoru se řídí podle úrovně podpory nastavené
v palubním počítači.
Jakmile v normálním režimu přestanete šlapat nebo jakmile
dosáhnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike
se vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
začnete šlapat a rychlost je nižší než 25/45 km/h.
Pro vypnutí systému eBike máte následující možnosti:
– Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí palubního počítače.

eShift znamená zapojení elektronických řadicích systémů do
systému eBike. Součásti eShift jsou výrobcem elektricky
spojené s pohonnou jednotkou. Ovládání elektronických
řadicích systémů je popsané v samostatném návodu
k použití.

Nastavení úrovně podpory
Na palubním počítači můžete nastavit, jak silně vám bude
pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň podpory lze
kdykoli změnit, i během jízdy.
Upozornění: U některých provedení je možné, že je úroveň
podpory přednastavená a nelze ji změnit. Je také možné, že
je na výběr menší počet úrovní podpory, než je zde uvedeno.
Maximálně jsou k dispozici následující úrovně podpory:
– OFF: Pomocný motor je vypnutý, elektrokolo se stejně
jako normální jízdní kolo pohání pouze šlapáním. Při této
úrovni podpory nelze aktivovat pomoc při vedení.
– ECO: Účinná podpora při maximální efektivitě, pro
maximální dojezd.
– TOUR: Rovnoměrná podpora, pro trasy s dlouhým
dojezdem.
– SPORT/eMTB:
SPORT: Silná podpora, pro sportovní jízdu na hornatých
trasách a pro městský provoz.
eMTB: Optimální podpora v každém terénu, sportovní
jízda, zlepšená dynamika, maximální výkon (eMTB
k dispozici pouze v kombinaci s pohonnými jednotkami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX.
Případně může být nutná aktualizace softwaru.)
– TURBO: Maximální podpora až do vysokých frekvencí
šlapání, pro sportovní jízdu.
Vyžádaný výkon motoru se zobrazí na displeji palubního
počítače. Maximální výkon motoru závisí na zvolené úrovni
podpory.
Faktor podpory A)

Úroveň podpory
Performance Line
(BDU490P)

Performance Line CX
(BDU450 CX)

Cargo Line

ECO

60 %

60 %

60 %

TOUR

140 %

140 %

140 %

SPORT/eMTB

240 %

240/140...340 %B)

240 %

TURBO

340 %

340 %

400 %

A) Faktor podpory se může u jednotlivých provedení lišit.
B) Maximální hodnota
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Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení

Souhra systému eBike s řazením

Pomoc při vedení vám může usnadnit vedení elektrokola.
Rychlost při této funkci závisí na zařazeném převodovém
stupni a může být maximálně 6 km/h. Čím je zvolený
převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u funkce pomoci
při vedení (při plném výkonu).
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně
při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.
Pro aktivaci pomoci při vedení krátce stiskněte tlačítko
WALK na palubním počítači. Po aktivaci stiskněte během 3 s
tlačítko + a držte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.
Upozornění: Pomoc při vedení nelze aktivovat při úrovni
podpory OFF.

Také s pohonem eBike byste měli používat řazení jako
u normálního jízdního kola (řiďte se návodem k použití svého
systému eBike).
Nezávisle na druhu převodu je vhodné během řazení krátce
přerušit šlapání. Tím se usnadní řazení a sníží se opotřebení
pohonného ústrojí.
Zvolením správného převodového stupně můžete při
vynaložení stejné síly zvýšit rychlost a prodloužit dojezd.

Získávání prvních zkušeností
Doporučujeme získávat první zkušenosti s elektrokolem
mimo frekventované cesty.
Vyzkoušejte si různé úrovně podpory. Začněte s nejnižší
úrovní podpory. Jakmile získáte jistotu, můžete se
s elektrokolem vydat do provozu jako s každým jízdním
kolem.
Než se vydáte na delší, náročné cesty, vyzkoušejte si dojezd
svého systému eBike v různých podmínkách.

Pomoc při vedení se vypne, jakmile nastane jedna
z následujících skutečností:
– uvolníte tlačítko +,
– kola elektrokola se zablokují (např. zabrzděním nebo
nárazem na překážku),
– rychlost překročí 6 km/h.
Funkce pomoci při vedení podléhá specifickým předpisům
jednotlivých zemí, a může se proto od výše uvedeného
popisu lišit nebo být deaktivovaná.

Vlivy na dojezd
Dojezd ovlivňuje velké množství faktorů, například:
– úroveň podpory,
– rychlost,
– řazení převodů,
– druh pneumatik a tlak v pneumatikách,
– stáří a stav akumulátoru,
– profil trasy (stoupání) a vlastnosti cesty (povrch
vozovky),
– protivítr a teplota prostředí,
– hmotnost elektrokola, cyklisty a zavazadel.

Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola
U provedení, u kterého je jízdní světlo napájené pomocí
systému eBike, lze na palubním počítači zapínat a vypínat
zároveň přední a zadní světlo.
Vždy než vyjedete, zkontrolujte, zda správně funguje
osvětlení jízdního kola.

Upozornění k jízdě se systémem
eBike
Kdy pracuje pohon eBike?
Pohon eBike vám poskytuje podporu při jízdě, když šlapete.
Bez šlapání podpora nefunguje. Výkon motoru vždy závisí na
síle vynaložené při šlapání.
Pokud vynakládáte méně síly, bude podpora menší, než když
vynakládáte větší sílu. To platí nezávisle na úrovni podpory.
Pohon eBike se automaticky vypne při rychlostech vyšších
než 25/45 km/h. Pokud rychlost klesne pod 25/45 km/h,
pohon se automaticky zase zapne.
Výjimka platí pro funkci pomoci při vedení, při které lze
s elektrokolem popojíždět bez šlapání s minimální rychlostí.
Při použití pomoci při vedení se zároveň mohou otáčet
pedály.
S elektrokolem můžete kdykoli jet také bez podpory jako
s normálním jízdním kolem, když buď systém eBike vypnete,
nebo nastavíte úroveň podpory na OFF (vypnuto). Totéž
platí při vybitém akumulátoru.
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Proto nelze před začátkem jízdy a během ní přesně
předpovědět dojezd. Všeobecně ale platí:
– Při stejné úrovni podpory pohonu eBike: Čím menší sílu
musíte vynaložit, abyste dosáhli určitou rychlost (např.
díky optimálnímu používání převodů), tím méně energie
spotřebuje pohon eBike a tím delší bude dojezd na jedno
nabití akumulátoru.
– Čím vyšší je zvolená úroveň podpory při jinak stejných
podmínkách, tím je dojezd kratší.

Šetrné zacházení se systémem eBike
Dodržujte provozní a skladovací teploty součástí systému
eBike. Pohonnou jednotku, palubní počítač a akumulátor
chraňte před extrémními teplotami (např. vlivem
intenzivního slunečního záření bez současného větrání).
Vlivem extrémních teplot může dojít k poškození součásti
(zejména akumulátoru).
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.
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Údržba a servis
Údržba a čištění
Při výměně žárovek dbejte na to, aby byly žárovky
kompatibilní se systémem eBike Bosch (informujte se
u svého prodejce jízdního kola) a aby souhlasilo uvedené
napětí. Smí se vyměňovat pouze žárovky se stejným
napětím.
Žádné součásti včetně pohonné jednotky se nesmí
ponořovat do vody nebo čistit tlakovou vodou.
Nechte minimálně jednou ročně provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktuálnosti systémového
softwaru).
Pro servis nebo opravy systému eBike se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.
Změny vyhrazeny.
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Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Nevykonávajte opatrenia, ktoré ovplyvňujú, predovšetkým zvyšujú, výkon alebo maximálnu rýchlosť pohonu s podporou. Mohli by ste tým ohroziť seba i ostatných a na verejnom priestore by ste sa tým prípadne
pohybovali nezákonným spôsobom.
u Na vašom systéme eBike nevykonávajte v žiadnom
prípadne zmeny, ani neinštalujte žiadne ďalšie
produkty, ktoré by boli vhodné na zvýšenie výkonnosti vášho eBike. Spravidla tým znižujete životnosť systému a riskujete poškodenie pohonnej jednotky a bicykla.
Okrem toho hrozí nebezpečenstvo, že tým zaniknú nároky
na záruku a záručné podmienky na váš zakúpený bicykel.
Neodbornou manipuláciou so systémom ohrozujete svoju
bezpečnosť a tiež bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky a pri nehodách, ktoré súvisia s manipuláciou, riskujete vysoké náklady vyplývajúce z osobnej zodpovednosti a prípadne aj nebezpečenstvo trestného stíhania.
u Pohonnú jednotku nikdy sami neotvárajte. Pohonnú
jednotku smie opravovať len kvalifikovaný odborný
personál a len s použitím originálnych náhradných
dielov. Tým sa zaručí, že zostane zachovaná bezpečnosť
pohonnej jednotky. Pri neoprávnenom otvorení pohonnej
jednotky zaniká nárok na záruku.
u Všetky komponenty namontované na pohonnej
jednotke a všetky ostatné komponenty pohonu eBike
(napr. reťazové koleso, uloženie reťazového kolesa,
pedále) sa môžu vymeniť len za konštrukčne rovnaké
komponenty alebo za komponenty špeciálne
schválené výrobcom bicyklov pre váš eBike. Tým je pohonná jednotka chránená pred preťažením a poškodením.
u Pred začiatkom prác na eBike (napr. kontrola, oprava,
montáž, údržba, práca na reťazi atď.), pred jeho prepravou automobilom alebo lietadlom alebo pred jeho
uskladnením vyberte z eBike akumulátor. Pri neúmyselnej aktivácii systému eBike hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
u Keď je zapnutá pomoc pri presune, môžu sa súčasne
otáčať aj pedále. Pri zapnutej pomoci pri presune dávajte pozor na to, aby boli vaše nohy dostatočne ďaleko od
otáčajúcich sa pedálov. Hrozí riziko poranenia.
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Pri extrémnych podmienkach, ako napr.
trvalé vysoké krútiace momenty pri nízkych
rýchlostiach alebo jazda do kopca alebo so
záťažou, môže telo pohonu dosiahnuť teploty >60 °C.
Po jazde sa nedotýkajte nechránenými rukami alebo
nohami tela pohonnej jednotky. Pri extrémnych podmienkach, ako napr. trvalé vysoké krútiace momenty pri
nízkych rýchlostiach alebo jazda do kopca alebo so záťažou, môže telo dosiahnuť vysoké teploty.
Teploty, ktoré môžu vzniknúť na tele jednotky Drive Unit,
sú ovplyvnené týmito faktormi:
- teplota okolia
- profil jazdy (trasa/stúpanie)
- dĺžka jazdy
- režim podpory
- správanie sa používateľa (vlastný výkon)
- celková hmotnosť (jazdec, eBike, batožina)
- kryt motora pohonnej jednotky
- vlastnosti odvádzania tepla rámu bicykla
- typ pohonnej jednotky a typ radenia
Používajte len originálne akumulátory Bosch, ktoré
boli schválené výrobcom pre váš eBike. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť poranenie a nebezpečenstvo požiaru. Pri použití iných akumulátorov nepreberá
firma Bosch žiadnu zodpovednosť a záruku.
Dodržiavajte všetky národné predpisy o registrovaní
a používaní eBike.
Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia
a pokyny vo všetkých návodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj návod na obsluhu vášho eBike.

Ochrana osobných údajov
Pri pripojení eBike na Bosch DiagnosticTool sa kvôli zlepšeniu produktu prenášajú údaje o používaní pohonnej
jednotky Bosch (okrem iného spotreba energie, teplota
atď.) do Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Bližšie
informácie získate na internetovej stránke Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.
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Slovenčina – 2
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
(1) Pohonná jednotka
(2) Snímač rýchlosti
(3) Špicový magnet snímača rýchlosti
(4) Snímač rýchlosti (úzky)A)
(5) MagnetB)

Opis výrobku a výkonu
Používanie v súlade s určením
Pohonná jednotka je určená výlučne na pohon vášho eBike
a nesmie sa používať na iné účely.
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.

A) možný odlišný tvar snímača a montážna poloha
B) možná odlišná montážna poloha

Vyobrazené komponenty
Jednotlivé znázornenia v tomto návode na obsluhu sa môžu
v závislosti od výbavy vášho eBike nepatrne líšiť.

Technické údaje
Pohonná jednotka

Kód výrobku
Trvalý menovitý výkon

Drive Unit
Performance Line CX/
Cargo Line

Drive Unit
Performance Line Speed/
Cargo Line Speed

BDU450 CX

BDU490P

W

250

250

Krútiaci moment na pohone max.

Nm

85

75/85A)

Menovité napätie

V=

36

36

Prevádzková teplota

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

Skladovacia teplota

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

IP 54

IP 54

3

3

Stupeň ochrany
Hmotnosť cca

kg

A) určuje výrobca bicykla
Systém Bosch eBike používa FreeRTOS (pozri http://www.freertos.org).

Osvetlenie bicyklaA)
Napätie ccaB)

V=

12

– predné svetlo

W

17,4

– zadné svetlo

W

0,6

Maximálny výkon

A) V závislosti od právnych predpisov nie je možné vo všetkých vyhotoveniach špecifických pre príslušnú krajinu cez akumulátor eBike
B) Pri výmene žiaroviek dbajte na to, aby žiarovky boli kompatibilné so systémom eBike (spýtajte sa vášho predajcu bicyklov) a aby sa zhodovali s uvedeným napätím. Žiarovky sa môžu vymieňať len za žiarovky s rovnakým napätím.
Nesprávne vložené žiarovky sa môžu zničiť!

Kontrola snímača rýchlosti (pozri obrázok A)

alebo ak nie je snímač rýchlosti (2) zapojený správne, zlyhá
indikátor tachometra, a pohon eBike pracuje v programe núdzovej prevádzky.
V takom prípade povoľte skrutku špicového magnetu (3)
a upevnite špicový magnet na špici tak, aby prechádzal okolo
označenia snímača rýchlosti v správnej vzdialenosti. Ak sa
ani potom nezobrazí žiadna rýchlosť na indikátore tachometra, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.

Speedsensor (standard)
Snímač rýchlosti (2) a príslušný špicový magnet (3) musia
byť namontované tak, aby sa špicový magnet pri otočení
kolesa pohyboval okolo snímača rýchlosti vo vzdialenosti
minimálne 5 mm a maximálne 17 mm.
Upozornenie: Ak je vzdialenosť medzi snímačom rýchlosti
(2) a špicovým magnetom (3) veľmi malá alebo veľmi veľká,

Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) a príslušný magnet (5) sú vo výrobe
namontované tak, aby magnet pri jednom otočení kolesa
prechádzal popri snímači rýchlosti vo vzdialenosti minimálne
2 mm a maximálne 8 mm.
Pri konštrukčných zmenách je nutné dodržať správnu
vzdialenosť medzi magnetom a snímačom (pozri obrázok A).

Montáž
Vkladanie a vyberanie akumulátora
Pri vkladaní akumulátora eBike do eBike a jeho vyberaní si
prečítajte a dodržiavajte návod na používanie akumulátora.
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Upozornenie: Pri demontáži a montáži zadného kolesa dávajte pozor na to, aby ste nepoškodili snímač alebo držiak
snímača.

Prevádzka

– Vyberte palubný počítač z držiaka.
Ak sa eBike nepohybuje približne 10 minút a na palubnom
počítači sa nestlačí žiadne tlačidlo, vypne sa systém eBike
automaticky kvôli úspore energie.

eShift (voliteľne)

Uvedenie do prevádzky
Predpoklady
Systém eBike sa môže aktivovať len vtedy, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:
– Je vložený dostatočne nabitý akumulátor (pozri návod na
obsluhu akumulátora).
– Palubný počítač je správne vložený do držiaka (pozri
návod na obsluhu palubného počítača).
– Snímač rýchlosti je správne pripojený (pozri „Kontrola
snímača rýchlosti (pozri obrázok A)„,
Stránka Slovenčina – 2).
Zapnutie/vypnutie systému eBike
Na zapnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Ak je palubný počítač pri vložení do držiaka už zapnutý,
systém eBike sa automaticky aktivuje.
– Pri vloženom palubnom počítači a vloženom akumulátore
eBike stlačte raz krátko vypínač palubného počítača.
– Stlačte pri vloženom palubnom počítači vypínač akumulátora eBike (možné sú špecifické riešenia výrobcu bicyklov, ktoré neumožňujú prístup k vypínaču akumulátora;
pozri návod na obsluhu akumulátora).
Pohon sa aktivujte, hneď ako šliapnete do pedálov (okrem
funkcie pomoci pri presune, Zapnutie/vypnutie pomoci pri
presune). Výkon motora sa riadi podľa nastavenej úrovne
podpory na palubnom počítači.
Ak v normálnej prevádzke prestanete šliapať do pedálov
alebo dosiahnete rýchlosť 25/45 km/h, podpora pomocou
pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automaticky, hneď ako šliapnete do pedálov a rýchlosť je nižšia ako
25/45 km/h.
Na vypnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Stlačte vypínač palubného počítača.
– Vypnite akumulátor eBike jeho vypínačom (možné sú
riešenia výrobcov bicyklov, pri ktorých nie je prístup k vypínaču akumulátora; pozri návod na používanie akumulátora).

Pod pojmom eShift sa rozumie začlenenie elektronického
spínacieho systému do systému eBike. Výrobca vytvoril
elektrické spojenie komponentov eShift s pohonnou jednotkou. Ovládanie elektronického spínacieho systému je opísané v samostatnom návode na obsluhu.

Nastavenie úrovne podpory
Na palubnom počítači môžete nastaviť, ako intenzívne vás
pohon eBike podporuje pri šliapaní. Úroveň podpory sa môže kedykoľvek, aj počas jazdy, zmeniť.
Upozornenie: V jednotlivých vyhotoveniach je možné, že je
úroveň podpory nastavená vopred a nemôže sa meniť. Tiež
je možné, že je k dispozícii na výber menej úrovní podpory,
ako je tu uvedené.
Maximálne sú k dispozícii nasledujúce úrovne podpory:
– OFF: podpora motora je vypnutá, eBike sa môže pohybovať ako normálny bicykel len šliapaním do pedálov. Pomoc pri presune nemožno na tejto úrovni podpory aktivovať.
– ECO: účinná podpora pri maximálnej efektívnosti, pre
maximálny dojazd
– TOUR: rovnomerná podpora, pre jazdy s veľkým dojazdom
– SPORT/eMTB:
SPORT: intenzívna podpora, pre športovú jazdu na horských trasách a v mestskej premávke
eMTB: optimálna podpora v každom teréne, športový rozjazd, lepšia dynamika, maximálna výkonnosť (eMTB k dispozícii len v kombinácii s pohonnými jednotkami BDU
250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Prípadne
môže byť potrebná aktualizácia softvéru.)
– TURBO: maximálna podpora až do vysokých frekvencií
šliapania, pre športovú jazdu
Vybraný výkon motora sa objaví na displeji palubného počítača. Maximálny výkon motora závisí od zvolenej úrovne
podpory.

Faktor podpory A)

Úroveň podpory
Performance Line
(BDU490P)

Performance Line CX
(BDU450 CX)

Cargo Line

ECO

60 %

60 %

60 %

TOUR

140 %

140 %

140 %

SPORT/eMTB

240 %

240/140...340 %B)

240 %

TURBO

340 %

340 %

400 %

A) Faktor podpory sa môže pri jednotlivých vyhotoveniach odlišovať.
B) Maximálna hodnota
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Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune
Funkcia pomoc pri presune vám môže uľahčiť presun eBike.
Rýchlosť v tejto funkcii závisí od zaradeného prevodového
stupňa a môže dosahovať maximálne 6 km/h. Čím menší je
zvolený prevodový stupeň, tým menšia je rýchlosť vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom výkone).
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne
pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití pomoci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Na aktivovanie pomoci pri presune krátko stlačte tlačidlo
WALK na vašom palubnom počítači. Po aktivovaní stlačte
v priebehu 3 s tlačidlo + a podržte ho stlačené. Zapne sa pohon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemožno pri úrovni podpory OFF aktivovať.
Pomoc pri presune sa vypne, hneď ako nastane jeden z nasledujúcich prípadov:
– Uvoľníte tlačidlo +
– Kolesá eBike sa zablokujú (napr. brzdami alebo nárazom
na prekážku),
– rýchlosť prekročí 6 km/h.
Fungovanie pomoci pri presune podlieha špecifickým predpisom danej krajiny, preto sa môže odlišovať od opisu uvedeného vyššie alebo môže byť deaktivované.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla
Vo vyhotovení, pri ktorom sa jazdné svetlo napája systémom
eBike, sa môže pomocou palubného počítača súčasne zapnúť a vypnúť predné a zadné svetlo.
Pred každou jazdou skontrolujte správne fungovanie
osvetlenia bicykla.

Pokyny pre jazdu so systémom
eBike
Kedy pracuje pohon eBike?
Pohon eBike vám poskytuje podporu pri jazde, keď šliapete
do pedálov. Bez šliapania do pedálov neprebieha žiadna
podpora. Výkon motora vždy závisí od sily vynaloženej pri
šliapaní.
Ak vynaložíte menej sily, bude podpora menšia, ako keď vynaložíte veľa sily. Toto platí nezávisle od úrovne podpory.
Pohon eBike sa automaticky vypne pri prekročení rýchlosti
25/45 km/h. Ak klesne rýchlosť pod 25/45 km/h, pohon je
automaticky znova k dispozícii.
Výnimka platí pre funkciu pomoci pri presune, pri ktorej sa
môže eBike presúvať nízkou rýchlosťou bez šliapania do pedálov. Pri používaní pomoci pri presune sa môžu súčasne
otáčať aj pedále.
Na eBike môžete kedykoľvek jazdiť aj bez podpory ako na
normálnom bicykli, a to tak, že vypnete systém eBike alebo
nastavíte úroveň podpory na OFF. To isté platí pri vybitom
akumulátore.
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Súhra systému eBike so zaraďovaním
prevodových stupňov
Aj s pohonom eBike by ste mali používať zaraďovanie ako pri
bežnom bicykli (dodržiavajte pritom návod na používanie
vášho eBike).
Nezávisle od druhu radenia odporúčame počas zaraďovania
nakrátko prerušiť šliapanie do pedálov. Tým sa radenie uľahčí a zníži sa opotrebovanie hnacieho mechanizmu.
Voľbou správneho prevodového stupňa môžete pri rovnakej
vynaloženej sile zvýšiť rýchlosť a dojazd.

Získavanie prvých skúseností
Odporúčame získavať prvé skúsenosti s eBike mimo veľmi
frekventovaných ciest.
Vyskúšajte si rôzne úrovne podpory. Začnite s najnižšou
úrovňou podpory. Hneď ako sa cítite istí, môžete sa s eBike
zúčastniť cestnej premávky rovnako ako s každým bicyklom.
Predtým, ako si naplánujte dlhšie, náročnejšie jazdy, vyskúšajte si dojazd vášho eBike v rôznych podmienkach.

Vplyvy na dojazd
Dojazd ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad:
– úroveň podpory,
– rýchlosť,
– prevodové pomery,
– druh plášťa a tlak v pneumatike,
– vek a stav ošetrenia akumulátora,
– profil trasy (stúpania) a stav cesty (povrch vozovky),
– protivietor a teplota okolitého prostredia,
– hmotnosť eBike, vodiča a batožiny.
Preto nie je možné presne predpovedať dojazd pred začiatkom jazdy alebo počas jazdy. Všeobecne však platí:
– Pri rovnakej úrovni podpory pohonu eBike: čím menšiu
silu musíte vynaložiť na dosiahnutie určitej rýchlosti (napr. optimálnym používaním preraďovania), tým menej
energie spotrebuje pohon eBike a tým väčší bude dojazd
na jedno nabitie akumulátora.
– Čím vyššia je zvolená úroveň podpory pri inak rovnakých
podmienkach, tým menší je dojazd.

Šetrné zaobchádzanie s eBike
Dodržiavajte prevádzkové a skladovacie teploty komponentov eBike. Chráňte pohonnú jednotku, palubný počítač
a akumulátor pre extrémnymi teplotami (napr. intenzívnym
slnečným žiarením bez súčasného vetrania). Komponenty
(predovšetkým akumulátor) sa môžu vplyvom vysokých teplôt poškodiť.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.
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Údržba a servis
Údržba a čistenie
Pri výmene žiaroviek dbajte na to, aby žiarovky boli kompatibilné so systémom eBike (spýtajte sa vášho predajcu bicyklov) a aby sa zhodovali s uvedeným napätím. Žiarovky sa môžu vymieňať len za žiarovky s rovnakým napätím.
Žiadne komponenty vrátane pohonnej jednotky sa nesmú
ponoriť do vody alebo čistiť vysokotlakovým čističom.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom systému eBike a jeho
komponentov, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Likvidácia
Pohonná jednotka, palubný počítač vrát.
ovládacej jednotky, akumulátor, snímač rýchlosti, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať
na ekologickú recykláciu.
Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunálneho odpadu!
Podľa Európskej smernice
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.
Už nepoužiteľné komponenty Bosch eBike odovzdajte autorizovanému predajcovi bicyklov.
Právo na zmeny je vyhradené.

Bosch eBike Systems
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Varnostna opozorila
Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude poškodbe.

u

Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
u Ne izvajajte ukrepov, ki bi vplivali na moč ali največjo
podprto hitrost pogona, posebej takšnih, ki bi jo
povečevali. S tem ogrožate sebe in druge ter se na javnih
površinah morebiti vozite nezakonito.
u Sistema eBike ne spreminjajte ter nanj ne nameščajte
dodatnih izdelkov za povečanje zmogljivosti sistema
eBike. S tem praviloma skrajšate življenjsko dobo
sistema in tvegate poškodbe pogonskega sistema ter
kolesa. Poleg tega obstaja nevarnost, da garancija za kolo
preneha veljati in s tem tudi pravica do uveljavljanja
garancijskih zahtevkov. Z nestrokovnim ravnanjem s
sistemom poleg tega ogrozite lastno varnost in varnost
drugih udeležencev v prometu ter v primeru nesreč, ki so
posledica spreminjanja sistema, tvegate visoke stroške za
odgovornost in celo kazenski pregon.
u Ne odpirajte pogonske enote. Popravil pogonske
enote se lahko lotijo le pooblaščeni strokovnjaki, ki pri
svojem delu uporabljajo originalne nadomestne dele.
To zagotavlja varnost pogonske enote. Če pogonsko
enoto odpre nepooblaščena oseba, garancija preneha
veljati.
u Vse komponente, nameščene na pogonski enoti, in
vse druge komponente pogona električnega kolesa
(npr. verižnik, ležišče verižnika in pedala) je
dovoljeno zamenjati zgolj s komponentami z enako
zasnovo ali komponentami, ki jih je za vaše električno
kolo odobril proizvajalec. To zagotavlja zaščito
pogonske enote pred preobremenitvami in poškodbami.
u Preden se lotite del (npr.: pregled, popravilo,
montaža, vzdrževanje, dela na verigi itd.) na
električnem kolesu, ga z avtom ali letalom
transportirate ali ga pospravite, odstranite
akumulatorsko baterijo. V primeru nenamernega vklopa
sistema eBike obstaja nevarnost poškodb.
u Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
u Ko je pomoč pri potiskanju vklopljena, se sočasno
vrtita tudi pedala. Ko je pomoč pri potiskanju vklopljena,
bodite pozorni na to, da imate noge dovolj oddaljene od
vrtečih se pedalov. Obstaja nevarnost poškodb.

Bosch eBike Systems
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Deli pogona se lahko pod ekstremnimi
pogoji, kot je npr. neprekinjena visoka
obremenitev pri nizki hitrosti vožnje po
klancih in pod veliko obremenitvijo,
segrejejo na temperature >60 °C.
Po vožnji se z rokami ali nogami brez zaščite ne
dotikajte ohišja pogonske enote. Ohišje se lahko pod
ekstremnimi pogoji, kot so na primer trajni visoki vrtilni
momenti pri nizki hitrosti vožnje ali vožnja po klancu
navzgor oz. vožnja pod veliko obremenitvijo, zelo segreje.
Na temperature ohišja pogonske enote vplivajo naslednji
dejavniki:
– temperatura okolice
– način vožnje (ravnina/klanec)
– trajanje vožnje
– načini podpore
– način uporabe (lastno poganjanje)
– skupna teža (kolesar, električno kolo, prtljaga)
– pokrov motorja pogonske enote
– lastnosti hlajenja okvirja kolesa
– vrsta pogonske enote in način prestavljanja
Uporabljajte zgolj originalne Boscheve akumulatorske
baterije, ki jih je za vaše električno kolo odobril
proizvajalec. Uporaba drugih akumulatorskih baterij
lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara. Bosch v
primeru uporabe drugih akumulatorskih baterij ne
prevzema odgovornosti, garancija pa preneha veljati.
Upoštevajte vse nacionalne predpise glede
registracije in uporabe električnih koles.
Preberite in upoštevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo električnega kolesa.

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov
Ko električno kolo priklopite na Boschevo aplikacijo
DiagnosticTool, se podatki o uporabi Boscheve pogonske
enote (med drugim poraba energije, temperatura itd.) z
namenom izboljšanja izdelkov posredujejo družbi Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Več informacij vam je
na voljo na Boschevi spletni strani za električna kolesa
www.bosch-ebike.com.
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Opis izdelka in njegovega delovanja
Namenska uporaba
Pogonska enota je namenjena izključno pogonu vašega
električnega kolesa in je ni dovoljeno uporabljati v druge
namene.
Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.

Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
(1) Pogonska enota
(2) Senzor hitrosti
(3) Magnet senzorja hitrosti za namestitev na napero
(4) Senzor hitrosti (ozek)A)
(5) MagnetB)
A) Možen je odklon pri obliki senzorja in položaju montaže
B) Možen je odklon pri položaju montaže

Komponente na sliki
Posamezni prikazi v teh navodilih za uporabo lahko glede na
opremo vašega električnega kolesa malenkostno odstopajo
od dejanskih značilnosti izdelka.

Tehnični podatki
Pogonska enota

Koda izdelka
Trajna nazivna moč

Drive Unit
Performance Line CX/
Cargo Line

Drive Unit
Performance Line Speed/
Cargo Line Speed

BDU450 CX

BDU490P

W

250

250

Najv. vrtilni moment na pogonu

Nm

85

75/85A)

Nazivna napetost

V=

36

36

Delovna temperatura

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

IP 54

IP 54

3

3

Vrsta zaščite
Teža, pribl.

kg

A) določi proizvajalec kolesa
Boschev sistem eBike uporablja FreeRTOS (glejte http://www.freertos.org).

Luči kolesaA)
Napetost pribl.B)

V=

12

– Sprednja luč

W

17,4

– Zadnja luč

W

0,6

Največja moč

A) glede na zakonodajo ni mogoče prek akumulatorske baterije električnega kolesa pri različicah za vse države
B) Pri menjavi žarnic pazite na to, da boste uporabili žarnice, ki so združljive z Boschevim sistemom eBike (vprašajte svojega prodajalca) in so
primerne za nazivno napetost sistema. Žarnice lahko zamenjate samo s takimi, ki imajo enako napetost.
Žarnice lahko uničite, če jih narobe namestite!

Namestitev
Namestitev in odstranitev akumulatorske
baterije
Za namestitev in odstranitev akumulatorske baterije
električnega kolesa preberite in upoštevajte navodila za
uporabo akumulatorske baterije.

Preverjanje senzorja hitrosti (glejte sliko A)
Speedsensor (standard)
Senzor hitrosti (2) in pripadajoči magnet na naperi (3)
morata biti nameščena tako, da se magnet na naperi ob
0 275 007 XD4 | (18.03.2020)

vrtenju kolesa pomika mimo senzorja hitrosti na razdalji
najmanj 5 mm in največ 17 mm.
Opomba: če je razdalja med senzorjem hitrosti (2) in
magnetom na naperi (3) premajhna ali prevelika oz. če
senzor hitrosti (2) ni pravilno priključen, prikaz hitrosti ne
deluje in pogon električnega kolesa deluje v zasilnem
programu.
V tem primeru odvijte vijak magneta na naperi (3) in magnet
na napero pritrdite tako, da se bo mimo oznake senzorja
hitrosti premikal na pravilni razdalji. Če se hitrost tudi zdaj
ne izpiše na prikazu hitrosti, se obrnite na pooblaščenega
prodajalca koles.
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Slovenščina – 3
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) in pripadajoči magnet (5) morata
biti tovarniško nameščena tako, da se magnet pri obračanju
kolesa premakne mimo senzorja hitrosti na razdalji vsaj
2 mm in največ 8 mm.
Pri spremembah konstrukcije je treba upoštevati pravilno
razdaljo med magnetom in senzorjem (glejte sliko A).
Opozorilo: pri montaži in demontaži zadnjega kolesa pazite
na to, da ne poškodujete držala senzorja.

Delovanje
Uporaba
Pogoji
Sistem eBike je mogoče vklopiti le, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Nameščena je dovolj napolnjena akumulatorska baterija
(glejte navodila za uporabo akumulatorske baterije).
– Računalnik je pravilno nameščen v držalo (glejte navodila
za uporabo računalnika).
– Senzor hitrosti je pravilno priključen (glejte „Preverjanje
senzorja hitrosti (glejte sliko A)“, Stran Slovenščina – 2).
Vklop/izklop sistema eBike
Za vklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Če je računalnik ob vstavljanju v držalo že vklopljen, se
sistem eBike vklopi samodejno.
– Ko sta nameščena računalnik in akumulatorska baterija
električnega kolesa, pritisnite tipko za vklop/izklop
računalnika.
– Ko je računalnik nameščen, pritisnite tipko za vklop/
izklop akumulatorske baterije električnega kolesa (pri
nekaterih proizvajalcih koles dostop do tipke za vklop/
izklop akumulatorske baterije ni mogoč; glejte navodila za
uporabo akumulatorske baterije).
Pogon se vklopi takoj, ko premaknete pedala (razen pri
funkciji pomoči pri potiskanju, Vklop/izklop pomoči pri
potiskanju). Moč motorja je odvisna od ravni podpore, ki je
nastavljena v računalniku.
Ko v načinu običajnega delovanja prenehate poganjati
pedala ali ko dosežete hitrost 25/45 km/h, električno kolo
preneha pomagati pri poganjanju. Pogon se ponovno
samodejno vklopi takoj, ko začnete poganjati pedala in je
hitrost manjša od 25/45 km/h.
Za izklop sistema eBike imate na voljo naslednje možnosti:
– Pritisnite tipko za vklop/izklop računalnika.

Bosch eBike Systems

– Akumulatorsko baterijo električnega kolesa izklopite s
tipko za vklop/izklop (nekateri proizvajalci električnih
koles ne omogočijo dostopa do tipke za vklop/izklop
akumulatorske baterije; glejte navodila za uporabo
akumulatorske baterije).
– Računalnik odstranite iz držala.
Če električnega kolesa 10 minut ne premaknete in na
računalniku ne pritisnete nobene tipke, se sistem eBike
zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi.

eShift (dodatna oprema)
eShift pomeni vključitev elektronskih prestavnih sistemov v
sistem eBike. Komponente eShift je proizvajalec električno
povezal s pogonsko enoto. Upravljanje elektronskih
prestavnih sistemov je opisano v posebnih navodilih za
uporabo.

Nastavitev ravni podpore
Na računalniku lahko nastavite raven podpore pogona pri
poganjanju električnega kolesa. Raven podpore lahko kadar
koli spremenite, tudi med vožnjo.
Opomba: pri nekaterih izvedbah je raven podpore
tovarniško nastavljena in je ni mogoče spreminjati. Prav tako
je mogoče, da je na voljo manj ravni podpore, kot je
navedeno.
Na voljo so največ naslednje ravni podpore:
– OFF: podpora motorja je izklopljena, električno kolo je
mogoče uporabljati kot običajno kolo s poganjanjem
pedalov. Pomoči pri potiskanju na tej ravni podpore ni
mogoče vklopiti.
– ECO: učinkovita podpora za največjo zmogljivost in
največji domet
– TOUR: enakomerna podpora za turne vožnje z velikim
dometom
– SPORT/eMTB:
SPORT: zmogljiva podpora za športno vožnjo po
hribovitih poteh ter za vožnjo po mestu
eMTB: optimalna podpora na vsakem terenu, športno
speljevanje, izboljšana dinamika, izjemna zmogljivost
(eMTB je na voljo le v kombinacijah s pogonskimi enotami
BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX in BDU480 CX.
Morebiti je potrebna tudi posodobitev programske
opreme.)
– TURBO: največja podpora vse do hitrega poganjanja
pedalov za športno vožnjo
Priklicana zmogljivost motorja se prikaže na zaslonu
računalnika. Največja moč motorja je odvisna od izbranega
nivoja podpore.
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Slovenščina – 4
Faktor podpore A)

Raven podpore
Performance Line
(BDU490P)

Performance Line CX
(BDU450 CX)

Cargo Line

ECO

60 %

60 %

60 %

TOUR

140 %

140 %

140 %

SPORT/eMTB

240 %

240/140...340 %B)

240 %

TURBO

340 %

340 %

400 %

A) Faktor podpore se lahko pri posameznih izvedbah razlikuje.
B) Največja vrednost

Vklop/izklop pomoči pri potiskanju
Pomoč pri potiskanju vam olajša potiskanje električnega
kolesa. Ko je ta funkcija vključena, je hitrost odvisna od
izbrane prestave in lahko doseže največ 6 km/h. Če je
izbrana nižja prestava, je nižja tudi hitrost pri vklopljeni
funkciji pomoči pri potiskanju (pri polni moči).
u Funkcijo pomoči pri potiskanju je dovoljeno
uporabljati izključno pri potiskanju električnega
kolesa. Če kolesi električnega kolesa med uporabo
funkcije pomoči pri potiskanju nista v stiku s tlemi,
obstaja nevarnost poškodb.
Za vklop pomoči pri potiskanju kratko pritisnite tipko WALK
na računalniku. V 3 sekundah po vklopu pritisnite tipko + in
jo pridržite. Pogon električnega kolesa se vklopi.
Opomba: pomoči pri potiskanju na ravni podpore OFF ni
mogoče vklopiti.
Pomoč pri potiskanju se izklopi v naslednjih primerih:
– izpust tipke +,
– kolesi električnega kolesa blokirata (npr. zaradi zaviranja
ali trka ob oviro),
– prekoračena hitrost 6 km/h.
Način delovanja pomoči pri potiskanju je predmet
nacionalnih predpisov, zaradi česar se lahko razlikuje od
zgornjega opisa oz. je lahko izklopljen.

Vklop/izklop luči na kolesu
Pri izvedbah, kjer sistem eBike napaja vozno luč, je mogoče
prek računalnika sočasno vklopiti in izklopiti sprednjo in
zadnjo luč.
Pred vsako vožnjo preverite delovanje luči kolesa.

Pojasnila glede vožnje s sistemom
eBike
Kdaj deluje pogon električnega kolesa?
Pogon električnega kolesa vas pri vožnji podpira, dokler
poganjate pedala. Če ne poganjate pedalov, je podpora
izklopljena. Moč motorja je vedno odvisna od moči, ki jo
uporabite za poganjanje.
Če uporabite manj moči, je podpora manjša, kot če
uporabite veliko moč. To velja ne glede na raven podpore.
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Pogon električnega kolesa se pri hitrostih nad 25/45 km/h
samodejno izklopi. Ko hitrost pade pod 25/45 km/h, je
pogon ponovno samodejno na voljo.
Izjema je funkcija pomoči pri potiskanju, ki omogoča
potiskanje električnega kolesa z najmanjšo hitrostjo brez
poganjanja pedalov. Pri uporabi funkcije pomoči pri
potiskanju se lahko sočasno vrtita tudi pedala.
Električno kolo lahko vedno uporabljate brez podpore kot
navadno kolo tako, da izklopite sistem eBike ali raven
podpore nastavite na OFF. To velja tudi za prazno
akumulatorsko baterijo.

Kombinacija sistema eBike in menjalnika
Menjalnik tudi z električnim pogonom uporabljajte kot pri
običajnem kolesu (upoštevajte navodila za uporabo
električnega kolesa).
Ne glede na vrsto menjalnika je priporočljivo, da med
menjavanjem prestav za kratek čas prenehate poganjati
pedala. Tako olajšate prestavljanje in zmanjšate obrabo
pogonskega sklopa.
Z izbiro ustrezne prestave lahko ob uporabi enake moči
povečate hitrost in doseg.

Nabiranje prvih izkušenj
Priporočamo, da prve izkušnje z električnim kolesom
nabirate na cestah, kjer ni veliko prometa.
Preizkusite različne ravni podpore. Začnite z najnižjo ravnjo
podpore. Ko se počutite dovolj samozavestno, se lahko z
električnim kolesom udeležite prometa kot z vsakim drugim
kolesom.
Preden načrtujete daljše, zahtevnejše vožnje, preizkusite
domet električnega kolesa v različnih pogojih.

Vplivi na domet
Na domet vplivajo številni dejavniki, kot so na primer:
– raven podpore
– hitrost,
– način prestavljanja,
– vrsta pnevmatik in tlak v pnevmatikah,
– starost in stanje akumulatorske baterije,
– profil poti (vzponi) in lastnosti cestišča (vrsta površine),
– nasprotni veter in temperatura okolice,
– teža električnega kolesa, voznika in prtljage.
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Slovenščina – 5
Zato pred in med vožnjo dometa ni mogoče natančno
oceniti. Na splošno kljub temu velja:
– Pri enaki ravni podpore pogona električnega kolesa: manj
moči kot je potrebne za določeno hitrost (npr. zaradi
optimalne uporabe prestav), manj energije bo porabil
pogon električnega kolesa in večji bo domet z enim
polnjenjem akumulatorske baterije.
– Višja kot je raven podpore pri enakih pogojih, manjši je
domet.

Neuporabne komponente Boschevega električnega kolesa
oddajte pooblaščenemu prodajalcu koles.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

Skrbno ravnanje z električnim kolesom
Upoštevajte delovne temperature in temperature
skladiščenja, ki veljajo za komponente električnega kolesa.
Pogonsko enoto, računalnik in akumulatorsko baterijo
zaščitite pred ekstremnimi temperaturami (npr. pred
močnimi sončnimi žarki brez hkratnega zračenja).
Ekstremne temperature lahko poškodujejo komponente
(predvsem akumulatorsko baterijo).
Vsaj enkrat letno poskrbite za tehnični pregled kolesa (npr.:
mehanski deli, posodobitev programske opreme).
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.

Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Pri menjavi žarnic pazite na to, da boste uporabili žarnice, ki
so združljive z Boschevim sistemom eBike (vprašajte svojega
prodajalca) in so primerne za nazivno napetost sistema.
Žarnice lahko zamenjate samo s takimi, ki imajo enako
napetost.
Nobene komponente, vključno s pogonsko enoto, ne
potopite v vodo in je ne čistite z vodo pod pritiskom.
Vsaj enkrat letno poskrbite za tehnični pregled kolesa (npr.:
mehanski deli, posodobitev programske opreme).
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji o sistemu eBike in njegovih komponentah
se obrnite na pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Odlaganje
Pogonsko enoto, računalnik z upravljalno
enoto, akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti,
pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno
recikliranje.
Električnih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
Bosch eBike Systems
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72757 Reutlingen
Germany
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0 275 007 XD4 (2020.03) T / 67 EEU

Performance Line/Cargo Line
240

PowerPack 300|400|500
PowerTube 400|500|625
BBS245 | BBR245 | BBS265 | BBR265 | BBS275 | BBR275 |
BBP280 | BBP281 | BBP282 | BBP283 | BBP290 | BBP291

cs Původní návod k obsluze
sk Pôvodný návod na obsluhu
sl Originalna navodila za uporabo
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Čeština – 1

Bezpečnostní upozornění

u

Přečtěte si všechna
bezpečnostní upozornění
a všechny pokyny.
Nedodržování
bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem,
požár a/nebo těžká poranění.
Látky obsažené ve článcích lithium-iontových akumulátorů
jsou v zásadě za určitých podmínek vznětlivé. Seznamte se
proto s pravidly chování v tomto návodu k obsluze.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Vyjměte ze systému eBike akumulátor, než na
systému eBike začnete provádět jakékoli práce (např.
servisní prohlídku, opravu, montáž, údržbu, práce na
řetěze), než ho budete přepravovat autem či letadlem
nebo ho uložíte. Při neúmyslné aktivaci systému eBike
hrozí nebezpečí poranění.
u Neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu. Při
otevření akumulátoru zaniká jakýkoli nárok na záruku.
u Chraňte akumulátor před horkem (např. před trvalým
slunečním zářením), ohněm a ponořením do vody.
Akumulátor neskladujte a nepoužívejte v blízkosti
horkých nebo hořlavých předmětů. Hrozí nebezpečí
výbuchu.
u Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby
nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou
způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty
akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
V případě poškození zkratem, ke kterému dojde v této
souvislosti, zaniká jakýkoli nárok na záruku ze strany firmy
Bosch.
u Zabraňte mechanickému namáhání nebo působení
horka. Mohlo by dojít k poškození akumulátorových
článků a uniknutí vznětlivých látek.
u Nabíječku a akumulátor nedávejte do blízkosti
hořlavých materiálů. Akumulátory nabíjejte jen
v suchém stavu a na místě, kde nehrozí nebezpečí
požáru. Kvůli zahřívání, ke kterému dochází při nabíjení,
hrozí nebezpečí požáru.
u Akumulátor systému eBike se nesmí nechat nabíjet
bez dozoru.
u Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct
kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při kontaktu
opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane
do očí, vyhledejte navíc lékaře. Kapalina vytékající
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
u Akumulátory nesmí být vystaveny mechanickým
nárazům. Hrozí nebezpečí poškození akumulátoru.
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Při poškození nebo nesprávném používání
akumulátoru mohou unikat výpary. Zajistěte přívod
čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře.
Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
Akumulátor nabíjejte pouze pomocí originálních
nabíječek Bosch. Při používání jiných než originálních
nabíječek Bosch nelze vyloučit nebezpečí požáru.
Akumulátor používejte pouze ve spojení
s elektrokolem s originálním pohonným systémem
eBike. Pouze tak bude akumulátor chráněný před
nebezpečným přetížením.
Používejte pouze originální akumulátory Bosch, které
jsou výrobcem schválené pro váš systém eBike. Při
používání jiných akumulátorů může dojít k poranění
a hrozí nebezpečí požáru. Při používání jiných
akumulátorů nepřebírá firma Bosch záruku ani
odpovědnost.
Akumulátor v nosiči nepoužívejte jako držadlo. Pokud
byste elektrokolo zvedali za akumulátor, můžete
akumulátor poškodit.
Akumulátor udržujte mimo dosah dětí.

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.
Bezpečnost našich zákazníků a výrobků je pro nás důležitá.
Akumulátory eBike jsou lithium-iontové akumulátory, které
jsou vyvinuté a vyrobené na základě současných technických
poznatků. Dodržujeme, nebo dokonce překonáváme
příslušné bezpečnostní normy. V nabitém stavu obsahují tyto
lithium-iontové akumulátory velké množství energie.
V případě závady (která případně nemusí být zvenku patrná)
se mohou lithium-iontové akumulátory ve vzácných
případech a za nepříznivých podmínek vznítit.
u

Upozornění ohledně ochrany dat
Při připojení systému eBike k Bosch DiagnosticTool se za
účelem zlepšování výrobků přenášejí data týkající se
používání akumulátorů Bosch eBike (mj. teplota, napětí
článků) do systému Bosch eBike (Robert Bosch GmbH).
Bližší informace naleznete na webových stránkách Bosch
eBike www.bosch-ebike.com.

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Akumulátory Bosch eBike jsou určené výhradně pro napájení
vaší pohonné jednotky eBike a nesmí se používat k jiným
účelům.

Zobrazené součásti
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
Veškerá vyobrazení částí jízdního kola kromě akumulátorů
a jejich držáků jsou schematická a mohou se u vašeho
elektrokola lišit.
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Čeština – 2
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.
(1) Držák akumulátoru v nosiči
(2) Akumulátor v nosiči
(3) Provozní ukazatel a ukazatel stavu nabití
(4) Tlačítko zapnutí/vypnutí
(5) Klíč zámku akumulátoru
(6) Zámek akumulátoru
(7) Horní držák standardního akumulátoru

(8) Standardní akumulátor
(9) Dolní držák standardního akumulátoru
(10) Krytka (součástí dodávky jen u systému eBike se
2 akumulátory)
(11) Nabíječka
(12) Zdířka nabíjecí zástrčky
(13) Kryt nabíjecí zdířky
(14) Zádržná pojistka akumulátoru PowerTube
(15) Akumulátor PowerTube
(16) Zajišťovací háček akumulátoru PowerTube

Technické údaje
Lithium-iontový akumulátor
Kód výrobku

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

BBS245A) B)
BBR245B) C)

BBS265A)
BBR265C)

BBS275A)
BBR275C)

Jmenovité napětí

V=

36

36

36

Jmenovitá kapacita

Ah

8,2

11

13,4

Energie

Wh

300

400

500

Provozní teplota

°C

−5 až +40

−5 až +40

−5 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

+10 až +40

+10 až +40

Dovolený rozsah nabíjecí teploty

°C

0 až +40

0 až +40

0 až +40

Hmotnost cca

kg

2,5A)/2,6C)

2,5A)/2,6C)

2,6A)/2,7C)

IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající
vodě)

IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající
vodě)

IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající
vodě)

Stupeň krytí

A) Standardní akumulátor
B) Nelze použít v kombinaci s jinými akumulátory v systémech se 2 akumulátory
C) Akumulátor v nosiči

Lithium-iontový akumulátor
Kód výrobku

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

BBP282 vodorovný A)
BBP283 svislý A)

BBP280 vodorovný
BBP281 svislý

BBP290 vodorovný
BBP291 svislý
36
16,7

Jmenovité napětí

V=

36

36

Jmenovitá kapacita

Ah

11

13,4

Energie

Wh

400

500

625

Provozní teplota

°C

−5 až +40

−5 až +40

−5 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

+10 až +40

+10 až +40

Dovolený rozsah nabíjecí teploty

°C

0 až +40

0 až +40

0 až +40

Hmotnost, cca

kg

2,9

2,9

3,5

IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající
vodě)

IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající
vodě)

IP 54 (ochrana proti
prachu a stříkající
vodě)

Stupeň krytí

A) Nelze použít v kombinaci s jinými akumulátory v systémech se 2 akumulátory

Montáž
u

Akumulátor stavte jen na čistou plochu. Zejména
zabraňte znečištění nabíjecí zdířky a kontaktů, např.
pískem nebo zeminou.
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Kontrola akumulátoru před prvním použitím
Zkontrolujte akumulátor, než ho budete poprvé nabíjet nebo
používat se systémem eBike.
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Pokud chcete systém eBike, který je určený pro dva
akumulátory, používat pouze s jedním akumulátorem,
zakryjte kontakty volného zásuvného místa dodanou krytkou
(10), protože jinak hrozí nebezpečí zkratu kvůli přístupným
kontaktům (viz obrázky A a B).

Za tímto účelem stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (4) pro
zapnutí akumulátoru. Pokud se nerozsvítí žádná LED
ukazatele stavu nabití (3), může být akumulátor poškozený.
Pokud svítí alespoň jedna, ale ne všechny LED ukazatele
stavu nabití (3), akumulátor před prvním použitím úplně
nabijte.
u Poškozený akumulátor nenabíjejte a nepoužívejte ho.
Obraťte se na autorizovaného prodejce jízdních kol.

Nabíjení akumulátoru
Akumulátor Bosch eBike se smí nabíjet pouze pomocí
originální nabíječky Bosch eBike.
Upozornění: Akumulátor se dodává částečně nabitý. Aby byl
zajištěn úplný výkon akumulátoru, před prvním použitím ho
úplně nabijte pomocí nabíječky.
Pro nabíjení akumulátoru si přečtěte a dodržujte návod
k použití nabíječky.
Akumulátor lze nabíjet v každém stavu. Přerušení procesu
nabíjení nepoškozuje akumulátor.
Akumulátor je vybavený sledováním teploty, které dovoluje
nabíjení pouze v rozmezí teplot od 0 °C do 40 °C.
u

u

Ukazatel stavu nabití
Pět zelených LED ukazatele stavu nabití (3) indikuje při
zapnutém akumulátoru jeho stav nabití.
Každá LED přitom odpovídá přibližně 20 % kapacity. Když je
akumulátor úplně nabitý, svítí všech pět LED.
Stav nabití zapnutého akumulátoru se kromě toho zobrazuje
na displeji palubního počítače. Přečtěte si a dodržujte
k tomu návod k použití pohonné jednotky a palubního
počítače.
Pokud je kapacita akumulátoru nižší než 5 %, zhasnou
všechny LED ukazatele stavu nabití (3) na akumulátoru, stále
ještě ale funguje funkce ukazatele na palubním počítači.
Po nabití akumulátor odpojte od nabíječky a nabíječku od
sítě.

Systém eBike může být výrobcem vybavený také dvěma
akumulátory. V tom případě není jedna z nabíjecích zdířek
přístupná nebo je výrobcem jízdního kola uzavřená uzavírací
krytkou. Akumulátory nabíjejte jen z přístupné nabíjecí
zdířky.
u Nikdy neotevírejte nabíjecí zdířky uzavřené
výrobcem. Nabíjení z uzavřené nabíjecí zdířky může
způsobit neopravitelné škody.

Bosch eBike Systems

Nabíjení při jednom nasazeném akumulátoru
Pokud je nasazený jen jeden akumulátor, můžete na jízdním
kole nabíjet pouze ten akumulátor, který má přístupnou
nabíjecí zdířku. Akumulátor s uzavřenou nabíjecí zdířkou
můžete nabíjet pouze tehdy, pokud akumulátor vyjmete
z držáku.

Nasazení a vyjmutí akumulátoru

Pokud je akumulátor mimo
rozmezí nabíjecí teploty,
blikají tři LED ukazatele stavu
nabití (3). Odpojte
akumulátor od nabíječky
a nechte ho vyrovnat teplotu.
Akumulátor znovu připojte k nabíječce teprve po dosažení
přípustné nabíjecí teploty.

Použití dvou akumulátorů pro jeden systém
eBike (volitelné)

Nabíjení při dvou nasazených akumulátorech
Pokud jsou na jednom systému eBike umístěné dva
akumulátory, lze oba akumulátory nabíjet pomocí
neuzavřené přípojky. Nejprve se oba akumulátory postupně
nabijí na cca 80–90 %, poté se oba akumulátory souběžně
plně dobijí (LED obou akumulátorů blikají).
Při provozu se oba akumulátory vybíjejí střídavě.
Když sejmete akumulátory z držáků, můžete každý
akumulátor nabíjet zvlášť.

Akumulátor a systém eBike vždycky vypněte, když ho
nasazujete do držáku nebo ho z držáku vyjímáte.

Nasazení a vyjmutí standardního akumulátoru (viz
obrázek A)
Aby bylo možné akumulátor nasadit, musí být klíč (5)
zasunutý v zámku (6) a zámek musí být odemknutý.
Pro vložení standardního akumulátoru (8) ho nasaďte
kontakty do dolního držáku (9) systému eBike (akumulátor
lze naklonit až v úhlu 7 k rámu). Zaklopte ho až nadoraz do
horního držáku (7) tak, aby slyšitelně zaskočil.
Zkontrolujte, zda je akumulátor stabilně usazený ve všech
směrech. Akumulátor vždy zamkněte pomocí zámku (6),
protože jinak se může zámek otevřít a akumulátor může
z držáku vypadnout.
Po zamknutí vždy vytáhněte klíč (5) ze zámku (6). Zabráníte
tak tomu, aby klíč vypadl nebo aby akumulátor při
odstaveném elektrokole vyndala neoprávněná třetí osoba.
Pro vyjmutí standardního akumulátoru (8) ho vypněte
a odemkněte zámek klíčem (5). Vyklopte akumulátor
z horního držáku (7) a vytáhněte ho z dolního držáku (9).
Nasazení a vyjmutí akumulátoru v nosiči (viz obrázek B)
Aby bylo možné akumulátor nasadit, musí být klíč (5)
zasunutý v zámku (6) a zámek musí být odemknutý.
Pro vložení akumulátoru v nosiči (2) ho zasuňte kontakty
dopředu do držáku (1) v nosiči tak, aby slyšitelně zaskočil.
Zkontrolujte, zda je akumulátor stabilně usazený ve všech
směrech. Akumulátor vždy zamkněte pomocí zámku (6),
protože jinak se může zámek otevřít a akumulátor může
z držáku vypadnout.
Po zamknutí vždy vytáhněte klíč (5) ze zámku (6). Zabráníte
tak tomu, aby klíč vypadl nebo aby akumulátor při
odstaveném elektrokole vyndala neoprávněná třetí osoba.
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Čeština – 4
Pro vyjmutí akumulátoru v nosiči (2) ho vypněte
a odemkněte zámek klíčem (5). Vytáhněte akumulátor
z držáku (1).
Vyjmutí akumulátoru PowerTube (viz obrázek C)
Pro vyjmutí akumulátoru PowerTube (15) otevřete
zámek (6) klíčem (5). Akumulátor se odblokuje
a zachytí se pomocí zádržné pojistky (14).
❷ Stiskněte seshora zádržnou pojistku, akumulátor se
úplně odblokuje a vypadne vám do ruky. Vytáhněte
akumulátor z rámu.
Upozornění: Na základě různých konstrukčních provedení
je možné, že je nasazení a vyjmutí akumulátoru třeba provést
jiným způsobem. Přečtěte si k tomu návod k obsluze od
výrobce systému eBike.
❶

Nasazení akumulátoru PowerTube (viz obrázek D)
Aby bylo možné akumulátor nasadit, musí být klíč (5)
zasunutý v zámku (6) a zámek musí být odemknutý.
Pro nasazení akumulátoru PowerTube (15) ho vložte
kontakty do dolního držáku v rámu.
❷ Zaklopte akumulátor nahoře tak, aby ho držela zádržná
pojistka (14).
❸ Nechte zámek s odemknutým klíčem a zatlačte
akumulátor nahoru tak, aby slyšitelně zaskočil.
Zkontrolujte, zda je akumulátor stabilně usazený ve
všech směrech.
❹ Akumulátor vždy zamkněte pomocí zámku (6), protože
jinak se může zámek otevřít a akumulátor může
z držáku vypadnout.
Po zamknutí vždy vytáhněte klíč (5) ze zámku (6). Zabráníte
tak tomu, aby klíč vypadl nebo aby akumulátor při
odstaveném elektrokole vyndala neoprávněná třetí osoba.
❶

Provoz
Uvedení do provozu
u

Používejte pouze originální akumulátory Bosch, které
jsou výrobcem schválené pro váš systém eBike. Při
používání jiných akumulátorů může dojít k poranění
a hrozí nebezpečí požáru. Při používání jiných
akumulátorů nepřebírá firma Bosch záruku ani
odpovědnost.

Zapnutí a vypnutí
Zapnutí akumulátoru představuje jednu z možností, jak
zapnout systém eBike. Přečtěte si a dodržujte k tomu návod
k použití pohonné jednotky a palubního počítače.
Před zapnutím akumulátoru, resp. systému eBike
zkontrolujte, zda je zámek (6) zamknutý.
Pro zapnutí akumulátoru stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí
(4). Ke stisknutí tlačítka nepoužívejte ostré nebo špičaté
předměty. Rozsvítí se LED ukazatele (3) a zároveň indikují
stav nabití.
Upozornění: Pokud je kapacita akumulátoru nižší než 5 %,
nesvítí na akumulátoru žádná LED ukazatele stavu nabití (3).
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Pouze na palubním počítači lze poznat, zda je systém eBike
zapnutý.
Pro vypnutí akumulátoru znovu stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí (4). LED ukazatele (3) zhasnou. Systém eBike se tím
rovněž vypne.
Pokud přibližně 10 minut není požadován žádný výkon
pohonu eBike (např. protože elektrokolo stojí) a nedojde ke
stisknutí žádného tlačítka na palubním počítači nebo na
ovládací jednotce systému eBike, systém eBike, a tedy také
akumulátor, se z důvodu úspory energie automaticky vypne.
„Electronic Cell Protection (ECP)“ chrání akumulátor proti
hlubokému vybití, nadměrnému nabití, přehřátí a zkratu. Při
nebezpečí ochrana automaticky vypne akumulátor.
Když je rozpoznána porucha
akumulátoru, blikají dvě LED
ukazatele stavu nabití (3).
V tom případě se obraťte na
autorizovaného prodejce
jízdních kol.

Upozornění pro optimální zacházení
s akumulátorem
Životnost akumulátoru můžete prodloužit tím, že o něj
budete dobře pečovat a především ho budete skladovat při
správné teplotě.
Postupem času se ale kapacita akumulátoru snižuje i při
dobré péči.
Podstatně kratší doba provozu po nabití ukazuje, že je
akumulátor opotřebený. Akumulátor můžete vyměnit.
Dobíjení akumulátoru před uskladněním a během
uskladnění
Pokud akumulátor delší dobu nepoužíváte (> 3 měsíce),
skladujte ho nabitý přibližně na 30 % až 60 % (svítí 2 až
3 LED ukazatele stavu nabití (3)).
Po 6 měsících zkontrolujte stav nabití. Pokud svítí už jen
jedna LED stavu ukazatele nabití (3), znovu nabijte
akumulátor přibližně na 30 % až 60 %.
Upozornění: Pokud se akumulátor skladuje delší dobu ve
vybitém stavu, může se i přes nepatrné samovolné vybíjení
poškodit a jeho kapacita se může výrazně zmenšit.
Nedoporučujeme nechávat akumulátor trvale připojený
k nabíječce.
Skladovací podmínky
Akumulátor skladujte pokud možno na suchém, dobře
větraném místě. Chraňte ho před vlhkem a vodou. Při
nepříznivých povětrnostních podmínkách doporučujeme
např. akumulátor vyjmout ze systému eBike a do příštího
použití uložit v uzavřeném prostoru.
Akumulátory eBike skladujte na následujících místech:
– v prostorech s hlásiči kouře,
– nikoli v blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých
předmětů,
– nikoli v blízkosti zdrojů tepla.
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upozorněte, že se jedná o nebezpečný náklad. Dodržujte
prosím také případné další národní předpisy.
V případě otázek k přepravě akumulátorů se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol. U prodejce si můžete
také objednat vhodný přepravní obal.

Akumulátory skladujte při teplotách od 10 °C do 20 °C.
Zásadně je třeba se vyhnout teplotám pod –10 °C nebo nad
60 °C.
Dbejte na to, aby nebyla překročena maximální skladovací
teplota. Nenechávejte akumulátor např. v létě ležet v autě
a skladujte ho mimo dosah přímého slunečního záření.
Doporučujeme nenechávat akumulátor uložený na jízdním
kole.

Likvidace

Postup v případě poruchy
Akumulátor Bosch eBike se nesmí otevírat, ani za účelem
opravy. Hrozí nebezpečí, že se akumulátor Bosch eBike
může vznítit, např. v důsledku zkratu. Toto nebezpečí hrozí
v případě jednou otevřeného akumulátoru Bosch eBike
i v pozdějším okamžiku.
Proto v případě poruchy nenechávejte akumulátor Bosch
eBike opravovat, nýbrž ho nechte u specializovaného
prodejce vyměnit za originální akumulátor Bosch eBike.

Údržba a servis
Údržba a čištění
Akumulátor se nesmí ponořit do vody ani čistit vodním
paprskem.
Akumulátor udržujte čistý. Čistěte ho opatrně vlhkým,
měkkým hadrem.
Příležitostně vyčistěte póly zástrčky a lehce je namažte.
Pokud akumulátor nefunguje, obraťte se prosím na
autorizovaného prodejce jízdních kol.
u

Akumulátory, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu!
Před likvidací akumulátorů přelepte kontaktní plošky pólů
akumulátoru lepicí páskou.
Na silně poškozené akumulátory eBike nesahejte holýma
rukama, protože může unikat elektrolyt a způsobit
podráždění pokožky. Vadný akumulátor uchovávejte na
bezpečném místě venku. Případně přelepte póly
a kontaktujte prodejce. Poradí vám ohledně správné
likvidace.
Podle evropské směrnice
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Již nepoužitelné akumulátory odevzdejte autorizovanému
prodejci jízdních kol.
Li-Ion:
Dodržujte prosím pokyny v části (viz
„Přeprava“, Stránka Čeština – 5).
Změny vyhrazeny.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
Při jakýchkoli otázkách k akumulátoru se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.
u Poznamenejte si výrobce a číslo klíče (5). Při ztrátě
klíče se obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Sdělte mu výrobce a číslo klíče.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Přeprava
Pokud vezete eBike mimo auto, například na nosiči na
autě, sejměte palubní počítač a akumulátor systému
eBike, abyste zabránili poškození.
Pro akumulátory platí požadavky zákonných předpisů
o nebezpečných nákladech. Nepoškozené akumulátory
mohou soukromí uživatelé přepravovat na komunikacích bez
splnění dalších podmínek.
Při přepravě komerčními uživateli nebo při přepravě třetími
osobami (např. letecké přepravě nebo spedicí) se musí
dodržovat zvláštní požadavky na balení a označení (např.
předpisy ADR). V případě potřeby lze při přípravě zásilky
přizvat odborníka na nebezpečné náklady.
Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud nemají poškozený
kryt a akumulátor je funkční. Pro přepravu používejte
originální obal Bosch. Volné kontakty zalepte a akumulátor
zabalte tak, aby se v obalu nepohyboval. Zásilkovou službu
u
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Slovenčina – 1

Bezpečnostné upozornenia

u

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia
a pokyny. Nedodržiavanie
bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Látky obsiahnuté v lítiovo-iónových článkoch akumulátora sú
v zásade za istých podmienok horľavé. Oboznámte sa preto
s pravidlami správania sa uvedenými v tomto návode na obsluhu.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Pred začiatkom prác na eBike (napr. kontrola, oprava,
montáž, údržba, práca na reťazi atď.), pred jeho prepravou automobilom alebo lietadlom alebo pred jeho
uskladnením vyberte z eBike akumulátor. Pri neúmyselnej aktivácii systému eBike hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
u Akumulátor neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skratu.
Pri otvorenom akumulátore zaniká akýkoľvek nárok
zo záruku.
u Chráňte akumulátor pre nadmerným teplom (napr.
pred dlhodobým slnečným žiarením), ohňom
a ponorením do vody. Akumulátor neskladujte ani neprevádzkujte v blízkosti horúcich alebo horľavých
predmetov. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
u Nepoužívaný akumulátor neskladujte tak, aby mohol
prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami,
kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými
kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktami akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar. Pri škodách
v dôsledku skratu, ktoré vzniknú v tejto súvislosti, zanikajú akékoľvek nároky na záruku spoločnosti Bosch.
u Zabráňte mechanickému namáhaniu alebo veľkému
pôsobeniu tepla. Mohli by poškodiť články akumulátora
a spôsobiť únik horľavých látok.
u Nabíjačku a akumulátor neumiestňujte do blízkosti
horľavých materiálov. Akumulátory nabíjajte len
v suchom stave a na nehorľavom mieste. Z dôvodu zohrievania počas nabíjania hrozí nebezpečenstvo požiaru.
u Akumulátor systému eBike sa nesmie nechať nabíjať
bez dozoru.
u Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Pri kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami,
po výplachu očí vyhľadajte lekára. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.
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Akumulátory sa nesmú vystavovať žiadnym mechanickým nárazom. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia akumulátora.
Pri poškodení alebo nesprávnom používaní akumulátora môžu unikať výpary. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. Výpary môžu dráždiť dýchacie cesty.
Akumulátor nabíjajte len originálnymi nabíjačkami
Bosch. Pri použití iných ako originálnych nabíjačiek
Bosch nie je možné vylúčiť nebezpečenstvo požiaru.
Akumulátor používajte len v kombinácii s eBike s originálnym pohonným systémom eBike Bosch. Len tak je
akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.
Používajte len originálne akumulátory Bosch, ktoré
boli schválené výrobcom pre váš eBike. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť poranenie a nebezpečenstvo požiaru. Pri použití iných akumulátorov nepreberá
firma Bosch žiadnu zodpovednosť a záruku.
Akumulátor s nosičom batožiny nepoužívajte ako držadlo. Keď budete zdvíhať eBike za akumulátor, môžete
akumulátor poškodiť.
Akumulátor udržiavajte mimo dosahu detí.

Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia
a pokyny vo všetkých návodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj návod na obsluhu vášho eBike.
Bezpečnosť našich zákazníkov a výrobkov je pre nás dôležitá. Naše akumulátory eBike sú lítiovo-iónové akumulátory,
ktoré sú vyvinuté a vyrobené podľa súčasného stavu techniky. Dodržiavame alebo dokonca presahujeme príslušné
bezpečnostné predpisy. V nabitom stave majú tieto lítiovoiónové akumulátory vysoký obsah energie. V prípade chyby
(ktorá nemusí byť zvonku viditeľná) môžu lítiovo-iónové akumulátory vo veľmi zriedkavých prípadoch a za nepriaznivých
okolností začať horieť.
u

Ochrana osobných údajov
Pri pripojení eBike na Bosch DiagnosticTool sa prenášajú
údaje kvôli zlepšeniu výrobku o používaní akumulátorov
Bosch eBike (okrem iného teplota, napätie článku atď.) do
Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Bližšie informácie získate na internetovej stránke Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.

Opis výrobku a výkonu
Používanie v súlade s určením
Akumulátory Bosch eBike sú určené výlučne na elektrické
napájanie pohonnej jednotky vášho eBike a nesmú sa používať na iné účely.

Vyobrazené komponenty
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
Všetky vyobrazenia častí bicykla okrem akumulátorov a ich
držiakov sú schematické a môžu sa u vášho eBike odlišovať.
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Slovenčina – 2
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.
(1) Držiak akumulátora na batožinovom nosiči
(2) Akumulátor na batožinovom nosiči
(3) Prevádzková indikácia a indikácia stavu nabitia
(4) Tlačidlo zap/vyp
(5) Kľúč zámku akumulátora
(6) Zámok akumulátora
(7) Horný držiak štandardného akumulátora

(8) Štandardný akumulátor
(9) Spodný držiak štandardného akumulátora
(10) Krycí uzáver (dodávka len pri eBike s 2 akumulátormi)
(11) Nabíjačka
(12) Zdierka pre nabíjaciu zástrčku
(13) Kryt nabíjacej zásuvky
(14) Záchytná poistka akumulátora PowerTube
(15) Akumulátor PowerTube
(16) Poistné háčiky akumulátora PowerTube

Technické údaje
Lítiovo-iónový akumulátor
Kód výrobku

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

BBS245A) B)
BBR245B) C)

BBS265A)
BBR265C)

BBS275A)
BBR275C)

Menovité napätie

V=

36

36

36

Menovitá kapacita

Ah

8,2

11

13,4

Energia

Wh

300

400

500

Prevádzková teplota

°C

−5 až +40

−5 až +40

−5 až +40

Skladovacia teplota

°C

+10 až +40

+10 až +40

+10 až +40

Prípustný rozsah teploty pri nabíjaní

°C

0 až +40

0 až +40

0 až +40

Hmotnosť cca

kg

2,5A)/2,6C)

2,5A)/2,6C)

2,6A)/2,7C)

IP 54 (chránené proti
prachu a striekajúcej
vode)

IP 54 (chránené proti
prachu a striekajúcej
vode)

IP 54 (chránené proti
prachu a striekajúcej
vode)

PowerTube 500

PowerTube 625

Stupeň ochrany

A) Štandardný akumulátor
B) Nemožno používať v systémoch s 2 akumulátormi v kombinácii s inými akumulátormi
C) Akumulátor na batožinovom nosiči

Lítiovo-iónový akumulátor

PowerTube 400
BBP282 horizontálny A)
BBP283 vertikálny A)

Kód výrobku

BBP280 horizontálny BBP290 horizontálny
BBP291 vertikálny
BBP281 vertikálny

Menovité napätie

V=

36

36

Menovitá kapacita

Ah

11

13,4

Energia

36
16,7

Wh

400

500

625

Prevádzková teplota

°C

–5 až +40

–5 až +40

–5 až +40

Skladovacia teplota

°C

+10 až +40

+10 až +40

+10 až +40

Prípustný rozsah teploty pri nabíjaní

°C

0 až +40

0 až +40

0 až +40

Hmotnosť cca

kg

2,9

2,9

3,5

IP 54 (chránené proti
prachu a striekajúcej
vode)

IP 54 (chránené proti
prachu a striekajúcej
vode)

IP 54 (chránené proti
prachu a striekajúcej
vode)

Stupeň ochrany

A) Nemožno používať v systémoch s 2 akumulátormi v kombinácii s inými akumulátormi

Montáž
u

Akumulátor ukladajte len na čisté plochy. Vyvarujte sa
predovšetkým znečisteniu nabíjacej zásuvky a kontaktov,
napr. pieskom alebo zeminou.
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Kontrola akumulátora pred prvým použitím
Pred prvým nabíjaním alebo použitím akumulátora na eBike
ho skontrolujte.
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Slovenčina – 3
Stlačte pritom tlačidlo zap/vyp (4) na zapnutie akumulátora.
Ak sa nerozsvieti žiadna LED na indikácii stavu nabitia (3),
akumulátor je pravdepodobne poškodený.
Ak svieti minimálne jedna LED, ale nie všetky LED na indikácii stavu nabitia (3), potom akumulátor pred prvým použitím
úplne nabite.
u Poškodený akumulátor nenabíjajte ani nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.

neho slotu dodaným krycím uzáverom (10), pretože ináč
hrozí nebezpečenstvo skratu nekrytých kontaktov (pozri obrázky A a B).
Proces nabíjania pri dvoch vložených akumulátoroch
Ak sú na eBike umiestnené dva akumulátory, potom sa môžu
obidva nabíjať cez neuzavretú prípojku. Najprv sa obidva
akumulátory nabijú postupne za sebou na cca 80–90 %, potom sa obidva akumulátory nabijú súčasne úplne (LED diódy
obidvoch akumulátorov blikajú).
Počas prevádzky sa obidva akumulátory vybíjajú striedavo.
Keď akumulátory vyberiete z držiakov, môžete každý akumulátor nabíjať jednotlivo.

Nabíjanie akumulátora
Akumulátor Bosch eBike sa smie nabíjať iba pomocou
originálnej nabíjačky Bosch eBike.
Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom
stave. Na zabezpečenie plného výkonu akumulátora ho pred
prvým použitím dobite na plnú kapacitu pomocou nabíjačky.
Na dobíjanie akumulátora si prečítajte a dodržiavajte návod
na obsluhu nabíjačky.
Akumulátor možno dobíjať v akomkoľvek stave nabitia.
Prerušenie nabíjania akumulátor nepoškodzuje.
Akumulátor je vybavený sledovaním teploty, ktoré umožňuje
nabíjanie len v rozsahu teplôt medzi 0 °C a 40 °C.
u

Proces nabíjania pri jednom vloženom akumulátore
Keď je vložený jeden akumulátor, môžete ho nabíjať len na
bicykli, ktorý má prístupnú nabíjaciu zásuvku. Akumulátor
s uzavretou nabíjacou zásuvkou môžete nabíjať len vtedy,
keď ho vyberiete z držiaka.

Vkladanie a vyberanie akumulátora
u

Ak sa akumulátor nachádza
mimo rozsahu teplôt nabíjania, blikajú tri LED indikácie
stavu nabitia (3). Odpojte
akumulátor od nabíjačky
a nechajte ho ochladiť.
Akumulátor pripojte na nabíjačku znova až vtedy, keď dosiahol prípustnú teplotu nabíjania.
Indikácia stavu nabitia
Päť zelených LED indikácie stavu nabitia (3) zobrazuje pri zapnutom akumulátore stav nabitia akumulátora.
Pritom každá LED dióda zodpovedá približne kapacite 20 %.
Pri plne nabitom akumulátore svieti všetkých päť LED diód.
Stav nabitia zapnutého akumulátora sa okrem toho zobrazuje na displeji palubného počítača. Na tento účel si prečítajte
a dodržiavajte návod na obsluhu pohonnej jednotky a palubného počítača.
Ak je kapacita akumulátora pod 5 %, zhasnú všetky LED indikácie stavu nabitia (3) na akumulátore, je však ešte k dispozícii zobrazovacia funkcia na palubnom počítači.
Po nabíjaní odpojte akumulátor od nabíjačky a nabíjačku
od elektrickej siete.

Používanie dvoch akumulátorov pre jeden eBike
(voliteľné)
Výrobca môže vybaviť eBike aj dvomi akumulátormi. V takomto prípade jedna nabíjacia zásuvka nie je prístupná alebo
ju výrobca bicykla uzavrel krycím uzáverom. Akumulátory nabíjajte len cez prístupnú nabíjaciu zásuvku.
u Nikdy neotvárajte nabíjacie zásuvky, ktoré výrobca
uzavrel. Nabíjanie cez predtým uzavretú nabíjaciu zásuvku môže viesť k neopraviteľným škodám.
Keď chcete eBike, ktorý je určený pre dva akumulátory, používať len s jedným akumulátorom, zakryte kontakty prázdBosch eBike Systems

Vždy vypnite akumulátor a systém eBike, keď akumulátor vkladáte do držiaka alebo vyberáte z držiaka.

Vkladanie a vyberanie štandardného akumulátora (pozri
obrázok A)
Aby bolo možné vložiť akumulátor, musí byť kľúč (5) vložený
v zámku (6) a zámok musí byť odomknutý.
Pri vkladaní štandardného akumulátora (8) vložte akumulátor kontaktmi na spodný držiak (9) na eBike (akumulátor
možno nakloniť k rámu až do 7°). Sklápajte ho až na doraz do
horného držiaka (7), kým sa zreteľne počuteľne nezaistí.
Skontrolujte vo všetkých smeroch, či akumulátor pevne sedí
na mieste. Akumulátor vždy uzamknite pomocou zámku (6),
pretože inak sa zámok môže otvoriť a akumulátor môže z držiaka vypadnúť.
Po uzamknutí vždy vytiahnite kľúč (5) zo zámku (6). Zabránite tým tomu, aby kľúč vypadol, alebo aby akumulátor
vybrala z odstaveného eBike neoprávnená tretia osoba.
Pri vyberaní štandardného akumulátora (8) vypnite akumulátor a odomknite zámok pomocou kľúča (5). Vyklopte
akumulátor z horného držiaka (7) a vytiahnite ho zo spodného držiaka (9).
Vkladanie a vyberanie akumulátora na batožinovom
nosiči (pozri obrázok B)
Aby bolo možné vložiť akumulátor, musí byť kľúč (5) vložený
v zámku (6) a zámok musí byť odomknutý.
Pri vkladaní akumulátora na batožinovom nosiči (2) posúvajte akumulátor kontaktami dopredu do držiaka (1) v batožinovom nosiči, kým sa zreteľne počuteľne nezaistí.
Skontrolujte vo všetkých smeroch, či akumulátor pevne sedí
na mieste. Akumulátor vždy uzamknite pomocou zámku (6),
pretože inak sa zámok môže otvoriť a akumulátor môže z držiaka vypadnúť.
Po uzamknutí vždy vytiahnite kľúč (5) zo zámku (6). Zabránite tým tomu, aby kľúč vypadol, alebo aby akumulátor
vybrala z odstaveného eBike neoprávnená tretia osoba.
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Slovenčina – 4
Pri vyberaní akumulátora na nosiči batožiny (2) vypnite
akumulátor a odomknite zámok pomocou kľúča (5). Vytiahnite akumulátor z držiaka (1).
Vyberanie akumulátora PowerTube (pozri obrázok C)
Pri vyberaní akumulátora PowerTube (15) odomknite
zámok (6) pomocou kľúča (5). Akumulátor sa odistí
a spadne do záchytnej poistky (14).
❷ Potlačte zhora na záchytnú poistku, akumulátor sa úplne odistí a vypadne vám do ruky. Vytiahnite akumulátor z rámu.
Upozornenie: Z dôvodu rozličných konštrukčných vyhotovení sa môže stať, že vkladanie a vyberanie akumulátora bude nutné urobiť inak. Prečítajte si návod na obsluhu výrobcu
eBike.
❶

Vkladanie akumulátora PowerTube (pozri obrázok D)
Aby bolo možné vložiť akumulátor, musí byť kľúč (5) vložený
v zámku (6) a zámok musí byť odomknutý.
Pri vkladaní akumulátora PowerTube (15) vložte akumulátor kontaktmi na spodný držiak rámu.
❷ Vyklápajte akumulátor smerom hore, kým nie je pridržiavaný záchytnou poistkou (14).
❸ Zámok s kľúčom nechajte otvorený a tlačte akumulátor
smerom hore, kým sa zreteľne počuteľne nezaistí.
Skontrolujte vo všetkých smeroch, či akumulátor pevne sedí na mieste.
❹ Akumulátor vždy uzamknite pomocou zámku (6), pretože inak sa zámok môže otvoriť a akumulátor môže
z držiaka vypadnúť.
Po uzamknutí vždy vytiahnite kľúč (5) zo zámku (6). Zabránite tým tomu, aby kľúč vypadol, alebo aby akumulátor
vybrala z odstaveného eBike neoprávnená tretia osoba.
❶

Prevádzka
Uvedenie do prevádzky
u

Používajte len originálne akumulátory Bosch, ktoré
boli schválené výrobcom pre váš eBike. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť poranenie a nebezpečenstvo požiaru. Pri použití iných akumulátorov nepreberá
firma Bosch žiadnu zodpovednosť a záruku.

Zapínanie/vypínanie
Zapnutie akumulátora je jednou z možností, ako zapnúť systém eBike. Na tento účel si prečítajte a dodržiavajte návod
na obsluhu pohonnej jednotky a palubného počítača.
Pred zapnutím akumulátora, resp. systému eBike skontrolujte, či je zámok (6) uzamknutý.
Na zapnutie akumulátora stlačte vypínač (4). Na stlačenie
tlačidla nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety. LED na
indikácii (3) sa rozsvietia a súčasne zobrazujú stav nabitia.
Upozornenie: Ak je kapacita akumulátora pod 5 %, nesvieti
na akumulátore žiadna LED indikácie stavu nabitia (3). Len
na palubnom počítači možno zistiť, či je systém eBike zapnutý.
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Na vypnutie akumulátora stlačte znova vypínač (4). LED na
indikácii (3) zhasnú. Týmto sa vypne aj systém eBike.
Ak sa približne 10 minút nevyžiada od pohonu eBike žiaden
výkon (napr. pretože eBike stojí) a nestlačí sa žiadne tlačidlo
na palubnom počítači alebo ovládacej jednotke eBike, systém eBike a tým aj akumulátor sa automaticky vypne z dôvodu úspory energie.
Akumulátor je chránený pomocou „Electronic Cell Protection
(ECP)“ proti hlbokému vybitiu, nadmernému nabitiu, prehriatiu a skratu. Pri nebezpečenstve sa akumulátor vypne automaticky pomocou ochranného zapojenia.
Ak sa rozpozná chyba akumulátora, blikajú dve LED indikácie stavu nabitia (3).
V takom prípade sa obráťte
na autorizovaného predajcu
bicyklov.

Pokyny pre optimálne zaobchádzanie
s akumulátorom
Životnosť akumulátora sa môže predĺžiť, ak je dobre ošetrovaný a predovšetkým, ak sa skladuje pri správnych teplotách.
Postupom času sa však bude kapacita akumulátora aj pri
dobrom ošetrovaní znižovať.
Podstatné skrátenie prevádzkovej doby po dobití ukazuje na
to, že akumulátor je opotrebovaný. Akumulátor môžete vymeniť za nový.
Nabitie akumulátora pred a počas skladovania
Pri dlhšej nečinnosti (> 3 mesiace) skladujte akumulátor so
stavom nabitia 30 % až 60 % (svietia 2 až 3 LED indikácie
stavu nabitia (3)).
Stav nabitia skontrolujte po 6 mesiacoch. Ak svieti už len
jedna LED indikácie stavu nabitia (3), akumulátor znova nabite na približne 30 % až 60 %.
Upozornenie: Ak sa akumulátor skladuje dlhší čas v prázdnom stave, môže sa napriek nízkemu samovybíjaniu poškodiť a kapacita sa môže výrazne znížiť.
Neodporúčame nechávať akumulátor trvalo zapojený v nabíjačke.
Skladovacie podmienky
Akumulátor skladujte podľa možnosti na suchom, dobre vetranom mieste. Chráňte ho pred vlhkosťou a vodou. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach sa napr. odporúča vybrať akumulátor z eBike a uchovávať ho až do ďalšieho
použitia v uzatvorenom priestore.
Akumulátor eBike skladujte na týchto miestach:
– v miestnostiach s požiarnymi hlásičmi
– nie v blízkosti horľavých alebo ľahko zápalných predmetov
– nie v blízkosti zdrojov tepla
Akumulátory skladujte pri teplotách od 10 °C do 20 °C.
Zásadne sa vyhnite teplotám pod –10 °C alebo nad 60 °C.
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Slovenčina – 5
Dbajte na to, aby sa neprekročila maximálna skladovacia
teplota. Nenechávajte akumulátor, napr. v lete, ležať v aute
a skladujte ho mimo priameho slnečného žiarenia.
Odporúčame nenechávať akumulátor pri skladovaní na
bicykli.

V prípade otázok ohľadom prepravy akumulátorov sa obráťte
na autorizovaného predajcu bicyklov. U predajcu si môžete
tiež objednať vhodný prepravný obal.

Likvidácia
Akumulátory, príslušenstvo a obaly sa musia
odovzdať na ekologickú recykláciu.
Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu!
Pred likvidáciou prelepte kontaktné plochy pólov akumulátora lepiacou páskou.
Nedotýkajte sa veľmi poškodených akumulátorov eBike holými rukami, pretože môže uniknúť elektrolyt a spôsobiť podráždenie pokožky. Chybný akumulátor uchovávajte na bezpečnom mieste vonku. Prípadne zalepte póly a informujte
vášho predajcu. Pomôže vám pri odbornej likvidácii.
Podľa Európskej smernice
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.
Už nepoužiteľné akumulátory odovzdajte autorizovanému
predajcovi bicyklov.
Li-Ion:
Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku
(pozri „Preprava„, Stránka Slovenčina – 5).

Postup v prípade poruchy
Akumulátor Bosch eBike sa nesmie otvárať, ani kvôli oprave.
Hrozí nebezpečenstvo vznietenia akumulátora Bosch eBike,
napr. z dôvodu skratu. Toto nebezpečenstvo hrozí pri používaní predtým otvoreného akumulátora Bosch eBike aj neskôr.
Preto v prípade poruchy nedávajte akumulátor Bosch eBike
opravovať, ale vymeňte ho u predajcu za originálny akumulátor Bosch eBike.

Údržba a servis
Údržba a čistenie
Akumulátor sa nesmie ponoriť do vody alebo čistiť
prúdom vody.
Akumulátor udržiavajte čistý. Čistite ho opatrne vlhkou,
mäkkou utierkou.
Príležitostne očistite kolíky zástrčky a mierne ich namažte.
Ak už nie je akumulátor funkčný, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.
u

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia

Právo na zmeny je vyhradené.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom akumulátorov sa obráťte na autorizovaného predajcu bicyklov.
u Poznamenajte si výrobcu a číslo kľúča (5). Pri strate
kľúčov sa obráťte na autorizovaného predajcu bicyklov.
Uveďte pritom výrobcu a číslo kľúča.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Preprava
Keď svoj eBike veziete mimo vášho auta, napr. na
nosiči batožiny, odoberte palubný počítač a akumulátor systému eBike, aby ste zabránili poškodeniam.
Akumulátory podliehajú nariadeniam o nebezpečných nákladoch. Nepoškodené akumulátory môžu súkromní užívatelia prepravovať po ceste bez akýchkoľvek ďalších povinností.
Pri preprave komerčnými používateľmi alebo pri preprave
treťou osobou (napr. letecká doprava alebo špedícia) sa
musia dodržať špecifické požiadavky pre obal a označenie
(napr. predpisy ADR). V prípade potreby môže byť pri príprave zásielky prizvaný odborník na nebezpečné náklady.
Akumulátory odosielajte len vtedy, ak je ich kryt nepoškodený a akumulátor je funkčný. Pri preprave používajte originálny obal Bosch. Zalepte voľné kontakty a zabaľte akumulátor tak, aby sa v obale nepohyboval. Upozornite vašu
zásielkovú službu na to, že ide o nebezpečný náklad. Dodržiavajte aj prípadné ďalšie národné predpisy.
u
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Varnostna opozorila

u

Preberite vsa varnostna
opozorila in navodila.
Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko
povzroči električni udar,

u

požar in/ali hude poškodbe.
Sestavine litij-ionskih celic akumulatorskih baterij so pod
določenimi pogoji vnetljive. Preberite navodila za uporabo,
da se seznanite z ustreznim ravnanjem v takšnih primerih.
Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
u Preden se lotite del (npr.: pregled, popravilo,
montaža, vzdrževanje, dela na verigi itd.) na
električnem kolesu, ga z avtom ali letalom
transportirate ali ga pospravite, odstranite
akumulatorsko baterijo. V primeru nenamernega vklopa
sistema eBike obstaja nevarnost poškodb.
u Akumulatorske baterije ne odpirajte. Obstaja
nevarnost kratkega stika. Če akumulatorsko baterijo
odprete, ne morete več uveljavljati garancije.
u Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino (npr.
tudi pred trajno izpostavljenostjo sončnim žarkom) in
ognjem ter je ne potapljajte v vodo. Akumulatorske
baterije ne shranjujte ali uporabljajte v bližini vročih
ali gorljivih predmetov. Obstaja nevarnost eksplozije.
u Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme
priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi,
žeblji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti,
ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek
stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči
opekline ali požar. Če poškodbe zaradi kratkega stika na
akumulatorski bateriji nastanejo na tak način, niste
upravičeni do uveljavljanja garancije pri Boschu.
u Preprečite mehanske obremenitve ali močno
segrevanje. Na ta način bi se lahko celice akumulatorske
baterije poškodovale, kar bi povzročilo uhajanje vnetljivih
snovi.
u Polnilnika in akumulatorske baterije nikoli ne
postavljajte v bližino vnetljivih materialov.
Akumulatorske baterije polnite zgolj v suhem stanju in
na ognjevarnem mestu. Segrevanje med polnjenjem
lahko povzroči požar.
u Akumulatorske baterije električnega kolesa ne smete
polniti brez nadzora.
u V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske
baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če
pride do stika, prizadeto mesto izperite z vodo. Če
tekočina zaide v oko, poleg tega poiščite tudi
zdravniško pomoč. Tekočina, ki izteka iz akumulatorske
baterije, lahko povzroči draženje kože ali opekline.
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u

u

u

u

u

Akumulatorske baterije ne smejo biti izpostavljene
mehanskim udarcem. Obstaja nevarnost poškodbe
akumulatorske baterije.
Če akumulatorske baterije ne uporabljate pravilno ali
če je ta poškodovana, lahko iz nje uhaja para.
Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru
težav obrnite na zdravnika. Para lahko draži dihalne
poti.
Akumulatorsko baterijo polnite le z originalnimi
Boschevimi polnilniki. Če uporabljate polnilnike, ki niso
Boschevi, ni mogoče izključiti nevarnosti požara.
Akumulatorsko baterijo uporabljajte le z električnimi
kolesi z originalnim Boschevim pogonskim sistemom
eBike. Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred
nevarno preobremenitvijo.
Uporabljajte zgolj originalne Boscheve akumulatorske
baterije, ki jih je za vaše električno kolo odobril
proizvajalec. Uporaba drugih akumulatorskih baterij
lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara. Bosch v
primeru uporabe drugih akumulatorskih baterij ne
prevzema odgovornosti, garancija pa preneha veljati.
Akumulatorske baterije na prtljažniku ne uporabljajte
kot ročaj. Če električno kolo dvignete za akumulatorsko
baterijo, jo lahko poškodujete.
Otroci naj se ne približujejo akumulatorski bateriji.

Preberite in upoštevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo električnega kolesa.
Varnost naših strank in izdelkov je zelo pomembna. Naše
akumulatorske baterije električnih koles so litij-ionske
akumulatorske baterije, ki so razvite in izdelane v skladu z
najnovejšimi standardi tehnike. Upoštevamo veljavne
varnostne standarde ali jih celo prekašamo. Ko so litij-ionske
akumulatorske baterije napolnjene, imajo visoko energetsko
vsebnost. V primeru okvar (ki včasih na zunaj niso vidne),
lahko litij-ionske akumulatorske baterije v redkih primerih in
pod neugodnimi pogoji povzročijo požar.
u

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov
Ko električno kolo priklopite na Boschevo aplikacijo
DiagnosticTool, se podatki o uporabi Boschevih
akumulatorskih baterij električnega kolesa (med drugim
temperatura, napetost celic itd.) z namenom izboljšanja
izdelkov posredujejo družbi Bosch eBike Systems (Robert
Bosch GmbH). Več informacij vam je na voljo na Boschevi
spletni strani za električna kolesa www.bosch-ebike.com.

Opis izdelka in njegovega delovanja
Namen uporabe
Boscheve akumulatorske baterije električnega kolesa so
namenjene izključno napajanju pogonske enote vašega
električnega kolesa in jih ni dovoljeno uporabljati v druge
namene.

259

0 275 007 XPX | (01.04.2020)

Slovenščina – 2

Komponente na sliki

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
Vsi prikazi delov kolesa, razen akumulatorske baterije in
njenega držala, so shematski in se lahko razlikujejo od
vašega električnega kolesa.
Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.
(1) Nosilec akumulatorske baterije na prtljažniku
(2) Akumulatorska baterija na prtljažniku
(3) Prikaz delovanja in stanja napolnjenosti
(4) Tipka za vklop/izklop
(5) Ključ za ključavnico na akumulatorski bateriji

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Ključavnica na akumulatorski bateriji
Zgornje držalo standardne akumulatorske baterije
Standardna akumulatorska baterija
Spodnje držalo standardne akumulatorske baterije
Pokrov (dobava zgolj pri električnih kolesih z
2 akumulatorskima baterijama)
Polnilnik
Priključek za polnilni vtič
Pokrov polnilnega priključka
Držalo za akumulatorsko baterijo PowerTube
Akumulatorska baterija PowerTube
Varnostno vpetje za akumulatorsko baterijo
PowerTube

Tehnični podatki
Litij-ionska akumulatorska baterija
Koda izdelka

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

BBS245A) B)
BBR245B) C)

BBS265A)
BBR265C)

BBS275A)
BBR275C)

Nazivna napetost

V=

36

36

36

Nazivna zmogljivost

Ah

8,2

11

13,4

Energija

Wh

300

400

500

Delovna temperatura

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Dopustno temperaturno območje
polnjenja

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Teža, pribl.

kg

2,5A)/2,6C)

2,5A)/2,6C)

2,6A)/2,7C)

IP 54 (zaščita proti
prahu in vdoru vode)

IP 54 (zaščita proti
prahu in vdoru vode)

IP 54 (zaščita proti
prahu in vdoru vode)

Vrsta zaščite

A) Standardna akumulatorska baterija
B) Ni primerna za kombinacijo z drugimi akumulatorskimi baterijami v sistemih s po dvema akumulatorskima baterijama.
C) Akumulatorska baterija na prtljažniku

Litij-ionska akumulatorska baterija
Koda izdelka

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

BBP282 vodoravno A)
BBP283 navpično A)

BBP280 vodoravno
BBP281 navpično

BBP290 vodoravno
BBP291 navpično
36
16,7

Nazivna napetost

V=

36

36

Nazivna kapaciteta

Ah

11

13,4

Energija

Wh

400

500

625

Delovna temperatura

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

Dovoljena temperatura med polnjenjem

°C

0 ... +40

0 ... +40

0 ... +40

Teža, pribl.

kg

2,9

2,9

3,5

IP 54 (zaščita pred
prahom in
škropljenjem vode)

IP 54 (zaščita pred
prahom in
škropljenjem vode)

IP 54 (zaščita pred
prahom in
škropljenjem vode)

Vrsta zaščite

A) Ni primerna za kombinacijo z drugimi akumulatorskimi baterijami v sistemih s po dvema akumulatorskima baterijama.
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Namestitev
u

Akumulatorsko baterijo je dovoljeno položiti zgolj na
čiste površine. Še posebej pazite na to, da se polnilni
priključek in kontakti ne umažejo, npr. s peskom ali
zemljo.

Preverjanje akumulatorske baterije pred prvo
uporabo
Preden akumulatorsko baterijo prvič polnite ali uporabljate z
električnim kolesom, jo preverite.
V ta namen pritisnite na tipko za vklop/izklop (4), da vklopite
akumulatorsko baterijo. Če ne zasveti nobena LED-dioda
prikaza stanja napolnjenosti (3), je akumulatorska baterija
morebiti poškodovana.
Če sveti vsaj ena, a ne vse LED-diode prikaza stanja
napolnjenosti (3), pred prvo uporabo popolnoma napolnite
akumulatorsko baterijo.
u Če je akumulatorska baterija poškodovana, je ne
polnite in ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega
prodajalca koles.

Polnjenje akumulatorske baterije
Boscheve akumulatorske baterije električnega kolesa
je dovoljeno polniti samo z originalnim Boschevim
polnilnikom za električna kolesa.
Opozorilo: akumulatorska baterija je ob dobavi delno
napolnjena. Da zagotovite polno moč akumulatorske
baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite s
polnilnikom.
Preberite in upoštevajte navodila za polnjenje akumulatorske
baterije v navodilih za uporabo polnilnika.
Akumulatorsko baterijo je mogoče napolniti v vsakem stanju
napolnjenosti. Prekinitev polnjenja ne poškoduje
akumulatorske baterije.
Akumulatorska baterija je opremljena z nadzorom
temperature, ki polnjenje dopušča zgolj v temperaturnem
območju med 0 °C in 40 °C.
u

Če je akumulatorska baterija
zunaj temperaturnega
območja polnjenja, utripajo
tri LED-diode prikaza stanja
napolnjenosti (3).
Akumulatorsko baterijo
odstranite iz polnilnika in
dovolite, da se izravna na
primerno temperaturo.
Akumulatorsko baterijo s polnilnikom povežite šele, ko
doseže dopustno temperaturo.
Prikaz stanja napolnjenosti
Ko je akumulatorska baterija vklopljena, pet zelenih LEDdiod prikaza stanja napolnjenosti (3) kaže stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.
Vsaka LED-dioda pomeni pribl. 20 % zmogljivosti. Ko je
akumulatorska baterija popolnoma napolnjena, sveti vseh
pet LED-diod.
Bosch eBike Systems

Stanje napolnjenosti vklopljene akumulatorske baterije je
prikazano tudi na zaslonu računalnika. Preberite in
upoštevajte navodila za uporabo pogonske enote in
računalnika.
Če zmogljivost akumulatorske baterije pade pod 5 %,
ugasnejo vse LED-diode prikaza stanja napolnjenosti (3) na
akumulatorski bateriji, še vedno pa je na voljo funkcija
prikaza na računalniku.
Po končanem polnjenju akumulatorsko baterijo odstranite iz
polnilnika in polnilnik odklopite z omrežja.

Uporaba dveh akumulatorskih baterij za eno
električno kolo (izbirno)
Proizvajalec lahko električno kolo opremi tudi z dvema
akumulatorskima baterijama. V tem primeru eden od
priključkov ni dostopen ali pa ga proizvajalec kolesa zaklene
s pokrovčkom. Akumulatorski bateriji polnite samo na
dostopnem priključku.
u Nikoli ne odpirajte polnilnih priključkov, ki jih je
proizvajalec zaklenil. Polnjenje akumulatorske baterije
preko zaklenjenega priključka lahko povzroči
nepopravljivo škodo.
Če želite električno kolo, ki je predvideno za dve
akumulatorski bateriji, uporabljati samo z eno
akumulatorsko baterijo, kontakte prostega mesta prekrijte s
priloženim pokrovom (10), saj lahko v primeru odprtih
kontaktov pride do kratkega stika (glejte sliki A in B).
Polnjenje z dvema vstavljenima akumulatorskima
baterijama
Če sta na električnem kolesu nameščeni dve akumulatorski
bateriji, lahko obe polnite prek priključka, ki ni zaklenjen.
Najprej se akumulatorski bateriji ena za drugo napolnita do
pribl. 80–90 %, nato se obe akumulatorski bateriji sočasno
popolnoma napolnita (LED-diode obeh akumulatorskih
baterij utripajo).
Med delovanjem se akumulatorski bateriji izmenično
praznita.
Če akumulatorski bateriji odstranite iz nosilcev, lahko vsako
od njiju napolnite posamezno.
Polnjenje z eno vstavljeno akumulatorsko baterijo
Če je vstavljena samo ena akumulatorska baterija, lahko
polnite samo akumulatorsko baterijo z dostopnim polnilnim
priključkom. Akumulatorsko baterijo z zaklenjenim polnilnim
priključkom lahko polnite samo, če jo odstranite iz nosilca.

Namestitev in odstranitev akumulatorske
baterije
u

Akumulatorsko baterijo in sistem eBike vedno
izklopite, ko akumulatorsko baterijo vstavite v nosilec
ali jo odstranite iz njega.

Namestitev in odstranitev standardne akumulatorske
baterije (glejte sliko A)
Da boste lahko vstavili akumulatorsko baterijo, mora biti
ključ (5) v ključavnici (6) in ključavnica mora biti odklenjena.
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Slovenščina – 4
Če želite namestiti standardno akumulatorsko baterijo
(8), jo s kontakti vstavite na spodnje držalo (9) na
električnem kolesu (akumulatorsko baterijo je mogoče
nagniti proti okvirju do 7°). Akumulatorsko baterijo potisnite
do naslona v zgornje držalo (7), da se slišno zaskoči.
V vseh smereh preverite, ali je akumulatorska baterija trdno
nameščena. Akumulatorsko baterijo vedno zaklenite s
ključavnico (6), saj se lahko v nasprotnem primeru
ključavnica odpre in akumulatorska baterija pade iz držala.
Ko ključavnico zaklenete, vedno izvlecite ključ (5) iz
ključavnice (6). Tako boste preprečili, da bi ključ padel iz
ključavnice oz. da bi akumulatorsko baterijo, ko je kolo
parkirano, vzela neupravičena oseba.
Če želite standardno akumulatorsko baterijo odstraniti
(8), jo izklopite in odklenite ključavnico s ključem (5).
Akumulatorsko baterijo najprej nagnite iz zgornjega držala
(7) in jo nato potegnite iz spodnjega držala (9).

Akumulatorsko baterijo poklopite navzgor, da se vpne
v držalu (14).
❸ Ključavnico s ključem držite odprto in akumulatorsko
baterijo pritisnite navzgor, da se slišno zaskoči. V vseh
smereh preverite, ali je akumulatorska baterija trdno
nameščena.
❹ Akumulatorsko baterijo vedno zaklenite s ključavnico
(6), saj se lahko v nasprotnem primeru ključavnica
odpre in akumulatorska baterija pade iz nosilca.
Ko ključavnico zaklenete, vedno izvlecite ključ (5) iz
ključavnice (6). Tako boste preprečili, da bi ključ padel iz
ključavnice oz. da bi akumulatorsko baterijo, ko je kolo
parkirano, vzela neupravičena oseba.
❷

Delovanje

Namestitev in odstranitev akumulatorske baterije na
prtljažniku (glejte sliko B)
Da boste lahko vstavili akumulatorsko baterijo, mora biti
ključ (5) v ključavnici (6) in ključavnica mora biti odklenjena.
Če želite akumulatorsko baterijo namestiti na prtljažnik
(2), akumulatorsko baterijo s kontakti naprej potisnite v
nosilec (1) na prtljažniku, kjer se mora slišno zaskočiti.
V vseh smereh preverite, ali je akumulatorska baterija trdno
nameščena. Akumulatorsko baterijo vedno zaklenite s
ključavnico (6), saj se lahko v nasprotnem primeru
ključavnica odpre in akumulatorska baterija pade iz nosilca.
Ko ključavnico zaklenete, vedno izvlecite ključ (5) iz
ključavnice (6). Tako boste preprečili, da bi ključ padel iz
ključavnice oz. da bi akumulatorsko baterijo, ko je kolo
parkirano, vzela neupravičena oseba.
Če želite akumulatorsko baterijo odstraniti s prtljažnika
(2), jo izklopite in odklenite ključavnico s ključem (5).
Akumulatorsko baterijo povlecite iz nosilca (1).
Odstranitev akumulatorske baterije PowerTube
(glejte sliko C)
Za odstranitev akumulatorske baterije
PowerTube (15) odprite ključavnico (6) s ključem (5).
Akumulatorska baterija se odpahne in ujame v
držalo (14).
❷ Od zgoraj pritisnite na držalo, da se akumulatorska
baterija povsem odpahne in vam pade v dlan.
Akumulatorsko baterijo povlecite iz okvirja.
Opomba: zaradi različnih zasnov akumulatorskih baterij, je
mogoče, da namestitev in odstranitev akumulatorske
baterije potekata na drugačen način. Preberite navodila za
uporabo proizvajalca električnega kolesa.
❶

Namestitev akumulatorske baterije PowerTube (glejte
sliko D)
Da boste lahko vstavili akumulatorsko baterijo, mora biti
ključ (5) v ključavnici (6) in ključavnica mora biti odklenjena.
❶

Akumulatorsko baterijo PowerTube (15) s kontakti
namestite v spodnje vpetje okvirja.
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Uporaba
u

Uporabljajte zgolj originalne Boscheve akumulatorske
baterije, ki jih je za vaše električno kolo odobril
proizvajalec. Uporaba drugih akumulatorskih baterij
lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara. Bosch v
primeru uporabe drugih akumulatorskih baterij ne
prevzema odgovornosti, garancija pa preneha veljati.

Vklop/izklop
Vklop akumulatorske baterije je ena od možnosti za vklop
sistema eBike. Preberite in upoštevajte navodila za uporabo
pogonske enote in računalnika.
Preden vklopite akumulatorsko baterijo ali sistem eBike,
preverite, ali je ključavnica (6) zaklenjena.
Za vklop akumulatorske baterije pritisnite tipko za vklop/
izklop (4). Za pritiskanje tipke ne uporabljajte ostrih ali
koničastih predmetov. LED-diode na prikazu (3) zasvetijo in
sočasno prikazujejo stanje napolnjenosti.
Opozorilo: če napolnjenost akumulatorske baterije pade
pod 5 %, LED-diode prikaza stanja napolnjenosti (3) na
akumulatorski bateriji ne svetijo. Ali je sistem eBike
vklopljen, je mogoče videti le na računalniku.
Za izklop akumulatorske baterije ponovno pritisnite tipko za
vklop/izklop (4). LED-diode na prikazu (3) ugasnejo. Tako se
izklopi tudi sistem eBike.
Če pribl. 10 minut ni zaznano delovanje pogona električnega
kolesa (npr. ker električno kolo stoji) in ne pritisnete nobene
tipke na računalniku ali upravljalni enoti električnega kolesa,
se sistem eBike in posledično tudi akumulatorska baterija
zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopita.
Akumulatorska baterija je pred prekomerno izpraznitvijo,
prekomerno napolnitvijo, pregretjem in kratkim stikom
zaščitena s sistemom "Electronic Cell Protection
(ECP)" (elektronske zaščite celic). Varnostni izklop v
primeru nevarnosti samodejno izklopi akumulatorsko
baterijo.
Če je zaznana okvara
akumulatorske baterije,
utripata dve LED-diodi
prikaza stanja napolnjenosti
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Slovenščina – 5
Zato Boscheve akumulatorske baterije električnega kolesa v
primeru okvare ne dajajte v popravilo, temveč jo pri
specializiranem trgovcu zamenjajte z originalno Boschevo
akumulatorsko baterijo električnega kolesa.

(3). V takšnem primeru se
obrnite na pooblaščenega
prodajalca koles.

Navodila za optimalno uporabo akumulatorske
baterije

Vzdrževanje in servisiranje

Življenjsko dobo akumulatorske baterije lahko podaljšate
tako, da jo skrbno vzdržujete in predvsem shranjujete pri
ustreznih temperaturah.
Ko se akumulatorska baterija stara, se kljub dobremu
vzdrževanju zmanjšuje njena zmogljivost.
Če je obratovalni čas po polnjenju znatno krajši, je
akumulatorska baterija izrabljena. Akumulatorsko baterijo
lahko zamenjate.

Vzdrževanje in čiščenje
Akumulatorske baterije ni dovoljeno potopiti v vodo
ali je čistiti z vodnim curkom.
Poskrbite, da bo akumulatorska baterija vedno čista.
Previdno jo čistite z vlažno in mehko krpo.
Občasno očistite pole vtiča in jih nekoliko namažite.
Če akumulatorska baterija ne deluje več, se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.
u

Polnjenje akumulatorske baterije pred in med
shranjevanjem
Če akumulatorske baterije dalj časa ne boste uporabljali
(>3 mesece), jo hranite pri napolnjenosti med 30 % in 60 %
(2 do 3 LED-diode prikaza stanja napolnjenosti (3) svetijo).
Po 6 mesecih preverite stanje napolnjenosti. Če sveti le še
ena LED-dioda prikaza stanja napolnjenosti (3),
akumulatorsko baterijo ponovno napolnite na 30 % in 60 %.
Opomba: če je akumulatorska baterija dalj časa shranjena v
izpraznjenem stanju, se lahko kljub majhnemu
samopraznjenju poškoduje, pri čemer se njena zmogljivost
močno zmanjša.
Akumulatorske baterije ni priporočljivo dalj časa pustiti
priključene na polnilnik.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji o akumulatorski bateriji se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.
u Zapišite si proizvajalca in številko ključa (5). Če
izgubite ključe, se obrnite na pooblaščenega prodajalca
koles. Pri tem navedite proizvajalca in številko ključa.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Transport

Pogoji shranjevanja
Akumulatorsko baterijo shranjujte na kar se da suhem in
dobro prezračenem mestu. Zaščitite jo pred vlago in vodo.
Pri neugodnih vremenskih razmerah je akumulatorsko
baterijo priporočljivo npr. odstraniti z električnega kolesa in
jo do naslednje uporabe hraniti v zaprtem prostoru.
Akumulatorske baterije električnih koles hranite na
naslednjih mestih:
– v prostorih z detektorji dima
– stran od gorljivih in lahko vnetljivih predmetov
– stran od virov vročine
Akumulatorske baterije shranjujte pri temperaturah
med 10 °C in 20 °C. Ne shranjujte jih pri temperaturah
pod –10 °C ali nad 60 °C.
Pazite, da ni prekoračena največja temperatura skladiščenja.
Akumulatorske baterije poleti ne puščajte npr. v avtu in je ne
shranjujte neposredno na sončni svetlobi.
Priporočljivo je, da akumulatorske baterije ne shranjujete na
kolesu.

Vedenje v primeru okvare
Boschevih akumulatorskih baterij električnega kolesa – tudi
v primeru popravila – ni dovoljeno odpirati. Boscheva
akumulatorska baterija električnega kolesa lahko namreč
npr. zaradi kratkega stika povzroči požar. Če ponovno
uporabite Boschevo akumulatorsko baterijo električnega
kolesa, ki je bila kadar koli odprta, lahko do požara pride
tudi pozneje.
Bosch eBike Systems

Če električnega kolesa ne prevažate v avtomobilu,
ampak npr. na prtljažniku za kolo, snemite računalnik
in akumulatorsko baterijo, da tako preprečite
poškodbe.
Za akumulatorske baterije veljajo zahteve predpisov o
nevarnih snoveh. Fizične osebe lahko nepoškodovane
akumulatorske baterije prevažajo po cesti, za kar ne
potrebujejo posebnih dovoljenj.
Pri transportu, ki ga opravijo poslovni uporabniki ali tretje
osebe (npr. zračni transport in špedicija), je treba upoštevati
posebne zahteve glede embalaže in označevanja (npr.
predpise ADR). Po potrebi se pri pripravi pošiljke obnite na
strokovnjaka za nevarne snovi.
Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je njihovo ohišje
nepoškodovano, akumulatorska baterija pa deluje. Za
transport uporabite originalno Boschevo embalažo.
Prelepite odprte kontakte in akumulatorsko baterijo
zapakirajte tako, da se v embalaži ne premika. Ob predaji
pošiljke dostavno službo opozorite, da gre za nevarno snov.
Prosimo, upoštevajte tudi morebitne dodatne nacionalne
predpise.
V primeru vprašanj o transportu akumulatorskih baterij se
obrnite na pooblaščenega prodajalca koles. Pri prodajalcu
lahko naročite tudi ustrezno transportno embalažo.
u

Odlaganje
Akumulatorske baterije, pribor in embalažo je
treba oddati v okolju prijazno recikliranje.
Akumulatorskih baterij ne zavrzite med gospodinjske
odpadke!
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Slovenščina – 6
Pred odstranitvijo akumulatorskih baterij stične površine
polov akumulatorske baterije vedno prelepite z lepilnim
trakom.
Močno poškodovanih akumulatorskih baterij električnih
koles ne prijemajte z golimi rokami, ker iz njih uhajajo
elektroliti, ki lahko povzročijo draženje kože. Pokvarjeno
akumulatorsko baterijo shranite na varnem mestu na
prostem. Po potrebi prelepite pole in se obrnite na svojega
prodajalca. Ta vam bo pomagal pri ustrezni odstranitvi
akumulatorske baterije.
Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene
ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije
(v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba
zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.
Izrabljene akumulatorske baterije oddajte pooblaščenemu
prodajalcu koles.
Litijevi-ioni:
upoštevajte navodila v poglavju (glejte
„Transport“, Stran Slovenščina – 5).
Pridržujemo si pravico do sprememb.
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Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Charger
BCS220 | BCS230 | BCS250

cs Původní návod k obsluze
sk Pôvodný návod na obsluhu
sl Originalna navodila za uporabo
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Standard Charger
Fast Charger

0 275 007 XCX | (13.03.2020)

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

Standard Charger BCS220

Input: 230V
50Hz 1.5A
Output: 36V 4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

eBike Battery Charger 36-6/230
0 275 007 918

Fast Charger BCS250

Input: 230V
50Hz 2.15A
Output: 36V 6A
Made in Vietnam
Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries
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Compact Charger
BCS230
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Čeština – 1
straně s obrázky označená číslem (4)) a s následujícím
obsahem: Používejte POUZE s lithium-iontovými
akumulátory BOSCH!

Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si všechna
bezpečnostní upozornění
a všechny pokyny.
Nedodržování
bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem,
požár a/nebo těžká poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem.
Při proniknutí vody do nabíječky hrozí riziko
úrazu elektrickým proudem.
u Nabíjejte pouze lithium-iontové akumulátory Bosch
schválené pro systém eBike. Napětí akumulátoru musí
odpovídat nabíjecímu napětí nabíječky. Jinak hrozí
nebezpečí požáru a výbuchu.
u Nabíječka se musí udržovat v čistotě. Při znečištění
hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
u Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel
a zástrčku. Pokud zjistíte poškození, nabíječku
nepoužívejte. Nabíječku neotevírejte. Poškozené
nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují riziko zásahu
elektrickým proudem.
u Nabíječku nepoužívejte na snadno hořlavém podkladu
(např. papíru, textiliích), resp. v hořlavém prostředí.
Protože se nabíječka při provozu zahřívá, hrozí nebezpečí
požáru.
u Buďte opatrní, když se během nabíjení dotýkáte
nabíječky. Noste ochranné rukavice. Nabíječka se může
zejména při vysoké teplotě prostředí silně zahřát.
u Při poškození nebo nesprávném používání
akumulátoru mohou unikat výpary. Zajistěte přívod
čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře.
Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
u Akumulátor systému eBike se nesmí nechat nabíjet
bez dozoru.
u Při používání, čištění a údržbě dohlížejte na děti. Tak
bude zajištěno, že si děti nebudou s nabíječkou hrát.
u Děti a osoby, které nejsou na základě svých fyzických,
smyslových či duševních schopností nebo kvůli
nezkušenosti či neznalosti schopné nabíječku
bezpečně používat, nesmí tuto nabíječku používat bez
dozoru nebo instruování zodpovědnou osobou.
V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného
zacházení a poranění.
u Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.
u Na spodní straně nabíječky se nachází nálepka
s upozorněním v anglickém jazyce (na vyobrazení na
Bosch eBike Systems

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Kromě zde popsaných funkcí se může kdykoli stát, že budou
provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a změny
funkcí.
Nabíječky Bosch eBike jsou určené výhradně k nabíjení
akumulátorů Bosch eBike a nesmí se používat k jiným
účelům.

Zobrazené součásti
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
Jednotlivá vyobrazení v tomto návodu k použití se mohou
v závislosti na vybavení vašeho elektrokola nepatrně lišit od
skutečného provedení.
(1) Nabíječka
(2) Přístrojová zdířka
(3) Přístrojová zástrčka
(4) Bezpečnostní upozornění pro nabíječku
(5) Nabíjecí zástrčka
(6) Zdířka nabíjecí zástrčky
(7) Kryt nabíjecí zdířky
(8) Akumulátor v nosiči
(9) Provozní ukazatel a ukazatel stavu nabití
(10) Tlačítko zapnutí/vypnutí akumulátoru
(11) Standardní akumulátor
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Čeština – 2

Technické údaje
Nabíječka

Standard Charger
(36–4/230)

Kód výrobku

Compact Charger
(36–2/100–230)

Fast Charger
(36–6/230)

BCS220

BCS230

BCS250

V~

207 až 264

90 až 264

207 až 264

Frekvence

Hz

47 až 63

47 až 63

47 až 63

Nabíjecí napětí akumulátoru

V=

36

36

36

A

4

2

6 A)

– PowerPack 300, cca

h

2,5

5

2

– PowerPack 400, cca

h

3,5

6,5

2,5

Jmenovité napětí

Nabíjecí proud (max.)
Doba nabíjení

– PowerPack 500, cca

h

4,5

7,5

3

°C

0 až +40

0 až +40

0 až +40

Skladovací teplota

°C

+10 až +40

+10 až +40

+10 až +40

Hmotnost, cca

kg

0,8

0,6

1,0

IP 40

IP 40

IP 40

Provozní teplota

Stupeň krytí

A) Nabíjecí proud se u PowerPack 300 a akumulátorů Classic+ Line omezí na 4 A.
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Provoz
Uvedení do provozu
Zapojení nabíječky do elektrické sítě (viz obrázek A)
Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu
musí souhlasit s údaji na typovém štítku nabíječky.
Nabíječky označené 230 V mohou být provozovány i při
220 V.
Zapojte přístrojovou zástrčku (3) síťového kabelu do
přístrojové zdířky (2) v nabíječce.
Zapojte síťový kabel (specificky podle příslušné země) do
elektrické sítě.
u

Nabíjení vyjmutého akumulátoru (viz obrázek B)
Vypněte akumulátor a vyjměte ho z držáku na elektrokole.
Přečtěte si a dodržujte k tomu návod k použití akumulátoru.
u Akumulátor stavte jen na čistou plochu. Zejména
zabraňte znečištění nabíjecí zdířky a kontaktů, např.
pískem nebo zeminou.
Zapojte nabíjecí zástrčku (5) nabíječky do zdířky (6)
v akumulátoru.
Nabíjení akumulátoru na kole (viz C a D)
Vypněte akumulátor. Vyčistěte kryt nabíjecí zdířky (7).
Zejména zabraňte znečištění nabíjecí zdířky a kontaktů,
např. pískem nebo zeminou. Odklopte kryt nabíjecí zdířky
(7) a zapojte nabíjecí zástrčku (5) do nabíjecí zdířky (6).
u V důsledku zahřívání nabíječky při nabíjení hrozí
nebezpečí požáru. Akumulátory nabíjejte na jízdním
kole jen v suchém stavu a na místě, kde nehrozí
nebezpečí požáru. Pokud to není možné, vyjměte
akumulátor z držáku a nabijte ho na vhodnějším místě.
Přečtěte si a dodržujte k tomu návod k použití
akumulátoru.
0 275 007 XCX | (13.03.2020)

Nabíjení při dvou nasazených akumulátorech
Pokud jsou na jednom systému eBike umístěné dva
akumulátory, lze oba akumulátory nabíjet pomocí
neuzavřené přípojky. Nejprve se oba akumulátory postupně
nabijí na cca 80–90 %, poté se oba akumulátory souběžně
plně dobijí (LED obou akumulátorů blikají).
Při provozu se oba akumulátory vybíjejí střídavě.
Když sejmete akumulátory z držáků, můžete každý
akumulátor nabíjet zvlášť.
Proces nabíjení
Proces nabíjení začne, jakmile je nabíječka spojená
s akumulátorem, resp. nabíjecí zdířkou na kole a elektrickou
sítí.
Upozornění: Proces nabíjení je možný pouze tehdy, když je
teplota akumulátoru systému eBike v přípustném rozpětí
nabíjecí teploty.
Upozornění: Během nabíjení je pohonná jednotka
deaktivovaná.
Nabíjení akumulátoru je možné s palubním počítačem i bez
něj. Bez palubního počítače lze nabíjení sledovat na ukazateli
stavu nabití akumulátoru.
Při připojeném palubním počítači se na displeji zobrazí
příslušné hlášení.
Stav nabití je indikován pomocí ukazatele stavu nabití
akumulátoru (9) na akumulátoru a pomocí sloupců na
palubním počítači.
Během nabíjení svítí LED ukazatele stavu nabití (9) na
akumulátoru. Každá trvale svítící LED odpovídá přibližně
20 % kapacity nabití. Blikající LED indikuje nabíjení dalších
20 %.
Když je akumulátor systému eBike úplně nabitý, LED ihned
zhasnou a palubní počítač se vypne. Proce nabíjení se
ukončí. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (10) na
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akumulátoru systému eBike si lze na 3 sekundy zobrazit stav
nabití.
Odpojte nabíječku od sítě a akumulátor od nabíječky.
Při odpojení akumulátoru od nabíječky se akumulátor
automaticky vypne.

Upozornění: Pokud jste nabíjeli akumulátor na jízdním kole,
po nabíjení pečlivě zavřete nabíjecí zdířku (6) krytem (7),
aby dovnitř nemohla proniknout špína nebo voda.
Pokud nabíječku po nabíjení neodpojíte od akumulátoru,
nabíječka se za několik hodin zase zapne, zkontroluje stav
nabití akumulátoru a v případě potřeby znovu zahájí proces
nabíjení.

Závady – příčiny a odstranění
Příčina

Odstranění
Dvě LED na akumulátoru blikají.
Obraťte se na autorizovaného prodejce jízdních kol.

Vadný akumulátor.
Tři LED na akumulátoru blikají.
Odpojte akumulátor od nabíječky a počkejte, dokud nebude
nabíjecí teplota v přípustném rozmezí.
Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.

Akumulátor znovu připojte k nabíječce teprve po dosažení
přípustné nabíjecí teploty.
Nebliká žádná LED (v závislosti na stavu nabití
akumulátoru systému eBike trvale svítí jedna nebo více
LED).

Nabíječka nenabíjí.

Obraťte se na autorizovaného prodejce jízdních kol.

Nabíjení není možné (na akumulátoru není žádný
ukazatel).
Zástrčka není správně zapojená.

Zkontrolujte všechna zástrčková spojení.

Znečištěné kontakty akumulátoru.

Opatrně vyčistěte kontakty akumulátoru.

Zásuvka, kabel nebo nabíječka vadné.

Zkontrolujte síťové napětí, nabíječku nechte zkontrolovat
u prodejce jízdních kol.

Vadný akumulátor.

Obraťte se na autorizovaného prodejce jízdních kol.

Údržba a servis
Údržba a čištění
Pokud má nabíječka poruchu, obraťte se prosím na
autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
Při jakýchkoli otázkách k nabíječce se obraťte na
autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních a její transformace do národních
právního práva se musí již nepoužitelné
nabíječky shromažďovat odděleně a odevzdat
k ekologické recyklaci.
Změny vyhrazeny.

Likvidace
Nabíječky, příslušenství a obaly by měly být dodány
k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní
prostředí.
Nabíječky nevyhazujte do domovního odpadu!
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Bezpečnostné upozornenia

Opis výrobku a výkonu

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia
a pokyny. Nedodržiavanie
bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
Chráňte nabíjačku pred dažďom a vlhkom.
Pri vniknutí vody do nabíjačky hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.
u Nabíjajte len lítium-iónové akumulátory Bosch, ktoré
sú schválené pre eBike. Napätie akumulátora sa musí
zhodovať s nabíjacím napätím nabíjačky. Inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
u Udržiavajte nabíjačku čistú. Znečistením hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
u Pred každým použitím skontrolujte nabíjačku, kábel
a zástrčku. Ak zistíte poškodenie, nabíjačku nepoužívajte. Nabíjačku neotvárajte. Poškodené nabíjačky,
káble a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
u Nabíjačku neprevádzkujte na veľmi horľavom podklade (napr. papier, textílie a pod.), príp. v horľavom
prostredí. Z dôvodu tepla, ktoré vzniká pri nabíjaní, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
u Buďte opatrní, ak sa dotýkate nabíjačky počas nabíjania. Noste ochranné rukavice. Nabíjačka sa môže
predovšetkým pri vysokých teplotách okolia intenzívne
zohrievať.
u Pri poškodení alebo nesprávnom používaní akumulátora môžu unikať výpary. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. Výpary môžu dráždiť dýchacie cesty.
u Akumulátor systému eBike sa nesmie nechať nabíjať
bez dozoru.
u Pri používaní, čistení a údržbe dávajte pozor na deti.
Zabezpečíte tým, aby sa deti s nabíjačkou nehrali.
u Deti a osoby, ktoré na základe svojich fyzických,
zmyslových alebo duševných schopností alebo kvôli
nedostatku skúseností alebo neznalosti nie sú spôsobilé na bezpečnú obsluhu nabíjačky, nesmú túto nabíjačku používať bez dohľadu alebo pokynov zo strany
zodpovednej osoby. V opačnom prípade hrozí riziko
chybnej obsluhy a vzniku poranení.
u Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia
a pokyny vo všetkých návodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj návod na obsluhu vášho eBike.
u Na spodnej strane nabíjačky sa nachádza nálepka s upozornením v anglickom jazyku (na vyobrazení na grafickej
strane označená číslom (4)) s nasledujúcim obsahom:
Používajte LEN s lítium-iónovými akumulátormi BOSCH!
Bosch eBike Systems

Používanie v súlade s určením
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.
Nabíjačky Bosch eBike sú určené výlučne na nabíjanie akumulátorov Bosch eBike a nesmú sa používať na iné účely.

Vyobrazené komponenty
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenia na grafických stranách na začiatku návodu.
Jednotlivé vyobrazenia v tomto návode na obsluhu sa môžu
v závislosti od výbavy vášho eBike nepatrne líšiť.
(1) Nabíjačka
(2) Zdierka prístroja
(3) Zástrčka prístroja
(4) Bezpečnostné upozornenia pre nabíjačku
(5) Nabíjacia zástrčka
(6) Zdierka pre nabíjaciu zástrčku
(7) Kryt nabíjacej zdierky
(8) Akumulátor na batožinovom nosiči
(9) Prevádzkový ukazovateľ a ukazovateľ stavu nabitia
(10) Tlačidlo zap/vyp akumulátora
(11) Štandardný akumulátor
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Technické údaje
Nabíjačka

Štandardná nabíjačka
(36–4/230)

Kód výrobku

Kompaktná nabíjačka
(36–2/100-230)

Rýchlonabíjačka
(36–6/230)

BCS220

BCS230

BCS250

V~

207 až 264

90 až 264

207 až 264

Frekvencia

Hz

47 až 63

47 až 63

47 až 63

Nabíjacie napätie akumulátora

V=

36

36

36

A

4

2

6 A)

– PowerPack 300 cca

h

2,5

5

2

– PowerPack 400 cca

h

3,5

6,5

2,5

Menovité napätie

Nabíjací prúd (max.)
Čas nabíjania

– PowerPack 500 cca

h

4,5

7,5

3

Prevádzková teplota

°C

0 až +40

0 až +40

0 až +40

Skladovacia teplota

°C

+10 až +40

+10 až +40

+10 až +40

Hmotnosť cca

kg

0,8

0,6

1,0

IP 40

IP 40

IP 40

Stupeň ochrany

A) Nabíjací prúd sa pri PowerPack 300 a akumulátorov radu Classic+ Line obmedzí na 4 A.
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

vhodnejšom mieste. Prečítajte si a dodržiavajte návod na
obsluhu akumulátora.

Prevádzka
Uvedenie do prevádzky
Pripojenie nabíjačky do elektrickej siete
(pozri obrázok A)
u Skontrolujte napätie elektrickej siete! Napätie zdroja
elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom
štítku nabíjačky. Nabíjačky s označením 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.
Zasuňte zástrčku prístroja (3) sieťového kábla do zdierky
prístroja (2) na nabíjačke.
Pripojte sieťový kábel (špecificky podľa krajiny) do elektrickej siete.
Nabíjanie vybraného akumulátora (pozri obrázok B)
Vypnite akumulátor a vyberte ho z držiaka na eBike. Prečítajte si a dodržiavajte návod na obsluhu akumulátora.
u Akumulátor ukladajte len na čisté plochy. Vyvarujte sa
predovšetkým znečisteniu nabíjacej zdierky a kontaktov,
napr. pieskom alebo zeminou.
Zasuňte nabíjaciu zástrčku (5) nabíjačky do zdierky (6) na
akumulátore.
Nabíjanie akumulátora na bicykli (pozri obrázok C a D)
Vypnite akumulátor. Vyčistite kryt nabíjacej zdierky (7). Vyvarujte sa predovšetkým znečisteniu nabíjacej zdierky a kontaktov, napr. pieskom alebo zeminou. Nadvihnite kryt nabíjacej zdierky (7) a zasuňte nabíjaciu zástrčku (5) do nabíjacej
zdierky (6).
u Kvôli zahrievaniu nabíjačky pri nabíjaní hrozí nebezpečenstvo požiaru. Akumulátory na bicykli nabíjajte
len v suchom stave a na nehorľavom mieste. Ak to nie
je možné, vyberte akumulátor z držiaka a nabite ho na
0 275 007 XCX | (13.03.2020)

Proces nabíjania pri dvoch vložených akumulátoroch
Ak sú na eBike umiestnené dva akumulátory, potom sa môžu
obidva nabíjať cez neuzavretú prípojku. Najprv sa obidva
akumulátory nabijú postupne za sebou na cca 80–90 %, potom sa obidva akumulátory nabijú súčasne úplne (LED diódy
obidvoch akumulátorov blikajú).
Počas prevádzky sa obidva akumulátory vybíjajú striedavo.
Keď akumulátory vyberiete z držiakov, môžete každý akumulátor nabíjať jednotlivo.
Proces nabíjania
Nabíjanie sa začne, keď je nabíjačka spojená s akumulátorom, resp. nabíjacou zdierkou na bicykli a elektrickou sieťou.
Upozornenie: Nabíjanie je možné len vtedy, keď sa teplota
akumulátora eBike nachádza v prípustnom rozsahu teploty
nabíjania.
Upozornenie: Počas nabíjania sa deaktivuje pohonná
jednotka.
Nabíjanie akumulátora je možné s palubným počítačom a bez
palubného počítača. Bez palubného počítača môžete postup
nabíjania pozorovať na indikácii stavu nabitia akumulátora.
Pri zapojenom palubnom počítači sa na displeji zobrazí príslušné hlásenie.
Stav nabitia sa zobrazí pomocou indikácie stavu nabitia akumulátora (9) na akumulátore a pomocou prúžkov na palubnom počítači.
Počas nabíjania svietia LED diódy indikácie stavu nabitia (9)
na akumulátore. Každá trvalo svietiaca LED dióda zodpovedá
približne 20 % kapacity nabitia. Blikajúca LED dióda zobrazuje nabíjanie ďalších 20 %.
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Ak je akumulátor eBike úplne nabitý, LED diódy ihneď zhasnú a palubný počítač sa vypne. Nabíjanie sa ukončí.
Stlačením tlačidla zap/vyp (10) na akumulátore eBike môžete na 3 sekundy zobraziť stav nabitia.
Odpojte nabíjačku od elektrickej siete a akumulátor od nabíjačky.
Pri odpojení akumulátora od nabíjačky sa akumulátor vypne
automaticky.

Upozornenie: Ak ste nabíjali na bicykli, po nabíjaní dôkladne
zatvorte nabíjaciu zdierku (6) pomocou krytu (7), aby ste zabránili vniknutiu nečistôt a vody.
Ak sa nabíjačka po nabití neodpojí od akumulátora, nabíjačka sa po niekoľkých hodinách znova zapne, skontroluje stav
nabitia akumulátora a v prípade potreby začne znova postup
nabíjania.

Chyby – príčiny a pomoc
Príčina

Pomoc
Dve LED diódy na akumulátore blikajú.
Obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.

Akumulátor je chybný
Tri LED diódy na akumulátore blikajú.
Akumulátor odpojte od nabíjačky, kým sa nedosiahne rozsah
teploty nabíjania.
Akumulátor je príliš teplý alebo príliš studený

Akumulátor znova pripojte na nabíjačku až vtedy, keď dosiahol prípustnú teplotu nabíjania.
Nebliká žiadna LED (v závislosti od stavu nabitia akumulátora eBike trvale svieti jedna alebo viac LED).
Obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.

Nabíjačka nenabíja.
Nie je možné nabíjanie (žiadna indikácia na akumulátore)
Zástrčka nie je správne zasunutá

Skontrolujte všetky konektorové spojenia.

Kontakty na akumulátore sú znečistené

Opatrne vyčistite kontakty na akumulátore.

Zásuvka, kábel alebo nabíjačka sú chybné

Skontrolujte sieťové napätie, nabíjačku dajte skontrolovať
predajcovi bicyklov.

Akumulátor je chybný

Obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyklov.

Údržba a servis
Údržba a čistenie
Ak by nabíjačka nefungovala, obráťte sa na autorizovaného
predajcu bicyklov.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia

Len pre krajiny EÚ:
Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení
a jej transpozícii do národného právneho
poriadku sa musia už nepoužiteľné zariadenia
zbierať separovane a odovzdať na recykláciu
v súlade s ochranou životného prostredia.
Právo na zmeny je vyhradené.

V prípade otázok ohľadom nabíjačky sa obráťte na autorizovaného predajcu bicyklov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Likvidácia
Nabíjačky, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.
Nabíjačky nevyhadzujte do komunálneho odpadu!
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Varnostna opozorila

u

Preberite vsa varnostna
opozorila in navodila.
Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko
povzroči električni udar,
požar in/ali hude poškodbe.
Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
Polnilnik zavarujte pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v polnilnik lahko povzroči tveganje
za električni udar.
u Polnite samo Boscheve litij-ionske akumulatorske
baterije, ki so primerne za električna kolesa. Napetost
akumulatorske baterije mora ustrezati polnilni
napetosti polnilnika. Drugače obstaja nevarnost požara
in eksplozije.
u Poskrbite za čistočo polnilnika. Zaradi umazanije lahko
pride do električnega udara.
u Pred vsako uporabo preverite polnilnik, kabel in vtič.
Če opazite kakršne koli poškodbe, polnilnika ne
uporabljajte. Polnilnika ne odpirajte. Poškodbe na
polnilniku, kablu in vtiču povečajo tveganje električnega
udara.
u Polnilnika ne uporabljajte na lahko vnetljivi podlagi
(npr. papir, blago itd.) oz. v vnetljivem okolju. Ker se
polnilnik med polnjenjem segreje, obstaja nevarnost
požara.
u Bodite previdni, če se med polnjenjem dotikate
polnilnika. Nosite zaščitne rokavice. Polnilnik se lahko
še posebej pri visokih temperaturah ozračja zelo segreje.
u Če akumulatorske baterije ne uporabljate pravilno ali
če je ta poškodovana, lahko iz nje uhaja para.
Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru
težav obrnite na zdravnika. Para lahko draži dihalne
poti.
u Akumulatorske baterije električnega kolesa ne smete
polniti brez nadzora.
u Med uporabo, čiščenjem in vzdrževanjem nadzorujte
otroke. Na ta način poskrbite, da se otroci ne bodo igrali
s polnilnikom.
u Polnilnika ne smejo uporabljati otroci in osebe z
omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi oz. osebe s pomanjkljivimi izkušnjami
in pomanjkljivim znanjem o varni uporabi polnilnika,
razen če jih nadzira oz. o varni uporabi pouči
odgovorna oseba. V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost napačne uporabe in poškodb.
u Preberite in upoštevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo električnega kolesa.

Bosch eBike Systems

Na nalepki na spodnji strani polnilnika si lahko preberete
navodilo v angleščini (na strani s shematskim prikazom je
označeno s številko (4)) in naslednjo vsebino: uporaba je
dovoljena SAMO z BOSCHEVIMI litij-ionskimi
akumulatorskimi baterijami.

Opis izdelka in funkcij
Namen uporabe
Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.
Boschevi polnilniki za električno kolo so namenjeni izključno
polnjenju Boschevih akumulatorskih baterij električnega
kolesa in jih ni dovoljeno uporabljati v druge namene.

Komponente na sliki
Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na shematske
prikaze na začetku navodil za uporabo.
Posamezni prikazi v teh navodilih za uporabo lahko glede na
opremo vašega električnega kolesa malenkostno odstopajo
od dejanskih značilnosti izdelka.
(1) Polnilnik
(2) Vtičnica na napravi
(3) Vtič naprave
(4) Varnostna navodila za polnilnik
(5) Polnilni vtič
(6) Vtičnica za polnilni vtič
(7) Pokrov polnilne vtičnice
(8) Akumulatorska baterija na prtljažniku
(9) Prikaz delovanja in stanja napolnjenosti
(10) Tipka za vklop/izklop akumulatorske baterije
(11) Standardna akumulatorska baterija

281

0 275 007 XCX | (13.03.2020)

Slovenščina – 2

Tehnični podatki
Polnilnik

Standard Charger
(36–4/230)

Koda izdelka

Compact Charger
(36–2/100-230)

Fast Charger
(36–6/230)

BCS220

BCS230

BCS250

V~

207 … 264

90 … 264

207 … 264

Frekvenca

Hz

47 … 63

47 … 63

47 … 63

Polnilna napetost akumulatorske
baterije

V=

36

36

36

A

4

2

6 A)

– PowerPack 300, pribl.

h

2,5

5

2

– PowerPack 400, pribl.

h

3,5

6,5

2,5

Nazivna napetost

Polnilni tok (najv.)
Čas polnjenja

– PowerPack 500, pribl.

h

4,5

7,5

3

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Teža, pribl.

kg

0,8

0,6

1,0

IP 40

IP 40

IP 40

Delovna temperatura

Vrsta zaščite

A) Polnilni tok je pri PowerPack 300 in akumulatorskih baterijah Classic+ Line omejen na 4 A.
Navedbe veljajo za nazivno napetost [U] 230 V. Pri drugih napetostih in izvedbah, specifičnih za posamezne države, se lahko te navedbe
razlikujejo.

Delovanje

u

Uporaba
Priklop polnilnika na omrežje (glejte sliko A)
Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne
energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici
polnilnika. Polnilnike, označene z 230 V, lahko priključite
tudi na napetost 220 V.
Vtič (3) omrežnega kabla vstavite v vtičnico (2) na
polnilniku.
V skladu z nacionalnimi predpisi omrežni kabel priključite na
električno omrežje.
u

Polnjenje z dvema vstavljenima akumulatorskima
baterijama
Če sta na električnem kolesu nameščeni dve akumulatorski
bateriji, lahko obe polnite prek priključka, ki ni zaklenjen.
Najprej se akumulatorski bateriji ena za drugo napolnita do
pribl. 80–90 %, nato se obe akumulatorski bateriji sočasno
popolnoma napolnita (LED-diode obeh akumulatorskih
baterij utripajo).
Med delovanjem se akumulatorski bateriji izmenično
praznita.
Če akumulatorski bateriji odstranite iz nosilcev, lahko vsako
od njiju napolnite posamezno.

Polnjenje odstranjene akumulatorske baterije
(glejte sliko B)
Izklopite akumulatorsko baterijo in jo odstranite iz držala na
električnem kolesu. Preberite in upoštevajte navodila za
uporabo akumulatorske baterije.
u Akumulatorsko baterijo je dovoljeno položiti zgolj na
čiste površine. Še posebej pazite na to, da se polnilna
vtičnica in kontakti ne umažejo, npr. s peskom ali zemljo.
Polnilni vtič (5) polnilnika vstavite v vtičnico (6) na
akumulatorski bateriji.
Polnjenje akumulatorske baterije na kolesu
(glejte slike C in D)
Izklopite akumulatorsko baterijo. Očistite pokrov polnilne
vtičnice (7). Še posebej pazite na to, da se polnilna vtičnica
in kontakti ne umažejo, npr. s peskom ali zemljo. Privzdignite
pokrov polnilne vtičnice (7) in polnilni vtič (5) vstavite v
polnilno vtičnico (6).
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Zaradi segrevanja polnilnika lahko pride do požara.
Akumulatorske baterije na kolesu polnite zgolj v
suhem stanju in na ognjevarnem mestu. Če to ni
mogoče, odstranite akumulatorsko baterijo iz nosilca in jo
napolnite na primernejšem mestu. Preberite in
upoštevajte navodila za uporabo akumulatorske baterije.

Polnjenje
Polnjenje se začne takoj, ko je polnilnik povezan z
akumulatorsko baterijo oz. s polnilno vtičnico na kolesu in
električnim omrežjem.
Opomba: polnjenje je mogoče samo, ko je temperatura
akumulatorske baterije električnega kolesa v dopustnem
temperaturnem območju za polnjenje.
Opomba: med polnjenjem se pogonska enota izklopi.
Polnjenje akumulatorske baterije je mogoče z računalnikom
ali brez njega. Brez računalnika lahko polnjenje
akumulatorske baterije spremljate na prikazu stanja
napolnjenosti akumulatorske baterije.
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Ko je računalnik priključen, se na zaslonu prikaže ustrezno
sporočilo.
Stanje napolnjenosti je na akumulatorski bateriji prikazano s
prikazom stanja napolnjenosti akumulatorske baterije (9),
na računalniku pa s črticami.
Med polnjenjem na akumulatorski bateriji svetijo LED-diode
prikaza stanja napolnjenosti akumulatorske baterije (9).
Vsaka LED-dioda, ki neprekinjeno sveti, ustreza pribl. 20 %
napolnjenosti. Utripajoča LED-dioda kaže polnjenje
naslednjih 20 %.
Ko je akumulatorska baterija električnega kolesa povsem
napolnjena, LED-diode nemudoma ugasnejo, računalnik pa
se izklopi. Polnjenje se zaključi. Če na akumulatorski bateriji

električnega kolesa pritisnete na tipko za vklop/izklop (10),
se za 3 sekunde prikaže stanje napolnjenosti.
Polnilnik izključite iz električnega omrežja, akumulatorsko
baterijo pa odklopite s polnilnika.
Akumulatorska baterija se samodejno izklopi, ko jo odklopite
s polnilnika.
Opomba: če ste akumulatorsko baterijo polnili na kolesu, po
polnjenju polnilno vtičnico (6) skrbno pokrijte s pokrovom
(7), da vanjo ne more priti umazanija ali voda.
Če akumulatorske baterije po polnjenju ne odklopite s
polnilnika, se polnilnik po nekaj urah ponovno vključi,
preveri stanje napolnjenosti akumulatorske baterije in jo po
potrebi ponovno začne polniti.

Napake – vzroki in pomoč
Vzrok

Ukrepi
Na akumulatorski bateriji utripata dve LED-diodi.
Obrnite se na pooblaščenega prodajalca prodajalca koles.

Akumulatorska baterija je okvarjena.
Na akumulatorski bateriji utripajo tri LED-diode.
Akumulatorsko baterijo odklopite s polnilnika, dokler ni
doseženo temperaturno območje polnjenja.
Akumulatorska baterija je pretopla ali prehladna.

Akumulatorsko baterijo s polnilnikom povežite šele, ko ta
doseže dopustno polnilno temperaturo.
Nobena LED-dioda ne utripa (odvisno od stanja
napolnjenosti akumulatorske baterije električnega kolesa
trajno sveti ena ali več LED-diod).

Polnilnik ne polni.

Obrnite se na pooblaščenega prodajalca koles.

Polnjenje ni mogoče (na akumulatorski bateriji ni prikaza)
Vtič ni pravilno vstavljen.

Preverite vse vtične spoje.

Kontakti na akumulatorski bateriji so umazani.

Previdno očistite kontakte na akumulatorski bateriji.

Vtičnica, kabel ali polnilnik v okvari

Preverite omrežno napetost, pooblaščeni prodajalec koles naj
preveri delovanje polnilnika.

Akumulatorska baterija je v okvari.

Obrnite se na pooblaščenega prodajalca koles.

Vzdrževanje in servisiranje

Polnilnikov ne odvrzite med gospodinjske odpadke!
Zgolj za države Evropske unije:

Vzdrževanje in čiščenje

V skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski opremi
(OEEO) in njenim prenosom v nacionalno
zakonodajo se morajo odsluženi polnilniki
ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Če se polnilnik pokvari, se obrnite na pooblaščenega
prodajalca koles.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji glede polnilnika se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na
spletni strani www.bosch‑ebike.com.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Odlaganje
Poskrbite za okolju prijazno recikliranje polnilnikov, pribora
in embalaže.
Bosch eBike Systems
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Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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KontaKt
Adresa a telefonní císla:
Trek Česká republika
9 Sherbourne Drive,Tilbrook
Milton Keynes MK7 8HX
United Kingdom
Tel: (022) 62 400 53
Internet: www.trekbikes.com

Electra
Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel: +31 (0)88-4500699
Internet: www.electrabike.com

• Informace o servisu a záruce získáte u místního prodejce.
• Informace o poslední revizi této příručky naleznete na webové stránce Trek (Menu / podpora).
Nové funkce, které jsou popsány v nynější příručce, nemusí být na vašem e-bike použitelné.
Adresy a telefónne čísla:
Trek Slovensko
9 Sherbourne Drive,Tilbrook
Milton Keynes MK7 8HX
United Kingdom
Tel: (022) 62 400 53
Internet: www.trekbikes.com

Electra
Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel: +31 (0)88-4500699
Internet: www.electrabike.com

• Ohľadne servisu a záruky sa obráťte na miestneho predajcu.
• Ohľadom najnovšej revízie tejto príručky si pozrite webovú stránku spoločnosti Trek (Ponuka/Podpora).
Nové funkcie, ako sú opísané v najnovšej príručke, sa nemusia vzťahovať na váš elektrický bicykel.
Naslovi in telefonske številke:
Trek Slovenia
9 Sherbourne Drive,Tilbrook
Milton Keynes MK7 8HX
United Kingdom
Tel: (022) 62 400 53
Internet: www.trekbikes.com

Electra
Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Telefon: +31 (0)88-4500699
Internet: www.electrabike.com

• Za servis in garancijo, prosim kontaktirajte vašega lokalnega trgovca.
• Prosim, sklicujte se na internetno stran (Meni/podpora) za najnovejšo različico tega priročnika.
Nove funkcije, kot so opisane v najnovejšem priročniku, morda niso uporabne na vašem električnem kolesu.
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