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Ohutusnõuded
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa
tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid
vigastusi.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõiste aku käib
kõikide Boschi eBike-akude kohta.
u Ärge laske pardaarvuti näidikul oma tähelepanu
kõrvale juhtida. Kui te ei keskenda oma tähelepanu
täielikult liiklusele, riskite õnnetusse sattumisega. Kui
soovite teha sisestusi oma pardaarvutisse toe taseme
muutmiseks, peatuge ja sisestage seejärel vajalikud
andmed.
u Ärge kasutage pardaarvutit käepidemena. Kui tõstate
eBike’i pardaarvutist üles, võite pardaarvutit
pöördumatult kahjustada.
u Lugege läbi eBike-süsteemi kõikides
kasutusjuhendites ning eBike´i kasutusjuhendis
toodud ohutusnõuded ja juhised ning järgige neid.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend
Nõuetekohane kasutamine
Pardaarvuti Intuvia on ette nähtud Boschi eBike’i süsteemi
juhtimiseks ja sõiduandmete kuvamiseks.
Lisaks kirjeldatud funktsioonidele võidakse mis tahes ajal
lisada tarkvaramuudatusi vigade kõrvaldamiseks ja
funktsioonide laiendamiseks.

(14) Pardaarvuti lukustus
(15) Pardaarvuti blokeerimiskruvi
USB-laadimiskaabel (mikro A – mikro B)A)
A) kujutamata, saadaval lisavarustusena

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

Näit: ajami toetus
Toetustaseme näit
Valgustuse näit
Tekstinäit
Väärtuse näit
Tahhomeetri näit
Käiguvahetuse soovitus: kõrgem käik
Käiguvahetuse soovitus: madalam käik
Aku laetuse näit

Tehnilised andmed
Pardaarvuti

Intuvia

Tootekood

BUI255

Max laadimisvool USBühenduses
Laadimispinge USBühenduses
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USB-laadimiskaabel A)

1 270 016 360

Töötemperatuur

°C

–5 ... +40

Hoiutemperatuur

°C

+10 ... +40

Laadimistemperatuur

°C

0 ... +40

V
mAh

3,7
230

Seesmine liitiumioonaku

Kujutatud komponendid
Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi
alguses sisalduvatel jooniste lehekülgedel toodud numbrid.
Peale ajamisõlme, pardaarvuti koos juhtpuldiga,
kiiruseanduri ja nende juurde kuuluvate hoidikute on kõigi
jalgrattaosade kujutis skemaatiline ja võib teie eBike’ist
erineda.
(1) Kuvamisfunktsiooni nupp i
(2) Jalgratta valgustuse nupp
(3) Pardaarvuti
(4) Pardaarvuti hoidik
(5) Pardaarvuti sisse-/väljalülitusnupp
(6) Lähtestamisnupp RESET
(7) USB-pesa
(8) USB-pesa kaitsekate
(9) Käsitsemisüksus
(10) Kuvamisfunktsiooni nupp i käsitsemisüksusel
(11) Toetuse vähendamisnupp/lehitseda allapoole –
(12) Toetuse suurendamisnupp/lehitseda ülespoole +
(13) Lükkamisabi nupp WALK

mA

Kaitseklass B)
Kaal, u

IP 54 (kaitstud tolmu ja
veepritsmete eest)
kg

0,15

A) ei kuulu standardsesse tarnemahtu
B) suletud USB-pesa kaitsekübara korral
Boschi eBike'i-süsteem kasutab FreeRTOSi (vt
http://www.freertos.org).

Paigaldus
Aku paigaldamine ja eemaldamine
eBike’i aku paigaldamiseks eBike’i ja sealt eemaldamiseks
lugege aku kasutusjuhendit.

Pardaarvuti paigaldamine ja eemaldamine
(vt joonis A)
Pardaarvuti (3) paigaldamiseks lükake see eestpoolt
hoidikusse (4).
Pardaarvuti (3) eemaldamiseks vajutage lukustit (14) ja
lükake pardaarvuti ettepoole hoidikust (4) välja.
u Kui te eBike’i pikemaks ajaks seisma jätate,
eemaldage pardaarvuti.
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Pardaarvuti väljavõtmist hoidikust saab takistada.
Eemaldage selleks hoidik (4) juhtraualt. Asetage pardaarvuti
hoidikusse. Keerake blokeerimiskruvi (15) (keere M3, 8 mm
pikkune) altpoolt selleks ette nähtud keermestatud avasse
hoidikul. Paigaldage hoidik uuesti juhtrauale.
Märkus: blokeerimiskruvi ei kaitse varguse eest.

Kasutus
Eeldused
eBike’i süsteemi saab aktiveerida ainult siis, kui on täidetud
järgmised tingimused:
– Paigaldatud on piisavalt laetud eBike’i aku (vt aku
kasutusjuhendit).
– Pardaarvuti on asetatud hoidikusse õigesti (vaadake
„Pardaarvuti paigaldamine ja eemaldamine (vt joonis A)“,
Lehekülg Eesti – 1).
– Kiiruse andur on õigesti ühendatud (vt ajami
kasutusjuhendit).

eBike’i süsteemi sisse-/väljalülitamine
eBike’i süsteemi sisselülitamiseks on järgmised
võimalused:
– kui pardaarvuti on hoidikusse asetamisel juba sisse
lülitatud, aktiveeritakse eBike’i süsteem automaatselt.
– kohaleasetatud pardaarvuti ja eBike'i-aku korral vajutage
üks kord lühidalt pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu.
– kohaleasetatud pardaarvuti korral vajutage eBike'i-aku
sisse-/väljalülitusnuppu (võimalikud on jalgrattatootja
erilahendused, mille korral puudub ligipääs aku sisse-/
väljalülitusnupule; vaata aku kasutusjuhendit).
Ajam aktiveeritakse kohe, kui hakkate pedaale vajutama
(välja arvatud lükkamisabi funktsioonis või toe tasemel
OFF). Mootori võimsus oleneb pardaarvutil seatud toe
tasemest.
Niipea kui lõpetate normaalrežiimis pedaalide väntamise või
kui olete saavutanud kiiruse 25/45 km/h, lülitatakse eBike’i
ajami tugi välja. Ajam aktiveeritakse automaatselt uuesti, kui
väntate pedaale ja kiirus on alla 25/45 km/h.
eBike’i süsteemi väljalülitamiseks on järgmised
võimalused:
– vajutage pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu.
– lülitage eBike'i aku selle sisse-/väljalülitusnupu abil välja
(võimalikud on jalgrattatootja erilahendused, mille korral
puudub ligipääs aku sisse-/väljalülitusnupule; vaata
jalgrattatootja kasutusjuhendit).
– eemaldage pardaarvuti hoidikust.
Kui umbes 10 min jooksul ei kasutata eBike'i ajami võimsust
(nt kuna eBike seisab) ja ei vajutata pardaarvuti või eBike'i
juhtpuldi ühtegi nuppu, lülituvad eBike'i-süsteem ja koos
sellega ka aku energia säästmise eesmärgil automaatselt
välja.

eShift (suvandiline)
eShifti all mõistetakse elektrooniliste
käiguvahetussüsteemide integreeritust eBike-süsteemi.
Tootja on eShift-komponendid ajamiga elektriliselt
1 270 020 XBI | (11.03.2020)

ühendanud. Elektrooniliste käiguvahetussüsteemide
käsitsemist on kirjeldatud eraldi kasutusjuhendis.

Pardaarvuti energiavarustus
Kui pardaarvuti on hoidikus (4), eBike’i on paigaldatud
piisavalt laetud aku ja eBike’i süsteem on sisse lülitatud,
saab pardaarvuti toite eBike’i akust.
Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust (4), saab ta toite
sisemisest akust. Kui sisemine aku on pardaarvuti
sisselülitamisel nõrk, kuvatakse tekstinäidikul kestusega 3 s
<Attach to bike (Lisada rattale)> (d). Seejärel lülitub
pardaarvuti uuesti välja.
Seesmise aku laadimiseks asetage pardaarvuti jälle
hoidikusse (4) (kui eBike’i on paigaldatud aku). Lülitage
eBike’i aku selle sisse-väljalülitusnupuga sisse (vt aku
kasutusjuhendit).
Pardaarvutit võite laadida ka USB-ühenduse kaudu. Avage
selleks kaitsekate (8). Ühendage pardaarvuti USB-pesa (7)
sobiva USB-kaabli abil tavalise USB-laadimisseadmega või
mõne arvuti USB-ühendusega (laadimispinge 5 V;
laadimisvool max 500 mA). Pardaarvuti tekstinäidikul (d)
kuvatakse <USB connected (USB ühendatud)>.

Pardaarvuti sisse-/väljalülitamine
Pardaarvuti sisselülitamiseks vajutage lühidalt sisseväljalülitusnuppu (5). Pardaarvuti saab (piisavalt laetud
seesmise aku korral) sisse lülitada ka siis, kui ta ei ole
hoidikusse asetatud.
Pardaarvuti väljalülitamiseks vajutage sisseväljalülitusnuppu (5).
Kui pardaarvuti ei ole hoidikusse asetatud, lülitub see
1 minuti pärast energia säästmiseks automaatselt välja, ilma
et oleks vaja nuppu vajutada.
u Kui te ei kasuta eBike’i mitu nädalat, võtke
pardaarvuti selle hoidikust välja. Hoidke pardaarvutit
kuivas kohas toatemperatuuril. Laadige pardaarvuti akut
korrapäraselt (hiljemalt iga 3 kuu järel).

Aku laetuse näit
Aku laetuse taseme näit (i) näitab eBike’i aku, mitte
pardaarvuti sisemise aku laetuse taset. eBike’i aku laetuse
taset saab ise vaadata ka eBike’i aku LEDidelt.
Näidikul (i) vastab aku sümboli igale tulbale umbes 20 %
mahtuvusest:
eBike’i aku on täielikult laetud.
eBike’i aku vajab laadimist.
Laetuse taseme näidiku LEDid kustuvad. Ajami
toeks ette nähtud mahtuvus on ära kasutatud ja
toetus lülitatakse sujuvalt välja. Ülejäänud
mahtuvust kasutatakse valgustamiseks ja
pardaarvuti tööshoidmiseks, näit vilgub. eBike’i
aku mahtuvusest piisab veel jalgratta
valgustamiseks u 2 tunni kestel. Lisatarbijaid
(nt automaatajam, väliste seadmete laadimine
USB-ühenduse kaudu) ei ole siinjuures
arvestatud.
Bosch eBike Systems
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Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust (4), jääb viimati
salvestatud aku laetuse tase salvestatuks. Kui ühte eBike’i
kasutatakse kahe akuga, siis näitab aku laetuse taseme näit
(i) mõlema aku laetuse taset.
OFF

Kui kahe paigaldatud akuga eBike’il
MPH laetakse mõlemat akut jalgrattal, siis
KM/H
kuvatakse ekraanil mõlema aku laadimise
edenemist (joonisel laetakse parajasti
vasakpoolset akut). Millist kahest akust
hetkel laetakse, saate näha ka akul
vilkuvast näidust.

Toetustaseme seadmine
Juhtpuldil (9) saate seada, kui tugevalt eBike teid väntamisel
toetab. Toe taset saab muuta igal ajal, ka sõidu ajal.
Juhis: Mõne mudeli puhul on võimalik, et toe tase on
eelseatud ja seda ei saa muuta. Võimalik on ka, et saab valida
siintoodust väiksema arvu toe tasemete vahel.
Maksimaalselt on kasutada järgmised toetustasemed:
– OFF: mootori tugi on välja lülitatud, eBike’iga saab ainult
nagu tavalise jalgrattaga ehk vändates edasi liikuda.
Lükkamisabi ei saa sellel toe tasemel aktiveerida.
– ECO: mõjus maksimaalse efektiivsusega tugi
maksimaalse tegevusraadiuse saavutamiseks
– TOUR: ühtlane tugi pikkadeks sõitudeks
– SPORT/eMTB:
SPORT: jõuline tugi sportlikuks sõitmiseks mägistel
lõikudel ning linnaliikluses
eMTB: optimaalne tugi igasugusel maastikul, sportlik
paigaltvõtt, parandatud dünaamika, maksimaalne
väljenduslikkus (eMTB saadaval ainult koos
ajamisõlmedega BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX ja
BDU480 CX. Vajalik võib olla tarkvaravärskendus.)
– TURBO: maksimaalne tugi sportlikuks sõitmiseks kuni
suure väntamissageduseni
Toe taseme suurendamiseks vajutage juhtpuldil nuppu +
(12) seni, kuni näidikul (b) kuvatakse soovitud tase,
vähendamiseks vajutage nuppu – (11).
Kasutatud mootorivõimsus ilmub näidikule (a). Mootori
maksimaalne võimsus oleneb valitud toetasemest.
Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust (4), jääb viimati
kuvatud toe tase salvestatuks, mootori võimsuse näit (a)
jääb tühjaks.

eBike’i süsteemi koostöö käiguvahetusega
Ka eBike’i ajamiga peate kasutama käiguvahetust nagu
tavalisel jalgrattal (järgige selleks oma eBike’i
kasutusjuhendit).
Sõltumata käigust on mõistlik käiguvahetuse ajaks
väntamine hetkeks katkestada. See kergendab
käiguvahetust ja vähendab ajamiahela kulumist.
Valides õige käigu, saate sama jõukulu korral kiirust ja
tegevusraadiust suurendada.
Seetõttu järgige käiguvahetussoovitusi, mida antakse
ekraanil olevate näitudena (g) ja (h). Kui kuvatakse näit (g),
peaksite lülituma väiksema väntamissagedusega kõrgemale
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käigule. Kui kuvatakse näit (h), peaksite lültuma suurema
väntamissagedusega madalamale käigule.

Jalgratta valgustuse sisse‑/väljalülitamine
Variandi korral, milles sõidutuli saab toite eBike’i süsteemist,
saab pardaarvutilt jalgratta valgustuse nupuga (2) esi- ja
tagatuld korraga sisse ning välja lülitada.
Kontrollige iga kord enne sõidu alustamist, kas teie jalgratta
valgustus on töökorras.
Valgustuse sisselülitamisel kuvatakse <Lights on (Tuled
sees)> ja valgustuse väljalülitamisel <Lights off (Tuled
väljas)> u 1 sekundiks tekstinäidikul (d). Sisselülitatud tule
korral kuvatakse valgustussümbol (c).
Pardaarvuti salvestab tule oleku ja aktiveerib vajaduse korral
tule vastavalt salvestatud olekule uuesti käivitamisel.
Jalgratta valgustuse sisse- ja väljalülitamisel puudub
igasugune mõju ekraani taustavalgustusele.

Lükkamisabi sisse-/väljalülitamine
Lükkamisabi võib kergendada eBike’i lükkamist. Selles
funktsioonis sõltub kiirus sissepandud käigust ja võib olla
maksimaalselt 6 km/h. Mida madalam on valitud käik, seda
väiksem on (täisvõimsuse korral) kiirus lükkamisabi
funktsioonis.
u Lükkamisabi funktsiooni tohib kasutada üksnes
eBike’i lükkamisel. Kui eBike’i ratastel puudub
lükkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.
Lükkamisabi aktiveerimiseks vajutage korraks pardaarvuti
nupule WALK. Pärast aktiveerimist vajutage 3 sekundi vältel
nupule + ja hoidke seda all. eBike’i ajam lülitatakse sisse.
Juhis: Lükkamisabi ei ole võimalik toe tasemel OFF (välja
lülitatud) aktiveerida.
Lükkamisabi lülitatakse välja, kui esineb mõni järgmistest
olukordadest:
– vabastate nupu +,
– eBike’i rattad blokeeritakse (nt pidurdamisega või
põrkumisel vastu takistust),
– kiirus on suurem kui 6 km/h.
Lükkamisabi talitlusviis peab vastama siseriiklikele nõuetele
ja võib seetõttu ülalnimetatud kirjeldusest erineda või olla
inaktiveeritud.

Välisseadmete varustamine energiaga USBpordi kaudu
USB-ühenduse abil saab käitada või laadida enamikku
seadmeid, mille energiavarustus on võimalik USB kaudu (nt
erinevad mobiiltelefonid).
Laadimise eelduseks on, et eBike’il on pardaarvuti ja
piisavalt laetud aku.
Avage pardaarvuti USB ühenduse kaitsekate (8). Ühendage
välise seadme USB-ühendus USB laadimiskaabli Micro A –
Micro B (saadaval teie Boschi eBike’i kaupmehe juures)
pardaarvuti USB-pesaga (7).
Tarbija lahutamise järel tuleb USB-pesa jälle kaitsekattega
(8) hoolikalt sulgeda.
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USB-ühendus ei ole veekindel pistikühendus. Vihmas
sõites ei tohi olla ühendatud ühtegi välist seadet ja USB
ühendus peab olema kaitsekübaraga (8) täielikult
kaetud.
Tähelepanu! Ühendatud tarbijad võivad mõjutada eBike’i
tegevusraadiust.

Pardaarvuti näidud ja seaded
Kiiruse ja vahemaa näidud
Spidomeetrinäidul (f) kuvatakse alati tegelik kiirus.
Funktsiooninäidul – kombinatsioonil teksti-näidust (d) ja
väärtusenäidust (e) – saab valida järgmisi funktsioone:
– <Clock (Kell)>: tegelik kellaaeg
– <Max. speed (Max kiirus)>: viimase lähtestamise järel
saavutatud maksimaalne kiirus
– <Avg. speed (Keskmine kiirus)>: viimase lähtestamise
järel saavutatud keskmine kiirus
– <Trip time (Sõiduaeg)>: sõiduaeg pärast viimast
lähtestamist
– <Range (Kaugus)>: aku olemasolevale laetuse tasemele
vastav eeldatav läbisõit (tingimuste, nagu toetustase,
teelõigu profiil jne samaks jäädes)
– <Odometer (Odomeeter)>: eBike’iga läbitud vahemaa
kokku (ei ole lähtestatav)
– <Trip distance (Teekonna pikkus)>: viimase
lähtestamise järel läbitud vahemaa
Vajutage näidufunktsiooni vahetamiseks korduvalt
pardaarvuti nuppu i (1) või käsitsemisüksuse nuppu i (10),
kuni kuvatakse soovitud funktsioon.
<Trip distance (Teekonna pikkus)>, <Trip time
(Sõiduaeg)> ja <Avg. speed (Keskmine kiirus)>
lähtestamiseks vahetuge ühele nendest kolmest
funktsioonist ja vajutage seejärel korduvalt nuppu RESET
(6), kuni näiduks on seatud null. Sellega on viidud nulli ka
kahe ülejäänud funktsiooni väärtused.
<Max. speed (Max kiirus)> lähtestamiseks vahetuge sellele
funktsioonile ja vajutage seejärel korduvalt nuppu RESET
(6), kuni näit on nulli seatud.
<Range (Kaugus)> lähtestamiseks vahetuge sellele
funktsioonile ja vajutage seejärel korduvalt nuppu RESET
(6), kuni näit on lähtestatud tehaseseadetele.
Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust (4), jäävad
funktsioonide kõik väärtused salvestatuks ja neid saab edasi
kuvada.

Põhiseadete kuvamine/kohandamine
Põhiseadeid saab kuvada ja muuta sõltumatult sellest, kas
pardaarvuti on asetatud hoidikusse (4) või mitte. Mõned
seaded on nähtavad ja muudetavad ainult kohale asetatud
pardaarvuti korral. Olenevalt teie eBike’i varustusest võivad
mõned menüüpunktid puududa.
Põhiseadete menüüsse liikumiseks vajutage seni üheaegselt
nuppu RESET (6) ja nuppu i (1), kuni tekstinäidul kuvatakse
(d) <Configuration (Konfiguratsioon)>.
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Põhiseadete vahel vahetumiseks vajutage korduvalt
pardaarvuti nuppu i (1), kuni kuvatakse soovitud põhiseade.
Kui pardaarvuti on asetatud hoidikusse (4), võite vajutada ka
juhtpuldi nuppu i (10).
Põhiseadete muutmiseks vajutage vähendamiseks või
allapoole lehitsemiseks sisse-väljalülitusnuppu (5) näidu –
kõrval ja suurendamiseks või ülespoole lehitsemiseks
valgustusnuppu (2) näidu + kõrval. Kui pardaarvuti on
asetatud hoidikusse (4), on muutmine võimalik ka juhtpuldi
nuppudega – (11) või + (12).
Funktsioonist lahkumiseks ja muudetud seade
salvestamiseks vajutage 3 s nuppu RESET (6).
Valida saab järgmiste põhiseadete vahel:
– <– Clock + (kell)>: võite seada tegelikku kellaaega.
Pikem seadenuppude vajutamine kiirendab kellaaja
muutumist.
– <– Wheel circum. + (ratta läbimõõt)>: seda tootja poolt
eelseatud väärtust saate muuta ±5 %. Seda menüüpunkti
kuvatakse ainult siis, kui pardaarvuti on hoidikus.
– <– English + (Inglise keel)>: võite muuta tekstinäitude
keelt. Valikus on saksa, inglise, prantsuse, hispaania,
itaalia, portugali, rootsi, hollandi ja taani keel.
– <– Unit km/mi + (ühik km/mi)>: saate lasta kiirust ja
kaugust näidata kilomeetrites või miilides.
– <– Time format + (ajavorming)>: Kellaaega saate lasta
kuvada 12-tunni- või 24-tunni-vormingus.
– <– Shift recom. on + (Käigusoovitus sees)>/<– Shift
recom. off + (Käigusoovitus väljas)>: saate
käiguvahetussoovituse näidu sisse või välja lülitada.
– <Power-on hours (Töötunnid)>: kogu eBike’iga sõidetud
aja näit (ei ole muudetav)
– <Displ. vx.x.x.x>: See on ekraani tarkvaraversioon.
– <DU vx.x.x.x>: see on ajami tarkvaraversioon. Seda
menüüpunkti kuvatakse ainult siis, kui pardaarvuti on
hoidikus.
– <DU SN xxxxxxx/xxx>: see on ajami seerianumber. Seda
menüüpunkti kuvatakse ainult siis, kui pardaarvuti on
hoidikus.
– <DU PN xxxxxxxxxx>: see on ajami tüüpdetailinumber.
Seda menüüpunkti kuvatakse ainult siis, kui pardaarvuti
on hoidikus ja tüüpdetailinumber on teada.
– <Service MM/YYYY>: seda menüüpunkti kuvatakse, kui
jalgratta tootja on määranud kindla hooldustähtaja.
– <Serv. xx km/mi>: seda menüüpunkti kuvatakse, kui
jalgratta tootja on määranud kindlale läbisõidule vastava
hooldustähtaja.
– <Bat. vx.x.x.x>: see on aku tarkvaraversioon. Seda
menüüpunkti kuvatakse ainult siis, kui pardaarvuti on
hoidikus. Kahe aku kasutamisel näidatakse kordamööda
mõlema aku tarkvaraversiooni.
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: see on eBike’i aku
tüüpdetailinumber. Seda menüüpunkti kuvatakse ainult
siis, kui pardaarvuti on hoidikus ja eBike’i aku
tüüpdetailinumber on teada. Kahe aku kasutamisel
näidatakse kordamööda mõlema aku tarkvaraversiooni.
– <Cha. vx.x.x.x>: see on laadimisseadme, millega eBike’i
aku laeti, tarkvaraversioon. Seda näidatakse ainult juhul,
kui laadimisseadme tarkvaraversioon on teada.
Bosch eBike Systems
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– Kui eBike on varustatud ABSiga, näidatakse ka ABSi
tarkvaraversiooni, seerianumbrit ja tüüpdetaili numbrit.

Veakoodi näit
eBike’i süsteemi komponente kontrollitakse pidevalt
automaatselt. Vea tuvastamise korral ilmub vastav veakood
tekstinäidikule (d).

Tavanäidule tagasipöördumiseks vajutage suvalist nuppu
pardaarvutil (3) või käsitsemisüksusel (9).
Olenevalt vea tüübist võidakse ajam vajaduse korral
automaatselt välja lülitada. Ilma ajami toeta edasisõitmine on
aga alati võimalik. Enne pikemaid sõite tuleks lasta eBike’i
kontrollida.
u Laske kõik parandustööd teha ainult autoriseeritud
jalgrattamüüjal.

Kood

Põhjus

Abi

410

Üks või mitu pardaarvuti nuppu on
blokeeritud.

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

414

Juhtpuldi ühendamisprobleemid

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

418

Üks või mitu juhtpuldi nuppu on
blokeeritud.

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

419

Konfiguratsiooniviga

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

422

Ajamisõlme ühendamisprobleem

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

423

eBike’i aku ühendamisprobleem

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

424

Komponentide suhtlusviga

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

426

Sisemine ajalimiidi ületamise viga

Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust
oma Boschi eBike’i müüjaga. Selles veaolekus ei saa põhiseadete
menüüs lasta näidata rehvide ümbermõõtu ega seda kohandada.

430

Pardaarvuti sisemine aku on tühi (mitte
BUI350 korral)

Laadige pardaarvuti (hoidikus või USB-pesa kaudu)

431

Tarkvara versiooniviga

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

440

Ajamisõlme sisemine viga

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

450

Sisemine tarkvaraviga

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

460

Viga USB-ühenduses

Eemaldage kaabel pardaarvuti USB-pesast. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

490

Pardaarvuti sisemine viga

Laske pardaarvutit kontrollida

500

Ajamisõlme sisemine viga

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

502

Jalgratta valgustuse viga

Kontrollige valgustust ja selle juurde kuuluvaid kaableid. Käivitage
süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi
eBike’i müüjaga.

503

Kiiruseanduri viga

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

504

Tuvastati kiirussignaali manipulatsioon.

Kontrollige ja vajaduse korral seadke kodaramagnetite asendit.
Kontrollige manipulatsioonide (tuuningu) puudumist. Ajami tuge
vähendatakse.

510

Sisemine anduriviga

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

511

Ajamisõlme sisemine viga

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

530

Akuviga

Lülitage eBike välja, eemaldage eBike’i aku ja paigaldage seejärel
uuesti. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke
ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Bosch eBike Systems
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Kood

Põhjus

Abi

531

Konfiguratsiooniviga

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

540

Temperatuuriviga

eBike on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku. Lülitage
eBike’i süsteem välja, et ajamisõlm saaks lubatud
temperatuurivahemikuni jahtuda või soojeneda. Käivitage süsteem
uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i
müüjaga.

550

Tuvastati loata tarbija.

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

580

Tarkvara versiooniviga

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

591

Autentimisviga

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

592

Mitteühilduvad komponendid

Paigaldage ühilduv ekraan. Kui probleem ei kao, võtke ühendust
oma Boschi eBike’i müüjaga.

593

Konfiguratsiooniviga

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

595, 596

Suhtlusviga

Kontrollige ajami kaableid ja käivitage süsteem uuesti. Kui
probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

602

Sisemine akuviga

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

603

Sisemine akuviga

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

605

Aku temperatuuriviga

Aku on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku. Lülitage eBike’i
süsteem välja, et aku saaks lubatud temperatuurivahemikuni
jahtuda või soojeneda. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei
kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

606

Välimine akuviga

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

610

Aku pingeviga

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

620

Laadimisseadme viga

Asendage laadimisseade. Võtke ühendust oma Boschi eBike’i
müüjaga.

640

Sisemine akuviga

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

655

Korduv akuviga

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

656

Tarkvara versiooniviga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga, et ta
teeks tarkvaravärskenduse.

7xx

Kõrvaliste komponentide viga

Vaadake vastava komponendi tootja kasutusjuhendis olevaid
andmeid.

800

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

810

Ratta kiiruseanduri ebausutavad signaalid Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

820

Viga esiratta kiiruseanduri juhtmes

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

821 ... 826

Esiratta kiiruseanduri ebasutavad
signaalid

Käivitage süsteem uuesti ja tehke vähemalt 2 minutit kestev
proovisõit. ABS-i märgulamp peab kustuma. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Anduri ketas võib puududa, olla vigane või
valesti paigaldatud; esi- ja tagaratta
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Kood

Põhjus

Abi

oluliselt erinev läbimõõt; ekstreemne
sõiduolukord, nt tagarattal sõitmine
830

Viga tagaratta kiiruseanduri juhtmes

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

831
833 ... 835

Tagaratta kiiruseanduri ebausutavad
signaalid

Käivitage süsteem uuesti ja tehke vähemalt 2 minutit kestev
proovisõit. ABS-i märgulamp peab kustuma. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Anduri ketas võib puududa, olla vigane või
valesti paigaldatud; esi- ja tagaratta
oluliselt erinev läbimõõt; ekstreemne
sõiduolukord, nt tagarattal sõitmine
840

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

850

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

860, 861

Pingevarustuse viga

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

870, 871
880
883 ... 885

Suhtlusviga

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

889

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

890

ABS-i märgulamp on vigane või puudub;
ABS võib olla talitluseta.

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Näit
puudub

Pardaarvuti sisemine viga

Käivitage oma eBike uuesti, lülitades selle välja ja uuesti sisse.

Hooldus ja korrashoid

Transport
u

Hooldus ja puhastus
Mitte ühtegi komponenti, kaasa arvatud ajamisõlm, ei tohi
kasta vette ega puhastada survepesuriga.
Pardaarvuti puhastamiseks kasutage pehmet lappi, mida on
niisutatud vaid veega. Ärge kasutage puhastusvahendeid.
Laske eBike-süsteemile vähemalt kord aastas teha tehniline
ülevaatus (mis hõlmab mehaanikat, süsteemitarkvara
ajakohasuse kontrolli jmt).
Jalgratta tootja või jalgratta müüja võib määrata hoolduse
tähtaja läbitud kilometraaži või teatud ajavahemiku alusel.
Sellisel juhul kuvab pardaarvuti iga kord pärast
sisselülitamist hoolduse tähtaega tekstinäidikul ca
4 sekundit.
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge
autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
u Laske kõik parandustööd teha ainult autoriseeritud
jalgrattamüüjal.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane
nõustamine
Kõigi küsimuste korral eBike’i ja selle komponentide kohta
pöörduge autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
Volitatud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems

Kui transpordite eBike´i väljaspool oma autot, nt auto
pakiraamil, siis eemaldage pardaarvuti ja eBike´i aku,
et vältida kahjustusi.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete
ringlussevõtt
Ajamisõlm, pardaarvuti koos
käsitsemisüksusega, aku, kiiruseandur,
lisavarustus ja pakendid tuleb loodushoidlikult
taaskasutusse suunata.
Ärge visake oma eBike’i ega selle komponente olmejäätmete
hulka!
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EÜ tuleb defektsed või
kasutusressursi ammendanud akud/patareid
eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult
kringlusse võtta.
Boschi eBike'i kasutusressursi ammendanud komponendid
andke üle volitatud jalgrattamüüjale.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
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Ohutusnõuded
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa
tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid
vigastusi.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõiste aku käib
kõikide Boschi eBike-akude kohta.
u Ärge laske pardaarvuti näidikul oma tähelepanu
kõrvale juhtida. Kui te ei keskenda oma tähelepanu
täielikult liiklusele, riskite õnnetusse sattumisega. Kui
soovite teha sisestusi oma pardaarvutisse toe taseme
muutmiseks, peatuge ja sisestage seejärel vajalikud
andmed.
u Lugege läbi eBike-süsteemi kõikides
kasutusjuhendites ning eBike´i kasutusjuhendis
toodud ohutusnõuded ja juhised ning järgige neid.
u Seadke ekraani heledus nii, et te näeksite olulist
teavet, nagu kiirus või hoiatussümbolid, piisavalt
selgesti. Valesti reguleeritud ekraan võib põhjustada
ohtlikke olukordi.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

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

Ühiku näit mph
Koguläbisõidu näit TOTAL
Jääkläbisõidu näit RANGE
Hoolduse näit
Aku laetuse taseme näit
Valgustuse näit
Toetustaseme/väärtuse näit
Teelõigu näit TRIP

Tehnilised andmed
Pardaarvuti

Purion

Tootekood

BUI215

Akud A)

2 × 3 V CR2016

Töötemperatuur

°C

–5 ... +40

Hoiutemperatuur

°C

+10 ... +40

Kaitseklass B)
Kaal, u

IP 54 (kaitstud tolmu ja
veepritsmete eest)
kg

0,1

A) Soovitame paigaldada Boschi pakutavad akud. Neid saate
tellida jalgratta müüjalt (tootenumber: 1 270 016 819).
B) suletud USB-pesa kaitsekübara korral
Boschi eBike'i-süsteem kasutab FreeRTOSi (vt
http://www.freertos.org).

Nõuetekohane kasutamine
Pardaarvuti Purion on ette nähtud Boschi eBike’i süsteemi
juhtimiseks ja sõiduandmete kuvamiseks.
Lisaks kirjeldatud funktsioonidele võidakse mis tahes ajal
lisada tarkvaramuudatusi vigade kõrvaldamiseks ja
funktsioonide laiendamiseks.

Joonistel kujutatud komponendid
Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi
alguses sisalduvatel jooniste lehekülgedel toodud numbrid.
Selles kasutusjuhendis esitatud kujutised võivad olenevalt
teie eBike´i varustusest tegelikkusest vähesel määral
erineda.
(1) Pardaarvuti sisse-/väljalülitusnupp
(2) Käekõrval lükkamise abi nupp WALK
(3) Pardaarvuti kinnituskruvi
(4) Pardaarvuti hoidik
(5) Toetuse vähendamise nupp –
(6) Toetuse suurendamise nupp +
(7) Ekraan
(8) USB-pesa kaitsekübar
(9) USB-diagnostikapuks (ainult hooldusotstarbel)
(10) Akupesa kaas
Pardaarvuti näidikuelemendid
(a) Spidomeetri näit
(b) Ühiku näit km/h

Bosch eBike Systems
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Kasutus
Sümbolid ja nende tähendus
Sümbol

Selgitus
lühike nupuvajutus (alla ühe sekundi)
keskpikk nupuvajutus (ühe sekundi ja
2,5 sekundi vahel)
pikk nupuvajutus (kauem kui 2,5 sekundit)

Seadme kasutuselevõtt
Eeldused
eBike'i süsteemi saab aktiveerida ainult siis, kui on täidetud
järgmised tingimused:
– paigaldatud on piisavalt laetud aku (vt aku
kasutusjuhendit).
– kiiruseandur on õigesti ühendatud (vt ajamisõlme
kasutusjuhendit).
eBike'i süsteemi sisse-/väljalülitamine
eBike’i süsteemi sisselülitamiseks on järgmised
võimalused:
– Vajutage paigaldatud eBike'i aku korral pardaarvuti sisse-/
väljalülitusnuppu (1).
– Vajutage eBike’i aku sisse-/väljalülitusnuppu (vt aku
kasutusjuhendit).
Ajam aktiveeritakse kohe, kui hakkate pedaale vajutama
(välja arvatud lükkamisabi funktsioonis või toe tasemel
OFF). Mootori võimsus oleneb pardaarvutil seatud toe
tasemest.
Niipea kui lõpetate normaalrežiimis pedaalide väntamise või
kui olete saavutanud kiiruse 25/45 km/h, lülitatakse eBike’i
ajami tugi välja. Ajam aktiveeritakse automaatselt uuesti, kui
väntate pedaale ja kiirus on alla 25/45 km/h.
eBike’i süsteemi väljalülitamiseks on järgmised
võimalused:
– Vajutage pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu (1).
– Lülitage eBike'i aku selle sisse-/väljalülitusnupu abil välja
(võimalikud on jalgrattatootja erilahendused, mille korral
puudub ligipääs aku sisse-/väljalülitusnupule; vaata
jalgrattatootja kasutusjuhendit).
Väljalülitamise korral süsteem sulgub. See kestab u 3 s. Kohe
uuesti sisselülitamine on võimalik alles siis, kui süsteem on
tegevuse lõpetanud ja sulgunud.
Kui umbes 10 min jooksul eBike ei liigu ja ei vajutata
pardaarvuti ühtegi nuppu, lülitub eBike'i-süsteem energia
säästmiseks automaatselt välja.
Märkus: kui panete eBike'i hoiukohta, lülitage eBikesüsteem alati välja.
Märkus: kui pardaarvuti akud on tühjad, saate oma eBike'i
siiski jalgratta aku abil sisse lülitada. Kahjustuste vältimiseks
on soovitatav seesmised patareid siiski võimalikult ruttu
välja vahetada.
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Pardaarvuti energiavarustus
Pardaarvutit varustatakse pingega kahelt CR2016nööpakult.
Akude vahetamine (vaata joonist A)
Kui pardaarvuti ekraanil kuvatakse LOW BAT, eemaldage
pardaarvuti juhtraualt, keerates välja pardaarvuti
kinnituskruvi (3). Avage sobiva mündi abil patareipesa
kaas (10), eemaldage kasutatud patareid ja pange sisse
uued CR2016 tüüpi patareid. Boschi poolt soovitatud
patareisid saate oma jalgrattamüüjalt.
Patareide sisseasetamisel jälgige õiget polaarsust.
Sulgege patareipesa ja kinnitage pardaarvuti
kinnituskruviga (3) oma eBike'i juhtrauale.

Lükkamisabi sisse-/väljalülitamine
Lükkamisabi võib kergendada eBike’i lükkamist. Selles
funktsioonis sõltub kiirus sissepandud käigust ja võib olla
maksimaalselt 6 km/h. Mida madalam on valitud käik, seda
väiksem on (täisvõimsuse korral) kiirus lükkamisabi
funktsioonis.
u Lükkamisabi funktsiooni tohib kasutada üksnes
eBike’i lükkamisel. Kui eBike’i ratastel puudub
lükkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.
Lükkamisabi aktiveerimiseks vajutage korraks pardaarvuti
nupule WALK. Pärast aktiveerimist vajutage 3 sekundi vältel
nupule + ja hoidke seda all. eBike’i ajam lülitatakse sisse.
Juhis: Lükkamisabi ei ole võimalik toe tasemel OFF (välja
lülitatud) aktiveerida.
Lükkamisabi lülitatakse välja, kui esineb mõni järgmistest
olukordadest:
– vabastate nupu +,
– eBike’i rattad blokeeritakse (nt pidurdamisega või
põrkumisel vastu takistust),
– kiirus on suurem kui 6 km/h.
Lükkamisabi talitlusviis peab vastama siseriiklikele nõuetele
ja võib seetõttu ülalnimetatud kirjeldusest erineda või olla
inaktiveeritud.

Toetustaseme seadmine
Pardaarvutist saate määrata, kui tugevalt eBike’i ajam teid
väntamisel toetab. Toe taset saab muuta igal ajal, ka sõidu
ajal.
Juhis: Mõne mudeli puhul on võimalik, et toe tase on
eelseatud ja seda ei saa muuta. Võimalik on ka, et saab valida
siintoodust väiksema arvu toe tasemete vahel.
Maksimaalselt on kasutada järgmised toetustasemed:
– OFF: mootori tugi on välja lülitatud, eBike’iga saab ainult
nagu tavalise jalgrattaga ehk vändates edasi liikuda.
Lükkamisabi ei saa sellel toe tasemel aktiveerida.
– ECO: mõjus maksimaalse efektiivsusega tugi
maksimaalse tegevusraadiuse saavutamiseks
– TOUR: ühtlane tugi pikkadeks sõitudeks
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– SPORT/eMTB:
SPORT: jõuline tugi sportlikuks sõitmiseks mägistel
lõikudel ning linnaliikluses
eMTB: optimaalne tugi igasugusel maastikul, sportlik
paigaltvõtt, parandatud dünaamika, maksimaalne
väljenduslikkus (eMTB saadaval ainult koos
ajamisõlmedega BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX ja
BDU480 CX. Vajalik võib olla tarkvaravärskendus.)
– TURBO: maksimaalne tugi sportlikuks sõitmiseks kuni
suure väntamissageduseni
Toetustaseme suurendamiseks vajutage lühidalt
pardaarvuti nuppu + (6) ja tehke seda korduvalt, kuni
näidikul (i) kuvatakse soovitud toetustase, langetamiseks
vajutage lühidalt nuppu – (5).
Kui näidikul on seatud TRIP, TOTAL või RANGE, kuvatakse
valitud toetustase ümberlülitamisel ainult lühidalt (u üheks
sekundiks).

Jalgratta valgustuse sisse‑/väljalülitamine
Variandi korral, kus sõidutuli saab toite eBike'i süsteemist,
saab nupu + keskpika vajutusega üheaegselt esi- ja
tagatule sisse lülitada. Jalgratta valgustuse väljalülitamiseks
vajutage pikalt nuppu +.
Sisselülitatud tule korral kuvatakse valgustussümbol (h).
Kontrollige iga kord enne sõidu alustamist, kas teie jalgratta
valgustus on töökorras.
Pardaarvuti salvestab tule oleku ja aktiveerib vajaduse korral
tule vastavalt salvestatud olekule uuesti käivitamisel.
Jalgratta valgustuse sisse- ja väljalülitamisel puudub
igasugune mõju ekraani taustavalgustusele.

Bosch eBike Systems
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Pardaarvuti näidud ja seaded

Tegevus

Nupud

Aku laetuse taseme näit

Jalgratta valgustuse
sisselülitamine

+

Jalgratta valgustuse
väljalülitamine

+

Teekonna lähtestamine

–+

Aku laetuse taseme näit(g) näitab eBike'i akude laetuse
taset. eBike’i aku laetuse taset saab ise vaadata ka eBike’i
aku LEDidelt.
Näidul (g) vastab iga tulp aku mahtuvusele u 20 %:
eBike’i aku on täielikult laetud.
eBike’i aku vajab laadimist.
Akul olevad laetuse taseme näidu LEDid kustuvad.
Ajami toetuseks ette nähtud mahtuvus on ära
kasutatud ja toetus lülitatakse sujuvalt välja.
Ülejäänud mahtuvust kasutatakse valgustamiseks,
näit vilgub.
eBike’i aku mahtuvusest piisab veel jalgratta
valgustamiseks u kahe tunni kestel.

Kiiruse ja vahemaa näidud
Spidomeetri näidul (a) on alati käesoleva momendi kiirus.
Näidul (i) kuvatakse tavajuhul alati viimast seadet. Nupu –
korduva keskpika vajutamise järel kuvatakse üksteise järel
teekond TRIP, koguläbisõit kilomeetrites TOTAL ja aku
jääkläbisõit RANGE. (Nupu – lühivajutusega langetatakse
toetustaset!)
Et lähtestada teekond TRIP, valige näit Teekond TRIP ja
vajutage üheaegselt pikalt nuppe + ja –. Kõigepealt
kuvatakse ekraanil RESET. Kui jätkate mõlema nupu
vajutamist, seatakse teekonna TRIP väärtuseks 0.
Et lähtestada jääkläbisõitu RANGE, valige Jääkläbisõit
RANGE ja vajutage üheaegselt pikalt nuppe + ja –.
Kõigepealt kuvatakse ekraanil RESET. Kui jätkate mõlema
nupu vajutamist, seatakse teekonna TRIP väärtuseks 0.
Kuvatavad väärtused saate kilomeetritelt miilidele ümber
seada, hoides nuppu – vajutatult ja vajutades lühidalt
sisse-/väljalülitusnuppu (1) .
Hooldusotstarbel saate küsida osasüsteemide versioone ja
nende tüüp-osanumbreid, kui osasüsteemid sellist teavet
edastavad (oleneb osasüsteemist). Vajutage väljalülitatud
süsteemi korral korraga nuppe – ja + ning seejärel sisse-/
väljalülitusnuppu (1).
USB-pesa on ette nähtud diagnostikasüsteemide
ühendamiseks. Muid funktsioone USB-pesal ei ole.
u USB-ühendus peab olema alati kaitsekübaraga (8)
täielikult suletud.
Tegevus

Nupud

Kestus

Käekõrval lükkamise abi
WALK
aktiveerimine
+
Käekõrval lükkamise abi andmine

1.
2. suvaline

Kilomeetritelt miilidele
ümberseadmine

–

1. hoidmine
2.

Versioonitasemete kohta
küsimine A)B)

–+

1. hoidmine
2.

Ekraani heleduse seadmine C)

–+

1. hoidmine
2.

– või +
A) eBike-süsteem peab olema välja lülitatud.
B) Infot kuvatakse jooksva tekstina.
C) Ekraan peab olema välja lülitatud.

Kestus

Pardaarvuti sisselülitamine
Pardaarvuti väljalülitamine
Toetuse suurendamine

+

Toetuse vähendamine

–

Näit TRIP, TOTAL, RANGE,
toetusrežiimid

–
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Olenevalt vea tüübist võidakse ajam vajaduse korral
automaatselt välja lülitada. Ilma ajami toeta edasisõitmine on
aga alati võimalik. Enne pikemaid sõite tuleks lasta eBike’i
kontrollida.
u Laske kõik parandustööd teha ainult autoriseeritud
jalgrattamüüjal.

Veakoodi kuva
eBike’i süsteemi komponente kontrollitakse pidevalt
automaatselt. Vea avastamisel ilmub pardarvutile vastav
veakood.

Kood

Põhjus

Abi

410

Üks või mitu pardaarvuti nuppu on
blokeeritud.

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

414

Juhtpuldi ühendamisprobleemid

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

418

Üks või mitu juhtpuldi nuppu on
blokeeritud.

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

419

Konfiguratsiooniviga

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

422

Ajamisõlme ühendamisprobleem

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

423

eBike’i aku ühendamisprobleem

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

424

Komponentide suhtlusviga

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

426

Sisemine ajalimiidi ületamise viga

Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust
oma Boschi eBike’i müüjaga. Selles veaolekus ei saa põhiseadete
menüüs lasta näidata rehvide ümbermõõtu ega seda kohandada.

430

Pardaarvuti sisemine aku on tühi (mitte
BUI350 korral)

Laadige pardaarvuti (hoidikus või USB-pesa kaudu)

431

Tarkvara versiooniviga

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

440

Ajamisõlme sisemine viga

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

450

Sisemine tarkvaraviga

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

460

Viga USB-ühenduses

Eemaldage kaabel pardaarvuti USB-pesast. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

490

Pardaarvuti sisemine viga

Laske pardaarvutit kontrollida

500

Ajamisõlme sisemine viga

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

502

Jalgratta valgustuse viga

Kontrollige valgustust ja selle juurde kuuluvaid kaableid. Käivitage
süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi
eBike’i müüjaga.

503

Kiiruseanduri viga

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

504

Tuvastati kiirussignaali manipulatsioon.

Kontrollige ja vajaduse korral seadke kodaramagnetite asendit.
Kontrollige manipulatsioonide (tuuningu) puudumist. Ajami tuge
vähendatakse.

510

Sisemine anduriviga

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

511

Ajamisõlme sisemine viga

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

530

Akuviga

Lülitage eBike välja, eemaldage eBike’i aku ja paigaldage seejärel
uuesti. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke
ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

531

Konfiguratsiooniviga

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

Bosch eBike Systems
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Kood

Põhjus

Abi

540

Temperatuuriviga

eBike on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku. Lülitage
eBike’i süsteem välja, et ajamisõlm saaks lubatud
temperatuurivahemikuni jahtuda või soojeneda. Käivitage süsteem
uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i
müüjaga.

550

Tuvastati loata tarbija.

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

580

Tarkvara versiooniviga

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

591

Autentimisviga

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

592

Mitteühilduvad komponendid

Paigaldage ühilduv ekraan. Kui probleem ei kao, võtke ühendust
oma Boschi eBike’i müüjaga.

593

Konfiguratsiooniviga

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

595, 596

Suhtlusviga

Kontrollige ajami kaableid ja käivitage süsteem uuesti. Kui
probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

602

Sisemine akuviga

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

603

Sisemine akuviga

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

605

Aku temperatuuriviga

Aku on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku. Lülitage eBike’i
süsteem välja, et aku saaks lubatud temperatuurivahemikuni
jahtuda või soojeneda. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei
kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

606

Välimine akuviga

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

610

Aku pingeviga

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

620

Laadimisseadme viga

Asendage laadimisseade. Võtke ühendust oma Boschi eBike’i
müüjaga.

640

Sisemine akuviga

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

655

Korduv akuviga

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

656

Tarkvara versiooniviga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga, et ta
teeks tarkvaravärskenduse.

7xx

Kõrvaliste komponentide viga

Vaadake vastava komponendi tootja kasutusjuhendis olevaid
andmeid.

800

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

810

Ratta kiiruseanduri ebausutavad signaalid Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

820

Viga esiratta kiiruseanduri juhtmes

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

821 ... 826

Esiratta kiiruseanduri ebasutavad
signaalid

Käivitage süsteem uuesti ja tehke vähemalt 2 minutit kestev
proovisõit. ABS-i märgulamp peab kustuma. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Anduri ketas võib puududa, olla vigane või
valesti paigaldatud; esi- ja tagaratta
oluliselt erinev läbimõõt; ekstreemne
sõiduolukord, nt tagarattal sõitmine
830

Viga tagaratta kiiruseanduri juhtmes
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Kood

Põhjus

Abi

831
833 ... 835

Tagaratta kiiruseanduri ebausutavad
signaalid

Käivitage süsteem uuesti ja tehke vähemalt 2 minutit kestev
proovisõit. ABS-i märgulamp peab kustuma. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Anduri ketas võib puududa, olla vigane või
valesti paigaldatud; esi- ja tagaratta
oluliselt erinev läbimõõt; ekstreemne
sõiduolukord, nt tagarattal sõitmine
840

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

850

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

860, 861

Pingevarustuse viga

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

870, 871
880
883 ... 885

Suhtlusviga

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

889

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

890

ABS-i märgulamp on vigane või puudub;
ABS võib olla talitluseta.

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Näit
puudub

Pardaarvuti sisemine viga

Käivitage oma eBike uuesti, lülitades selle välja ja uuesti sisse.

Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja puhastamine
Mitte ühtegi komponenti, kaasa arvatud ajamisõlm, ei tohi
kasta vette ega puhastada survepesuriga.
Pardaarvuti puhastamiseks kasutage pehmet lappi, mida on
niisutatud vaid veega. Ärge kasutage puhastusvahendeid.
Laske eBike-süsteemile vähemalt kord aastas teha tehniline
ülevaatus (mis hõlmab mehaanikat, süsteemitarkvara
ajakohasuse kontrolli jmt).
Lisaks saab jalgratta tootja või müüja süsteemis hoolduse
tähtajana kindlaks määrata teatava läbisõidu. Sellisel juhul
kuvab pardaarvuti teile hoolduse tähtaja näiduga (f) .
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge
autoriseeritud jalgrattamüüja poole.

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EÜ tuleb defektsed või
kasutusressursi ammendanud akud/patareid
eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult
kringlusse võtta.
Boschi eBike'i kasutusressursi ammendanud komponendid
andke üle volitatud jalgrattamüüjale.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane
nõustamine
Kõigi küsimuste korral eBike’i ja selle komponentide kohta
pöörduge autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
Volitatud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete
ringlussevõtt
Ajamisõlm, pardaarvuti koos
käsitsemisüksusega, aku, kiiruseandur,
lisavarustus ja pakendid tuleb loodushoidlikult
taaskasutusse suunata.
Ärge visake oma eBike’i ega selle komponente olmejäätmete
hulka!
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Ohutusnõuded
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa
tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid
vigastusi.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõiste aku käib
kõikide Boschi eBike-akude kohta.
u Ärge laske pardaarvuti näidikul oma tähelepanu
kõrvale juhtida. Kui te ei keskenda oma tähelepanu
täielikult liiklusele, riskite õnnetusse sattumisega. Kui
soovite teha sisestusi oma pardaarvutisse toe taseme
muutmiseks, peatuge ja sisestage seejärel vajalikud
andmed.
u Seadke ekraani heledus nii, et te näeksite olulist
teavet, nagu kiirus või hoiatussümbolid, piisavalt
selgesti. Valesti reguleeritud ekraan võib põhjustada
ohtlikke olukordi.
u Ärge avage pardaarvutit. Avamisega võib pardaarvuti
saada kahjustada ja kaob Teie õigus garantiinõuete
esitamiseks.
u Ärge kasutage pardaarvutit käepidemena. Kui tõstate
eBike’i pardaarvutist üles, võite pardaarvutit
pöördumatult kahjustada.
u Kui pardaarvuti või selle hoidik üle juhtraua välja
ulatuvad, ärge toetage ratast tagurpidi juhtrauale ja
sadulale. Võite pardaarvutit või selle hoidikut
parandamatult vigastada. Et pardaarvuti maha ei kukuks
või seda ei vigastataks, eemaldage pardaarvuti ka enne
jalgratta kinnitamist montaažihoidikusse.
u Ettevaatust! Bluetoothiga® pardaarvuti ja või WiFi
kasutamisel võib esineda häireid teiste seadmete,
lennukite ja meditsiiniaparaatide (nt
südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid) töös. Samuti ei
saa täielikult välistada kahjulikku mõju vahetus läheduses
viibivatele inimestele ja loomadele. Ärge kasutage
Bluetoothiga® pardaarvutit meditsiiniaparaatide,
tanklate, keemiliste süsteemide läheduses ega
plahvatusohtlikus või lõhketööde tegemise piirkonnas.
Ärge kasutage Bluetoothiga® pardaarvutit lennukites.
Vältige pikemaajalist kasutamist oma keha vahetus
läheduses.
u Bluetooth®-sõnamärk ja kujutismärgid (logod) on
registreeritud kaubamärgid, mille omanik on Bluetooth
SIG, Inc. Bosch eBike Systems kasutatab seda
sõnamärki/neid kujutismärke litsentsi alusel.
u Pardaarvuti on varustatud raadioliidesega. Järgida
tuleb kehtestatud piiranguid, mis kehtivad nt
lennukites või haiglates kasutamise suhtes.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend
Nõuetekohane kasutamine
Pardaarvuti Kiox on ette nähtud Boschi eBike’i süsteemi
juhtimiseks ja sõiduandmete kuvamiseks.
Pardaarvuti Kiox täies mahus kasutamiseks vajate veel
ühilduvat eBike-Connect-äpiga (saadaval App Store'is või
Google Play Store'is) varustatud nutitelefoni ning
registreerumist eBike-Connect-portaalis
(www.ebike-connect.com).

Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi
alguses sisalduvatel jooniste lehekülgedel toodud numbrid.
(1) Pardaarvuti
(2) Ekraan
(3) Jalgratta valgustuse nupp
(4) Pardaarvuti sisse-/väljalülitusnupp
(5) Pardaarvuti hoidik
(6) USB-pesa
(7) Juhtpult
(8) Edasi/paremale lehitsemise nupp >
(9) Valikunupp
(10) Tagasi/vasakule lehitsemise nupp <
(11) Toe vähendamise nupp –/
allapoole lehitsemise nupp
(12) Toe suurendamise nupp +/
ülespoole lehitsemise nupp
(13) Käekõrval lükkamise abi nupp
(14) Ajamisõlme kontaktid
(15) Pardaarvuti blokeerimiskruvi
(16) Juhtimiskomplekti kruvi
(17) USB-pesa kaitsekübarA)
(18) Magnethoidik
(19) Juhtpuldi kinnitus
A) saadaval varuosana

Andmekaitsesuunis
Kui pardaarvuti saadetakse hoolduseks Boschi teenindusse,
võidakse Boschile üle anda ka pardaarvutisse salvestatud
andmed.

Bosch eBike Systems
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Tehnilised andmed

Kasutus

Pardaarvuti

Kiox

Tootekood

BUI330
A)

USB-pesa max laadimisvool
Laadimispinge USB-pesas

mA

1000

V

USB-laadimiskaabelB)

5
1 270 016 360

Töötemperatuur

°C

Laadimistemperatuur

°C

0 … +40

Hoiutemperatuur

°C

+10 … +40

V
mAh

3,7
230

Seesmine liitiumioonaku
KaitseklassC)
Kaal, u

−5 … +40

IP x7
g

60

– Sagedus

MHz

2400–2480

– Saatevõimsus

mW

< 10

Bluetooth® Low Energy

A) keskkonnatemperatuuril <25 °C
B) ei sisaldu tarnekomplektis
C) suletud USB-pesa kaitsekübara korral

Vastavusdeklaratsioon
Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems kinnitab sellega,
et raadioseadme tüüp Kiox vastab direktiivi 2014/53/EL
nõuetele. EL-vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiate
veebiaadressilt:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Paigaldus
Pardaarvuti kohaleasetamine ja eemaldamine
(vt jn A)
Asetage Kiox kõigepealt alaosaga hoidikule (5) ja pöörake
veidi ettepoole, kuni pardaarvuti magnethoidikus tuntavalt
fikseerub.
Eemaldamiseks haarake pardaarvuti ülemisest otsast ja
tõmmake seda enda poole, kuni magnethoidikust
vabanemiseni.
u Kui te eBike’i pikemaks ajaks seisma jätate,
eemaldage pardaarvuti.
Pardaarvuti väljavõtmist hoidikust saab tõkestada. Keerake
selleks juhtimiskomplekti kruvi (16) niipalju lahti, et Kioxi
hoidikut saab külgsuunas kallutada. Asetage pardaarvuti
hoidikusse. Keerake blokeerimiskruvi (M3, 6 mm pikkune)
alt selleks ette nähtud keermestatud avasse pardaarvutis
(pikemat kruvi kasutades võite pardaarvutit vigastada).
Pöörake hoidik jälle tagasi ja pingutage juhtimiskomplekti
kruvi vastavalt valmistaja andmetele.
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Enne esimest kasutuselevõttu
Kiox tarnitakse osaliselt laetud akuga. Enne esimest
kasutamist tuleb seda akut USB-pesa (vaadake „Pardaarvuti
energiavarustus“, Lehekülg Eesti – 3) või eBike’i süsteemi
kaudu vähemalt 1 h laadida.
Juhtpult tuleb paigaldada nii, et selle nupud asuvad juhtraua
suhtes peaaegu vertikaalselt.
Esmakordsel kasutuselevõtul näidatakse kõigepealt
keelevalikut ja seejärel saate menüüpunkti <Intro to Kiox
(Kioxi tutvustus)> abil selgitusi oluliste funktsioonide ja
näitude kohta. Menüüpunkt on ka hiljem <Settings
(Seaded)> → <Information (Teave)> kaudu kättesaadav.
Süsteemi seadete valimine
Asetage pardaarvuti hoidikusse ja talitage seisva jalgratta
korral järgmiselt:
Liikuge olekukuval (juhtpuldi nupuga < (10) esimese
näiduni) ja avage see valikunupuga <Settings (Seaded)>.
Nuppudega – (11) ja + (12) saate valida soovitud seade ja
avada selle ning võimalikud täiendavad menüüd
valikunupuga (9). Igas seademenüüs saate nupuga < (10)
lehitseda tagasi eelmisesse menüüsse.
<Sys settings (Süsteemi seaded)> all saate teha järgmised
seaded:
– <Brightness (Heledus)>
– <Time (Kellaaeg)>
– <Date [DD.Mon.YYYY] (Kuupäev [PP.Kuu.AAAA])>
– <Time zone (Ajavöönd)>
– <24h form (24-tunnine ajavorming)>
– <Brgh backg. (Hele taust)>
– <Imp. units (Inglise süsteemi mõõtühikud)>
– <Language (Keel)>
– <Factory reset (Tehaseseadete lähtestamine)>

eBike-süsteemi kasutuselevõtt
Eeldused
eBike’i süsteemi saab aktiveerida ainult siis, kui on täidetud
järgmised tingimused:
– Paigaldatud on piisavalt laetud eBike’i aku (vt aku
kasutusjuhendit).
– Pardaarvuti on õigesti hoidikusse asetatud.
eBike-süsteemi sisse- ja väljalülitamine
eBike’i süsteemi sisselülitamiseks on järgmised
võimalused:
– Kui pardaarvuti ja eBike’i aku on kohale asetatud,
vajutage lühidalt pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu (4).
– Kohaleasetatud pardaarvuti korral vajutage eBike'i aku
sisse-/väljalülitusnuppu (võimalikud on jalgrattatootja
erilahendused, mille korral puudub ligipääs aku sisse-/
väljalülitusnupule; vaata aku kasutusjuhendit).
Ajam aktiveeritakse kohe, kui hakkate pedaale vajutama
(välja arvatud lükkamisabi funktsioonis või toe tasemel
OFF). Mootori võimsus oleneb pardaarvutil seatud toe
tasemest.
Bosch eBike Systems

Eesti – 3
Niipea kui lõpetate normaalrežiimis pedaalide väntamise või
kui olete saavutanud kiiruse 25/45 km/h, lülitatakse eBike’i
ajami tugi välja. Ajam aktiveeritakse automaatselt uuesti, kui
väntate pedaale ja kiirus on alla 25/45 km/h.
eBike’i süsteemi väljalülitamiseks on järgmised
võimalused:
– Vajutage lühidalt pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu (4).
– Lülitage eBike'i aku selle sisse-/väljalülitusnupu abil välja
(võimalikud on jalgrattatootja erilahendused, mille korral
puudub ligipääs aku sisse-/väljalülitusnupule; vaata
jalgrattatootja kasutusjuhendit).
– Eemaldage pardaarvuti hoidikust.
Kui umbes 10 min jooksul ei kasutata eBike'i ajami võimsust
(nt kuna eBike seisab) ja ei vajutata pardaarvuti või eBike'i
juhtpuldi ühtegi nuppu, lülituvad eBike'i-süsteem ja koos
sellega ka aku energia säästmise eesmärgil automaatselt
välja.

Pardaarvuti energiavarustus
Kui pardaarvuti on hoidikus (5), eBike’i on paigaldatud
piisavalt laetud aku ja eBike'i süsteem on sisse lülitatud,
varustatakse ja laetakse pardaarvuti akut energiaga eBike’i
akust.
Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust (5), toimub
energiaga varustamine pardaarvuti akust. Kui pardaarvuti
aku on nõrk, kuvatakse ekraanil vastav hoiatus.
Pardaarvuti aku laadimiseks asetage pardaarvuti uuesti
hoidikusse (5). Pidage silmas, et kui te eBike’i akut parajasti
ei lae, lülitub eBike’i süsteem selle mittekasutamisel
10 minuti pärast automaatselt välja. Sel juhul lõpetatakse ka
pardaarvuti aku laadimine.
Pardaarvutit saate laadida ka USB-ühenduse (6) kaudu.
Avage selleks kaitsekate (17). Ühendage pardaarvuti USBpesa Micro-USB-kaabli abil standardse USB-laadimisseadme
(ei kuulu standardsesse tarnemahtu) või arvuti USB-pesaga
(laadimispinge max 5 V; laadimisvool max 500 mA).
Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust (5), jäävad
funktsioonide kõik väärtused salvestatuks ja neid saab edasi
kuvada.
Kui Kiox-akut uuesti ei laeta, säilitatakse kuupäeva ja
kellaaega maksimaalselt 6 kuud. Uuesti sisselülitamise järel
seatakse rakendusel Bluetooth®-ühenduse olemasolu ja
eduka GPS-kohamääramise järel nutitelefonil kuupäev ja
kellaaeg uuesti.
Suunis: Kioxi laetakse ainult sisselülitatult.
Suunis: Kui Kiox lülitatakse välja USB-kaabliga laadimise
ajal, saab Kioxi alles siis uuesti sisse lülitada, kui USB-kaabel
on eemaldatud.
Suunis: Pardaarvuti aku maksimaalse eluea saavutamiseks
tuleb pardaarvuti akut iga kuu järel üks tund järellaadida.

Aku laetuse taseme näit
eBike’i aku laetuse taseme näitu d (vaadake „Stardikuva“,
Lehekülg Eesti – 6) saab lugeda olekukuvalt ja olekurealt.
eBike’i aku laetuse taset saab vaadata ka ise eBike’i aku
valgusdioodidelt.

Bosch eBike Systems

Näidu värv

Selgitus

Valge

eBike’i aku on laetud üle
30%.

Kollane

eBike'i aku on laetud
vahemikus 15% kuni 30%.

Punane

eBike'i aku on laetud
vahemikus 0% kuni 15%.

Punane+ !

Ajami toeks ette nähtud
mahtuvus on ära kasutatud ja
tugi lülitatakse välja.
Ülejäänud mahtuvust
kasutatakse jalgratta
valgustamiseks ja
pardaarvuti töös hoidmiseks.
Kui eBike’i akut laetakse rattal, näidatakse vastavat teadet.
Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust (5), jääb viimati
näidatud aku laetuse tase salvestatuks.

Hoiustamisrežiim / Kioxi lähtestamine
Tööarvutil on voolusäästev hoiustamisrežiim, mis vähendab
seesmise aku tühjenemise miinimumini. Kuupäev ja kellaaeg
lähevad sealjuures kaduma.
Selle režiimi saab rakendada pardaarvuti sisse-/
väljalülitusnupu (4) pika (vähemalt 8 s) vajutusega.
Kui pardaarvuti ei käivitu sisse-/väljalülitusnupu (4)
lühivajutamise järel, on pardaarvuti hoiustamisrežiimis.
Kui vajutate sisse-/väljalülitusnuppu (4) vähemalt 2 s, saate
hoiustamisrežiimi jälle lõpetada.
Pardaarvuti tuvastab, kas ta on täielikult talitlusvõimelises
seisundis. Kui vajutate täielikult talitlusvõimelises seisundis
pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu (4) vähemalt 8 s, läheb
pardaarvuti hoiustamisrežiimi. Kui Kiox ei peaks
vastupidiselt ootusele olema talitlusvõimelises seisundis ja
ei lase ennast enam käsitseda, mõjub pikk (vähemalt 8 s)
sisse-/väljalülitusnupu (4) vajutus lähtestamisena.
Lähtestamise järel käivitub pardaarvuti u 5 s pärast
automaatselt uuesti. Kui Kiox ei peaks uuesti käivituma,
vajutage sisse-/väljalülitusnuppu (4) 2 s.
Kioxi lähtestamiseks tehaseseadetele valige <Settings
(Seaded)> → <Sys settings (Süsteemi seaded)> →
<Factory reset (Tehaseseadete lähtestamine)>. Kõik
kasutajaandmed lähevad sealjuures kaduma.

Toe taseme seadmine
Juhtpuldil (7) on võimalik seada, kui tugevalt eBike’i ajam
teid väntamisel toetab. Toe taset saab muuta igal ajal, ka
sõidu ajal.
Juhis: Mõne mudeli puhul on võimalik, et toe tase on
eelseatud ja seda ei saa muuta. Võimalik on ka, et saab valida
siintoodust väiksema arvu toe tasemete vahel.
Maksimaalselt on kasutada järgmised toetustasemed:
– OFF: mootori tugi on välja lülitatud, eBike’iga saab ainult
nagu tavalise jalgrattaga ehk vändates edasi liikuda.
Lükkamisabi ei saa sellel toe tasemel aktiveerida.
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– ECO: mõjus maksimaalse efektiivsusega tugi
maksimaalse tegevusraadiuse saavutamiseks
– TOUR: ühtlane tugi pikkadeks sõitudeks
– SPORT/eMTB:
SPORT: jõuline tugi sportlikuks sõitmiseks mägistel
lõikudel ning linnaliikluses
eMTB: optimaalne tugi igasugusel maastikul, sportlik
paigaltvõtt, parandatud dünaamika, maksimaalne
väljenduslikkus (eMTB saadaval ainult koos
ajamisõlmedega BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX ja
BDU480 CX. Vajalik võib olla tarkvaravärskendus.)
– TURBO: maksimaalne tugi sportlikuks sõitmiseks kuni
suure väntamissageduseni
Toetustaseme tõstmiseks vajutage korduvalt juhtpuldi
nuppu + (12), kuni näidikul kuvatakse soovitud toetustase,
vähendamiseks vajutage nuppu – (11).
Kasutatud mootorivõimsus kuvatakse näidikul h (vaadake
„Stardikuva“, Lehekülg Eesti – 6). Mootori maksimaalne
võimsus oleneb valitud toetustasemest.
Kui pardaarvuti eemaldatakse hoidikust (5), jääb viimati
kuvatud toetustase salvestatuks.

Lükkamisabi sisse-/väljalülitamine
Lükkamisabi võib kergendada eBike’i lükkamist. Selles
funktsioonis sõltub kiirus sissepandud käigust ja võib olla
maksimaalselt 6 km/h. Mida madalam on valitud käik, seda
väiksem on (täisvõimsuse korral) kiirus lükkamisabi
funktsioonis.
u Lükkamisabi funktsiooni tohib kasutada üksnes
eBike’i lükkamisel. Kui eBike’i ratastel puudub
lükkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.
Lükkamisabi aktiveerimiseks vajutage korraks pardaarvuti
nupule WALK. Pärast aktiveerimist vajutage 3 sekundi vältel
nupule + ja hoidke seda all. eBike’i ajam lülitatakse sisse.
Juhis: Lükkamisabi ei ole võimalik toe tasemel OFF (välja
lülitatud) aktiveerida.
Lükkamisabi lülitatakse välja, kui esineb mõni järgmistest
olukordadest:
– vabastate nupu +,
– eBike’i rattad blokeeritakse (nt pidurdamisega või
põrkumisel vastu takistust),
– kiirus on suurem kui 6 km/h.
Lükkamisabi talitlusviis peab vastama siseriiklikele nõuetele
ja võib seetõttu ülalnimetatud kirjeldusest erineda või olla
inaktiveeritud.

Kasutaja tuvastamise kasutuselevõtmine
Käsitsemissüsteemi kõigi funktsioonide kasutamiseks peate
ennast lisaks veebis registreerima.
Kasutaja tuvastamise abil saate muu hulgas analüüsida oma
sõiduandmeid ja marsruute.
Kasutaja tuvastamise saate kasutusele võtta oma nutitelefoni
äpi Bosch eBike Connect abil või otse veebist
www.eBike-Connect.com alt. Sisestage registreerumiseks
vajalikud andmed. Nutitelefoni rakenduse Bosch eBike
Connect saate tasuta alla laadida App Store'i (Apple
iPhone'ide korral) või Google Play Store'i kaudu (Androidseadmete korral).

Pardaarvuti ühendamine äpiga Bosch eBike
Connect
Nuititelefoniga moodustatakse ühendus järgmiselt:
– Käivitage äpp.
– Valige tabulaator <Minu eBike>.
– Valige <Lisa uus eBike’i seade>.
– Lisage sinna Kiox.
Nüüd näidatakse äpis vastavat suunist, et pardaarvutis tuleb
vajutada jalgratta valgustuse nuppu (3) kestusega 5 s.
Vajutage 5 s nuppu (3). Pardaarvuti aktiveerib automaatselt
Bluetooth® Low Energy-ühenduse ja vahetub
paaristumislaadi.
Järgige ekraanil olevaid suuniseid. Paaristumistoimingu
lõppedes sünkroniseeritakse kasutajaandmed.
Märkus: Bluetooth®-ühendust pole vaja käsitsi aktiveerida.

Activity tracking (Liikuvuse jälgimine)
Toimingute salvestamiseks on nõutav registreerumine või
sisselogimine portaalis eBike-Connect või äpis eBikeConnect.
Toimingute tuvastamiseks peate nõustuma asukohaandmete
salvestamisega portaalis või äpis. Ainult siis näidatakse
portaalis ja äpis teie toiminguid. Asukoha salvestamine
toimub ainult juhul, kui pardaarvuti on ühendatud äpiga
eBike-Connect.

eShift (suvandiline)
eShifti all mõistetakse elektrooniliste
käiguvahetussüsteemide integreeritust eBike-süsteemi.
Tootja on eShift-komponendid ajamiga elektriliselt
ühendanud. Elektrooniliste käiguvahetussüsteemide
käsitsemist on kirjeldatud eraldi kasutusjuhendis.

Jalgratta valgustuse sisse‑/väljalülitamine

eSuspension (suvandiline)

Variandi korral, milles sõidutuli saab toite eBike’i süsteemist,
saab pardaarvutilt jalgratta valgustuse nupuga (3) esi- ja
tagatuld korraga sisse ning välja lülitada.
Kontrollige iga kord enne sõidu alustamist, kas teie jalgratta
valgustus on töökorras.
Sisselülitatud valgustuse korral süttib ekraani olekureal näit
c (vaadake „Stardikuva“, Lehekülg Eesti – 6).
Jalgratta valgustuse sisse- ja väljalülitamisel puudub
igasugune mõju ekraani taustavalgustusele.

eSuspensioni all mõistetakse elektrooniliste amortiseerimisja vedrustuselementide sidumist eBike'i süsteemi. Quick
Menu (Kiirmenüü) abil saab valida eSuspension-süsteemi
jaoks eelmääratud seaded.
Seadete üksikasjad on toodud eSuspensioni tootja
kasutusjuhendis.
eSuspension on kasutatav ainult koos pardaarvutiga Kiox
ning kombineeritult ajamisõlmedega BDU450 CX,
BDU480 CX ja BDU490P.
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ABS – blokeerumisvastane süsteem
(suvandiline)
Kui jalgratas on varustatud Boschi eBike-ABS-iga, millel
puudub väline märgutuli, kuvatakse märgutuli süsteemi
käivitamisel ja vea korral Kiox i ekraanil. Üksikasju ABS-i ja
selle talitlusviisi kohta leiate ABS-i kasutusjuhendist.

Lock (preemiumfunktsioon)
Lock-funktsiooni saab hankida eBike-Connect-App <Pood>
'ist. Lock-funktsiooni sisselülitamise järel inaktiveeritakse
pardaarvuti eemaldamisega ajamisõlme tugi. Aktiveerimine
on siis võimalik ainult eBike'i juurde kuuluva pardaarvuti abil.
Detailse juhendi selle kohta leiate veebi-kasutusjuhendist
aadressil www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Tarkvaravärskendused
Tarkvaravärskendused kantakse taustal äpilt pardaarvutile,
niipea kui äpp on pardaarvutiga ühendatud. Kui värskendus
on täielikult üle kantud, näidatakse seda pardaarvuti
uuskäivitusel kolm korda.
Alternatiivselt võite <Sys settings (Süsteemi seaded)> alt
kontrollida, kas on värskendusi.

Välisseadmete varustamine energiaga USBpordi kaudu
USB-ühenduse abil saab käitada või laadida enamikku
seadmeid, mille energiavarustus on võimalik USB kaudu (nt
erinevad mobiiltelefonid).
Laadimise eelduseks on, et eBike’il on pardaarvuti ja
piisavalt laetud aku.
Avage pardaarvuti USB ühenduse kaitsekate (17).
Ühendage välise seadme USB-ühendus USB laadimiskaabli
Micro A – Micro B (saadaval teie Boschi eBike’i kaupmehe
juures) pardaarvuti USB-pesaga (6).
Tarbija lahutamise järel tuleb USB-pesa jälle kaitsekattega
(17) hoolikalt sulgeda.
USB-ühendus ei ole veekindel pistikühendus. Vihmas
sõites ei tohi olla ühendatud ühtegi välist seadet ja USB
ühendus peab olema kaitsekübaraga (17) täielikult
kaetud.
Tähelepanu! Ühendatud tarbijad võivad mõjutada eBike’i
tegevusraadiust.

Bosch eBike Systems
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Pardaarvuti näidud ja seaded

b

Märkus: kõik järgmistel lehekülgedel esitatud
kasutajaliidese kujutised ja tekstid vastavad tarkvara
kasutusse andmise seisule. Tarkvaravärskenduse järel
võivad ekraanikujutised ja ekraanitekstid vähesel määral
muutuda.

i

Nuppudega < (10) ja > (8) saate ka sõidu ajal liikuda
erinevatele sõiduväärtuste teabega kuvadele. Nii saavad
mõlemad käed jääda sõidu ajal juhtrauale.
Nuppudega + (12) ja – (11) saate suurendada või
vähendada toetuse taset.
<Settings (Seaded)>, mis on nähtavad olekuekraanil
Status screen (Olekukuva), ei saa sõidu ajal sobitada.

Kuvade järjestus
Kui pardaarvuti on oma hoidikus, saate üksteise järel avada
järgmised näidud:
1. Stardikuva
2. Kellaaeg ja tegevusulatus
3. Läbitud teelõik ja sõiduaeg
4. Võimsus ja väntamissagedus
5. Keskmine kiirus ja maksimaalne kiirus
6. Läbitud teelõik, tegevusulatus, võimsus ja pulsisagedus
7. Pulsisagedus
8. Kulutatud kalorid ja kogu läbitud teelõik
9. Olekukuva

Stardikuva
Kohe kui sisselülitatud pardaarvuti asetatakse hoidikusse,
on näha stardikuva.
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j

Käsitsemisloogika

Valikunupuga (9) saate teha järgmisi talitlusi:
– Saate sõidu ajal ligipääsu kiirmenüüsse.
– Seisu ajal saate olekuekraanil Status screen
(Olekukuva) avada seadete menüü.
– Saate kinnitada väärtusi ja teabesuuniseid.
– Saate dialoogist väljuda.
Kui pardaarvuti võetakse välja lülitamata oma hoidikust välja,
kuvatakse silmusena üksteise järel teave viimati läbitud
teelõigu kohta ja olekuteave.
Kui hoidikust väljavõtmise järel ühtegi nuppu ei vajutata,
lülitub pardaarvuti 1 minuti pärast välja.

c
d

a
k

h

24,3

f

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

Kellaaja/kiiruse näit
Toetuse taseme näit
Sõidutule näit
eBike'i aku laetuse taseme näit
Kiiruseühiku näitA)
Kiirus
Orienteerimisriba
Mootori võimsus
Oma väntamisvõimsus
Keskmine kiirus
Võimsuse hinnang

A) Saab olekukuval <Settings (Seaded)> muuta.

Näidud a...d moodustavad olekuriba ja seda näidatakse igal
kuval. Kui kuval näidatakse juba kiirust, vahetub näit a
tegelikuks kellaajaks tundides ja minutites. Olekuribal
kuvatakse:
– Kiirus/kellaaeg: hetkeline kiirus km/h või mph või tegelik
kellaaeg
– Toetuse tase: hetkel valitud toetuse tase värvikoodina
– Tuli: sisselülitatud tule sümbol
– eBike'i aku laetuse tase: hetkelise laetuse taseme näit
protsentides
Võimsusehinnangus k näidatakse teile graafiliselt hetkelist
kiirust (valge tulp) võrreldes teie keskmise kiirusega j.
Graafikust näete kohe, kas teie hetkeline kiirus on
keskmisest kiirusest suurem või väiksem (mustast joonest
vasakul = keskväärtusest väiksem; mustast joonest paremal
= keskväärtusest suurem).
Orienteerumisribalt g näete, millisel kuval olete. Hetkelist
kuva kujutatakse esiletõstetult. Nuppudega < (10) ja > (8)
saate liikuda teistele kuvadele.
Esimeselt stardikuvalt pääsete olekukuvale nupuga < (10).

Bosch eBike Systems

Eesti – 7

Status screen (Olekukuva)
Olekukuval näidatakse teile
olekuriba kõrval hetkelist
kellaaega, teie eBike'i aku
laetuse taset ja teie
nutitelefoni aku laetuse taset,
kui nutitelefon on ühendatud
Bluetooth® kaudu.
Selle all võidakse näidata
aktiveeritud Bluetooth®funktsiooni või Bluetooth®
abil seotud seadme (nt
pulsisageduse mõõtja)
sümboleid. Samuti
näidatakse teile nutitelefoni
ja Kioxi vahelise viimase sünkroniseerimise kuupäeva.
Allosas on teil ligipääs menüüle <Settings (Seaded)>.

<Settings (Seaded)>
Pardaarvuti ei toeta seda keelt kasutajaliidese keelena.
Seetõttu on selles kasutusjuhendis ingliskeelsetele
kasutajaliidese tekstidele lisatud tõlge kasutuskoha riigi
keelde.
Ligipääsu seadete menüüle saate olekukuva kaudu. Menüüle
<Settings (Seaded)> puudub sõidu ajal ligipääs ja selles ei
saa muudatusi teha.
Nuppudega – (11) ja + (12) saate valida soovitud seade ja
avada selle ning võimalikud täiendavad menüüd
valikunupuga (9). Igas seademenüüs saate nupuga < (10)
lehitseda tagasi eelmisesse menüüsse.

– <Sys settings (Süsteemi seaded)> – teie pardaarvuti
seadete suvandite loend:
saate lasta näidata kiirust ja kaugust kilomeetrites või
miilides ning kellaaega 12 või 24 tunni vormingus, valida
kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit ning seada eelistatud
keelt. Saate Kioxi tehaseseadetele lähtestada, käivitada
tarkvaravärskenduse (kui on saadaval) ning valida musta
või valge kujunduse vahel.
– <Information (Teave)> – Teave teie Kioxi kohta:
märkused KKK (korduma kippuvad küsimused) kohta,
sertifitseerimised, kontaktinfo, teave litsentside kohta
Üksikute parameetrite detailse kirjelduse leiate veebikasutusjuhendist www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual alt.

Quick Menu (Kiirmenüü)
Quick Menu (Kiirmenüü) abil saate lasta näidata valitud
seadeid, mida saab ka sõidu ajal kohandada.
Ligipääs Quick Menu (Kiirmenüü)-le on võimalik
valikunupuga (9). Ligipääs Status screen (Olekukuva)-st ei
ole võimalik.
Quick Menu (Kiirmenüü) abil saate teha järgmisi seadeid:
– <Reset trip data? (Lähtesta teekonnaandmed?)>
Kõik andmed selle hetkeni läbitud teelõigu kohta
lähtestatakse väärtusele null.
– <eShift>
Siin saate seada väntamissagedust.
– <eSuspension>
Siin saate seada tootja poolt määratud amortiseerimisvõi vedrustuslaadi.

Esimeselt navigeerimistasandilt leiate järgmised kõrgema
tasandi jaotised:
– <Registration (Registreerimine)> – juhised
registreerumiseks:
seda menüüpunkti kuvatakse ainult juhul, kui te ei ole veel
eBike Connectis registreerunud.
– <My eBike (Minu eBike)> – teie eBike'iga seotud
seaded:
loendureid, nt päevane läbisõit kilomeetrites, ja
keskväärtusi saate automaatselt või käsitsi seada
väärtusele „0“, samuti lähtestada sõiduulatust. Tootja
poolt eelseatud ratta ümbermõõdu väärtust saate ±5 %
muuta. Kui teie eBike on varustatud süsteemiga eShift,
saate siin oma eShift-süsteemi konfigureerida.
Jalgrattatootja või jalgrattamüüja võib määrata hoolduse
tähtaja läbitud kilometraaži või teatud ajavahemiku alusel.
Jaotises <Next Service: [DD. Mon. YYYY] or at [xxxxx]
[km] (Järgmine eBike'i hooldus: [PP. Kuu. AAAA] või
[xxxxx] [km] läbimisel)> näidakse hooldustähtaega.
Bike’i komponentide lehel näidatakse teile iga
komponendi seerianumbrit, riist- ja tarkvaraversiooni
ning muid komponendi olulisi andmeid.
– <My profile (Minu profiil)> – aktiivse kasutaja andmed
– <Bluetooth> – Bluetooth®-funktsiooni sisse- või
väljalülitamine:
näidatakse ühendatud seadmeid.

Bosch eBike Systems
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Olenevalt vea tüübist võidakse ajam vajaduse korral
automaatselt välja lülitada. Ilma ajami toeta edasisõitmine on
aga alati võimalik. Enne pikemaid sõite tuleks lasta eBike’i
kontrollida.
u Laske kõik parandustööd teha ainult autoriseeritud
jalgrattamüüjal.

Veakoodi kuva
eBike’i süsteemi komponente kontrollitakse pidevalt
automaatselt. Vea avastamisel ilmub pardarvutile vastav
veakood.

Kood

Põhjus

Abi

410

Üks või mitu pardaarvuti nuppu on
blokeeritud.

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

414

Juhtpuldi ühendamisprobleemid

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

418

Üks või mitu juhtpuldi nuppu on
blokeeritud.

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

419

Konfiguratsiooniviga

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

422

Ajamisõlme ühendamisprobleem

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

423

eBike’i aku ühendamisprobleem

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

424

Komponentide suhtlusviga

Laske liitekohti ja ühendusi kontrollida

426

Sisemine ajalimiidi ületamise viga

Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust
oma Boschi eBike’i müüjaga. Selles veaolekus ei saa põhiseadete
menüüs lasta näidata rehvide ümbermõõtu ega seda kohandada.

430

Pardaarvuti sisemine aku on tühi (mitte
BUI350 korral)

Laadige pardaarvuti (hoidikus või USB-pesa kaudu)

431

Tarkvara versiooniviga

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

440

Ajamisõlme sisemine viga

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

450

Sisemine tarkvaraviga

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

460

Viga USB-ühenduses

Eemaldage kaabel pardaarvuti USB-pesast. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

490

Pardaarvuti sisemine viga

Laske pardaarvutit kontrollida

500

Ajamisõlme sisemine viga

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

502

Jalgratta valgustuse viga

Kontrollige valgustust ja selle juurde kuuluvaid kaableid. Käivitage
süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi
eBike’i müüjaga.

503

Kiiruseanduri viga

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

504

Tuvastati kiirussignaali manipulatsioon.

Kontrollige ja vajaduse korral seadke kodaramagnetite asendit.
Kontrollige manipulatsioonide (tuuningu) puudumist. Ajami tuge
vähendatakse.

510

Sisemine anduriviga

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

511

Ajamisõlme sisemine viga

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

530

Akuviga

Lülitage eBike välja, eemaldage eBike’i aku ja paigaldage seejärel
uuesti. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei kao, võtke
ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

531

Konfiguratsiooniviga

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

Põhjus

Abi

540

Temperatuuriviga

eBike on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku. Lülitage
eBike’i süsteem välja, et ajamisõlm saaks lubatud
temperatuurivahemikuni jahtuda või soojeneda. Käivitage süsteem
uuesti. Kui probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i
müüjaga.

550

Tuvastati loata tarbija.

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

580

Tarkvara versiooniviga

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

591

Autentimisviga

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

592

Mitteühilduvad komponendid

Paigaldage ühilduv ekraan. Kui probleem ei kao, võtke ühendust
oma Boschi eBike’i müüjaga.

593

Konfiguratsiooniviga

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

595, 596

Suhtlusviga

Kontrollige ajami kaableid ja käivitage süsteem uuesti. Kui
probleem ei kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

602

Sisemine akuviga

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

603

Sisemine akuviga

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

605

Aku temperatuuriviga

Aku on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku. Lülitage eBike’i
süsteem välja, et aku saaks lubatud temperatuurivahemikuni
jahtuda või soojeneda. Käivitage süsteem uuesti. Kui probleem ei
kao, võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

606

Välimine akuviga

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

610

Aku pingeviga

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

620

Laadimisseadme viga

Asendage laadimisseade. Võtke ühendust oma Boschi eBike’i
müüjaga.

640

Sisemine akuviga

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

655

Korduv akuviga

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

656

Tarkvara versiooniviga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga, et ta
teeks tarkvaravärskenduse.

7xx

Kõrvaliste komponentide viga

Vaadake vastava komponendi tootja kasutusjuhendis olevaid
andmeid.

800

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

810

Ratta kiiruseanduri ebausutavad signaalid Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

820

Viga esiratta kiiruseanduri juhtmes

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

821 ... 826

Esiratta kiiruseanduri ebasutavad
signaalid

Käivitage süsteem uuesti ja tehke vähemalt 2 minutit kestev
proovisõit. ABS-i märgulamp peab kustuma. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Anduri ketas võib puududa, olla vigane või
valesti paigaldatud; esi- ja tagaratta
oluliselt erinev läbimõõt; ekstreemne
sõiduolukord, nt tagarattal sõitmine
830

Viga tagaratta kiiruseanduri juhtmes

Bosch eBike Systems
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Kood

Põhjus

Abi

831
833 ... 835

Tagaratta kiiruseanduri ebausutavad
signaalid

Käivitage süsteem uuesti ja tehke vähemalt 2 minutit kestev
proovisõit. ABS-i märgulamp peab kustuma. Kui probleem ei kao,
võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Anduri ketas võib puududa, olla vigane või
valesti paigaldatud; esi- ja tagaratta
oluliselt erinev läbimõõt; ekstreemne
sõiduolukord, nt tagarattal sõitmine
840

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

850

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

860, 861

Pingevarustuse viga

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

870, 871
880
883 ... 885

Suhtlusviga

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

889

Seesmine ABS-i viga

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

890

ABS-i märgulamp on vigane või puudub;
ABS võib olla talitluseta.

Võtke ühendust oma Boschi eBike’i müüjaga.

Näit
puudub

Pardaarvuti sisemine viga

Käivitage oma eBike uuesti, lülitades selle välja ja uuesti sisse.
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Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja puhastus
Surveveega ei tohi puhastada mitte ühtegi komponenti.
Hoidke oma pardaarvuti ekraan puhas. Määrdumise korral
võidakse heledust valesti tuvastada.
Pardaarvuti puhastamiseks kasutage pehmet lappi, mida on
niisutatud vaid veega. Ärge kasutage puhastusvahendeid.
Laske eBike’i süsteemi vähemalt kord aastas teha tehniliselt
kontrollida (muuhulgasmehaanikat, süsteemi tarkvara
ajakohasust).
Jalgratta edasimüüja võib hooldustähtaja aluseks seada
läbisõidu ja/või ajavahemiku. Sellisel juhul näitab
pardaarvuti iga sisselülitamise järel hoolduse tähtaega.
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge
autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
u Laske kõik parandustööd teha ainult autoriseeritud
jalgrattamüüjal.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane
nõustamine
Kõigi küsimuste korral eBike’i ja selle komponentide kohta
pöörduge autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
Volitatud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Transport
u

Kui transpordite eBike´i väljaspool oma autot, nt auto
pakiraamil, siis eemaldage pardaarvuti ja eBike´i aku,
et vältida kahjustusi.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete
ringlussevõtt
Ajamisõlm, pardaarvuti koos
käsitsemisüksusega, aku, kiiruseandur,
lisavarustus ja pakendid tuleb loodushoidlikult
taaskasutusse suunata.
Ärge visake oma eBike’i ega selle komponente olmejäätmete
hulka!
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EÜ tuleb defektsed või
kasutusressursi ammendanud akud/patareid
eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult
kringlusse võtta.
Boschi eBike'i kasutusressursi ammendanud komponendid
andke üle volitatud jalgrattamüüjale.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Bosch eBike Systems
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Ohutusnõuded
Lugege läbi kõik
ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste
eiramine võib kaasa tuua
elektrilöögi, tulekahju ja/või
raskeid vigastusi.
Liitiumioonakude koostisosad on teatud tingimustel
tuleohtlikud. Viige end kurssi selles kasutusjuhendis
kirjeldatud käitumisreeglitega.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõiste aku käib
kõikide Boschi eBike-akude kohta.
u Eemaldage eBike’ilt aku, enne kui alustate eBike’i
juures tööde tegemist (nt ülevaatust, remonti,
montaaži, töid keti juures vms), transpordite seda
auto või lennukiga või jätate pikemaks ajaks seisma.
eBike-süsteemi juhusliku aktiveerimise korral on
vigastuste tekkimise oht.
u Ärge avage akut. Lühise oht. Lahtivõetud aku korral
kaotate õiguse esitada garantiinõudeid.
u Kaitske akut kuumuse (nt ka pideva päikesekiirguse),
tule ja vettesattumise eest. Ärge hoidke ega kasutage
akut kuumade ega tuleohtlike esemete läheduses.
Plahvatusoht.
u Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest,
kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis
võivad klemmid omavahel lühistada. Lühis aku
klemmide vahel võib põhjustada põletusi või tulekahju.
Sellisel põhjusel tekkinud lühise tagajärjel saadud kahju
Bosch garantii korras ei hüvita.
u Vältige mehaanilist koormust ja suurt kuumust. Need
võivad akuelemente kahjustada ja tuua kaasa tuleohtlike
ainete lekkimise akust.
u Ärge asetage laadimisseadet ja akut kergsüttivate
materjalide lähedusse. Laadige akut ainult siis, kui see
on kuiv ja asub tulekindlas kohas. Laadimisseade läheb
kasutamisel kuumaks, mis võib põhjustada tulekahju.
u eBike-akut ei tohi jätta laadimise ajaks järelevalveta.
Väärkasutuse korral võib akuvedelik välja voolata.
Vältige sellega kokkupuudet. Kokkupuute korral
loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge
lisaks ka arsti poole. Väljavoolav akuvedelik võib
põhjustada nahaärritusi või põletusi.
u Aku ei talu mehaanilisi lööke. Aku võib seeläbi
kahjustada saada.
u Aku kahjustamise ja ebaõige käsitsemise korral võib
akust eralduda aure. Õhutage ruumi, halva
enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad
ärritada hingamisteid.
u Laadige akut üksnes Boschi
originaallaadimisseadmetega. Muu laadimisseadme
kasutamise korral ei ole välistatud põlengu oht.
u
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Kasutage akut üksnes koos eBike'idega, millel on
Boschi originaalne eBike-ajamisüsteem. Ainult nii on
aku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.
u Kasutage ainult Boschi originaalakusid, mis on tootja
poolt teie eBike’il kasutamiseks lubatud. Muude akude
kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahju. Muude
akude kasutamise korral puudub täielikult Boschi-poolne
vastutus ja garantii.
u Ärge kasutage pakiraamiakut käepidemena. Kui
tõstate eBike'i üles, hoides seda akust, võite akut
kahjustada.
u Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
u

Lugege läbi eBike-süsteemi kõikides
kasutusjuhendites ning eBike´i kasutusjuhendis
toodud ohutusnõuded ja juhised ning järgige neid.
Meie toodete ja klientide turvalisus on meie jaoks oluline.
Meie eBike'i akud on liitiumioonakud, mis on arendatud ja
toodetud parima saadaoleva tehnoloogia järgi. Me järgime
asjaomaseid ohutusnorme ja isegi ületame neid. Laetud
olekus on neil liitiumioonakudel suur energiasisaldus.
Defekti korral (ei pruugi olla väliselt tuvastatav) võivad
liitiumioonakud väga harvadel juhtudel ja ebasoodsate
tingimuste kokkulangemisel süttida.

u

Andmekaitse
eBike'i ja Bosch DiagnosticTooli tööriista ühendamisel
edastatakse toote parendamise eesmärgil Boschi eBike'i
akude kasutamise andmed (sh temperatuur, elementide
pinge jne) Bosch eBike Systemsile (Robert Bosch GmbH).
Täpsemat teavet leiate Boschi eBike'i veebilehelt aadressil
www.bosch-ebike.com.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend
Nõuetekohane kasutamine
Boschi eBike'i akud on mõeldud üksnes eBike'i ajami
laadimiseks ning neid ei tohi kasutada muul otstarbel.

Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi
alguses sisalduvatel jooniste lehekülgedel toodud numbrid.
Kõik jalgrattaosade joonised peale akude ja nende hoidikute
on skemaatilised ja võivad Teie eBike'ist erineda.
Lisaks kirjeldatud funktsioonidele võidakse mis tahes ajal
lisada tarkvaramuudatusi vigade kõrvaldamiseks ja
funktsioonide laiendamiseks.
(1) Pakiraamiaku hoidik
(2) Pakiraamiaku
(3) Töötamise ja laetuse taseme indikaatortuli
(4) lüliti (sisse/välja)
(5) Aku luku võti
(6) Aku lukk
(7) Standardaku ülemine hoidik
(8) Standardaku
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(9)
(10)
(11)
(12)

Standardaku alumine hoidik
Kaitsekate (tarne vaid 2 akuga eBike'ide puhul)
laadimisseade
Pesa laadimispistiku jaoks

(13)
(14)
(15)
(16)

Laadimispesa kate
PowerTube-aku kinnituskaitse
PowerTube-aku
PowerTube-aku kinnituskonks

Tehnilised andmed
Liitiumioonaku

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

BBS245A) B)
BBR245B) C)

BBS265A)
BBR265C)

BBS275A)
BBR275C)

Tootekood
Nimipinge

V=

36

36

36

Nominaalne mahtuvus

Ah

8,2

11

13,4

Energiasisaldus

Wh

300

400

500

Töötemperatuur

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Hoiutemperatuur

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

lubatud laadimistemperatuuripiirkond

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Kaal, u

kg

2,5A)/2,6C)

2,5A)/2,6C)

2,6A)/2,7C)

IP 54 (tolmu- ja
pritsmekaitse)

IP 54 (tolmu- ja
pritsmekaitse)

IP 54 (tolmu- ja
pritsmekaitse)

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

Kaitseaste
A) Standardaku
B) Kahe akuga süsteemides ei ole see teiste akudega kombineeritav
C) Pakiraamiaku

Liitiumioonaku

BBP282 horisontaalne A) BBP280 horisontaalne BBP290 horisontaalne
BBP291 vertikaalne
BBP283 vertikaalne A)
BBP281 vertikaalne

Tootekood
Nimipinge

V=

36

36

Nominaalne mahtuvus

Ah

11

13,4

Energiasisaldus

Wh

400

500

625

Töötemperatuur

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

Hoiutemperatuur

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

lubatud laadimistemperatuuri vahemik

°C

0 ... +40

0 ... +40

0 ... +40

Kaal, u

kg

2,9

2,9

3,5

IP54 (tolmu- ja
pritsmekaitse)

IP54 (tolmu- ja
pritsmekaitse)

IP54 (tolmu- ja
pritsmekaitse)

Kaitseklass

36
16,7

A) Kahe akuga süsteemides ei ole see teiste akudega kombineeritav

Paigaldus
u

Asetage aku ainult puhastele pindadele. Eelkõige
vältige laadimispesa ja kontaktide määrdumist nt liiva või
mullaga.

Kontrollige akut enne esmakordset kasutamist
Enne aku esmakordset laadimist või oma eBike'iga
kasutamist kontrollige aku üle.
Selleks vajutage sisse-/väljalülitusnupule (4), et akut sisse
lülitada. Kui aku laetuse taseme indikaatoril (3) ei sütti mitte
ükski LED-tuli, võib aku olla kahjustatud.
Kui aku laetuse taseme indikaatoril (3) süttib vähemalt üks,
kuid mitte kõik LED-tuled, siis laadige aku enne esmakordset
kasutamist täiesti täis.
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u

Kahjustatud akut ärge laadige ega kasutage. Pöörduge
volitatud jalgrattamüüja poole.

Aku laadimine
Boschi eBike'i akut tohib laadida ainult Boschi eBike'i
originaallaadimisseadmega.
Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Selleks et ära
kasutada aku maksimaalset mahtuvust, laadige aku enne
esmakordset kasutamist laadimisseadmega täiesti täis.
Aku laadimiseks lugege läbi laadimisseadme kasutusjuhend
ja järgige selles sisalduvaid juhiseid.
Akut on võimalik laadida iga laetuse taseme puhul.
Laadimise katkestamine ei kahjusta akut.
u
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Aku on varustatud temperatuurikontrolliga, mis lubab akut
laadida vaid temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.
Kui aku laadimistemperatuur
on väljaspool nimetatud
vahemikku, hakkavad kolm
LED-tuld aku laetuse taseme
indikaatoril (3) vilkuma.
Lahutage aku
laadimisseadmest ja laske
akul jõuda ettenähtud
temperatuurini.
Ühendage aku laadimisseadmega alles siis, kui see on
ettenähtud laadimistemperatuuril.
Aku laetuse taseme indikaator
Aku laetuse taseme indikaatori (3) viis rohelist LED-tuld
näitavad sisselülitatud aku puhul aku laetuse taset.
Seejuures vastab iga LED-tuli umbes 20 %-le mahtuvusest.
Täiesti täis laetud aku puhul süttivad kõik viis LED-tuld.
Sisselülitatud aku laetuse taset kuvatakse lisaks ka
pardaarvuti ekraanil. Seejuures järgige ajami ja pardaarvuti
kasutusjuhendis toodud juhiseid.
Kui aku mahtuvus on alla 5 %, kustuvad kõik LED-tuled aku
laetuse taseme indikaatoril (3), kuid pardaarvutil jääb näit
alles.
Pärast laadimist lahutage aku laadimisseadmest ja
laadimisseade vooluvõrgust.

Kahe aku kasutamine ühe eBike'i jaoks
(lisavõimalus)
Tootja võib eBike'i varustada ka kahe akuga. Sellisel juhul ei
ole üks laadimispesadest ligipääsetav või on jalgratta tootja
selle sulgenud kaitsekattega. Laadige akusid vaid
ligipääsetavast laadimispesast.
u Ärge kunagi avage tootja poolt suletud laadimispesi.
Laadimine laadimispesast, mis oli eelnevalt suletud, võib
kaasa tuua pöördumatuid kahjustusi.
Kui soovite kasutada kahe aku jaoks ette nähtud eBike'i vaid
ühe akuga, katke vaba pesa kontaktid tarnekomplekti
kuuluva kattega (10), kuna vastasel korral tekib lahtiste
kontaktide tõttu lühise oht (vt jooniseid A ja B).
Laadimine kahe sissepandud aku puhul
Kui eBike'is on kaks akut, saab avatud liitmiku kaudu laadida
mõlemat akut. Esmalt laetakse mõlemat akut üksteise järel
ca 80–90% ulatuses, seejärel laetakse mõlemad akud
paralleelselt täis (mõlema aku LED-tuled vilguvad).
Kasutamise ajal tühjenevad akud vaheldumisi.
Kui võtate akud hoidikutest välja, saate kumbagi akut eraldi
laadida.
Laadimisprotsess ühe sissepandud aku korral
Kui sisse on pandud vaid üks aku, saate jalgrattal laadida
vaid seda akut, millel on ligipääsetav laadimispesa. Suletud
laadimispesaga akut saate laadida vaid siis, kui võtate aku
hoidikust välja.
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Aku paigaldamine ja eemaldamine
u

Lülitage aku ja eBike-süsteem alati välja, kui asetate
aku hoidikusse või võtate hoidikust välja.

Aku paigaldamine ja eemaldamine (vt joonist A)
Selleks et akut saaks paigaldada, peab võti (5) olema lukus
(6) ja lukk peab olema lahti keeratud.
Standardaku (8) paigaldamiseks asetage aku, klemmid
eespool, eBike'i alumisele hoidikule (9) (aku kalle raami
suunas võib olla kuni 7°). Kallutage aku kuni piirikuni
ülemisse hoidikusse (7), kuni see kuuldavalt kohale
fikseerub.
Kontrollige, et aku oleks igas suunas korralikult kinni.
Keerake aku alati lukust (6) võtmega kinni, kuna vastasel
korral võib lukk avaneda ja aku hoidikust välja kukkuda.
Tõmmake võti (5) pärast kinnikeeramist alati lukust (6)
välja. Nii hoiate ära võtme väljakukkumise ja võimaluse, et
kõrvalised isikud aku eBike'ist ära võtavad.
Standardaku (8) väljavõtmiseks lülitage aku välja ja keerake
lukk võtmega (5) lahti. Pöörake aku ülemisest hoidikust (7)
lahti ja tõmmake alumisest hoidikust välja (9).
Pakiraamiaku paigaldamine ja eemaldamine
(vt joonist B)
Selleks et akut saaks paigaldada, peab võti (5) olema lukus
(6) ja lukk peab olema lahti keeratud.
Pakiraamiaku (2) paigaldamiseks lükake aku, klemmid
eespool, pakiraamil olevasse hoidikusse nii, (1) et see
kuuldavalt fikseeruks.
Kontrollige, et aku oleks igas suunas korralikult kinni.
Keerake aku alati lukust (6) võtmega kinni, kuna vastasel
korral võib lukk avaneda ja aku hoidikust välja kukkuda.
Tõmmake võti (5) pärast kinnikeeramist alati lukust (6)
välja. Nii hoiate ära võtme väljakukkumise ja võimaluse, et
kõrvalised isikud aku eBike'ist ära võtavad.
Pakiraamiaku (2) eemaldamiseks lülitage aku välja ja
keerake lukk võtmega (5) lahti. Tõmmake aku hoidikust (1)
välja.
PowerTube-aku eemaldamine (vt joonist C)
Powertube-aku eemaldamiseks (15) keerake lukk (6)
võtmega (5) lahti. Aku vabastatakse ja see kukub
kinnituskaitsmesse (14).
❷ Vajutage kinnituskaitsme ülaosale, aku vabastatakse
täielikult ja see kukub teile kätte. Tõmmake aku
raamist välja.
Märkus: Konstruktsiooni erinevuste tõttu võib juhtuda, et
aku paigaldamine ja eemaldamine toimub teistmoodi.
Lugege selle kohta eBike'i tootja kasutusjuhendit.
❶

PowerTube-aku paigaldamine (vt jn D)
Aku paigaldamiseks tuleb võti (5) lukku (6) asetada ja lukk
sulgeda.
❶ PowerTube-aku (15) paigaldamiseks asetage see
kontaktidega raami alumisse hoidikusse.
❷ Pöörake aku üles, nii et ta hoidefiksaatoris (14)
kinnituks.
0 275 007 XPX | (01.04.2020)

Eesti – 4
Hoidke lukk võtmega avatuna ja suruge akut üles, kuni
ta kuuldavalt fikseerub. Kontrollige, et aku oleks igas
suunas korralikult kinni.
❹ Keerake aku lukk (6) alati võtmega kinni, kuna vastasel
korral võib lukk avaneda ja aku hoidikust välja
kukkuda.
Tõmmake võti (5) luku sulgemise järel alati lukust (6) välja.
Nii hoiate ära võtme väljakukkumise ja võimaluse, et
kõrvalised isikud aku eBike'ist ära võtavad.
❸

Kasutus
Seadme kasutuselevõtt
u

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

Sisse-/väljalülitamine
Aku sisselülitamine on üks võimalus eBike-süsteemi
sisselülitamiseks. Seejuures järgige ajami ja pardaarvuti
kasutusjuhendis toodud juhiseid.
Enne aku või eBike-süsteemi sisselülitamist kontrollige, kas
lukk (6) on kinni keeratud.
Aku sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu (4).
Ärge kasutage nupu vajutamiseks terava serva või otsaga
esemeid. Näidiku (3) LEDid süttivad ja näitavad ühtlasi
laetusseisundit.
Suunis: kui aku mahtuvus on alla 5 %, ei sütti akul ühtegi
laetusseisundi LEDi (3). Ainult pardaarvutilt on näha, kas
eBike-süsteem on sisse lülitatud.
Aku väljalülitamiseks vajutage uuesti sisse-/
väljalülitusnuppu (4). LEDid näidikul (3) kustuvad. Sellega
lülitatakse välja ka eBike-süsteem.
Kui umbes 10 min jooksul ei kasutata eBike'i ajami võimsust
(nt kuna eBike seisab) ja ei vajutata pardaarvuti või eBike'i
juhtpuldi ühtegi nuppu, lülituvad eBike'i-süsteem ja koos
sellega ka aku energia säästmise eesmärgil automaatselt
välja.
Electronic Cell Protection (ECP) kaitseb akut
süvatühjenemise, ülelaadimise, ülekuumenemise ja lühise
eest. Ohu korral lülitab kaitselüliti aku automaatselt välja.
Aku defekti tuvastamisel
vilguvad laetusseisundi
näidikul (3) kaks LEDi.
Sellisel juhul pöörduge
volitatud jalgrattamüüja
poole.

Juhised aku käsitsemiseks
Aku kasutusiga saab pikendada, kui akut korralikult
hooldada ja eelkõige õigel temperatuuril hoida.
Pikka aega kasutusel olnud aku mahtuvus väheneb ka
korraliku hoolduse korral.
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Märkimisväärselt lühem tööaeg pärast laadimist näitab, et
aku kasutusressurss on ammendumas. Võite aku välja
vahetada.
Aku laadimine enne hoiulepanekut ja hoiulepaneku ajal
Enne kui panete aku pikemaks ajaks hoiule (>3 kuud),
laadige aku umbes 30 % kuni 60 % ulatuses täis (2 kuni
3 LED-tuld laetuse taseme indikaatoril (3) põlevad).
Kontrollige laetuse taset 6 kuu pärast. Kui laetuse taseme
indikaatoril (3) süttib vaid üks LED-tuli, siis laadige aku
uuesti 30 % kuni 60 % ulatuses täis.
Juhis: Kui akut hoitakse pikemat aega tühjana, võib aku
hoolimata vähesest isetühjenemisest kahjustada saada ja
aku mahtuvus võib olulisel määral väheneda.
Akut ei ole soovitav jätta pikemaks ajaks
laadimisseadmesse.
Hoiutingimused
Hoidke akut võimalikult kuivas ja hea ventilatsiooniga kohas.
Kaitske akut niiskuse ja vee eest. Ebasoodsate
ilmastikuolude korral on soovitatav aku eBike'ist välja võtta
ja hoida seda kuni järgmise kasutuskorrani suletud ruumis.
Tingimused eBike'i akude hoiustamiseks:
– ruumid, mis on varustatud suitsuanduritega
– eemal tuleohtlikest või kergsüttivatest materjalidest
– eemal kütteseadmetest
Hoiustage akusid temperatuurivahemikus 10 °C kuni 20 °C.
Temperatuuri alla –10 °C ja üle 60 °C tuleks vältida.
Jälgige, et maksimaalne hoiutemperatuur ei oleks lubatust
kõrgem. Ärge jätke akut näiteks suvel autosse ja kaitske seda
otsese päikesekiirguse eest.
Akut ei ole soovitatav jätta hoiustamisperioodiks jalgratta
külge.

Tegutsemine tõrke korral
Boschi eBike'i akut ei tohi avada, ka mitte parandamiseks.
Vastasel juhul võib Boschi eBike'i aku näiteks lühise tõttu
põlema süttida. See oht püsib kord avatud Boschi eBike'i
akul ka hiljem.
Seetõttu ärge laske Boschi eBike'i akut tõrke korral
parandada, vaid laske see edasimüüjal Boschi eBike'i
originaalakuga asendada.

Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja puhastus
Akut ei tohi kasta vette ega puhastada veejoaga.
Hoidke aku puhas. Puhastage seda ettevaatlikult niiske
pehme lapiga.
Puhastage aega-ajalt pistiku klemme ja õlitage neid kergelt.
Kui aku ei ole enam töökorras, pöörduge volitatud
jalgrattamüüja poole.
u
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Müügijärgne teenindus ja kasutusalane
nõustamine
Kui Teil on aku kohta küsimusi, pöörduge volitatud
jalgrattamüüja poole.
u Pange kirja tootja ja võtme number (5). Võtme
kaotamise korral pöörduge volitatud jalgrattamüüja
poole. Teatage talle võtme tootja ja võtme number.
Volitatud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Liitiumioon:
järgige juhiseid punktis (vaadake „Transport“,
Lehekülg Eesti – 5).
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Transport
Kui transpordite eBike´i väljaspool oma autot, nt auto
pakiraamil, siis eemaldage pardaarvuti ja eBike´i aku,
et vältida kahjustusi.
Akude kohta kehtivad ohtlike jäätmete käitlemise eeskirjad.
Eraisikutest kasutajad tohivad transportida vigastamata
akusid ilma täiendavaid abinõusid rakendamata.
Ärikasutajate või kolmandate isikute (nt õhutransport või
ekspediitorfirmad) poolt transportimisel tuleb järgida
erinõudeid pakendi ja tähistuse kohta (nt ADRi eeskirjad).
Vajaduse korral võib saadetava eseme ettevalmistamisele
kaasata ohtlike ainete eksperdi.
Akut tohib saata vaid juhul, kui korpus ei ole kahjustatud ja
aku on töökorras. Kasutage transportimiseks Boschi
originaalpakendit. Katke avatud klemmid kleebistega ja
pakkige aku nii, et see ei saaks pakendis liikuda. Teatage
oma veoteenuse pakkujale, et tegemist on ohtliku kaubaga.
Järgige ka võimalikke täiendavaid riigisiseseid eeskirju.
Küsimuste korral akude transportimise kohta pöörduge
mõne autoriseeritud jalgrattamüüja poole. Müüjalt võite
tellida ka sobiva transpordipakendi.
u

Ringlussevõtt
Akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb
keskkonnasäästlikul viisil ringlusse võtta.
Ärge visake akusid olmejäätmete hulka!
Enne akude utiliseerimist teipige akuklemmide
kontaktpinnad kinni.
Ärge haarake tugevalt kahjustatud eBike'i akusid paljaste
kätega, sest akust võib olla lekkinud elektrolüüti, mis võib
põhjustada nahaärritusi. Hoidke defektseid akusid turvalises
kohas vabas õhus. Võimaluse korral kleepige klemmid kinni
ja informeerige oma edasimüüjat. Ta nõustab teid õige
ringlussevõtu osas.
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EÜ tuleb defektsed või
kasutusressursi ammendanud akud/patareid
eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult
kringlusse võtta.
Kasutusressursi ammendanud akud andke üle volitatud
jalgrattamüüjale.
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Charger
BCS220 | BCS230 | BCS250

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Standard Charger
Fast Charger
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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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Ohutusnõuded

u

Lugege läbi kõik
ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste
eiramine võib kaasa tuua
elektrilöögi, tulekahju ja/või
raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõiste aku käib
kõikide Boschi eBike-akude kohta.
Kaitske laadimisseadet vihma ja niiskuse
eest. Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett,
tekib elektrilöögi oht.
u Laadige ainult eBike´i jaoks ette nähtud Boschi
liitiumioonakusid. Aku pinge peab vastama
laadimisseadme laadimispingele. Vastasel juhul tekib
tulekahju ja plahvatuse oht.
u Hoidke laadimisseade puhas. Määrdumine suurendab
elektrilöögi ohtu.
u Iga kord enne kasutamist kontrollige laadimisseade,
võrgujuhe ja pistik üle. Kahjustuste tuvastamise
korral ärge võtke laadimisseadet kasutusele. Ärge
avage laadimisseadet. Kahjustada saanud
laadimisseadmed, võrgujuhtmed ja pistikud suurendavad
elektrilöögi ohtu.
u Ärge kasutage laadimisseadet kergesti süttival
aluspinnal (nt paber, kangas) ega tuleohtlikus
keskkonnas. Laadimisseade läheb kasutamisel kuumaks,
tekitades põlengu ohu.
u Olge ettevaatlik, kui te laadimisseadet laadimise ajal
puudutate. Kandke kaitsekindaid. Laadimisseade võib
kuumeneda, seda eelkõige siis, kui ümbritseva keskkonna
temperatuur on kõrge.
u Aku vigastamise ja ebaõige käsitsemise korral võib
akust eralduda aure. Õhutage ruumi, halva
enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad
ärritada hingamisteid.
u eBike-akut ei tohi jätta laadimise ajaks järelevalveta.

Laadimisseadme alumisel küljel on kleebis ingliskeelse
märkusega (jooniste leheküljel tähistatud numbriga (4)),
mille sisu on järgmine: kasutada AINULT BOSCH
liitiumioonakudega!

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend
Nõuetekohane kasutamine
Lisaks kirjeldatud funktsioonidele võidakse mis tahes ajal
lisada tarkvaramuudatusi vigade kõrvaldamiseks ja
funktsioonide laiendamiseks.
Boschi eBike'i laadimisseadmed on mõeldud üksnes Boschi
eBike'i akude laadimiseks ning neid ei tohi kasutada muul
otstarbel.

Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi
alguses sisalduvatel jooniste lehekülgedel toodud numbrid.
Käesolevas kasutusjuhendis esitatud kujutised võivad
olenevalt eBike´i varustusest tegelikkusest vähesel määral
kõrvale kalduda.
(1) Laadimisseade
(2) Seadme pesa
(3) Pistik seadme jaoks
(4) Laadimisseadme ohutusnõuded
(5) Laadimispistik
(6) Pesa laadimispistiku jaoks
(7) Laadimispesa kate
(8) Pakiraamiaku
(9) Töötamise ja laetuse astme indikaatortuli
(10) Aku nupp (sisse/välja)
(11) Standardaku

Ärge jätke lapsi seadme kasutamise, puhastamise ja
hooldamise ajal järelevalveta. Nii tagate, et lapsed ei
hakka laadimisseadmega mängima.
u Lapsed ja inimesed, kelle füüsilised või vaimsed
võimed ei luba neil laadimisseadet ohutult kasutada
või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud
teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada
vaid siis, kui nende eest vastutav isik teostab nende
üle järelevalvet või on andnud neile selged juhised
seadme kasutamiseks. Vastasel korral tekib valest
käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise
kahju oht.
u Lugege läbi eBike-süsteemi kõikides
kasutusjuhendites ning eBike´i kasutusjuhendis
toodud ohutusnõuded ja juhised ning järgige neid.
u
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Tehnilised andmed
Laadimisseade

Standardne
laadimisseade
(Standard Charger)
(36–4/230)

Tootekood

Kompaktne
laadimisseade
(Compact Charger)
(36–2/100-230)

Kiire laadimisseade
(Fast Charger)
(36–6/230)

BCS220

BCS230

BCS250

V~

207 … 264

90 … 264

207 … 264

Sagedus

Hz

47 … 63

47 … 63

47 … 63

Aku laadimispinge

V=

36

36

36

Laadimisvool (max)

A

4

2

6 A)

– PowerPack 300, ca

h

2,5

5

2

– PowerPack 400, ca

h

3,5

6,5

2,5

Nimipinge

Laadimisaeg

– PowerPack 500, ca

h

4,5

7,5

3

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Hoiutemperatuur

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Kaal, u

kg

0,8

0,6

1,0

IP 40

IP 40

IP 40

Töötemperatuur

Kaitseklass

A) Laadimisvool on PowerPack 300 ning akude Classic+ Line korral piiratud väärtusega 4 A.
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed olla erinevad.

Kasutus
Seadme kasutuselevõtt
Laadimisseadme ühendamine vooluvõrguga (vt joonis A)
Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab
ühtima laadimisseadme andmesildil märgitud pingega.
Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka
220 V võrgupinge korral.
Ühendage võrgujuhtme pistik (3) laadimisseadme pessa
(2).
Ühendage võrgujuhe vooluvõrguga.
u

Mahavõetud aku laadimine (vt joonis B)
Lülitage aku välja ja eemaldage eBike´i hoidikust. Selleks
lugege läbi aku kasutusjuhend ja järgige seda.
u Asetage aku ainult puhastele pindadele. Eelkõige
vältige laadimispesa ja kontaktide määrdumist nt liiva või
mullaga.
Ühendage laadimisseadme laadimispistik (5) aku pessa (6).
Jalgratta küljes oleva aku laadimine (vt jooniseid C ja D)
Lülitage aku välja. Puhastage laadimispesa kate (7). Eelkõige
vältige laadimispesa ja kontaktide määrdumist nt liiva või
mullaga. Tõstke laadimispesa kate (7) maha ja ühendage
laadimispistik (5) laadimispessa (6).
u Laadimisseadme kuumenemise tõttu laadimise ajal
tekib tuleoht. Laadige jalgratta küljes olevaid akusid
ainult siis, kui need on kuivad ja asuvad tulekindlas
kohas. Kui see ei ole võimalik, võtke aku hoidikust välja ja
laadige seda sobivas kohas. Selleks lugege läbi aku
kasutusjuhend ja järgige seda.
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Laadimine kahe sissepandud aku puhul
Kui eBike'is on kaks akut, saab avatud liitmiku kaudu laadida
mõlemat akut. Esmalt laetakse mõlemat akut üksteise järel
ca 80–90% ulatuses, seejärel laetakse mõlemad akud
paralleelselt täis (mõlema aku LED-tuled vilguvad).
Kasutamise ajal tühjenevad akud vaheldumisi.
Kui võtate akud hoidikutest välja, saate kumbagi akut eraldi
laadida.
Laadimisprotsess
Laadimine algab, kui laadimisseade on akuga või jalgratta
laadimispesaga ja vooluvõrguga ühendatud.
Märkus: Laadida saab vaid siis, kui eBike-aku
laadimistemperatuur on lubatud vahemikus.
Märkus: Laadimise ajal ajam inaktiveeritakse.
Aku laadimine on võimalik pardaarvutiga ja ilma. Ilma
pardaarvutita võib laadimise kulgu jälgida aku laetuse
taseme näidikult.
Ühendatud pardaarvuti korral kuvatakse ekraanil asjaomast
teadet.
Laetuse taset näitavad aku laetuse taseme näidik (9) akul ja
pardaarvuti tulbad.
Laadimise ajal põlevad aku laetuse taseme näidiku (9) LEDtuled. Iga pidevalt põlev LED-tuli vastab umbes 20%
mahtuvusele. Vilkuv LED-tuli näitab järgmise 20% laadimist.
Kui eBike'i aku on täielikult laetud, kustuvad LED-tuled kohe
ja pardaarvuti lülitub välja. Laadimine lõpeb. eBike'i aku
sisse-/välja-nupule (10) vajutamisega kuvatakse laetuse
taset 3 sekundi vältel.
Lahutage laadimisseade vooluvõrgust ja eemaldage aku
laadijast.

Bosch eBike Systems
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Aku eemaldamisel laadimisseadmest lülitub aku
automaatselt välja.
Märkus: Kui laadisite jalgratta küljes olevat akut, sulgege
laadimispesa (6) pärast laadimist hoolikalt kattega (7), et
vältida mustuse või vee sissetungimist.

Kui laadimisseadet pärast laadimist akust ei lahutata, lülitub
laadimisseade mõne tunni pärast uuesti sisse, kontrollib aku
laetuse taset ja alustab vajaduse korral laadimist uuesti.

Vead – põhjused ja kõrvaldamine
Põhjus

Abi
Aku kaks LED-tuld vilguvad.
Pöörduge volitatud jalgrattamüüja poole.

Aku on defektne
Aku kolm LED-tuld vilguvad.
Eemaldage aku laadimisseadmest, kuni aku on saavutanud
ettenähtud laadimistemperatuuri.
Aku on liiga soe või liiga külm

Ühendage aku laadimisseadmega alles siis, kui see on
ettenähtud laadimistemperatuuril.
Ükski LED-tuli ei vilgu (olenevalt eBike'i aku laetuse
tasemest põleb üks või mitu LED-tuld pidevalt).
Pöörduge volitatud jalgrattamüüja poole.

Laadimisseade ei lae.
Laadimine pole võimalik (akul ei põle ükski tuli)
Pistik ei ole õigesti ühendatud

Kontrollige kõiki pistikühendusi.

Aku kontaktid on määrdunud

Puhastage aku kontakte ettevaatlikult.

Pistikupesa, toitejuhe või laadimisseade on defektsed

Kontrollige võrgupinget, laske laadimisseade jalgrattamüüjal
üle kontrollida.

Aku on defektne

Pöörduge volitatud jalgrattamüüja poole.

Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja puhastus
Kui laadimisseadme töös peaks esinema tõrkeid, pöörduge
volitatud jalgrattamüüjate poole.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane
nõustamine
Kui teil on laadimisseadme kohta küsimusi, pöörduge
volitatud jalgrattamüüjate poole.
Volitatud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning
direktiivi ülevõtvatele riiklikele õigusaktidele
tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised
tööriistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnasäästlikult korduskasutada või
ringlusse võtta.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Akulaadimisseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb
keskkonnasäästlikult utiliseerida.
Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu
olmejäätmete hulka!
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Drive Units
BDU310 | BDU350 | BDU365

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com

0 275 007 XD3 (2020.03) T / 73 WEU

6
Active Line/Active Line Plus/Performance Line

Active Line/Active Line Plus/Performance Line

2|

(1)

(1)

(1)

Active Line
BDU310

Active Line Plus
BDU350

Performance Line
BDU365

A

2–
m
8m
(4)

(5)

5–
m
17
m

(2)
(3)

0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

Bosch eBike Systems

Eesti – 1

Ohutusnõuded
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa
tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid
vigastusi.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõiste aku käib
kõikide Boschi eBike-akude kohta.
u Ärge rakendage mitte mingeid meetmeid, mis teie
ajami võimsust või maksimaalset toetatud kiirust
mõjutavad, eriti aga suurendavad. Sellega võite
ohustate ennast ja teisi ning teie liikumine avalikus ruumis
võib osutuda seadusvastaseks.
u Ärge tehke oma eBike-süsteemis mitte mingeid
muudatusi ja ärge lisage muid tooteid, mis võiksid teie
eBike-süsteemi võimsust suurendada. Sellega
vähendate tavaliselt süsteemi tööiga ja riskite ajamisõlme
ning kogu ratta kahjustamisega. Lisaks on oht kaotada
ratta kohta garantiinõuete esitamise õigus. Süsteemi
väära kasutamisega ohustate lisaks ennast ja
kaasliiklejaid ning riskite tehtud muudatustest
põhjustatud õnnetusjuhtumite korral suurte
tsiviilvastutuse kuludega või isegi kriminaalvastutusele
võtmisega.
u Ärge avage ise ajamisõlme. Ajamisõlme tohivad
remontida ainult kvalifitseeritud spetsialistid,
kasutades originaalvaruosi. Sellega tagatakse
ajamisõlme ohutuse säilimine. Ajamisõlme omavolilisel
avamisel kaotate õiguse garantiinõuete esitamiseks.
u Kõiki ajamisõlmes leiduvaid komponente ja kõiki muid
elektrijalgratta (eBike’i) ajami komponente (nt
ketiratas, ketiratta kinnitus, pedaalid) tohib asendada
ainult samasuguste või jalgratta tootja poolt
spetsiaalselt Teie eBike’i jaoks kasutamiseks lubatud
komponentidega. Sellega kaitstakse ajamisõlme
ülekoormuse ja vigastuste eest.
u Eemaldage eBike’ilt aku, enne kui alustate eBike’i
juures mingite tööde tegemist (nt ülevaatust, remonti,
montaaži, töid keti juures vms), transpordite seda
auto või lennukiga või jätate pikemaks ajaks seisma.
eBike-süsteemi juhusliku aktiveerimise korral on
vigastuste oht.
u eBike’i süsteem võib sisse lülituda, kui lükkate eBike’i
tagasisuunas või väntate pedaalidega tagasisuunas.
u Lükkamisabi funktsiooni tohib kasutada üksnes
eBike’i lükkamisel. Kui eBike’i ratastel puudub
lükkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.
u Kui lükkamisabi on sisse lülitatud, siis võivad pedaalid
kaasa pöörelda. Aktiveeritud lükkamisabi puhul jälgige,
et teie jalad oleks pöörlevatest pedaalidest piisavalt
kaugel. Vigastuste oht.
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Ekstreemtingimustes, nt pikaajaline suur
koormuse korral madalal sõidukiirusel
mäkketõusudel või suure koormusega
sõitmisel võib ajami detailide temperatuur
olla >60 °C.
Pärast sõitmist ärge puudutage kaitsmata käte või
jalgadega ajamisõlme korpust. Ekstreemtingimustes, nt
pikaajaline suur pöördemoment madalal sõidukiirusel või
mäkketõusudel või suure koormusega sõitmisel, võib
korpuse temperatuur väga kõrgeks tõusta.
Ajamisõlme korpuse temperatuuri võivad mõjutada
järgnevad tegurid:
– keskkonnatemperatuur
– sõidustiil (teekond/tõusud)
– sõidu kestus
– toerežiimid
– kasutaja tegevus (oma panus)
– kogukaal (sõitja, eBike, pagas)
– ajamisõlme mootorikate
– jalgrattaraami jahutusomadused
– ajamisõlme ja käiguvahetuse tüüp
Kasutage ainult Boschi originaalakusid, mis on tootja
poolt teie eBike’il kasutamiseks lubatud. Muude akude
kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahju. Muude
akude kasutamise korral puudub täielikult Boschi-poolne
vastutus ja garantii.
Järgige kõiki riigisiseseid eBike’idele kasutusloa
andmise ja eBike'ide kasutamise eeskirju.
Lugege läbi eBike-süsteemi kõikides
kasutusjuhendites ning eBike´i kasutusjuhendis
toodud ohutusnõuded ja juhised ning järgige neid.

Andmekaitse
eBike'i ja Bosch DiagnosticTooli tööriista ühendamisel
edastatakse toote parendamise eesmärgil Boschi ajami
kasutamise andmeid (sh energiakulu, temperatuur,
elementide pinge, jne) Bosch eBike Systemsile (Robert
Bosch GmbH). Täpsemat teavet leiate Boschi eBike'i
veebilehelt aadressil www.bosch-ebike.com.
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Eesti – 2
Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi
alguses sisalduvatel jooniste lehekülgedel toodud numbrid.
(1) Ajamisõlm
(2) Kiiruseandur
(3) Kiiruseanduri kodaramagnet
(4) Kiiruseandur (kitsas)A)
(5) MagnetB)

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend
Nõuetekohane kasutamine
Ajamisõlm on mõeldud ainult eBike’i käitamiseks ja seda ei
tohi kasutada muul otstarbel.
Lisaks kirjeldatud funktsioonidele võidakse mis tahes ajal
lisada tarkvaramuudatusi vigade kõrvaldamiseks ja
funktsioonide laiendamiseks.

A) võimalik on erinev anduri kuju ja paigaldusasend
B) võimalik on erinev paigaldusasend

Seadme osad
Selles kasutusjuhendis esitatud kujutised võivad olenevalt
eBike'i varustusest tegelikkusest vähesel määral erineda.

Tehnilised andmed
Ajamisõlm

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

Tootekood

BDU310

BDU350

BDU365

W

250

250

250

Ajami max pöördemoment

Nm

40

50

65

Nimipinge

V=

36

36

36

Töötemperatuur

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Hoiutemperatuur

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

IP 54

IP 54

IP 54

2,9

3,2

3,2

Nimivõimsus pideval
töötamisel

Kaitseklass
Kaal, u

kg

Boschi eBike'i-süsteem kasutab FreeRTOSi (vt http://www.freertos.org).

Jalgratta valgustusA)
Pinge ujB)

V=

12

– Esituli

W

17,4

– Tagatuli

W

0,6

Maksimumvõimsus

A) olenevalt seadusandlusest ei ole kõigi konkreetsete riikide jaoks valmistatud variantide puhul võimalik eBike'i aku abil
B) Lampide vahetamisel veenduge, et lambid on Boschi eBike-süsteemiga ühildatavad (konsulteerige jalgratta müüjaga) ja pinge on vastav.
Lampe tohib vahetada vaid sama pingega lampide vastu.
Valesti paigaldatud lambid võivad puruneda!

Paigaldus
Aku paigaldamine ja eemaldamine
eBike’i aku eBike’ile kinnitamiseks ja sellelt eemaldamiseks
lugege aku kasutusjuhendit.

Kiiruseanduri kontrollimine (vt joonist A)
Speedsensor (standard)
Kiiruseandur (2) ja juurdekuuluv kodaramagnet (3) peavad
olema paigaldatud nii, et kodaramagnet liiguks ratta ühe
pöörde ajal kiirusandurist vähemalt 5 mm ja kõige rohkem
17 mm kauguselt mööda.
Juhis: Kui kiiruseanduri (2) ja kodaramagneti (3)
vahekaugus on liiga väike või liiga suur või kui kiiruseandur
(2) ei ole õigesti ühendatud, puudub spidomeetri näit ja
eBike’i ajam töötab avariiprogrammis.
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Keerake sel juhul kodaramagneti (3) kruvi lahti ja kinnitage
magnet kodarale nii, et see mööduks kiiruseanduri
märgistusest õigel kaugusel. Kui spidomeetri näidikule ei
ilmu ka sel juhul kiirusenäitu, pöörduge autoriseeritud
jalgrattamüüja poole.
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) ja juurdekuuluv magnet (5) on
tehases nii paigaldatud, et ratta pöörlemisel liigub magnet
kiiruseandurist mööda kaugusel vähemalt 2 mm ja
maksimaalselt 8 mm.
Konstruktiivsete muudatuste korral tuleb säilitada õige
vahekaugus magneti ja anduri vahel (vt jn A).
Märkus: Jälgige tagaratta eemaldamisel ja paigaldamisel, et
te ei vigastaks andurit või anduri hoidikut.

Bosch eBike Systems
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Kasutus
Seadme kasutuselevõtt
Eeldused
eBike-süsteemi saab aktiveerida ainult siis, kui on täidetud
järgmised tingimused:
– Paigaldatud on piisavalt laetud eBike’i aku (vt aku
kasutusjuhendit).
– Pardaarvuti on asetatud hoidikusse õigesti (vt pardaarvuti
kasutusjuhendit).
– Kiiruseandur on õigesti ühendatud (vaadake
„Kiiruseanduri kontrollimine (vt joonist A)“,
Lehekülg Eesti – 2).
eBike'i sisse-/väljalülitus
eBike’i süsteemi sisselülitamiseks on järgmised
võimalused:
– kui pardaarvuti on hoidikusse asetamisel juba sisse
lülitatud, aktiveeritakse eBike’i süsteem automaatselt.
– kohaleasetatud pardaarvuti ja eBike'i-aku korral vajutage
üks kord lühidalt pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu.
– kohaleasetatud pardaarvuti korral vajutage eBike'i-aku
sisse-/väljalülitusnuppu (võimalikud on jalgrattatootja
erilahendused, mille korral puudub ligipääs aku sisse-/
väljalülitusnupule; vaata aku kasutusjuhendit).
Ajam aktiveeritakse kohe, kui hakkate pedaale vajutama
(välja arvatud lükkamisabi funktsioonis, Lükkamisabi sisse-/
väljalülitamine). Mootori võimsus oleneb pardaarvutil seatud
toe tasemest.
Niipea kui lõpetate normaalrežiimis pedaalide vajutamise või
kui olete saavutanud kiiruse 25 km/h, lülitatakse eBike’i
ajami tugi välja. Ajam aktiveeritakse automaatselt uuesti, kui
vajutate pedaale ja kiirus on alla 25 km/h.

Juhis: Mõne mudeli puhul on võimalik, et toe tase on
eelseatud ja seda ei saa muuta. Võimalik on ka, et saab valida
siintoodust väiksema arvu toe tasemete vahel.
Maksimaalselt on kasutada järgmised toetustasemed:
– OFF: mootori tugi on välja lülitatud, eBike’iga saab ainult
nagu tavalise jalgrattaga ehk vändates edasi liikuda.
Lükkamisabi ei saa sellel toe tasemel aktiveerida.
– ECO: mõjus maksimaalse efektiivsusega tugi
maksimaalse tegevusraadiuse saavutamiseks
– TOUR: ühtlane tugi pikkadeks sõitudeks
– SPORT/eMTB:
SPORT: jõuline tugi sportlikuks sõitmiseks mägistel
lõikudel ning linnaliikluses
eMTB: optimaalne tugi igasugusel maastikul, sportlik
paigaltvõtt, parandatud dünaamika, maksimaalne
väljenduslikkus (eMTB saadaval ainult koos
ajamisõlmedega BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX ja
BDU480 CX. Vajalik võib olla tarkvaravärskendus.)
– TURBO: maksimaalne tugi sportlikuks sõitmiseks kuni
suure väntamissageduseni
Mootori kasutatavat võimsust kuvatakse pardaarvuti
ekraanil. Mootori maksimaalne võimsus oleneb valitud
toetustasemest.

eBike’i süsteemi väljalülitamiseks on järgmised
võimalused:
– vajutage pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu.
– lülitage eBike'i aku selle sisse-/väljalülitusnupu abil välja
(võimalikud on jalgrattatootja erilahendused, mille korral
puudub ligipääs aku sisse-/väljalülitusnupule; vaata
jalgrattatootja kasutusjuhendit).
– eemaldage pardaarvuti hoidikust.
Kui umbes 10 min jooksul eBike ei liigu ja ei vajutata
pardaarvuti ühtegi nuppu, lülitub eBike'i-süsteem energia
säästmiseks automaatselt välja.

eShift (lisavarustus)
eShift all mõistetakse elektrooniliste
käiguvahetussüsteemide integreeritust eBike-süsteemi.
Tootja on eShift-komponendid ajamiga elektriliselt
ühendanud. Elektroonilise käiguvahetuse kasutamist on
kirjeldatud selle eraldi kasutusjuhendis.

Toetaseme seadmine
Pardaarvutist saate määrata, kui tugevalt eBike’i ajam teid
väntamisel toetab. Toe taset saab muuta igal ajal, ka sõidu
ajal.

Bosch eBike Systems
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ToetustegurA)

Toetustase
Active Line
(BDU310)

Active Line Plus
(BDU350)

Performance Line
(BDU365)

ECO

40 %

40 %

55 %

TOUR

100 %

100 %

120 %

SPORT/eMTB

150 %

180 %

200 %/dünaamilineB)

TURBO

250 %

270 %

300 %

A) Toetustegur võib versioonide puhul erineda.
B) Toetusaste režiimide TOUR ja TURBO vahel on dünaamilis-progressiivne

Lükkamisabi sisse-/väljalülitamine
Lükkamisabi võib kergendada eBike’i lükkamist. Selles
funktsioonis sõltub kiirus sissepandud käigust ja võib olla
maksimaalselt 6 km/h. Mida madalam on valitud käik, seda
väiksem on (täisvõimsuse korral) kiirus lükkamisabi
funktsioonis.
u Lükkamisabi funktsiooni tohib kasutada üksnes
eBike’i lükkamisel. Kui eBike’i ratastel puudub
lükkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.
Lükkamisabi aktiveerimiseks vajutage korraks pardaarvuti
nupule WALK. Pärast aktiveerimist vajutage 3 sekundi vältel
nupule + ja hoidke seda all. eBike’i ajam lülitatakse sisse.
Juhis: Lükkamisabi ei ole võimalik toe tasemel OFF (välja
lülitatud) aktiveerida.
Lükkamisabi lülitatakse välja, kui esineb mõni järgmistest
olukordadest:
– vabastate nupu +,
– eBike’i rattad blokeeritakse (nt pidurdamisega või
põrkumisel vastu takistust),
– kiirus on suurem kui 6 km/h.
Lükkamisabi talitlusviis peab vastama siseriiklikele nõuetele
ja võib seetõttu ülalnimetatud kirjeldusest erineda või olla
inaktiveeritud.

Jalgratta valgustuse sisse‑/väljalülitamine
Mudelil, millel sõidutuli saab toite eBike-süsteemist, on
võimalik pardaarvuti kaudu üheaegselt sisse ja välja lülitada
esi- ja tagatuld.
Kontrollige iga kord enne sõidu alustamist, kas teie jalgratta
valgustus on töökorras.

Juhised eBike-süsteemiga
sõitmiseks
Millal eBike'i mootor töötab?
eBike toetab teid sõitmisel seni, kuni te vajutate pedaale. Kui
te pedaale ei vajuta, siis tugi puudub. Mootori võimsus
oleneb alati väntamisel kasutatavast jõust.
Vähese jõu kasutamisel on tugi väiksem kui suure jõu
kasutamisel. See kehtib olenemata toe tasemest.
eBike’i ajam lülitub kiirustel üle 25 km/h välja. Kui kiirus
langeb alla 25 km/h, on ajam jälle automaatselt kasutatav.
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Erand on tehtud lükkamisabi funktsioonile, mille korral
eBike’i saab ilma pedaale tallamata liigutada väiksema
kiirusega. Lükkamisabi kasutamisel võivad pedaalid kaasa
pöörelda.
eBike'iga saata igal ajal ka ilma toeta ehk nagu tavalise
jalgrattaga sõita, kui te eBike-süsteemi välja lülitate või seate
toe tasemeks OFF (välja lülitatud). Sama kehtib tühja aku
korral.

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

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

Mõjud tegevusraadiusele
Tegevusraadiust mõjutavad mitmed tegurid, nt
– toe tase,
– kiirus,
– käikude vahetamine,
– rehvide tüüp ja rehvirõhk,
– akude vanus ja seisukord,
– teede profiil (tõusud) ja omadused (katte tüüp ja
seisukord),
– vastutuul ja õhutemperatuur,
– eBike’i, sõitja ja pagasi kaal.

Bosch eBike Systems
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Seetõttu ei ole võimalik tegevusraadiust enne sõidu algust ja
sõidu kestel täpselt prognoosida. Üldiselt kehtivad asjaolud
– Samasuguse eBike’i mootori toe taseme korral: mida
vähem peate teatava kiiruse saavutamiseks jõudu
rakendama (nt optimaalselt käiguvahetust kasutades),
seda vähem energiat kasutab eBike ja seda suurem on
tegevusraadius ühe akulaadimisega.
– Mida kõrgem toe tase muude tingimuste samaks jäädes
valitakse, seda väiksem on tegevusraadius.

eBike’i hooldamine

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EÜ tuleb defektsed või
kasutusressursi ammendanud akud/patareid
eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult
kringlusse võtta.
Boschi eBike'i kasutusressursi ammendanud komponendid
andke üle volitatud jalgrattamüüjale.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Jälgige eBike’i komponentide töö- ja hoiutemperatuuri.
Kaitske ajamisõlme, pardaarvutit ja akut ekstreemsete
temperatuuride eest (nt intensiivne päikesekiirgus ilma
samaaegse ventilatsioonita). Ekstreemsed temperatuurid
võivad komponente (eriti akut) kahjustada.
Laske eBike-süsteemile vähemalt kord aastas teha tehniline
ülevaatus (mis hõlmab mehaanikat, süsteemitarkvara
ajakohasuse kontrolli jmt).
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge
autoriseeritud jalgrattamüüja poole.

Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja puhastus
Lampide vahetamisel veenduge, et lambid on Boschi eBikesüsteemiga ühildatavad (konsulteerige jalgratta müüjaga) ja
pinge on vastav. Lampe tohib vahetada vaid sama pingega
lampide vastu.
Mitte ühtegi komponenti, kaasa arvatud ajamisõlm, ei tohi
kasta vette ega puhastada survepesuriga.
Laske eBike-süsteemile vähemalt kord aastas teha tehniline
ülevaatus (mis hõlmab mehaanikat, süsteemitarkvara
ajakohasuse kontrolli jmt).
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge
autoriseeritud jalgrattamüüja poole.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane
nõustamine
Kõigi küsimuste korral eBike’i ja selle komponentide kohta
pöörduge autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
Volitatud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete
ringlussevõtt
Ajamisõlm, pardaarvuti koos
käsitsemisüksusega, aku, kiiruseandur,
lisavarustus ja pakendid tuleb loodushoidlikult
taaskasutusse suunata.
Ärge visake oma eBike’i ega selle komponente olmejäätmete
hulka!

Bosch eBike Systems
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Ohutusnõuded
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa
tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid
vigastusi.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõiste aku käib
kõikide Boschi eBike-akude kohta.
u Ärge rakendage mitte mingeid meetmeid, mis teie
ajami võimsust või maksimaalset toetatud kiirust
mõjutavad, eriti aga suurendavad. Sellega võite
ohustate ennast ja teisi ning teie liikumine avalikus ruumis
võib osutuda seadusvastaseks.
u Ärge tehke oma eBike-süsteemis mitte mingeid
muudatusi ja ärge lisage muid tooteid, mis võiksid teie
eBike-süsteemi võimsust suurendada. Sellega
vähendate tavaliselt süsteemi tööiga ja riskite ajamisõlme
ning kogu ratta kahjustamisega. Lisaks on oht kaotada
ratta kohta garantiinõuete esitamise õigus. Süsteemi
väära kasutamisega ohustate lisaks ennast ja
kaasliiklejaid ning riskite tehtud muudatustest
põhjustatud õnnetusjuhtumite korral suurte
tsiviilvastutuse kuludega või isegi kriminaalvastutusele
võtmisega.
u Ärge avage ise ajamisõlme. Ajamisõlme tohivad
remontida ainult kvalifitseeritud spetsialistid,
kasutades originaalvaruosi. Sellega tagatakse
ajamisõlme ohutuse säilimine. Ajamisõlme omavolilisel
avamisel kaotate õiguse garantiinõuete esitamiseks.
u Kõiki ajamisõlmes leiduvaid komponente ja kõiki muid
elektrijalgratta (eBike’i) ajami komponente (nt
ketiratas, ketiratta kinnitus, pedaalid) tohib asendada
ainult samasuguste või jalgratta tootja poolt
spetsiaalselt Teie eBike’i jaoks kasutamiseks lubatud
komponentidega. Sellega kaitstakse ajamisõlme
ülekoormuse ja vigastuste eest.
u Eemaldage eBike’ilt aku, enne kui alustate eBike’i
juures mingite tööde tegemist (nt ülevaatust, remonti,
montaaži, töid keti juures vms), transpordite seda
auto või lennukiga või jätate pikemaks ajaks seisma.
eBike-süsteemi juhusliku aktiveerimise korral on
vigastuste oht.
u Lükkamisabi funktsiooni tohib kasutada üksnes
eBike’i lükkamisel. Kui eBike’i ratastel puudub
lükkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.
u Kui lükkamisabi on sisse lülitatud, siis võivad pedaalid
kaasa pöörelda. Aktiveeritud lükkamisabi puhul jälgige,
et teie jalad oleks pöörlevatest pedaalidest piisavalt
kaugel. Vigastuste oht.
Ekstreemtingimustes, nt pikaajaline suur
koormuse korral madalal sõidukiirusel
mäkketõusudel või suure koormusega
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sõitmisel võib ajami detailide temperatuur
olla >60 °C.
Pärast sõitmist ärge puudutage kaitsmata käte või
jalgadega ajamisõlme korpust. Ekstreemtingimustes, nt
pikaajaline suur pöördemoment madalal sõidukiirusel või
mäkketõusudel või suure koormusega sõitmisel, võib
korpuse temperatuur väga kõrgeks tõusta.
Ajamisõlme korpuse temperatuuri võivad mõjutada
järgnevad tegurid:
– keskkonnatemperatuur
– sõidustiil (teekond/tõusud)
– sõidu kestus
– toerežiimid
– kasutaja tegevus (oma panus)
– kogukaal (sõitja, eBike, pagas)
– ajamisõlme mootorikate
– jalgrattaraami jahutusomadused
– ajamisõlme ja käiguvahetuse tüüp
Kasutage ainult Boschi originaalakusid, mis on tootja
poolt teie eBike’il kasutamiseks lubatud. Muude akude
kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahju. Muude
akude kasutamise korral puudub täielikult Boschi-poolne
vastutus ja garantii.
Järgige kõiki riigisiseseid eBike’idele kasutusloa
andmise ja eBike'ide kasutamise eeskirju.
Lugege läbi eBike-süsteemi kõikides
kasutusjuhendites ning eBike´i kasutusjuhendis
toodud ohutusnõuded ja juhised ning järgige neid.

Andmekaitse
eBike'i ja Bosch DiagnosticTooli tööriista ühendamisel
edastatakse toote parendamise eesmärgil Boschi ajami
kasutamise andmeid (sh energiakulu, temperatuur,
elementide pinge, jne) Bosch eBike Systemsile (Robert
Bosch GmbH). Täpsemat teavet leiate Boschi eBike'i
veebilehelt aadressil www.bosch-ebike.com.
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Toote kirjeldus ja kasutusjuhend
Nõuetekohane kasutamine
Ajamisõlm on mõeldud ainult eBike’i käitamiseks ja seda ei
tohi kasutada muul otstarbel.
Lisaks kirjeldatud funktsioonidele võidakse mis tahes ajal
lisada tarkvaramuudatusi vigade kõrvaldamiseks ja
funktsioonide laiendamiseks.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on kasutusjuhendi
alguses sisalduvatel jooniste lehekülgedel toodud numbrid.
(1) Ajamisõlm
(2) Kiiruseandur
(3) Kiiruseanduri kodaramagnet
(4) Kiiruseandur (kitsas)A)
(5) MagnetB)
A) võimalik on erinev anduri kuju ja paigaldusasend
B) võimalik on erinev paigaldusasend

Selles kasutusjuhendis esitatud kujutised võivad olenevalt
eBike'i varustusest tegelikkusest vähesel määral erineda.

Tehnilised andmed
Ajamisõlm

Tootekood
Nimivõimsus pideval töötamisel

Drive Unit
Performance Line CX/
Cargo Line

Drive Unit
Performance Line Speed/
Cargo Line Speed

BDU450 CX

BDU490P

W

250

250

Ajami max pöördemoment

Nm

85

75/85A)

Nimipinge

V=

36

36

Töötemperatuur

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

Hoiutemperatuur

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

IP 54

IP 54

3

3

Kaitseklass
Kaal, u

kg

A) määrab jalgratta tootja
Boschi eBike'i-süsteem kasutab FreeRTOSi (vt http://www.freertos.org).

Jalgratta valgustusA)
Pinge ujB)

V=

12

– Esituli

W

17,4

– Tagatuli

W

0,6

Maksimumvõimsus

A) olenevalt seadusandlusest ei ole kõigi konkreetsete riikide jaoks valmistatud variantide puhul võimalik eBike'i aku abil
B) Lampide vahetamisel veenduge, et lambid on Boschi eBike-süsteemiga ühildatavad (konsulteerige jalgratta müüjaga) ja pinge on vastav.
Lampe tohib vahetada vaid sama pingega lampide vastu.
Valesti paigaldatud lambid võivad puruneda!

Paigaldus
Aku paigaldamine ja eemaldamine
eBike’i aku eBike’ile kinnitamiseks ja sellelt eemaldamiseks
lugege aku kasutusjuhendit.

Kiiruseanduri kontrollimine (vt joonist A)
Speedsensor (standard)
Kiiruseandur (2) ja juurdekuuluv kodaramagnet (3) peavad
olema paigaldatud nii, et kodaramagnet liiguks ratta ühe
pöörde ajal kiirusandurist vähemalt 5 mm ja kõige rohkem
17 mm kauguselt mööda.
Juhis: Kui kiiruseanduri (2) ja kodaramagneti (3)
vahekaugus on liiga väike või liiga suur või kui kiiruseandur
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(2) ei ole õigesti ühendatud, puudub spidomeetri näit ja
eBike’i ajam töötab avariiprogrammis.
Keerake sel juhul kodaramagneti (3) kruvi lahti ja kinnitage
magnet kodarale nii, et see mööduks kiiruseanduri
märgistusest õigel kaugusel. Kui spidomeetri näidikule ei
ilmu ka sel juhul kiirusenäitu, pöörduge autoriseeritud
jalgrattamüüja poole.
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) ja juurdekuuluv magnet (5) on
tehases nii paigaldatud, et ratta pöörlemisel liigub magnet
kiiruseandurist mööda kaugusel vähemalt 2 mm ja
maksimaalselt 8 mm.
Konstruktiivsete muudatuste korral tuleb säilitada õige
vahekaugus magneti ja anduri vahel (vt jn A).
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Märkus: Jälgige tagaratta eemaldamisel ja paigaldamisel, et
te ei vigastaks andurit või anduri hoidikut.

Kasutus
Seadme kasutuselevõtt
Eeldused

– lülitage eBike'i aku selle sisse-/väljalülitusnupu abil välja
(võimalikud on jalgrattatootja erilahendused, mille korral
puudub ligipääs aku sisse-/väljalülitusnupule; vaata
jalgrattatootja kasutusjuhendit).
– eemaldage pardaarvuti hoidikust.
Kui umbes 10 min jooksul eBike ei liigu ja ei vajutata
pardaarvuti ühtegi nuppu, lülitub eBike'i-süsteem energia
säästmiseks automaatselt välja.

eBike-süsteemi saab aktiveerida ainult siis, kui on täidetud
järgmised tingimused:
– Paigaldatud on piisavalt laetud eBike’i aku (vt aku
kasutusjuhendit).
– Pardaarvuti on asetatud hoidikusse õigesti (vt pardaarvuti
kasutusjuhendit).
– Kiiruseandur on õigesti ühendatud (vaadake
„Kiiruseanduri kontrollimine (vt joonist A)“,
Lehekülg Eesti – 2).

eShift (lisavarustus)

eBike'i sisse-/väljalülitus

Pardaarvutist saate määrata, kui tugevalt eBike’i ajam teid
väntamisel toetab. Toe taset saab muuta igal ajal, ka sõidu
ajal.
Juhis: Mõne mudeli puhul on võimalik, et toe tase on
eelseatud ja seda ei saa muuta. Võimalik on ka, et saab valida
siintoodust väiksema arvu toe tasemete vahel.

eBike’i süsteemi sisselülitamiseks on järgmised
võimalused:
– kui pardaarvuti on hoidikusse asetamisel juba sisse
lülitatud, aktiveeritakse eBike’i süsteem automaatselt.
– kohaleasetatud pardaarvuti ja eBike'i-aku korral vajutage
üks kord lühidalt pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu.
– kohaleasetatud pardaarvuti korral vajutage eBike'i-aku
sisse-/väljalülitusnuppu (võimalikud on jalgrattatootja
erilahendused, mille korral puudub ligipääs aku sisse-/
väljalülitusnupule; vaata aku kasutusjuhendit).
Ajam aktiveeritakse kohe, kui hakkate pedaale vajutama
(välja arvatud lükkamisabi funktsioonis, Lükkamisabi sisse-/
väljalülitamine). Mootori võimsus oleneb pardaarvutil seatud
toe tasemest.
Niipea kui lõpetate normaalrežiimis pedaalide vajutamise või
kui olete saavutanud kiiruse 25/45 km/h, lülitatakse eBike’i
ajami tugi välja. Ajam aktiveeritakse automaatselt uuesti, kui
vajutate pedaale ja kiirus on alla 25/45 km/h.
eBike’i süsteemi väljalülitamiseks on järgmised
võimalused:
– vajutage pardaarvuti sisse-/väljalülitusnuppu.

eShift all mõistetakse elektrooniliste
käiguvahetussüsteemide integreeritust eBike-süsteemi.
Tootja on eShift-komponendid ajamiga elektriliselt
ühendanud. Elektroonilise käiguvahetuse kasutamist on
kirjeldatud selle eraldi kasutusjuhendis.

Toetaseme seadmine

Maksimaalselt on kasutada järgmised toetustasemed:
– OFF: mootori tugi on välja lülitatud, eBike’iga saab ainult
nagu tavalise jalgrattaga ehk vändates edasi liikuda.
Lükkamisabi ei saa sellel toe tasemel aktiveerida.
– ECO: mõjus maksimaalse efektiivsusega tugi
maksimaalse tegevusraadiuse saavutamiseks
– TOUR: ühtlane tugi pikkadeks sõitudeks
– SPORT/eMTB:
SPORT: jõuline tugi sportlikuks sõitmiseks mägistel
lõikudel ning linnaliikluses
eMTB: optimaalne tugi igasugusel maastikul, sportlik
paigaltvõtt, parandatud dünaamika, maksimaalne
väljenduslikkus (eMTB saadaval ainult koos
ajamisõlmedega BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX ja
BDU480 CX. Vajalik võib olla tarkvaravärskendus.)
– TURBO: maksimaalne tugi sportlikuks sõitmiseks kuni
suure väntamissageduseni
Mootori kasutatavat võimsust kuvatakse pardaarvuti
ekraanil. Mootori maksimaalne võimsus oleneb valitud
toetustasemest.
Toetegur A)

Toetase
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) Toetustegur võib versioonide puhul erineda.
B) Maksimaalväärtus
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Lükkamisabi sisse-/väljalülitamine

eBike’i koostöö käiguvahetusega

Lükkamisabi võib kergendada eBike’i lükkamist. Selles
funktsioonis sõltub kiirus sissepandud käigust ja võib olla
maksimaalselt 6 km/h. Mida madalam on valitud käik, seda
väiksem on (täisvõimsuse korral) kiirus lükkamisabi
funktsioonis.
u Lükkamisabi funktsiooni tohib kasutada üksnes
eBike’i lükkamisel. Kui eBike’i ratastel puudub
lükkamisabi kasutamisel kontakt teepinnaga, on
vigastuste oht.
Lükkamisabi aktiveerimiseks vajutage korraks pardaarvuti
nupule WALK. Pärast aktiveerimist vajutage 3 sekundi vältel
nupule + ja hoidke seda all. eBike’i ajam lülitatakse sisse.
Juhis: Lükkamisabi ei ole võimalik toe tasemel OFF (välja
lülitatud) aktiveerida.

Ka eBike’i ajamiga peate kasutama käiguvahetust nagu
tavalisel jalgrattal (järgige selleks oma eBike’i
kasutusjuhendit).
Sõltumata käigust on mõistlik käiguvahetuse ajaks
väntamine hetkeks katkestada. See kergendab
käiguvahetust ja vähendab ajamiahela kulumist.
Valides õige käigu, saate sama jõukulu korral kiirust ja
tegevusraadiust suurendada.

Lükkamisabi lülitatakse välja, kui esineb mõni järgmistest
olukordadest:
– vabastate nupu +,
– eBike’i rattad blokeeritakse (nt pidurdamisega või
põrkumisel vastu takistust),
– kiirus on suurem kui 6 km/h.
Lükkamisabi talitlusviis peab vastama siseriiklikele nõuetele
ja võib seetõttu ülalnimetatud kirjeldusest erineda või olla
inaktiveeritud.

Jalgratta valgustuse sisse‑/väljalülitamine
Mudelil, millel sõidutuli saab toite eBike-süsteemist, on
võimalik pardaarvuti kaudu üheaegselt sisse ja välja lülitada
esi- ja tagatuld.
Kontrollige iga kord enne sõidu alustamist, kas teie jalgratta
valgustus on töökorras.

Juhised eBike-süsteemiga
sõitmiseks
Millal eBike'i mootor töötab?
eBike toetab teid sõitmisel seni, kuni te vajutate pedaale. Kui
te pedaale ei vajuta, siis tugi puudub. Mootori võimsus
oleneb alati väntamisel kasutatavast jõust.
Vähese jõu kasutamisel on tugi väiksem kui suure jõu
kasutamisel. See kehtib olenemata toe tasemest.
eBike’i ajam lülitub kiirustel üle 25/45 km/h välja. Kui kiirus
langeb alla 25/45 km/h, on ajam jälle automaatselt
kasutatav.
Erand on tehtud lükkamisabi funktsioonile, mille korral
eBike’i saab ilma pedaale tallamata liigutada väiksema
kiirusega. Lükkamisabi kasutamisel võivad pedaalid kaasa
pöörelda.
eBike'iga saata igal ajal ka ilma toeta ehk nagu tavalise
jalgrattaga sõita, kui te eBike-süsteemi välja lülitate või seate
toe tasemeks OFF (välja lülitatud). Sama kehtib tühja aku
korral.
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Esimeste kogemuste saamine
Esimesi kogemusi eBike’iga sõitmisel on soovitatav hankida
väljaspool tiheda liiklusega teid.
Katsetage eri toetasemeid. Alustage väiksema toetasemega.
Kui tunnete ennast juba kindlalt, võite liigelda eBike’iga nii
nagu iga muu jalgrattaga.
Enne pikemate ja raskemate sõitude plaanimist kontrollige
oma eBike’i tegevusraadiust mitmesugustes tingimustes.

Mõjud tegevusraadiusele
Tegevusraadiust mõjutavad mitmed tegurid, nt
– toe tase,
– kiirus,
– käikude vahetamine,
– rehvide tüüp ja rehvirõhk,
– akude vanus ja seisukord,
– teede profiil (tõusud) ja omadused (katte tüüp ja
seisukord),
– vastutuul ja õhutemperatuur,
– eBike’i, sõitja ja pagasi kaal.
Seetõttu ei ole võimalik tegevusraadiust enne sõidu algust ja
sõidu kestel täpselt prognoosida. Üldiselt kehtivad asjaolud
– Samasuguse eBike’i mootori toe taseme korral: mida
vähem peate teatava kiiruse saavutamiseks jõudu
rakendama (nt optimaalselt käiguvahetust kasutades),
seda vähem energiat kasutab eBike ja seda suurem on
tegevusraadius ühe akulaadimisega.
– Mida kõrgem toe tase muude tingimuste samaks jäädes
valitakse, seda väiksem on tegevusraadius.

eBike’i hooldamine
Jälgige eBike’i komponentide töö- ja hoiutemperatuuri.
Kaitske ajamisõlme, pardaarvutit ja akut ekstreemsete
temperatuuride eest (nt intensiivne päikesekiirgus ilma
samaaegse ventilatsioonita). Ekstreemsed temperatuurid
võivad komponente (eriti akut) kahjustada.
Laske eBike-süsteemile vähemalt kord aastas teha tehniline
ülevaatus (mis hõlmab mehaanikat, süsteemitarkvara
ajakohasuse kontrolli jmt).
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge
autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
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Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja puhastus
Lampide vahetamisel veenduge, et lambid on Boschi eBikesüsteemiga ühildatavad (konsulteerige jalgratta müüjaga) ja
pinge on vastav. Lampe tohib vahetada vaid sama pingega
lampide vastu.
Mitte ühtegi komponenti, kaasa arvatud ajamisõlm, ei tohi
kasta vette ega puhastada survepesuriga.
Laske eBike-süsteemile vähemalt kord aastas teha tehniline
ülevaatus (mis hõlmab mehaanikat, süsteemitarkvara
ajakohasuse kontrolli jmt).
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge
autoriseeritud jalgrattamüüja poole.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane
nõustamine
Kõigi küsimuste korral eBike’i ja selle komponentide kohta
pöörduge autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
Volitatud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete
ringlussevõtt
Ajamisõlm, pardaarvuti koos
käsitsemisüksusega, aku, kiiruseandur,
lisavarustus ja pakendid tuleb loodushoidlikult
taaskasutusse suunata.
Ärge visake oma eBike’i ega selle komponente olmejäätmete
hulka!
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EÜ tuleb defektsed või
kasutusressursi ammendanud akud/patareid
eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult
kringlusse võtta.
Boschi eBike'i kasutusressursi ammendanud komponendid
andke üle volitatud jalgrattamüüjale.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
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Bosch eBike Systems

GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Germany
www.ghost-bikes.com

