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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.
u Älä anna ajotietokoneen viedä huomiotasi liikenteestä. Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tieliikenteeseen. Jos haluat tehdä tehostustason vaihtoa pidemmälle meneviä syöttöjä ajotietokoneeseen, pysähdy
ja syötä asiaankuuluvat tiedot.
u Älä käytä ajotietokonetta kahvana. Jos nostat eBikepyörää ajotietokoneen avulla, ajotietokone voi rikkoutua
korjauskelvottomaksi.
u Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja
eBike-pyörän käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja
käyttöohjeet ja noudata niitä.

(14) Ajotietokoneen lukitus
(15) Ajotietokoneen lukitusruuvi
USB-latausjohto (Micro A – Micro B)A)
A) Ei kuvassa, lisätarvike

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

Moottoriyksiköllä tehostamisen näyttö
Tehostustason näyttö
Valojen näyttö
Tekstinäyttö
Arvolukeman näyttö
Nopeusmittarin näyttö
Vaihtosuositus: suurempi vaihde
Vaihtosuositus: pienempi vaihde
Akun lataustilan näyttö

Tekniset tiedot
Ajotietokone

Intuvia

Tuotekoodi

BUI255

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

USB-liitännän maks. latausvirta

mA

500

Määräyksenmukainen käyttö

USB-liitännän latausjännite

V

5

Intuvia-ajotietokone on tarkoitettu Boschin eBike-järjestelmän ohjaukseen ja ajotietojen näyttöön.
Tässä kuvattujen toimintojen lisäksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehdä muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin kuvasivujen piirroksiin.
Kaikki polkupyörän osien kuvat (moottoriyksikköä, ajotietokonetta, käyttöyksikköä, nopeusanturia sekä niihin kuuluvia
pidikkeitä lukuun ottamatta) ovat kaaviomaisia ja ne saattavat poiketa oman eBike-pyöräsi versiosta.
(1) Näyttötoiminnon painike i
(2) Polkupyörän valopainike
(3) Ajotietokone
(4) Ajotietokoneen pidike
(5) Ajotietokoneen virtapainike
(6) Nollauspainike RESET
(7) USB-portti
(8) USB-portin suojakansi
(9) Käyttöyksikkö
(10) Käyttöyksikön näyttötoiminnon painike i
(11) Tehostuksen vähennyksen/
alaspäin selauksen painike –
(12) Tehostuksen lisäämisen/
ylöspäin selauksen painike +
(13) Talutusavun painike WALK
Bosch eBike Systems

USB-latausjohto A)

1 270 016 360

Käyttölämpötila

°C

–5 ... +40

Säilytyslämpötila

°C

+10 ... +40

Latauslämpötila

°C

0 ... +40

V
mAh

3,7
230

Sisäinen litiumioniakku
Suojausluokka B)
Paino n.

IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)
kg

0,15

A) Ei kuulu vakiovarustukseen
B) Kun USB-suojus on kiinni
Boschin eBike-järjestelmä käyttää FreeRTOS:ia (katso
http://www.freertos.org).

Asennus
Akun asennus ja irrotus
Lue akun käyttöopas ja noudata siinä annettuja ohjeita, kun
haluat tehdä eBike-pyörässä käytettävän eBike-akun asennuksen tai irrotuksen.

Ajotietokoneen asennus ja irrotus (katso kuva A)
Kun haluat asentaa ajotietokoneen (3), työnnä se etukautta
pidikkeeseen (4).
Kun haluat irrottaa ajotietokoneen (3), paina lukitusta (14)
ja työnnä ajotietokone etukautta irti pidikkeestä (4).
u Kun pysäköit eBike-pyörän, irrota sen ajotietokone.
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Ajotietokoneen voi lukita ruuvilla pidikkeeseen irrottamisen
estämiseksi. Irrota sitä varten pidike (4) ohjaustangosta.
Aseta ajotietokone pidikkeeseen. Ruuvaa lukitusruuvi (15)
(kierre M3, pituus 8 mm) alakautta pidikkeen asiaankuuluvaan kierteeseen. Asenna pidike takaisin ohjaustankoon.
Huomautus: lukitusruuvi ei toimi varkaudenestona.

Käyttö
Vaatimukset
eBike-järjestelmän voi aktivoida vain, kun seuraavat vaatimukset on täytetty:
– Riittävän täyteen ladattu akku on asennettu paikalleen
(katso akun käyttöohjeet).
– Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen (katso
"Ajotietokoneen asennus ja irrotus (katso kuva A)",
Sivu Suomi – 1).
– Ajonopeusanturi on liitetty oikein paikalleen (katso moottoriyksikön käyttöohjeet).

eBike-järjestelmän käynnistäminen ja
sammuttaminen
Voit käynnistää eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– eBike-järjestelmä aktivoituu automaattisesti, jos ajotietokone on jo päällä asentaessasi sen pidikkeeseen.
– Kun ajotietokone ja eBike-akku on asennettu paikoilleen,
paina lyhyesti ajotietokoneen käynnistyspainiketta.
– Kun ajotietokone on asennettu paikalleen, paina eBikeakun käynnistyspainiketta (tiettyjen valmistajien polkupyörissä on mahdollista, ettei akun käynnistyspainikkeeseen voi päästä käsiksi; katso akun käyttöohjeet).
Moottori kytkeytyy päälle heti kun alat polkea polkimilla
(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).
Moottoriteho määräytyy ajotietokoneeseen säädetystä tehostustasosta.
Heti kun lopetat normaalikäytössä polkemisen, tai heti kun
vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla tehostus kytkeytyy pois päältä. Moottori kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle heti kun alat polkea polkimilla ja nopeus on alle 25/45 km/h.
Voit sammuttaa eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Paina ajotietokoneen käynnistyspainiketta.
– Kytke eBike-akku pois päältä akun käynnistyspainikkeella
(joidenkin valmistajien pyörissä on mahdollista, ettei
akun käynnistyspainikkeeseen päästä käsiksi; katso polkupyörän valmistajan toimittama käyttöohjekirja).
– Ota ajotietokone pois pidikkeestä.
Jos et noin 10 minuuttiin käytä eBike-moottoria (esim. jos
eBike on pysäköity paikalleen) etkä paina ajotietokoneen tai
käyttöyksikön painikkeita, eBike-järjestelmän ja akun toiminta katkaistaan automaattisesti energian säästämiseksi.

eShift (valinnainen)
eShift tarkoittaa elektronisten vaihteistojärjestelmien ja
eBike-järjestelmän välistä yhteyttä. Valmistaja on tehnyt
eShift-osien sähköliitännän moottoriyksikköön. Elektro-
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nisten vaihteistojärjestelmien käyttö on kuvattu erillisessä
käyttöohjekirjassa.

Ajotietokoneen virransyöttö
Ajotietokone saa sähkövirtaa eBike‑pyörän akusta, kun ajotietokone on pidikkeessään (4), riittävän täyteen ladattu
akku on asennettu eBike-pyörään ja eBike-järjestelmä on
kytketty päälle.
Virransyöttö tapahtuu sisäisestä akusta, jos ajotietokone
otetaan pois pidikkeestä (4). Jos sisäinen akku on heikko
ajotietokoneen käynnistyksen yhteydessä, ilmoitus <Attach
to bike (yhdistä polkupyörään)> tulee tekstinäyttöön (d)
3 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen ajotietokone kytkeytyy jälleen
pois päältä.
Asenna ajotietokone takaisin pidikkeeseen (4) sisäisen akun
lataamiseksi (kun akku on asennettu eBike-pyörään). Kytke
eBike-akku päälle sen virtapainikkeesta (katso akun käyttöohjeet).
Voit ladata ajotietokoneen myös USB-liitännän välityksellä.
Avaa sitä varten suojakansi (8). Kytke ajotietokoneen USBportti (7) sopivan USB-johdon välityksellä tavanomaiseen
USB-latauslaitteeseen tai tietokoneen USB-liitäntään (5 V:n
latausjännite; maks. 500 mA:n latausvirta). Ajotietokoneen
tekstinäyttöön (d) tulee ilmoitus <USB connected (liitetty
USB–liitäntään)>.

Ajotietokoneen päälle‑/poiskytkentä
Käynnistä ajotietokone painamalla lyhyesti virtapainiketta
(5). Ajotietokoneen voi käynnistää (kun sisäinen akku on ladattu riittävän täyteen) myös, kun se ei ole paikallaan pidikkeessä.
Sammuta ajotietokone painamalla virtapainiketta (5).
Jos ajotietokone ei ole paikallaan pidikkeessä, se sammuu
energian säästämiseksi automaattisesti 1 minuutin kuluttua,
mikäli mitään painiketta ei paineta.
u

Jos jätät eBike-pyörän seisomaan pidemmäksi aikaa,
ota ajotietokone pois pidikkeestään. Säilytä ajotietokonetta kuivassa varastotilassa huonelämpötilassa. Lataa
ajotietokoneen akku säännöllisin väliajoin (vähintään 3 kk
välein).

Akun lataustilan näyttö
Akun lataustilan näyttö (i) ilmoittaa eBike-akun lataustilan, ei
ajotietokoneen sisäisen akun lataustilaa. eBike-akun lataustilan voi katsoa myös akun omista LED-valoista.
Näytön (i) akkusymbolin jokainen palkki tarkoittaa noin 20 %
kapasiteettia:
eBike-akku on ladattu aivan täyteen.
eBike-akku on ladattava.
Akun lataustilan näytön LED-valot sammuvat.
Akun kapasiteetti moottorilla tehostamiseen on
käytetty loppuun ja tehostus kytkeytyy pehmeästi pois päältä. Jäljellä oleva kapasiteetti
jää valojen ja ajotietokoneen käyttöön, näyttö
alkaa vilkkua. eBike-akun kapasiteetti riittää
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polkupyörän valoille vielä noin 2 tunniksi. Tässä
yhteydessä ei huomioida muita sähkönkuluttajia (esim. automaattivaihteisto, ulkoisten laitteiden lataus USB-liitännästä).
Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeestä (4), viimeisin akun
lataustilan näyttölukema jää muistiin. Jos eBike-pyörää käytetään kahdella akulla, akun lataustilan näyttö (i) ilmoittaa
molempien akkujen varaustilan.
OFF
Jos lataat eBike-pyörän akut molemmat
MPH akut pyörään asennettuina, näyttö ilmoitKM/H
taa molempien akkujen latauksen edistymisen (kuvassa ladataan parhaillaan vasenta akkua). Myös akun vilkkuva näyttö
ilmoittaa, kumpaa akkua ladataan parhaillaan.

Tehostustason asetus
Voit säätää käyttöyksiköstä (9), kuinka voimakkaasti eBikemoottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voi muuttaa
milloin tahansa, myös ajon aikana.
Huomautus: eräissä versioissa on mahdollista, että tehostustaso on säädetty kiinteään arvoon, jota ei voi muuttaa. On
myös mahdollista, että valittavissa on tässä esitettyä vähemmän tehostustasoja.
Käytettävissä on korkeintaan seuraavat tehostustasot:
– OFF: moottorin tehostus on kytketty pois päältä, eBikepyörällä voi ajaa normaalin polkupyörän tapaan pelkästään poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tässä
tehostustasossa.
– ECO: sähköä säästävä tehostus tarpeen mukaan, pitkälle
toimintasäteelle
– TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille
– SPORT/eMTB:
SPORT: voimakas tehostus, mäkisten reittien urheilulliseen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen
eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urheilullinen kiihdytys, entistä parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on käytettävissä vain
moottoriyksiköiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
ja BDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
päivittämisen.)
– TURBO: suurin tehostus myös nopeaan poljentaan, urheilulliseen ajoon
Lisää tehostustasoa painamalla toistuvasti käyttöyksikön
painiketta + (12), kunnes näyttöön (b) tulee haluamasi tehostustaso, vähennä tehostustasoa painamalla painiketta –
(11).
Asetettu moottoriteho tulee näyttöön (a). Suurin mahdollinen moottoriteho riippuu valitusta tehostustasosta.
Jos irrotat ajotietokoneen pidikkeestä (4), viimeisin näytössä ilmoitettu tehostustaso jää muistiin ja moottoritehon
näyttö (a) jää tyhjäksi.

Kaikissa vaihteistomalleissa polkeminen kannattaa keskeyttää hetkeksi vaihtamisen ajaksi. Tällöin vaihtaminen on helpompaa ja voimansiirron kuluminen vähenee.
Kun käytät aina sopivaa vaihdetta, voit ajaa nopeammin ja pidemmälle samalla poljentavoimalla.
Noudata siksi vaihtosuosituksia, jotka annetaan näytön ilmoituksilla (g) ja (h). Kun näyttöön tulee ilmoitus (g), tällöin
kannattaa vaihtaa suuremmalle, poljentaa hidastavalle vaihteelle. Kun näyttöön tulee ilmoitus (h), tällöin kannattaa
vaihtaa pienemmälle, poljentaa nopeuttavalle vaihteelle.

Polkupyörän valojen päälle‑/poiskytkentä
Mallissa, jossa ajovalot saavat sähköä eBike-järjestelmältä,
voit kytkeä ajotietokoneen kautta polkupyörän ajovalopainikkeella (2) etuvalon ja takavalon samanaikaisesti päälle tai
pois päältä.
Tarkasta polkupyörän valojen kunnollinen toiminta ennen jokaista ajokertaa.
Sytytysilmoitus <Lights on (Valo päällä)> ja sammutusilmoitus <Lights off (Valo pois)> tulevat noin 1 sekunnin
ajaksi tekstinäyttöön (d). Valojen ollessa päällä näytössä on
valosymboli (c).
Ajotietokone tallentaa valojen käyttötilan ja kytkee tämän
mukaisesti valot tarvittaessa päälle uudelleenkäynnistyksen
jälkeen.
Polkupyörän valojen päälle- ja poiskytkennällä ei ole mitään
vaikutusta näytön taustavalaistukseen.

Talutusavun kytkeminen päälle ja pois
Talutusapu helpottaa eBike-pyörän taluttamista. Nopeus
riippuu tätä toimintoa käytettäessä valitusta vaihteesta ja on
enimmillään 6 km/h. Mitä pienempi valittu vaihde, sitä pienempi talutusaputoiminnon nopeus (täydellä teholla).
u Talutusaputoimintoa saa käyttää vain eBike-pyörän
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyörät
eivät kosketa talutusapua käytettäessä maata.
Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen
WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jälkeen 3 sekunnin sisällä painiketta + ja pidä sitä painettuna. eBike-pyörän moottori käynnistyy.
Huomautus: talutusapua ei voi käyttää tehostustasolla OFF.
Talutusapu kytkeytyy välittömästi pois päältä seuraavissa
tilanteissa:
– vapautat painikkeen +,
– eBike-pyörän vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
törmäyksen takia),
– nopeus on yli 6 km/h.
Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista määräyksistä. Siksi se saattaa poiketa yllä olevasta kuvauksesta tai se
voi olla kytketty pois toiminnasta.

eBike-järjestelmän ja vaihteiston yhteistoiminta

Ulkoisten laitteiden virransyöttö USB-liitännän
kautta

Myös eBike-moottorin yhteydessä vaihteistoa kannattaa
käyttää samalla tavalla kuin normaalissa polkupyörässä (noudata tässä yhteydessä eBike-pyörän käyttöohjeita).

USB-liitännän avulla voit käyttää ja ladata useimpia laitteita,
jotka voivat ottaa tarvitsemansa sähkövirran USB-liitännän
kautta (esim. matkapuhelimet).

Bosch eBike Systems
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Lataamista varten eBike-pyörässä täytyy olla ajotietokone ja
riittävän täyteen ladattu akku.
Avaa ajotietokoneen USB-liitännän suojakansi (8). Yhdistä
ulkoisen laitteen USB-liitäntä USB-latausjohdolla Micro A –
Micro B (saatavana Bosch eBike -jälleenmyyjältä) ajotietokoneen USB-porttiin (7).
Kun olet irrottanut virrankuluttajan, USB-liitäntä pitää sulkea
jälleen huolellisesti suojakannella (8).
USB-liitos ei ole vedenpitävä kytkentä. Jos ajat sateella,
liitäntään ei saa kytkeä ulkoista laitetta ja USB-liitäntä
pitää sulkea huolellisesti suojakannella (8).
Huomio: järjestelmään liitetyt sähkönkuluttajat voivat vähentää eBike-pyörän toimintamatkaa.

Ajotietokoneen näytöt ja asetukset
Nopeus- ja etäisyysnäytöt
Nopeusmittarin näytössä (f) ilmoitetaan aina nykyinen ajonopeus.
Toimintonäytöstä – joka on tekstinäytön (d) ja lukemanäytön (e) yhdistelmä – voi valita seuraavia toimintoja:
– <Clock (kelloaika)>: nykyinen kellonaika
– <Max. speed (suurin nopeus)>: viime nollauksen jälkeen ajettu maksiminopeus
– <Avg. Speed (keskinopeus)>: viime nollauksen jälkeen
ajettu keskimääräinen nopeus
– <Trip time (ajoaika)>: ajoaika viime nollauksesta lähtien
– <Range (toimintamatka)>: arvioitu akun lataustilan
mahdollistama toimintamatka (mikäli olosuhteet (esim.
tehostustaso, ajoreitin profiili, jne.) pysyvät muuttumattomina)
– <Odometer (kokonaismatka)>: eBike-pyörällä ajettu
kokonaismatka (ei voi nollata)
– <Trip distance (matka)>: viime nollauksen jälkeen ajettu
matka
Kun haluat vaihtaa näyttötoimintoon, paina ajotietokoneen painiketta i (1) tai käyttöyksikön painiketta i (10) toistuvasti, kunnes näyttöön tulee haluamasi toiminto.
Kun haluat nollata toiminnot <Trip distance (matka)>,
<Trip time (ajoaika)> ja <Avg. Speed (keskinopeus)>,
vaihda yhteen näistä kolmesta toiminnosta ja pidä painiketta
RESET (6) painettuna, kunnes näyttö on nollattu. Tämän
myötä myös kaksi muuta toimintoa nollataan.
Kun haluat nollata toiminnon <Max. speed (suurin nopeus)>, vaihda tähän toimintoon ja pidä painiketta RESET
(6) painettuna, kunnes näyttö on nollattu.
Kun haluat nollata toiminnon <Range (toimintamatka)>,
vaihda tähän toimintoon ja pidä painiketta RESET (6) painettuna, kunnes näyttö on palautettu tehdasasetuksen arvoon.
Jos irrotat ajotietokoneen pidikkeestä (4), toimintojen kaikki
arvot jäävät muistiin ja ne voi avata edelleen näyttöön.

Perusasetusten näyttäminen/muuttaminen
Perusasetusten näyttäminen ja muuttaminen on mahdollista
riippumatta siitä, onko ajotietokone paikallaan pidikkees1 270 020 XBI | (11.03.2020)

sään (4) vai ei. Jotkut asetukset näkyvät ja ovat muutettavissa vain kun ajotietokone on asennettu paikalleen. Jotkut
valikkokohdat saattavat puuttua eBike-pyörän varustuksesta
riippuen.
Kun haluat siirtyä perusasetusten valikkoon, pidä painikkeita
RESET (6) ja i (1) samanaikaisesti painettuina, kunnes tekstinäyttö (d) <Configuration (asetukset)> tulee näyttöpintaan.
Kun haluat vaihtaa perusasetuksesta toiseen, paina toistuvasti ajotietokoneen painiketta i (1), kunnes näyttöön tulee
haluamasi perusasetus. Jos ajotietokone on paikallaan pidikkeessä (4), voit painaa myös käyttöyksikön painiketta i
(10).
Kun haluat muuttaa perusasetuksia, paina vähentämiseksi
tai alaspäin selaamiseksi käynnistyspainiketta (5) (näytön –
vieressä), tai lisäämiseksi tai ylöspäin selaamiseksi valopainiketta (2) (näytön + vieressä). Jos ajotietokone on paikallaan pidikkeessä (4), tällöin voit tehdä muutoksia myös käyttöyksikön painikkeilla – (11) ja + (12).
Kun haluat poistua toiminnosta ja tallentaa muutetun asetuksen, paina painiketta RESET (6) 3 sekunnin ajan.
Voi tehdä valinnan seuraavista perusasetuksista:
– <– Clock + (kelloaika)>: voi asettaa nykyisen kellonajan.
Kellonaika muuttuu nopeammin, kun painat asetuspainikkeita pitkään.
– <– Wheel circum. + (pyöränympärys)>: voit muuttaa
tätä valmistajan valmiiksi asettamaa arvoa ±5 % verran.
Tämä valikkokohta näkyy vain, kun ajotietokone on paikallaan pidikkeessä.
– <– English + (englanti)>: voit vaihtaa tekstinäyttöjen
kielen. Vaihtoehtoina ovat saksa, englanti, ranska, espanja, italia, portugali, ruotsi, hollanti ja tanska.
– <– Unit km/mi + (yksikkö km/mi)>: voit näyttää ajonopeuden ja matkan kilometreinä tai maileina.
– <– Time format + (aikamuoto)>: voit näyttää kellonajan
12 tunnin tai 24 tunnin näyttömuodossa.
– <– Shift recom. on + (vaihtosuositus päälle)>/<– Shift
recom. off + (vaihtosuositus pois)>: voit kytkeä vaihtosuosituksen näytön päälle tai pois.
– <Power-on hours (käyttöaika yhteensä)>: eBike-pyörän ajoaika yhteensä (ei voi muuttaa)
– <Displ. vx.x.x.x>: tämä on näytön ohjelmistoversio.
– <DU vx.x.x.x>: tämä on moottoriyksikön ohjelmistoversio. Tämä valikkokohta näkyy vain, kun ajotietokone on
paikallaan pidikkeessä.
– <DU SN xxxxxxx/xxx>: tämä on moottoriyksikön sarjanumero. Tämä valikkokohta näkyy vain, kun ajotietokone
on paikallaan pidikkeessä.
– <DU PN xxxxxxxxxx>: tämä on moottoriyksikön tyyppinumero. Tämä valikkokohta näkyy vain, kun ajotietokone
on paikallaan pidikkeessä ja moottoriyksiköltä saadaan
typpinumero.
– <Service MM/YYYY>: tämä valikkokohta näkyy, jos polkupyörän valmistaja on määrittänyt pyörälle kiinteän huoltoajankohdan.
– <Serv. xx km/mi>: tämä valikkokohta näkyy, jos polkupyörän valmistaja on määrittänyt pyörälle tiettyyn ajomatkaan perustuvan huoltovälin.
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– <Bat. vx.x.x.x>: tämä on akun ohjelmistoversio. Tämä
valikkokohta näkyy vain, kun ajotietokone on paikallaan
pidikkeessä. Jos käytät 2 akkua, molempien akkujen ohjelmistoversiot näytetään peräkkäin.
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: tämä on eBike-akun ohjelmistoversio. Tämä valikkokohta näkyy vain, kun ajotietokone
on paikallaan pidikkeessä ja eBike-akulta saadaan typpinumero. Jos käytät 2 akkua, molempien akkujen ohjelmistoversiot näytetään peräkkäin.
– <Cha. vx.x.x.x>: tämä on eBike-akun ladanneen latauslaitteen ohjelmistoversio. Tämä näytetään vain, jos latauslaitteelta saadaan ohjelmistoversio.
– Jos eBike on varustettu ABS-järjestelmällä, näytössä ilmoitetaan myös ABS:n ohjelmistoversio, sarjanumero ja
tyyppinumero.

Vikakoodin näyttö
eBike-järjestelmän osia valvotaan jatkuvasti automaattisesti.
Vian ilmetessä testinäyttöön (d) tulee vastaava vikakoodi.
Paina mitä tahansa ajotietokoneen (3) tai käyttöyksikön (9)
painiketta, kun haluat palata normaaliin näyttöön.
Vian laadusta riippuen moottori kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti pois päältä. Matkan jatkaminen ilman moottorilla
tapahtuvaa tehostusta on kuitenkin aina mahdollista. eBike
kannattaa tarkastaa ennen seuraavaa ajomatkaa.
u Anna kaikki korjaustyöt vain valtuutetun polkupyöräkauppiaan tehtäväksi.

Koodi

Syy

410

Ajotietokoneen yksi tai useampi painike on Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin
jumissa.
tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.

414

Käyttöyksikön liitäntäongelma

418

Käyttöyksikön yksi tai useampi painike on Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin
jumissa.
tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.

419

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

422

Moottoriyksikön liitäntäongelma

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

423

eBike-akun liitäntäongelma

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

424

Osien keskinäinen tietoliikennevirhe

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

426

Sisäinen ajanylitysvirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään. Tässä virhetilassa ei voi näyttää tai säätää renkaan vierintäkehää perusasetusvalikossa.

430

Ajotietokoneen sisäinen akku on tyhjä (ei
mallissa BUI350)

Lataa ajotietokone (pidikkeessä tai USB-liitännän välityksellä)

431

Ohjelmiston versiovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

440

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

450

Sisäinen ohjelmistovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

460

Vika USB-liitännässä

Irrota johto ajotietokoneen USB-liitännästä. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

490

Ajotietokoneen sisäinen vika

Tarkastuta ajotietokone

500

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

502

Vika polkupyörän valoissa

Tarkasta valot ja niihin kuuluva johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

503

Nopeusanturin vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

504

Tunnistettu nopeussignaalia koskeva manipulointi.

Tarkasta ja tarvittaessa säädä pinnamagneetin asento. Tarkasta
manipuloinnin (virityksen) varalta. Moottorin tehostusta vähennetään.

510

Sisäinen anturivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

Bosch eBike Systems
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Koodi

Syy

Korjaustoimenpide

511

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

530

Akkuvika

Kytke eBike pois päältä, irrota eBike-akku ja asenna eBike-akku uudelleen paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

531

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

540

Lämpötilavirhe

eBike-pyörän lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke
eBike-järjestelmä pois päältä, jotta moottoriyksikkö saa jäähtyä tai
lämmetä sallittuun lämpötilaan. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

550

Kielletty virrankuluttaja tunnistettu.

Poista virrankuluttaja. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

580

Ohjelmiston versiovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

591

Todennusvirhe

Kytke eBike-järjestelmä pois päältä. Irrota akku ja asenna se jälleen
paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

592

Yhteensopimaton osa

Asenna yhteensopiva näyttö. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys
Boschin eBike-jälleenmyyjään.

593

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

595, 596

Tietoliikennevirhe

Tarkasta vaihteiston johdotus ja käynnistä järjestelmä uudelleen.
Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

602

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

603

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

605

Akun lämpötilavirhe

Akun lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke eBike-järjestelmä pois päältä, jotta akku saa jäähtyä tai lämmetä sallittuun
lämpötilaan. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

606

Ulkoinen akkuvika

Tarkasta johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

610

Akun jännitevirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

620

Latauslaitteen vika

Vaihda latauslaite. Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

640

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

655

Akun moninkertainen vika

Kytke eBike-järjestelmä pois päältä. Irrota akku ja asenna se jälleen
paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

656

Ohjelmiston versiovirhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään
ohjelmistopäivityksen tekemiseksi.

7xx

Toisen valmistajan komponentin vika

Noudata kyseisen komponentin valmistajan toimittamien käyttöohjeita.

800

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

810

Epäuskottavia signaaleita pyörän nopeusanturista

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

820

Vika pyörän etumaiseen nopeusanturiin
johtavassa sähköjohdossa

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
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821 ... 826

Epäuskottavia signaaleita pyörän etumaisesta nopeusanturista

Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tee vähintään 2 minuuttia kestävä koeajo. ABS-merkkivalon tulee sammua. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

Mahd. puuttuva, viallinen tai väärin asennettu anturilevy; etupyörän ja takapyörän
rengashalkaisijat poikkeavat huomattavasti toisistaan; äärimmäinen ajotilanne,
esim. ajaminen takapyörän varassa
830

Vika pyörän taempaan nopeusanturiin joh- Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
tavassa sähköjohdossa

831
833 ... 835

Epäuskottavia signaaleita pyörän taemmasta nopeusanturista
Mahd. puuttuva, viallinen tai väärin asennettu anturilevy; etupyörän ja takapyörän
rengashalkaisijat poikkeavat huomattavasti toisistaan; äärimmäinen ajotilanne,
esim. ajaminen takapyörän varassa

Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tee vähintään 2 minuuttia kestävä koeajo. ABS-merkkivalon tulee sammua. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

840

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

850

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

860, 861

Virtalähteen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

870, 871
880
883 ... 885

Tietoliikennevirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

889

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

890

ABS-merkkivalo on viallinen tai puuttuu,
ABS on mahdollisesti epäkunnossa.

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

Ei
näyttöä

Ajotietokoneen sisäinen vika

Käynnistä eBike-järjestelmä uudelleen niin, että sammutat järjestelmän ja kytket sen taas päälle.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Osia ja moottoriyksikköä ei saa upottaa veteen eikä puhdistaa painepesurilla.
Käytä ajotietokoneen puhdistamiseen pehmeää ja vain vedellä kostutettua liinaa. Älä käytä pesuaineita.
Tarkistuta eBike-järjestelmän tekniikka vähintään kerran
vuodessa (mm. mekaniikka ja järjestelmän ohjelmistoversio).
Lisäksi polkupyörävalmistaja tai polkupyöräkauppias voi
asettaa huoltoajankohdan perustaksi tietyn pituisen ajomatkan ja/tai ajanjakson. Tässä tapauksessa ajotietokone ilmoittaa jokaisen käynnistyksen yhteydessä seuraavan huoltoajankohdan 4 sekunnin ajan.
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.
u Anna kaikki korjaustyöt vain valtuutetun polkupyöräkauppiaan tehtäväksi.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
eBike-järjestelmää ja sen osia liittyvissä kysymyksissä.
Bosch eBike Systems

Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Kuljetus
u

Jos kuljetat eBike-pyörää auton ulkopuolella esim.
kattotelineellä, irrota ajotietokone ja eBike-akku,
jotta ne eivät vaurioidu.

Hävitys
Moottoriyksikkö, ajotietokone, käyttöyksikkö,
akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ympäristöä säästävää uusiokäyttöön.
Älä heitä eBike-pyörää tai sen osia talousjätteisiin!
Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Toimita käytöstä poistetut Boschin eBike-osat valtuutetulle
polkupyöräkauppiaalle.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.
u Älä anna ajotietokoneen viedä huomiotasi liikenteestä. Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tieliikenteeseen. Jos haluat tehdä tehostustason vaihtoa pidemmälle meneviä syöttöjä ajotietokoneeseen, pysähdy
ja syötä asiaankuuluvat tiedot.
u Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja
eBike-pyörän käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja
käyttöohjeet ja noudata niitä.
u Säädä näytön kirkkaus niin, että pystyt näkemään tärkeät tiedot (esimerkiksi nopeuden tai varoitusmerkit)
helposti. Väärin säädetty näytön kirkkaus voi johtaa vaaratilanteisiin.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

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

Kokonaismatkan näyttö TOTAL
Toimintasäteen näyttö RANGE
Huoltonäyttö
Akun lataustilan näyttö
Valojen näyttö
Tehostustason näyttö/lukeman näyttö
Osamatkan näyttö TRIP

Tekniset tiedot
Ajotietokone

Purion

Tuotekoodi

BUI215

Paristot A)

2 × 3 V CR2016

Käyttölämpötila

°C

–5 ... +40

Säilytyslämpötila

°C

+10 ... +40

Suojausluokka B)
Paino n.

IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)
kg

0,1

A) Suosittelemme käyttämään Boschin markkinoimia paristoja.
Näitä voit ostaa polkupyöräkaupoista
(tuotenumero: 1 270 016 819).
B) Kun USB-suojus on kiinni
Boschin eBike-järjestelmä käyttää FreeRTOS:ia (katso
http://www.freertos.org).

Määräyksenmukainen käyttö
Purion-ajotietokone on tarkoitettu Boschin eBike-järjestelmän ohjaukseen ja ajotietojen näyttöön.
Tässä kuvattujen toimintojen lisäksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehdä muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin kuvasivujen piirroksiin.
Tämän käyttöoppaan yksittäiset kuvat saattavat erota hieman todellisesta versiosta eBike-pyörän varustuksen mukaan.
(1) Ajotietokoneen virtapainike
(2) Talutusavun painike WALK
(3) Ajotietokoneen kiinnitysruuvi
(4) Ajotietokoneen pidike
(5) Tehostuksen vähennyspainike –
(6) Tehostuksen lisäyspainike +
(7) Näyttö
(8) USB-portin suojakansi
(9) USB-vianmääritysportti (vain huoltotarkoituksiin)
(10) Paristokotelon kansi
Ajotietokoneen näyttölohkot
(a) Nopeusmittarin näyttö
(b) Näytön mittayksikkö km/h
(c) Näytön mittayksikkö mph
Bosch eBike Systems
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Käyttö
Symbolit ja niiden merkitys
Symboli

Selvitys
Painikkeen lyhyt painallus (alle 1 sek.)
Painikkeen keskipitkä painallus (1–2,5 sek.)
Painikkeen pitkä painallus (yli 2,5 sek.)

Paristojen vaihto (katso kuva A)
Kun ajotietokoneen näyttöön tulee LOW BAT, irrota ajotietokone ohjaustangosta avaamalla ajotietokoneen kiinnitysruuvi (3). Avaa paristokotelon kansi (10) sopivalla kolikolla,
irrota tyhjät paristot ja asenna uudet CR2016-paristot.
Boschin suosittelemia paristoja voit hankkia polkupyöräkaupasta.
Varmista oikea napaisuus, kun asennat paristot.
Sulje paristokotelon kansi ja kiinnitä ajotietokone kiinnitysruuvilla (3) eBike-pyörän ohjaustankoon.

Käyttöönotto

Talutusavun kytkeminen päälle ja pois

Vaatimukset

Talutusapu helpottaa eBike-pyörän taluttamista. Nopeus
riippuu tätä toimintoa käytettäessä valitusta vaihteesta ja on
enimmillään 6 km/h. Mitä pienempi valittu vaihde, sitä pienempi talutusaputoiminnon nopeus (täydellä teholla).
u Talutusaputoimintoa saa käyttää vain eBike-pyörän
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyörät
eivät kosketa talutusapua käytettäessä maata.
Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen
WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jälkeen 3 sekunnin sisällä painiketta + ja pidä sitä painettuna. eBike-pyörän moottori käynnistyy.
Huomautus: talutusapua ei voi käyttää tehostustasolla OFF.

eBike-järjestelmän voi aktivoida vain, kun seuraavat vaatimukset on täytetty:
– Riittävän täyteen ladattu akku on asennettu paikalleen
(katso akun käyttöohjeet).
– Ajonopeusanturi on liitetty oikein paikalleen (katso moottoriyksikön käyttöohjeet).
eBike-järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen
Voit käynnistää eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Paina eBike-akun ollessa paikallaan ajotietokoneen käynnistyspainiketta (1).
– Paina eBike-akun käynnistyspainiketta (katso akun käyttöohjeet).
Moottori kytkeytyy päälle heti kun alat polkea polkimilla
(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).
Moottoriteho määräytyy ajotietokoneeseen säädetystä tehostustasosta.
Heti kun lopetat normaalikäytössä polkemisen, tai heti kun
vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla tehostus kytkeytyy pois päältä. Moottori kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle heti kun alat polkea polkimilla ja nopeus on alle 25/45 km/h.
Voit sammuttaa eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Paina ajotietokoneen käynnistyspainiketta (1).
– Kytke eBike-akku pois päältä akun käynnistyspainikkeella
(joidenkin valmistajien pyörissä on mahdollista, ettei
akun käynnistyspainikkeeseen päästä käsiksi; katso polkupyörän valmistajan toimittama käyttöohjekirja).
Sammutuksen jälkeen järjestelmä ajetaan alas. Tämä kestää
noin 3 sekuntia. Välitön uudelleenkäynnistys on mahdollista
vasta sen jälkeen kun järjestelmän alasajo on päättynyt.
Jos et n. 10 minuuttiin liikuta eBike-pyörää ja paina ajotietokoneen painikkeita, eBike-järjestelmä sammuu automaattisesti sähkön säästämiseksi.
Huomautus: sammuta eBike-järjestelmä aina kun pysäköit
eBike-pyörän.
Huomautus: jos ajotietokoneen paristot ovat tyhjiä, voit siitä
huolimatta kytkeä eBike-pyörän päälle pyörän akusta. Suosittelemme kuitenkin vaihtamaan sisäänasennetut paristot
mahdollisimman pian, jotta saat vältettyä mahdolliset vauriot.

Talutusapu kytkeytyy välittömästi pois päältä seuraavissa
tilanteissa:
– vapautat painikkeen +,
– eBike-pyörän vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
törmäyksen takia),
– nopeus on yli 6 km/h.
Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista määräyksistä. Siksi se saattaa poiketa yllä olevasta kuvauksesta tai se
voi olla kytketty pois toiminnasta.

Tehostustason asetus
Voit säätää ajotietokoneen avulla, kunka voimakkaasti eBikemoottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voidaan muuttaa milloin tahansa, myös ajon aikana.
Huomautus: eräissä versioissa on mahdollista, että tehostustaso on säädetty kiinteään arvoon, jota ei voi muuttaa. On
myös mahdollista, että valittavissa on tässä esitettyä vähemmän tehostustasoja.
Käytettävissä on korkeintaan seuraavat tehostustasot:
– OFF: moottorin tehostus on kytketty pois päältä, eBikepyörällä voi ajaa normaalin polkupyörän tapaan pelkästään poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tässä
tehostustasossa.
– ECO: sähköä säästävä tehostus tarpeen mukaan, pitkälle
toimintasäteelle
– TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille

Ajotietokoneen virransyöttö
Ajotietokone saa sähkövirran kahdesta CR2016-nappiparistosta.
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– SPORT/eMTB:
SPORT: voimakas tehostus, mäkisten reittien urheilulliseen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen
eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urheilullinen kiihdytys, entistä parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on käytettävissä vain
moottoriyksiköiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
ja BDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
päivittämisen.)
– TURBO: suurin tehostus myös nopeaan poljentaan, urheilulliseen ajoon
Lisää tehostusta painamalla lyhyesti ajotietokoneen painiketta + (6) toistuvasti, kunnes näyttöön (i) tulee haluamasi
tehostustaso, vähennä tehostusta painamalla lyhyesti
painiketta – (5).
Kun näytön näkymänä on TRIP, TOTAL tai RANGE, valittu tehostustaso näkyy vain hetken (n. 1 sek.) näytössä vaihdetta
vaihdettaessa.

Polkupyörän valojen päälle‑/poiskytkentä
Mallissa, jossa ajovalot saavat sähkövirran eBike-järjestelmästä, voit kytkeä etu- ja takavalot samanaikaisesti päälle
keskipitkällä painikkeen + painalluksella. Sammuta polkupyörän valot pitkällä painikkeen + painalluksella.
Valojen ollessa päällä näytössä on valosymboli (h).
Tarkasta polkupyörän valojen kunnollinen toiminta ennen jokaista ajokertaa.
Ajotietokone tallentaa valojen käyttötilan ja kytkee tämän
mukaisesti valot tarvittaessa päälle uudelleenkäynnistyksen
jälkeen.
Polkupyörän valojen päälle- ja poiskytkennällä ei ole mitään
vaikutusta näytön taustavalaistukseen.

Bosch eBike Systems
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Ajotietokoneen näytöt ja asetukset

Toimenpide

Akun lataustilan näyttö

Näyttö TRIP, TOTAL, RANGE, te- –
hostustilat

Akun lataustilan näyttö (g) ilmoittaa eBike-akun lataustilan.
eBike-akun lataustilan voi katsoa myös akun omista LED-valoista.
Näytön (g) akkusymbolin jokainen palkki tarkoittaa noin
20 % kapasiteettia:
eBike-akku on ladattu aivan täyteen.

Painikkeet

Polkupyörän valojen sytytys

+

Polkupyörän valojen sammutus

+

Osamatkan nollaus

–+

Talutusavun aktivointi
Talutusavun suoritus

WALK
+

1.
2. Ei merkitystä

Vaihto kilometreistä maileiksi

–

1. Pidä pohjassa
2.

Version kysyminen A)B)

–+

1. Pidä pohjassa
2.

Näytön kirkkauden säätö C)

–+

1. Pidä pohjassa
2.

eBike-akku on ladattava.
Akun lataustilan näytön LED-valot sammuvat. Akun
kapasiteetti moottorilla tehostamiseen on käytetty
loppuun ja tehostus kytkeytyy pehmeästi pois
päältä. Jäljellä oleva kapasiteetti jää valojen käyttöön, näyttö alkaa vilkkua.
eBike-akun kapasiteetti riittää polkupyörän valoille
vielä noin 2 tunniksi.

– tai +

Nopeus- ja etäisyysnäytöt
Nopeusmittarin näytössä (a) ilmoitetaan aina nykyinen ajonopeus.
Näytössä (i) ilmoitetaan vakiona aina viimeisin asetus. Keskipitkillä painikkeen – toistuvilla painalluksilla näyttöön tulee peräkkäin osamatka TRIP, kokonaismatka TOTAL ja akun
toimintasäde RANGE. (Lyhyt painikkeen – painallus vähentää tehostustasoa!)
Kun haluat nollata osamatkan TRIP, valitse osamatka TRIP
ja paina pitkän aikaa painikkeita + ja – samanaikaisesti.
Näyttöön tulee ensin RESET. Mikäli painat molempia painikkeita edelleen, osamatkan TRIP lukemaksi tulee 0.
Kun haluat nollata toimintasäteen RANGE, valitse toimintasäde RANGE ja paina pitkän aikaa painikkeita + ja – samanaikaisesti. Näyttöön tulee ensin RESET. Mikäli painat molempia painikkeita edelleen, osamatkan TRIP lukemaksi tulee 0.
Voit vaihtaa arvojen mittayksikön kilometreistä maileiksi pitämällä painiketta – painettuna ja painamalla lyhyesti
käynnistyspainiketta (1) .
Huoltotarkoituksia varten saatetaan kysyä osajärjestelmien
versioita ja niiden tyyppinumeroita, mikäli osajärjestelmät
välittävät näitä tietoja (riippuu osajärjestelmästä). Kun järjestelmä on sammutettu, paina painikkeita – ja + samanaikaisesti ja paina sen jälkeen käynnistyspainiketta (1).
USB-portti on vianmääritysjärjestelmien liitäntää varten.
USB-portilla ei ole muuta toimintatarkoitusta.
u USB-liitäntä täytyy sulkea aina huolellisesti suojakannella (8).
Toimenpide

Painikkeet

Kesto

A) eBike-järjestelmän täytyy olla pois päältä.
B) Tiedot näytetään juoksevana tekstinä.
C) Näytön täytyy olla pois päältä.

Kesto

Ajotietokoneen käynnistys
Ajotietokoneen sammutus
Tehostuksen lisäys

+

Tehostuksen vähennys

–
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Vikakoodin näyttö
eBike-järjestelmän osia valvotaan jatkuvasti automaattisesti.
Jos järjestelmässä havaitaan vika, vastaava vikakoodi tulee
ajotietokoneen näyttöön.

Vian laadusta riippuen moottori kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti pois päältä. Matkan jatkaminen ilman moottorilla
tapahtuvaa tehostusta on kuitenkin aina mahdollista. eBike
kannattaa tarkastaa ennen seuraavaa ajomatkaa.
u Anna kaikki korjaustyöt vain valtuutetun polkupyöräkauppiaan tehtäväksi.

Koodi

Syy

410

Ajotietokoneen yksi tai useampi painike on Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin
jumissa.
tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.

414

Käyttöyksikön liitäntäongelma

418

Käyttöyksikön yksi tai useampi painike on Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin
jumissa.
tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.

419

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

422

Moottoriyksikön liitäntäongelma

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

423

eBike-akun liitäntäongelma

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

424

Osien keskinäinen tietoliikennevirhe

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

426

Sisäinen ajanylitysvirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään. Tässä virhetilassa ei voi näyttää tai säätää renkaan vierintäkehää perusasetusvalikossa.

430

Ajotietokoneen sisäinen akku on tyhjä (ei
mallissa BUI350)

Lataa ajotietokone (pidikkeessä tai USB-liitännän välityksellä)

431

Ohjelmiston versiovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

440

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

450

Sisäinen ohjelmistovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

460

Vika USB-liitännässä

Irrota johto ajotietokoneen USB-liitännästä. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

490

Ajotietokoneen sisäinen vika

Tarkastuta ajotietokone

500

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

502

Vika polkupyörän valoissa

Tarkasta valot ja niihin kuuluva johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

503

Nopeusanturin vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

504

Tunnistettu nopeussignaalia koskeva manipulointi.

Tarkasta ja tarvittaessa säädä pinnamagneetin asento. Tarkasta
manipuloinnin (virityksen) varalta. Moottorin tehostusta vähennetään.

510

Sisäinen anturivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

511

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

530

Akkuvika

Kytke eBike pois päältä, irrota eBike-akku ja asenna eBike-akku uudelleen paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

531

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

Bosch eBike Systems
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Koodi

Syy

Korjaustoimenpide

540

Lämpötilavirhe

eBike-pyörän lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke
eBike-järjestelmä pois päältä, jotta moottoriyksikkö saa jäähtyä tai
lämmetä sallittuun lämpötilaan. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

550

Kielletty virrankuluttaja tunnistettu.

Poista virrankuluttaja. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

580

Ohjelmiston versiovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

591

Todennusvirhe

Kytke eBike-järjestelmä pois päältä. Irrota akku ja asenna se jälleen
paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

592

Yhteensopimaton osa

Asenna yhteensopiva näyttö. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys
Boschin eBike-jälleenmyyjään.

593

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

595, 596

Tietoliikennevirhe

Tarkasta vaihteiston johdotus ja käynnistä järjestelmä uudelleen.
Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

602

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

603

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

605

Akun lämpötilavirhe

Akun lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke eBike-järjestelmä pois päältä, jotta akku saa jäähtyä tai lämmetä sallittuun
lämpötilaan. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

606

Ulkoinen akkuvika

Tarkasta johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

610

Akun jännitevirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

620

Latauslaitteen vika

Vaihda latauslaite. Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

640

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

655

Akun moninkertainen vika

Kytke eBike-järjestelmä pois päältä. Irrota akku ja asenna se jälleen
paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

656

Ohjelmiston versiovirhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään
ohjelmistopäivityksen tekemiseksi.

7xx

Toisen valmistajan komponentin vika

Noudata kyseisen komponentin valmistajan toimittamien käyttöohjeita.

800

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

810

Epäuskottavia signaaleita pyörän nopeusanturista

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

820

Vika pyörän etumaiseen nopeusanturiin
johtavassa sähköjohdossa

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

821 ... 826

Epäuskottavia signaaleita pyörän etumaisesta nopeusanturista

Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tee vähintään 2 minuuttia kestävä koeajo. ABS-merkkivalon tulee sammua. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

Mahd. puuttuva, viallinen tai väärin asennettu anturilevy; etupyörän ja takapyörän
rengashalkaisijat poikkeavat huomattavasti toisistaan; äärimmäinen ajotilanne,
esim. ajaminen takapyörän varassa
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Koodi

Syy

830

Vika pyörän taempaan nopeusanturiin joh- Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
tavassa sähköjohdossa

831
833 ... 835

Epäuskottavia signaaleita pyörän taemmasta nopeusanturista
Mahd. puuttuva, viallinen tai väärin asennettu anturilevy; etupyörän ja takapyörän
rengashalkaisijat poikkeavat huomattavasti toisistaan; äärimmäinen ajotilanne,
esim. ajaminen takapyörän varassa

Korjaustoimenpide

Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tee vähintään 2 minuuttia kestävä koeajo. ABS-merkkivalon tulee sammua. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

840

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

850

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

860, 861

Virtalähteen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

870, 871
880
883 ... 885

Tietoliikennevirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

889

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

890

ABS-merkkivalo on viallinen tai puuttuu,
ABS on mahdollisesti epäkunnossa.

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

Ei
näyttöä

Ajotietokoneen sisäinen vika

Käynnistä eBike-järjestelmä uudelleen niin, että sammutat järjestelmän ja kytket sen taas päälle.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Osia ja moottoriyksikköä ei saa upottaa veteen eikä puhdistaa painepesurilla.
Käytä ajotietokoneen puhdistamiseen pehmeää ja vain vedellä kostutettua liinaa. Älä käytä pesuaineita.
Tarkistuta eBike-järjestelmän tekniikka vähintään kerran
vuodessa (mm. mekaniikka ja järjestelmän ohjelmistoversio).
Lisäksi polkupyörän valmistaja tai myyjä voivat tallentaa järjestelmään määrätyn ajomatkan huoltoajankohdan ilmoitusta varten. Tässä tapauksessa ajotietokoneen näyttö (f)
ilmoittaa, kun huolto on käsillä.
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.

Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Toimita käytöstä poistetut Boschin eBike-osat valtuutetulle
polkupyöräkauppiaalle.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
eBike-järjestelmää ja sen osia liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Hävitys
Moottoriyksikkö, ajotietokone, käyttöyksikkö,
akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ympäristöä säästävää uusiokäyttöön.
Älä heitä eBike-pyörää tai sen osia talousjätteisiin!
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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.
u Älä anna ajotietokoneen viedä huomiotasi liikenteestä. Onnettomuusvaara, jos et keskity yksinomaan tieliikenteeseen. Jos haluat tehdä tehostustason vaihtoa pidemmälle meneviä syöttöjä ajotietokoneeseen, pysähdy
ja syötä asiaankuuluvat tiedot.
u Säädä näytön kirkkaus niin, että pystyt näkemään tärkeät tiedot (esimerkiksi nopeuden tai varoitusmerkit)
helposti. Väärin säädetty näytön kirkkaus voi johtaa vaaratilanteisiin.
u Älä avaa ajotietokonetta. Ajotietokone saattaa rikkoutua
avaamisen takia ja sen takuu raukeaa.
u Älä käytä ajotietokonetta kahvana. Jos nostat eBikepyörää ajotietokoneen avulla, ajotietokone voi rikkoutua
korjauskelvottomaksi.
u Älä käännä polkupyörää ylösalaisin ohjaustangon ja
satulan varaan, jos ajotietokone tai sen pidike ovat ohjaustankoa ylempänä. Muuten ajotietokone ja pidike voivat rikkoutua käyttökelvottomiksi. Irrota ajotietokone
myös ennen kuin kiinnität polkupyörän asennustelineeseen, jotta ajotietokone ei pääse putoamaan tai rikkoutumaan.
u Varoitus! Bluetooth®- ja/tai WiFi-yhteydellä varustetun
ajotietokoneen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä muille laitteille ja järjestelmille, lentokoneille ja lääketieteellisille
laitteille (esim. sydämentahdistin ja kuulolaitteet). Lisäksi
on mahdollista, että se aiheuttaa haittaa välittömässä läheisyydessä oleville ihmisille ja eläimille. Älä käytä
Bluetooth®-yhteydellä varustettua ajotietokonetta lääketieteellisten laitteiden, huoltoasemien, kemianlaitosten,
räjähdysvaarallisten tilojen tai räjäytysalueiden läheisyydessä. Älä käytä Bluetooth®-yhteydellä varustettua ajotietokonetta lentokoneissa. Vältä pitkäaikaista käyttöä kehon välittömässä läheisyydessä.
u Bluetooth®-tuotenimi ja myös kuvamerkit (logot) ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG,
Inc. Bosch eBike Systems käyttää näitä tuotenimiä/kuvamerkkejä lisenssillä.
u Ajotietokone on varustettu radiosignaaliliitännällä.
Paikallisia käyttörajoituksia (esimerkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Kiox-ajotietokone on tarkoitettu Boschin eBike-järjestelmän
ohjaukseen ja ajotietojen näyttöön.
Kiox-ajotietokoneen koko toimintovalikoiman käyttämiseksi
tarvitset yhteensopivan älypuhelimen, jossa on eBike-Connect-sovelluksen (saatavana App Storesta tai Google Play
Storesta), ja sinun täytyy tehdä rekisteröinti eBike-Connectportaaliin (www.ebike-connect.com).

Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin kuvasivujen piirroksiin.
(1) Ajotietokone
(2) Näyttö
(3) Polkupyörän ajovalopainike
(4) Ajotietokoneen käynnistyspainike
(5) Ajotietokoneen pidike
(6) USB-liitäntä
(7) Käyttöyksikkö
(8) Eteenpäin/oikealle selauksen painike >
(9) Valintapainike
(10) Taaksepäin/vasemmalle selauksen painike <
(11) Tehostuksen vähennyksen painike –/
alaspäin selauksen painike
(12) Tehostuksen lisäämisen painike +/
ylöspäin selauksen painike
(13) Talutusavun painike
(14) Moottoriyksikön koskettimet
(15) Ajotietokoneen lukitusruuvi
(16) Ohjainlaakerin ruuvi
(17) USB-liitännän suojakansiA)
(18) Magneettipidike
(19) Käyttöyksikön pidike
A) saatavana varaosana

Tietosuojaohje
Kun lähetät ajotietokoneen huoltoa varten Bosch-huoltopisteeseen, ajotietokoneeseen tallentamasi tiedot välitetään
mahdollisesti Boschille.
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Tekniset tiedot
Ajotietokone

Kiox

Tuotekoodi

BUI330

USB-liitännän maks. latausvirtaA)

mA

USB-liitännän latausjännite

V

USB-latausjohtoB)

1 000
5
1 270 016 360

Käyttölämpötila

°C

−5…+40

Latauslämpötila

°C

0 … +40

Säilytyslämpötila

°C

+10 … +40

V
mAh

3,7
230

Sisäinen litiumioniakku
SuojausluokkaC)

IP x7

Paino n.

g

60

– Taajuus

MHz

2 400–2 480

– Lähetysteho

mW

< 10

Bluetooth® Low Energy

A) kun ympäristön lämpötila <25 °C
B) Ei sisälly vakiovarustukseen
C) Kun USB-suojus on kiinni

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Kiox vastaa direktiivin 2014/53/
EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
koko teksti on saatavana seuraavassa verkko-osoitteessa:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

nän (katso "Ajotietokoneen virransyöttö", Sivu Suomi – 3)
tai eBike-järjestelmän kautta.
Käyttöyksikkö kannattaa asentaa niin, että painikkeet ovat
lähes pystysuorassa ohjaustankoon nähden.
Ensikäytön yhteydessä näyttöön tulee ensin kielen valinta ja
sen jälkeen voit tutustua olennaisiin toimintoihin ja ilmoituksiin valikkokohdan <Intro to Kiox (Kioxin esittely)> kautta.
Tämän valikkokohdan voi avata myös myöhemmin kohtien
<Settings (Asetukset)> → <Information (Info)> kautta.
Järjestelmäasetusten valinta
Asenna ajotietokone pidikkeeseen ja toimi seuraavasti polkupyörän seisoessa paikallaan:
Siirry tilanäyttöön (käyttöyksikön painikkeen < (10) avulla
ensimmäiseen näkymään) ja avaa <Settings (Asetukset)> valikko valintapainikkeella.
Voit valita haluamasi asetuksen painikkeiden – (11) ja
+ (12) avulla ja avata sen sekä muita tarvittavia alivalikoita
valintapainikkeen avulla (9). Voit vaihtaa kyseisestä asetusvalikosta takaisin edelliseen valikkoon painikkeella < (10).
Kohdassa <Sys settings (Järjestelmäasetukset)> voit suorittaa seuraavat asetukset:
– <Brightness (Kirkkaus)>
– <Time (Kellonaika)>
– <Date [DD.Mon.YYYY] (Päivämäärä
[PP.KKK.VVVV])>
– <Time zone (Aikavyöhyke)>
– <24h form (24h aikamuoto)>
– <Brgh backg. (Kirkas tausta)>
– <Imp. units (Brit. mittayksiköt)>
– <Language (Kieli)>
– <Factoy reset (Palautus tehdasasetuksiin)>

Asennus

eBike-järjestelmän käyttöönotto

Ajotietokoneen asennus ja irrotus (katso kuva A)

Vaatimukset

Asenna Kiox ensin alaosastaan pidikkeeseen (5) ja käännä
ajotietokonetta kevyesti eteenpäin niin, että se kiinnittyy
kunnolla magneettipidikkeeseen.
Kun haluat irrottaa ajotietokoneen, ota kiinni sen yläosasta ja
vedä sitä itseäsi kohti niin, että se irtoaa magneettipidikkeestä.
u Kun pysäköit eBike-pyörän, irrota sen ajotietokone.
Ajotietokoneen voi lukita ruuvilla pidikkeeseen irrottamisen
estämiseksi. Löysää sitä varten ohjainlaakerin ruuvia (16),
kunnes Kioxin pidikkeen voi kääntää sivulle. Aseta ajotietokone pidikkeeseen. Ruuvaa lukitusruuvi (M3, pituus 6 mm)
alakautta ajotietokoneen sitä varten olevaan kierrereikään
(ajotietokone voi vaurioitua, jos käytät liian pitkää ruuvia).
Käännä pidike takaisin ja kiristä ohjainlaakerin ruuvi valmistajan antamien ohjetietojen mukaan.

eBike-järjestelmän voi aktivoida vain, kun seuraavat vaatimukset on täytetty:
– Riittävän täyteen ladattu eBike-akku asennettu paikalleen
(katso akun käyttöohjeet).
– Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen.

Käyttö
Ennen ensikäyttöä

eBike-järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen
Voit käynnistää eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Kun ajotietokone ja eBike-akku on asennettu paikoilleen,
paina lyhyesti ajotietokoneen käynnistyspainiketta (4).
– Kun ajotietokone on asennettu paikalleen, paina eBikeakun käynnistyspainiketta (tiettyjen valmistajien polkupyörissä on mahdollista, ettei akun käynnistyspainikkeeseen voi päästä käsiksi; katso akun käyttöohjeet).
Moottori kytkeytyy päälle heti kun alat polkea polkimilla
(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).
Moottoriteho määräytyy ajotietokoneeseen säädetystä tehostustasosta.
Heti kun lopetat normaalikäytössä polkemisen, tai heti kun
vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla tehostus kytkeytyy pois päältä. Moottori kytkeytyy automaatti-

Kiox toimitetaan osittain ladatulla akulla. Tätä akkua täytyy
ladata ennen ensikäyttöä vähintään 1 tunnin ajan USB-liitän1 270 020 XBK | (17.03.2020)
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sesti uudelleen päälle heti kun alat polkea polkimilla ja nopeus on alle 25/45 km/h.
Voit sammuttaa eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Paina lyhyesti ajotietokoneen virtapainiketta (4).
– Kytke eBike-akku pois päältä akun virtapainikkeella (joidenkin valmistajien pyörissä on mahdollista, ettei akun
virtapainikkeeseen päästä käsiksi; katso polkupyörän valmistajan toimittama käyttöohjekirja).
– Ota ajotietokone pois pidikkeestä.
Jos et noin 10 minuuttiin käytä eBike-moottoria (esim. jos
eBike on pysäköity paikalleen) etkä paina ajotietokoneen tai
käyttöyksikön painikkeita, eBike-järjestelmän ja akun toiminta katkaistaan automaattisesti energian säästämiseksi.

Ajotietokoneen virransyöttö
Ajotietokoneen akku saa sähköä eBike‑akulta, kun ajotietokone on pidikkeessään (5), riittävän täyteen ladattu eBikeakku on asennettu eBike-pyörään ja eBike-järjestelmä on
kytketty päälle.
Jos ajotietokone otetaan pois pidikkeestä (5), tällöin virransyöttö tapahtuu ajotietokoneen akusta. Jos ajotietokoneen
akun varaustila on heikko, näyttöön tulee varoitus.
Asenna ajotietokone takaisin pidikkeeseen (5) ajotietokoneen akun lataamiseksi. Huomautus: mikäli et parhaillaan lataa eBike-akkua, eBike-järjestelmän toiminta katkeaa automaattisesti, jos sitä ei käytetä 10 minuuttiin. Tässä tapauksessa myös ajotietokoneen akun lataus loppuu.
Voit ladata ajotietokoneen myös USB-liitännän (6) välityksellä. Avaa sitä varten suojakansi (17). Kytke ajotietokoneen
USB-portti Micro-USB-johdon välityksellä tavanomaiseen
USB-latauslaitteeseen (ei kuulu vakiovarustukseen) tai tietokoneen USB-liitäntään (maks. 5 V latausjännite; maks.
500 mA latausvirta).
Jos irrotat ajotietokoneen pidikkeestä (5), toimintojen kaikki
arvot jäävät muistiin ja ne ilmoitetaan edelleen näytössä.
Jos Kiox-akkua ei ladata uudelleen, päivämäärä ja kellonaika
pysyvät ajassaan enintään 6 kuukauden ajan. Kun kytket sen
jälleen päälle, sovelluksen Bluetooth®-yhteyden ja älypuhelimen onnistuneen GPS-paikannuksen myötä päivämäärä ja
kellonaika asetetaan uudelleen.
Huomautus: Kioxin lataus tapahtuu vain, kun se on kytketty
päälle.
Huomautus: jos Kiox sammutetaan USB-johdon kautta tapahtuvan latauksen aikana, Kioxin voi käynnistää uudelleen
vasta USB-johdon irrotuksen jälkeen.
Huomautus: akun pitkän käyttöiän varmistamiseksi ajotietokoneen akkua kannattaa ladata tunnin ajan kolmen kuukauden väliajoin.

Akun lataustilan näyttö
eBike-akun lataustilan d (katso "Aloitusnäkymä",
Sivu Suomi – 6) voi katsoa tilanäkymästä ja tilariviltä.
eBike-akun lataustilan voi katsoa myös eBike-akun omista
LED-merkkivaloista.
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Ilmoituksen väri

Selitys

Valkoinen

eBike-akun lataustila on yli
30 %.

Keltainen

eBike-akun lataustila on
15−30 %.

Punainen

eBike-akun lataustila on
0−15 %.

Punainen + !

Kapasiteetti moottorin avulla
tehostamiseen on käytetty
loppuun ja tehostus kytkeytyy pois päältä. Jäljellä oleva
kapasiteetti annetaan polkupyörän valojen ja ajotietokoneen käyttöön.
Jos eBike-akku ladataan paikallaan polkupyörässä, näyttö
antaa vastaavan ilmoituksen.
Jos ajotietokone irrotetaan pidikkeestä (5), akun lataustilan
viimeisin ilmoitus jää muistiin.

Säilytysmoodi/Kioxin nollaus
Ajotietokoneessa on sähköä säästävä säilytysmoodi, joka minimoi sisäisen akun varauksen purkautumisen. Tässä yhteydessä päivämäärä ja kellonaika nollautuvat.
Tämän moodin voi aktivoida pitämällä ajotietokoneen käynnistyspainiketta (4) painettuna vähintään 8 s ajan.
Ajotietokone on säilytysmoodissa, jos ajotietokone ei käynnisty käynnistyspainikkeen (4) lyhyellä painalluksella.
Kun painat käynnistyspainiketta (4) vähintään 2 s ajan, saat
lopetettua säilytysmoodin.
Ajotietokone tunnistaa täysin käyttövalmiin toimintatilansa.
Kun painat täysin käyttövalmiissa toimintatilassa käynnistyspainikkeen (4) pohjaan vähintään 8 s ajaksi, ajotietokone
siirtyy säilytysmoodiin. Mikäli Kiox ei vastoin odotuksia ole
käyttövalmiissa toimintatilassa eikä enää reagoi ohjaukseen,
tällöin käynnistyspainikkeen (4) pitkäkestoinen painallus
(vähintään 8 s) saa aikaan nollauksen. Nollauksen jälkeen
ajotietokone käynnistyy uudelleen noin 5 s kuluttua. Jos Kiox
ei käynnisty uudelleen, paina käynnistyspainike (4) pohjaan
2 s ajaksi.
Kun haluat palauttaa Kioxin tehdasasetuksiin, valitse <Settings (Asetukset)> → <Sys settings (Järjestelmäasetukset)> → <Factoy reset (Palautus tehdasasetuksiin)>. Tällöin kaikki käyttäjätiedot nollautuvat.

Tehostustason asetus
Voit säätää käyttöyksiköstä (7), kuinka voimakkaasti eBikemoottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voi muuttaa
koska tahansa, myös ajon aikana.
Huomautus: eräissä versioissa on mahdollista, että tehostustaso on säädetty kiinteään arvoon, jota ei voi muuttaa. On
myös mahdollista, että valittavissa on tässä esitettyä vähemmän tehostustasoja.
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Käytettävissä on korkeintaan seuraavat tehostustasot:
– OFF: moottorin tehostus on kytketty pois päältä, eBikepyörällä voi ajaa normaalin polkupyörän tapaan pelkästään poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tässä
tehostustasossa.
– ECO: sähköä säästävä tehostus tarpeen mukaan, pitkälle
toimintasäteelle
– TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille
– SPORT/eMTB:
SPORT: voimakas tehostus, mäkisten reittien urheilulliseen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen
eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urheilullinen kiihdytys, entistä parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on käytettävissä vain
moottoriyksiköiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
ja BDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
päivittämisen.)
– TURBO: suurin tehostus myös nopeaan poljentaan, urheilulliseen ajoon
Lisää tehostustasoa painamalla toistuvasti käyttöyksikön
painiketta + (12), kunnes näyttöön tulee haluamasi tehostustaso, vähennä tehostustasoa painamalla painiketta –
(11).
Ajamiseen käytetty moottoriteho tulee näyttöön h (katso
"Aloitusnäkymä", Sivu Suomi – 6). Suurin mahdollinen
moottoriteho riippuu valitusta tehostustasosta.
Jos ajotietokone irrotetaan pidikkeestä (5), tehostustason
viimeisin näyttölukema jää muistiin.

Talutusavun kytkeminen päälle ja pois
Talutusapu helpottaa eBike-pyörän taluttamista. Nopeus
riippuu tätä toimintoa käytettäessä valitusta vaihteesta ja on
enimmillään 6 km/h. Mitä pienempi valittu vaihde, sitä pienempi talutusaputoiminnon nopeus (täydellä teholla).
u Talutusaputoimintoa saa käyttää vain eBike-pyörän
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyörät
eivät kosketa talutusapua käytettäessä maata.
Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen
WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jälkeen 3 sekunnin sisällä painiketta + ja pidä sitä painettuna. eBike-pyörän moottori käynnistyy.
Huomautus: talutusapua ei voi käyttää tehostustasolla OFF.
Talutusapu kytkeytyy välittömästi pois päältä seuraavissa
tilanteissa:
– vapautat painikkeen +,
– eBike-pyörän vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
törmäyksen takia),
– nopeus on yli 6 km/h.
Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista määräyksistä. Siksi se saattaa poiketa yllä olevasta kuvauksesta tai se
voi olla kytketty pois toiminnasta.

Polkupyörän valojen päälle‑/poiskytkentä
Mallissa, jossa ajovalot saavat sähköä eBike-järjestelmältä,
voit kytkeä ajotietokoneen kautta polkupyörän ajovalopainikkeella (3) etuvalon ja takavalon samanaikaisesti päälle tai
pois päältä.
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Tarkasta polkupyörän valojen kunnollinen toiminta ennen jokaista ajokertaa.
Kun valot on kytketty päälle, ajovalojen näyttö c (katso "Aloitusnäkymä", Sivu Suomi – 6) palaa tilarivillä.
Polkupyörän valojen päälle- ja poiskytkennällä ei ole mitään
vaikutusta näytön taustavalaistukseen.

Käyttäjätunnuksen luominen
Ohjausjärjestelmän kaikkien toimintojen käyttämiseksi on
tehtävä online-rekisteröinti.
Käyttäjätunnuksen avulla voit analysoida esimerkiksi ajotietoja ja matkareittejä.
Voit laatia käyttäjätunnuksen älypuhelimen Bosch eBike
Connect -sovelluksella tai suoraan verkko-osoitteessa
www.eBike-Connect.com. Ilmoita rekisteröintiin tarvittavat
tiedot. Älypuhelimen Bosch eBike Connect -sovelluksen
voit ladata ilmaiseksi App Storesta (Applen iPhone-puhelimet) tai Google Play Storesta (Android-puhelimet).

Ajotietokoneen ja Bosch eBike Connect sovelluksen välisen yhteyden muodostaminen
Yhteys älypuhelimeen muodostetaan seuraavasti:
– Käynnistä sovellus.
– Valitse välilehti <Oma eBike>.
– Valitse <Lisää uusi eBike-laite>.
– Lisää puhelimeen Kiox.
Sovellus ilmoittaa, että ajotietokoneessa olevaan polkupyörän ajovalopainiketta (3) täytyy painaa 5 sekunnin ajan.
Paina painiketta (3) 5 sekunnin ajan. Ajotietokone aktivoi
automaattisesti Bluetooth® Low Energy -yhteyden ja vaihtaa
parikytkentätilaan.
Noudata näytöllä annettavia ohjeita. Kun parikytkentä on
saatu tehdyksi, käyttäjätiedot synkronoidaan.
Huomautus: Bluetooth®-yhteyttä ei tarvitse aktivoida manuaalisesti.

Activity tracking (Aktiivisuuden seuranta)
Käyttötapahtumien taltiointi edellyttää rekisteröintiä/sisäänkirjautumista eBike-Connect-portaaliin tai eBike-Connectsovellukseen.
Käyttötapahtumien taltiointia varten sinun täytyy hyväksyä
sijaintitietojen tallentaminen portaalissa/sovelluksessa. Vain
siinä tapauksessa käyttötapahtumat ilmoitetaan portaalissa
ja sovelluksessa. Sijainnin taltiointi tapahtuu vain kun ajotietokone on yhteydessä eBike-Connect-sovellukseen.

eShift (valinnainen)
eShift tarkoittaa elektronisten vaihteistojärjestelmien ja
eBike-järjestelmän välistä yhteyttä. Valmistaja on tehnyt eShift-osien sähköliitännän moottoriyksikköön. Elektronisten
vaihteistojärjestelmien käyttö on kuvattu erillisessä käyttöohjekirjassa.

eSuspension (valinnainen)
eSuspension tarkoittaa elektronisten vaimennus- ja jousituskomponenttien liittämistä eBike-järjestelmään. Quick Menu
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(Pikavalikko) -valikosta voit valita ennalta määritettyjä asetuksia eSuspension-järjestelmälle.
Asetusten lisätiedot saat eSuspension-valmistajan toimittamista käyttöohjeista.
eSuspension-järjestelmää voi käyttää vain Kiox-ajotietokoneen kanssa ja moottoriyksiköiden BDU450 CX, BDU480 CX
ja BDU490P yhteydessä.

ABS – lukkiutumisen estojärjestelmä
(valinnainen)
Jos polkupyörässä on sellainen Bosch-eBike-ABS, jossa ei
ole ulkoista merkkivaloa, toiminnon merkkivalo näkyy Kiox laitteen näytössä järjestelmän käynnistyksen ja vian yhteydessä. ABS-järjestelmää koskevat lisätiedot ja sen toiminnan
kuvauksen voit katsoa ABS-käyttöohjeista.

Lock (Premium-toiminto)
Lock-toiminnon voi ostaa eBike-Connect-sovelluksen
<Kauppa> -verkkokaupasta. Kun kytket Lock-toiminnon
päälle, eBike-moottoriyksikön tehostus deaktivoidaan, kun
vedät ajotietokoneen pois paikaltaan. Aktivoinnin voi tehdä
tämän jälkeen vain eBike-pyörään kuuluvalla ajotietokoneella.
Tätä koskevat lisätiedot voit katsoa online-käyttöohjeista
verkko-osoitteesta www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Ohjelmistopäivitykset
Sovellus välittää taustalla ohjelmistopäivitykset ajotietokoneelle, kun sovellus on yhteydessä ajotietokoneeseen. Valmiiksi tehdystä päivityksestä ilmoitetaan kolmesti, kun
käynnistät ajotietokoneen uudelleen.
Vaihtoehtoisesti voi tarkastaa kohdasta <Sys settings (Järjestelmäasetukset)>, onko päivitys tehty.

Ulkoisten laitteiden virransyöttö USB-liitännän
kautta
USB-liitännän avulla voit käyttää ja ladata useimpia laitteita,
jotka voivat ottaa tarvitsemansa sähkövirran USB-liitännän
kautta (esim. matkapuhelimet).
Lataamista varten eBike-pyörässä täytyy olla ajotietokone ja
riittävän täyteen ladattu akku.
Avaa ajotietokoneen USB-liitännän suojakansi (17). Yhdistä
ulkoisen laitteen USB-liitäntä USB-latausjohdolla Micro A –
Micro B (saatavana Bosch eBike -jälleenmyyjältä) ajotietokoneen USB-porttiin (6).
Kun olet irrottanut virrankuluttajan, USB-liitäntä pitää sulkea
jälleen huolellisesti suojakannella (17).
USB-liitos ei ole vedenpitävä kytkentä. Jos ajat sateella,
liitäntään ei saa kytkeä ulkoista laitetta ja USB-liitäntä
pitää sulkea huolellisesti suojakannella (17).
Huomio: järjestelmään liitetyt sähkönkuluttajat voivat vähentää eBike-pyörän toimintamatkaa.

Bosch eBike Systems
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Ajotietokoneen näytöt ja asetukset

b

Huomautus: kaikki seuraavien sivujen käyttöliittymäkuvat ja
-tekstit vastaavat ohjelmiston julkaisuhetkeä. Ohjelmiston
päivitys saattaa hieman muuttaa käyttöliittymän kuvia ja/tai
tekstejä.

i

Painikkeiden < (10) ja > (8) avulla voit avata erilaisia näyttönäkymiä ja katsoa niiden ajomatkatietoja myös pyöräilyn aikana. Näin voit ajaessa pitää molempia käsiä ohjaustangolla.
Painikkeiden + (12) ja – (11) avulla voit lisätä tai vähentää
tehostustasoa.
Pyöräilyn aikana ei voi säätää <Settings (Asetukset)> -asetuksia, jotka voi avata Status screen (Tilanäyttö) -valikon
kautta.

Näkymien järjestys
Kun ajotietokone on pidikkeessään, voit avata siitä peräkkäin
seuraavia näyttöjä:
1. Aloitusnäkymä
2. Kellonaika ja toimintasäde
3. Matka ja kellonaika
4. Poljentateho ja poljentataajuus
5. Keskinopeus ja maksiminopeus
6. Matka, toimintasäde, poljentateho ja syke
7. Syke
8. Kalorien kulutus ja kokonaismatka
9. Tilanäkymä

Aloitusnäkymä
Heti kun asennat käynnistetyn ajotietokoneen pidikkeeseen,
näyttöön tulee aloitusnäkymä.
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j

Käyttölogiikka

Valintapainikkeella (9) voit suorittaa seuraavat toiminnot:
– Saat pyöräilyn aikana pääsyn pikavalikkoon.
– Kun olet pysähtynyt paikalleen, voit avata Status screen
(Tilanäyttö) ‑valikosta asetusvalikon.
– Voit vahvistaa arvot ja tiedotukset.
– Voit poistua keskusteluikkunasta.
Kun irrotat ajotietokoneen pidikkeestä ja et sammuta sitä,
näytössä ilmoitetaan peräkkäin viime ajomatkan tiedot sekä
tilatiedot.
Jos et paina mitään painiketta pidikkeestä irrotuksen jälkeen, ajotietokone sammuu 1 minuutin kuluttua.

c
d

a
k

h

24,3

f

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

Kellonajan/nopeuden näyttö
Tehostustason näyttö
Ajovalojen näyttö
eBike-akun lataustilan näyttö
Nopeuden mittayksikön näyttöA)
Nopeus
Opasterivi
Moottoriteho
Oma poljentateho
Keskimääräinen nopeus
Tehokkuusmittaus

A) Muutettavissa tilanäkymän <Settings (Asetukset)> kautta.

Näytöt a...d muodostavat tilarivin ja ne näytetään jokaisessa
näkymässä. Jos näkymässä on jo nopeus, näyttöön a vaihtuu
nykyinen kellonaika tunteina ja minuutteina. Tilarivissä näytetään:
– Nopeus/kellonaika: nykyinen nopeus km/h tai mph / nykyinen kellonaika
– Tehostustaso: parhaillaan valittuna olevan tehostustason
näyttö värikoodin avulla
– Valot: sytytettyjen valojen symboli
– eBike-akun lataustila: nykyisen lataustilan näyttö prosentteina
Tehokkuusmittaus k näyttää kaaviolla parhaillaan ajamasi
nopeuden (valkoinen palkki) keskinopeutesi j suhteen. Kaaviosta näet suoraan, ajatko parhaillaan keskinopeutta nopeammin vai hitaammin (mustan viivan vasemmalla puolella
= keskinopeutta hitaammin; mustan viivan oikealla puolella =
keskinopeutta nopeammin).
Opasterivistä g voit katsoa, missä näkymässä olet parhaillaan. Tämän hetkinen näkymä näytetään korostettuna. Painikkeilla < (10) ja > (8) voit siirtyä toisiin näkymiin.
Aloitusnäkymästä pääset painikkeen < (10) avulla tilanäkymään.

Bosch eBike Systems
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Status screen (Tilanäyttö)
Tilanäkymä ilmoittaa tilarivin
ohella nykyisen kellonajan,
eBike-pyörän kaikkien akkujen lataustilan ja älypuhelimen akun lataustilan, jos älypuhelimella on siihen
Bluetooth®-yhteys.
Tarvittaessa niiden alla näytetään aktivoidun Bluetooth®toiminnon tai Bluetooth®-yhteydellä liitetyn laitteen
(esim. sykemittari) symbolit.
Lisäksi siinä ilmoitetaan älypuhelimen ja Kioxin keskinäisen synkronoinnin viimeisin suorituspäivä.
Alaosan kautta pääset <Settings (Asetukset)> -valikkoon.

<Settings (Asetukset)>
Ajotietokoneen käyttöliittymän tekstit eivät tue tätä kieltä.
Siksi englanninkieliset käyttöliittymätekstit on täydennetty
tässä käyttöoppaassa käyttömaan kielisellä selityksellä.
Tilanäkymän kautta pääset asetusvalikkoon. <Settings
(Asetukset)> -valikon avaaminen ja säätäminen ei ole mahdollista pyöräilyn aikana.
Voit valita haluamasi asetuksen painikkeiden – (11) ja
+ (12) avulla ja avata sen sekä muita tarvittavia alivalikoita
valintapainikkeen avulla (9). Voit vaihtaa kyseisestä asetusvalikosta takaisin edelliseen valikkoon painikkeella < (10).
Ensimmäiselle navigointitasolle on merkitty seuraavat ylemmän tason alueet:
– <Registration (Rekisteröinti)> – rekisteröintiohjeita:
Tämä valikkokohta näkyy vain, jos et ole vielä tehnyt rekisteröintiä eBike Connectiin.
– <My eBike (Oma eBike)> – eBiken asetukset:
Voit nollata mittarit (esim. osamatka ja keskiarvot) automaattisesti tai manuaalisesti sekä nollata toimintasäteen.
Voit muuttaa valmistajan esiasettamaa renkaan ympärysmittaa ±5 % verran. Tässä voit konfiguroida myös eShiftjärjestelmän, jos eBike-pyörässäsi on eShift. Polkupyörän valmistaja tai kauppias voi asettaa huoltoajankohdan
perustaksi tietyn pituisen ajomatkan ja/tai ajanjakson.
Kohdasta <Next Service: [DD. Mon. YYYY] or at
[xxxxx] [km] (Seuraava eBike-huolto: [PP. KKK.
VVVV] tai mittarilukemalla [xxxxx] [km])> näet, koska
seuraava huolto on käsillä. Polkupyörän osien sivulla näytetään kunkin osan sarjanumero, laitteistoversio, ohjelmistoversio ja muut olennaiset kyseistä osaa koskevat tiedot.
– <My profile (Oma profiili)> – aktiivisen käyttäjän tiedot
– <Bluetooth> – Bluetooth®-toiminnon kytkentä päälle tai
pois päältä:
Parikytketyt laitteet ilmoitetaan.

Bosch eBike Systems

– <Sys settings (Järjestelmäasetukset)> – ajotietokoneen asetusvaihtoehtojen lista:
Voit asettaa nopeuden ja etäisyyden näytettäväksi kilometreinä tai maileina, määrittää kellonajalle 12 tunnin tai
24 tunnin näyttömuodon, valita kellonajan, päivämäärän
ja aikavyöhykkeen sekä valita haluamasi kielen. Voit palauttaa Kioxin tehdasasetuksiin, käynnistää ohjelmistopäivityksen (mikäli saatavilla) ja valita mustan ja valkoisen
näyttömuodon välillä.
– <Information (Info)> – Kioxia koskevat tiedot:
Usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ), todistuksia, yhteystietoja ja lisenssitietoja koskevat ohjeet
Tarkan kuvauksen erillistä parametreista saat online-käyttöoppaasta verkko-osoitteesta
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Quick Menu (Pikavalikko)
Quick Menu (Pikavalikko) -valikossa näytetään tietyt asetukset, joita voi säätää myös pyöräilyn aikana.
Quick Menu (Pikavalikko) -valikkoon pääsee valintapainikkeen (9) avulla. Siihen ei pääse Status screen (Tilanäyttö) valikon kautta.
Quick Menu (Pikavalikko) -valikossa voit tehdä seuraavia
asetuksia:
– <Reset trip data? (Nollaa osamatkatiedot?)>
Kaikki parhaillaan ajetun matkan tiedot nollataan.
– <eShift>
Tässä voit säätää poljentataajuuden.
– <eSuspension>
Tässä voit asettaa valmistajan määrittämän vaimennus- ja
jousitustilan.
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Vikakoodin näyttö
eBike-järjestelmän osia valvotaan jatkuvasti automaattisesti.
Jos järjestelmässä havaitaan vika, vastaava vikakoodi tulee
ajotietokoneen näyttöön.

Vian laadusta riippuen moottori kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti pois päältä. Matkan jatkaminen ilman moottorilla
tapahtuvaa tehostusta on kuitenkin aina mahdollista. eBike
kannattaa tarkastaa ennen seuraavaa ajomatkaa.
u Anna kaikki korjaustyöt vain valtuutetun polkupyöräkauppiaan tehtäväksi.

Koodi

Syy

410

Ajotietokoneen yksi tai useampi painike on Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin
jumissa.
tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.

414

Käyttöyksikön liitäntäongelma

418

Käyttöyksikön yksi tai useampi painike on Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin
jumissa.
tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.

419

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

422

Moottoriyksikön liitäntäongelma

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

423

eBike-akun liitäntäongelma

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

424

Osien keskinäinen tietoliikennevirhe

Tarkistuta liitokset ja kytkennät

426

Sisäinen ajanylitysvirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään. Tässä virhetilassa ei voi näyttää tai säätää renkaan vierintäkehää perusasetusvalikossa.

430

Ajotietokoneen sisäinen akku on tyhjä (ei
mallissa BUI350)

Lataa ajotietokone (pidikkeessä tai USB-liitännän välityksellä)

431

Ohjelmiston versiovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

440

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

450

Sisäinen ohjelmistovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

460

Vika USB-liitännässä

Irrota johto ajotietokoneen USB-liitännästä. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

490

Ajotietokoneen sisäinen vika

Tarkastuta ajotietokone

500

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

502

Vika polkupyörän valoissa

Tarkasta valot ja niihin kuuluva johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

503

Nopeusanturin vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

504

Tunnistettu nopeussignaalia koskeva manipulointi.

Tarkasta ja tarvittaessa säädä pinnamagneetin asento. Tarkasta
manipuloinnin (virityksen) varalta. Moottorin tehostusta vähennetään.

510

Sisäinen anturivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

511

Moottoriyksikön sisäinen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

530

Akkuvika

Kytke eBike pois päältä, irrota eBike-akku ja asenna eBike-akku uudelleen paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

531

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
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Korjaustoimenpide

Tarkistuta liitokset ja kytkennät
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Koodi

Syy

Korjaustoimenpide

540

Lämpötilavirhe

eBike-pyörän lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke
eBike-järjestelmä pois päältä, jotta moottoriyksikkö saa jäähtyä tai
lämmetä sallittuun lämpötilaan. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

550

Kielletty virrankuluttaja tunnistettu.

Poista virrankuluttaja. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

580

Ohjelmiston versiovirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

591

Todennusvirhe

Kytke eBike-järjestelmä pois päältä. Irrota akku ja asenna se jälleen
paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

592

Yhteensopimaton osa

Asenna yhteensopiva näyttö. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys
Boschin eBike-jälleenmyyjään.

593

Konfigurointivirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

595, 596

Tietoliikennevirhe

Tarkasta vaihteiston johdotus ja käynnistä järjestelmä uudelleen.
Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

602

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

603

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

605

Akun lämpötilavirhe

Akun lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella. Kytke eBike-järjestelmä pois päältä, jotta akku saa jäähtyä tai lämmetä sallittuun
lämpötilaan. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

606

Ulkoinen akkuvika

Tarkasta johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

610

Akun jännitevirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

620

Latauslaitteen vika

Vaihda latauslaite. Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

640

Sisäinen akkuvika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

655

Akun moninkertainen vika

Kytke eBike-järjestelmä pois päältä. Irrota akku ja asenna se jälleen
paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

656

Ohjelmiston versiovirhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään
ohjelmistopäivityksen tekemiseksi.

7xx

Toisen valmistajan komponentin vika

Noudata kyseisen komponentin valmistajan toimittamien käyttöohjeita.

800

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

810

Epäuskottavia signaaleita pyörän nopeusanturista

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

820

Vika pyörän etumaiseen nopeusanturiin
johtavassa sähköjohdossa

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

821 ... 826

Epäuskottavia signaaleita pyörän etumaisesta nopeusanturista

Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tee vähintään 2 minuuttia kestävä koeajo. ABS-merkkivalon tulee sammua. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

Mahd. puuttuva, viallinen tai väärin asennettu anturilevy; etupyörän ja takapyörän
rengashalkaisijat poikkeavat huomattavasti toisistaan; äärimmäinen ajotilanne,
esim. ajaminen takapyörän varassa
Bosch eBike Systems
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Koodi

Syy

830

Vika pyörän taempaan nopeusanturiin joh- Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
tavassa sähköjohdossa

831
833 ... 835

Epäuskottavia signaaleita pyörän taemmasta nopeusanturista
Mahd. puuttuva, viallinen tai väärin asennettu anturilevy; etupyörän ja takapyörän
rengashalkaisijat poikkeavat huomattavasti toisistaan; äärimmäinen ajotilanne,
esim. ajaminen takapyörän varassa

Korjaustoimenpide

Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tee vähintään 2 minuuttia kestävä koeajo. ABS-merkkivalon tulee sammua. Mikäli ongelma ei
poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

840

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

850

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

860, 861

Virtalähteen vika

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

870, 871
880
883 ... 885

Tietoliikennevirhe

Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

889

Sisäinen ABS-virhe

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

890

ABS-merkkivalo on viallinen tai puuttuu,
ABS on mahdollisesti epäkunnossa.

Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.

Ei
näyttöä

Ajotietokoneen sisäinen vika

Käynnistä eBike-järjestelmä uudelleen niin, että sammutat järjestelmän ja kytket sen taas päälle.
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Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Kaikkia polkupyörän osia ei saa puhdistaa painepesurilla.
Pidä ajotietokoneen näyttö puhtaana. Lika voi aiheuttaa kirkkaudentunnistuksen toimintavirheitä.
Käytä ajotietokoneen puhdistamiseen pehmeää ja vain vedellä kostutettua liinaa. Älä käytä pesuaineita.
Tarkistuta eBike-järjestelmän tekniikka vähintään kerran
vuodessa (mm. mekaniikka ja järjestelmän ohjelmistoversio).
Lisäksi polkupyöräkauppias voi asettaa huoltoajankohdan
perustaksi tietyn pituisen ajomatkan ja/tai aikavälin. Tässä
tapauksessa ajotietokone ilmoittaa jokaisen käynnistyksen
yhteydessä seuraavan huoltoajankohdan.
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.
u Anna kaikki korjaustyöt vain valtuutetun polkupyöräkauppiaan tehtäväksi.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
eBike-järjestelmää ja sen osia liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Kuljetus
u

Jos kuljetat eBike-pyörää auton ulkopuolella esim.
kattotelineellä, irrota ajotietokone ja eBike-akku,
jotta ne eivät vaurioidu.

Hävitys
Moottoriyksikkö, ajotietokone, käyttöyksikkö,
akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ympäristöä säästävää uusiokäyttöön.
Älä heitä eBike-pyörää tai sen osia talousjätteisiin!
Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Toimita käytöstä poistetut Boschin eBike-osat valtuutetulle
polkupyöräkauppiaalle.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Bosch eBike Systems
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PowerPack 300|400|500
PowerTube 400|500|625
BBS245 | BBR245 | BBS265 | BBR265 | BBS275 | BBR275 |
BBP280 | BBP281 | BBP282 | BBP283 | BBP290 | BBP291

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet. Turvallisuusja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.
Litiumioniakkujen kennojen sisältämät aineet ovat herkästi
syttyviä tietyissä olosuhteissa. Tutustu sen vuoksi tämän
käyttöoppaan antamiin käsittelyohjeisiin.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.
u Irrota eBike-pyörän akku, ennen kuin teet eBike-pyörään liittyviä töitä (esim. tarkastus, korjaus, asennus,
huolto, ketjua koskevat työt), kun kuljetat akkua autolla tai lentokoneella tai kun viet akun säilytykseen.
eBike-järjestelmän tahaton aktivoituminen johtaa loukkaantumisvaaraan.
u Älä avaa akkua. Oikosulkuvaara. Jos akku on avattu, takuu raukeaa.
u Älä altista akkua kuumuudelle (esim. jatkuvalle auringonpaisteelle) tai tulelle äläkä upota sitä veteen. Älä
säilytä tai käytä akkua kuumien tai palonarkojen esineiden lähellä. Muuten syntyy räjähdysvaara.
u Varmista, ettei laitteesta irrotettu akku kosketa paperinliittimiä, kolikoita, avaimia, nauloja, ruuveja tai
muita pieniä metalliesineitä, koska ne voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon. Bosch
ei hyväksy takuuvaatimuksia, jotka koskevat tämän takia
syntyneitä oikosulkuvahinkoja.
u Vältä mekaanista kuormitusta ja voimakasta kuumuutta. Ne voivat vaurioittaa akkukennoja ja saattavat
johtaa akun herkästi syttyvien aineiden vuotamiseen.
u Älä sijoita latauslaitetta ja akkua palonarkojen materiaalien lähelle. Lataa akut vain kuivassa tilassa ja paloturvallisessa paikassa. Latauksen yhteydessä syntyvä
kuumuus aiheuttaa palovaaran.
u eBike-akkua ei saa ladata valvomatta.
Akusta saattaa vuotaa nestettä, jos sitä käytetään virheellisesti. Vältä koskettamasta tätä nestettä. Jos
nestettä pääsee iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
ihon ärsytystä ja palovammoja.
u Akut täytyy suojata iskuilta. Muuten akku voi vaurioitua.
u

Akusta saattaa purkautua höyryä akun vioittuessa tai
epäasianmukaisessa käytössä. Järjestä tehokas ilmanvaihto ja käänny lääkärin puoleen, jos havaitset
ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.
u Lataa akku vain alkuperäisillä Bosch-latauslaitteilla.
Tulipalovaara, jos käytät muita kuin Boschin alkuperäisiä
latauslaitteita.
u

Bosch eBike Systems

Käytä akkua vain eBikes-pyörissä, jotka on varustettu
alkuperäisellä eBike-moottorijärjestelmällä. Vain tällä
tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormituksen.
u Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, jotka eBikepyörän valmistaja on hyväksynyt. Muiden akkujen
käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
Muita akkuja käytettäessä takuu raukeaa eikä Bosch ota
mitään vastuuta.
u Älä käytä tavaratelineakkua kahvana. Jos nostat eBikepyörän ylös akun avulla, akku saattaa vaurioitua.
u Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
u

Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja
eBike-pyörän käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja
käyttöohjeet ja noudata niitä.
Asiakkaidemme ja tuotteidemme turvallisuus on meille tärkeää. Meidän eBike-akkumme ovat litiumioniakkuja, jotka on
kehitetty ja valmistettu tekniikan viimeisimmän tason mukaan. Noudatamme asiaankuuluvia turvallisuusstandardeja
ja joissakin tapauksissa jopa niitä korkeampia vaatimuksia.
Ladatussa tilassa nämä litiumioniakut sisältävät erittäin suuren energiamäärän. Jos litiumioniakussa ilmenee vika (jota ei
voi mahdollisesti havaita ulkopuolelta), se saattaa erittäin
harvoin ja epäedullisissa olosuhteissa syttyä palamaan.
u

Tietosuojaohje
Kun yhdistät eBike-pyörän Boschin DiagnosticTooliin, tällöin
välitetään tietoja Boschin eBike-akkujen käytöstä (esim. lämpötila, kennojännite, jne.) Bosch eBike Systemsille (Robert
Bosch GmbH:lle). Lisätietoja saat Bosch eBike -verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Määräystenmukainen käyttö
Boschin eBike-akut on tarkoitettu yksinomaan eBike-moottoriyksikön virtalähteeksi, eikä niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin kuvasivujen piirroksiin.
Kaikki polkupyörän osien kuvaukset ovat akkuja ja niiden pidikkeitä lukuun ottamatta kaaviomaisia ja ne voivat poiketa
eBike-pyöräsi versiosta.
Tässä kuvattujen toimintojen lisäksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehdä muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.
(1) Tavaratelineakun pidike
(2) Tavaratelineakku
(3) Käyttö- ja lataustilan näyttö
(4) Virtapainike
(5) Akkulukon avain
(6) Akkulukko
(7) Vakioakun yläpidike
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(8) Vakioakku
(9) Vakioakun alapidike
(10) Suojakansi (vakiovarustus vain eBike-pyörissä, joissa
on 2 akkua)
(11) Latauslaite

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Latauspistokkeen liitin
Latausliittimen suojus
PowerTube-akun varmistin
PowerTube-akku
PowerTube-akun lukitushaka

Tekniset tiedot
Litiumioniakku

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

BBS245A) B)
BBR245B) C)

BBS265A)
BBR265C)

BBS275A)
BBR275C)

Tuotekoodi
Nimellisjännite

V=

36

36

36

Nimellinen kapasiteetti

Ah

8,2

11

13,4

Energia

Wh

300

400

500

Käyttölämpötila

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Säilytyslämpötila

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Sallittu latauslämpötila-alue

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Paino n.

kg

2,5A)/2,6C)

2,5A)/2,6C)

2,6A)/2,7C)

IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

Suojaus

A) Vakioakku
B) Ei voi käyttää muiden akkujen yhteydessä 2-akkuisissa järjestelmissä
C) Tavaratelineakku

Litiumioniakku
Tuotekoodi

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

BBP282 vaakasuora A)
BBP283 pystysuora A)

BBP280 vaakasuora
BBP281 pystysuora

BBP290 vaakasuora
BBP291 pystysuora
36
16,7

Nimellinen jännite

V=

36

36

Nimellinen kapasiteetti

Ah

11

13,4

Energia

Wh

400

500

625

Käyttölämpötila

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

Säilytyslämpötila

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

Sallittu latauslämpötila-alue

°C

0 ... +40

0 ... +40

0 ... +40

Paino n.

kg

2,9

2,9

3,5

IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

Suojaus

A) Ei voi käyttää muiden akkujen yhteydessä 2-akkuisissa järjestelmissä

Asennus
u

Aseta akku vain puhtaalle pinnalle. Varo etenkin, ettei
latausliittimeen ja koskettimiin pääse likaa (esim. hiekkaa
tai kuraa).

Tarkasta akku ennen ensikäyttöä
Tarkasta akku ennen ensilatausta tai kun käytät sitä ensi kerran eBike-pyörän kanssa.
Kytke akku päälle virtapainiketta (4) painamalla. Jos yksikään lataustilan näytön (3) LED-valo ei syty, akku saattaa
olla viallinen.
Jos vähintään yksi lataustilan näytön (3) LED-valo (ei kaikki)
syttyy, lataa akku täyteen ennen ensikäyttöä.
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u

Älä lataa tai käytä viallista akkua. Käänny valtuutetun
polkupyöräkauppiaan puoleen.

Akun lataus
Bosch eBike -akun saa ladata vain alkuperäisen Bosch
eBike -latauslaitteen kanssa.
Huomautus: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Lataa akku
latauslaitteessa täyteen ennen ensikäyttöä, jotta saat varmistettua sen täyden suorituskyvyn.
Lue latauslaitteen käyttöoppaassa olevat akun latausohjeet
ja noudata niitä.
Akun voi ladata missä tahansa varaustilassa. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
u
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Akku on varustettu lämpötilan valvonnalla, joka sallii lataamisen vain, kun lämpötila on 0 °C ja 40 °C välillä.
Jos akun lämpötila on latauslämpötila-alueen ulkopuolella, lataustilan näytön (3)
kolme LED-valoa vilkkuvat.
Irrota akku latauslaitteesta ja
odota, kunnes akun lämpötila
vastaa suositusta.
Liitä akku uudelleen latauslaitteeseen vasta sen jälkeen kun
se on saavuttanut sallitun latauslämpötilan.
Lataustilan näyttö
Lataustilan näytön (3) viisi vihreää LED-valoa ilmoittavat
akun varaustilan, kun akku on kytketty päälle.
Tällöin jokainen LED-valo vastaa n. 20 % akun kapasiteetista. Kun akku on ladattu täyteen, kaikki viisi LED-valoa palavat.
Päälle kytketyn akun varaustila ilmoitetaan lisäksi ajotietokoneen näytöllä. Lue moottoriyksikön ja ajotietokoneen käyttöohjeet ja noudata niitä.
Jos akun kapasiteetti laskee alle 5 % tasolle, kaikki akun lataustilan näytön (3) LED-valot sammuvat. Ajotietokoneen
näyttö jatkaa kuitenkin vielä toimintaansa.
Irrota latauksen jälkeen akku latauslaitteesta ja latauslaite
sähköverkosta.

Kahden akun käyttö eBike-pyörässä
(valinnaisvaruste)
Valmistaja saattaa varustaa eBike-pyörän myös kahdella
akulla. Tässä tapauksessa yhteen latausliittimistä ei pääse
käsiksi tai polkupyörän valmistaja on sulkenut sen sulkutulpalla. Lataa akut vain sen latausliittimen avulla, johon pääsee
käsiksi.
u Älä missään tapauksessa avaa valmistajan sulkemia
latausliittimiä. Valmistajan sulkeman latausliittimen
kautta lataaminen voi johtaa vaurioihin, joita ei voi enää
korjata.
Jos haluat käyttää kahdelle akulle tarkoitettua eBike-pyörää
vain yhdellä akulla, peitä vapaan kytkentäportin koskettimet
mukana toimitetulla suojakannella (10), koska muuten avoimet koskettimet voivat johtaa oikosulkuun (katso kuvat A ja
B).
Kahden pyörässä olevan akun lataus
Jos eBike-pyörässä on kaksi akkua, tällöin molemmat akut
voi ladata avoimen liitännän kautta. Ensin kumpikin akku ladataan peräkkäin noin 80–90 % varaustilaan, ja sen jälkeen
molemmat akut ladataan rinnankytkettynä täyteen (kummankin akun LED-valot vilkkuvat).
Käytön aikana molemmat akut syöttävät virtaa vuorotellen.
Jos irrota akut pidikkeistä, voit ladata jokaisen akun erikseen.
Lataustoimenpide, kun pyörään on asennettu yksi akku
Jos pyörässä on vain yksi akku, tässä tapauksessa pyörässä
voi ladata vain sen akun, jossa on käsiksi pääsyn mahdollis-
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tava latausliitin. Suljetulla latausliittimellä varustetun akun
voit ladata vain, kun irrotat akun pidikkeestä.

Akun asennus ja irrotus
u

Kytke akku ja eBike-järjestelmä aina pois päältä, kun
asennat tai irrotat akun pidikkeestä.

Vakioakun asennus ja irrotus (katso kuva A)
Kun haluat asentaa akun, työnnä avain (5) lukkoon (6) ja
avaa lukko.
Asenna vakioakku (8) työntämällä akku koskettimet edellä
eBike-pyörän alapidikkeeseen (9) (akku voi olla maks. 7°
verran kallellaan runkoon nähden). Käännä akkua niin, että
se menee vasteeseen asti yläpidikkeeseen (7) ja lukkiutuu
kuuluvasti paikalleen.
Tarkasta akun tukeva kiinnitys kaikkiin suuntiin. Lukitse akku
aina lukolla (6), koska muuten lukko voi aueta ja akku saattaa
pudota pidikkeestä.
Irrota avain (5) aina lukitsemisen jälkeen lukosta (6). Näin
estät avaimen putoamisen ja akun varastamisen pysäköidystä eBike-pyörästä.
Kun haluat irrottaa vakioakun (8), kytke se pois päältä ja
avaa lukko avaimella (5). Käännä akku pois yläpidikkeestä
(7) ja vedä akku ulos alapidikkeestä (9).
Tavaratelineakun asennus ja irrotus (katso kuva B)
Kun haluat asentaa akun, työnnä avain (5) lukkoon (6) ja
avaa lukko.
Asenna tavaratelineakku (2) työntämällä se koskettimet
edellä tavaratelinpidikkeeseen (1) niin, että se lukkiutuu
kuuluvasti paikalleen.
Tarkasta akun tukeva kiinnitys kaikkiin suuntiin. Lukitse akku
aina lukolla (6), koska muuten lukko voi aueta ja akku saattaa
pudota pidikkeestä.
Irrota avain (5) aina lukitsemisen jälkeen lukosta (6). Näin
estät avaimen putoamisen ja akun varastamisen pysäköidystä eBike-pyörästä.
Kun haluat irrottaa tavaratelineakun (2), kytke se pois
päältä ja avaa lukko avaimella (5). Vedä akku irti pidikkeestä
(1).
PowerTube-akun irrotus (katso kuva C)
Kun haluat irrottaa PowerTube-akun (15), avaa lukko
(6) avaimella (5). Akun lukitus aukeaa ja akku putoaa
varmistimen (14) varaan.
❷ Paina varmistinta ylhäältä, lukitus aukeaa kokonaan ja
akku putoaa käteesi. Vedä akku irti rungosta.
Huomautus: erilaisista rakenneratkaisuista johtuen voi olla
mahdollista, että akku täytyy asentaa ja irrottaa toisella tavalla. Lue eBike-valmistajan toimittamat käyttöohjeet.
❶

PowerTube-akun asennus (katso kuva D)
Kun haluat asentaa akun, työnnä avain (5) lukkoon (6) ja
avaa lukko.
❶ Asenna PowerTube-akku (15) työntämällä se koskettimet edellä rungon alapidikkeeseen.
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Käännä akkua ylöspäin, kunnes varmistin (14) pitää
sen paikallaan.
❸ Pidä lukkoa auki avaimella ja työnnä akkua ylöspäin,
kunnes se lukkiutuu kuuluvasti paikalleen. Tarkasta
akun tukeva kiinnitys kaikkiin suuntiin.
❹ Lukitse akku aina lukolla (6), koska muuten lukko voi
aueta ja akku saattaa pudota pidikkeestä.
Irrota avain (5) aina lukitsemisen jälkeen lukosta (6). Näin
estät avaimen putoamisen ja akun varastamisen pysäköidystä eBike-pyörästä.
❷

Käyttö
Käyttöönotto
u

Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, jotka eBikepyörän valmistaja on hyväksynyt. Muiden akkujen
käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
Muita akkuja käytettäessä takuu raukeaa eikä Bosch ota
mitään vastuuta.

Käynnistys ja pysäytys
Akun kytkeminen päälle on yksi mahdollinen tapa eBike-järjestelmän käynnistämiseen. Lue moottoriyksikön ja ajotietokoneen käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tarkasta ennen akun ja eBike-järjestelmän päälle kytkemistä, että lukko (6) on lukittu.
Kytke akku päälle painamalla käynnistyspainiketta (4). Älä
paina painiketta terävillä tai piikkikärkisillä esineillä. Näytön
(3) LED-valot palavat ja ilmoittavat samalla varaustilan.
Huomautus: jos akun kapasiteetista on jäljellä alle 5 %, akun
lataustilan näytössä (3) ei pala yhtään LED-valoa. Voit nähdä
vain ajotietokoneesta, onko eBike-järjestelmä päällä.
Kytke akku pois päältä painamalla uudelleen käynnistyspainiketta (4). Näytön (3) LED-valot sammuvat. Tämän myötä
myös eBike-järjestelmä kytkeytyy pois päältä.
Jos et noin 10 minuuttiin käytä eBike-moottoria (esim. jos
eBike on pysäköity paikalleen) etkä paina ajotietokoneen tai
käyttöyksikön painikkeita, eBike-järjestelmän ja akun toiminta katkaistaan automaattisesti energian säästämiseksi.
Akku on suojattu "Electronic Cell Protection (ECP)" (elektronisella kennojen suojauksella) syväpurkautumisen, ylilatauksen, ylikuumenemisen ja oikosulun estämiseksi. Vaaratilanteessa akku kytkeytyy automaattisesti pois päältä suojakytkennän avulla.
Jos akussa havaitaan vika, lataustilan näytön (3) kaksi
LED-valoa vilkkuvat. Käänny
tässä tapauksessa valtuutetun polkupyöräkauppiaan
puoleen.

Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn
Akun elinikää voi pidentää hyvällä huollolla ja etenkin oikealla säilytyslämpötilalla.
Kuitenkin myös hyvin huolletun akun kapasiteetti vähenee
ikääntymisen myötä.
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Huomattavasti lyhentynyt käyntiaika latauksen jälkeen on
merkki siitä, että akku on elinikänsä lopussa. Akun voi vaihtaa.
Akun lataus ennen varastointia ja sen aikana
Säilytä akkua pidemmän käyttötauon aikana (>3 kk) noin
30–60 % varaustilassa (lataustilan näytön (3) 2–3 LED-valoa palavat).
Tarkista varaustila 6 kuukauden jälkeen. Jos lataustilan näytössä (3) palaa enää vain yksi LED-valo, lataa siinä tapauksessa akku jälleen noin 30–60 % varaustilaan.
Huomautus: vaikka akun lataus purkautuu erittäin hitaasti,
se voi silti vaurioitua ja menettää voimakkaasti varauskykyään, jos sitä säilytetään pitkän aikaa tyhjänä.
Emme suosittele pitämään akkua jatkuvasti kytkettynä latauslaitteeseen.
Säilytysolosuhteet
Säilytä akkua mieluiten kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa.
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä. Esimerkiksi epäedullisissa sääolosuhteissa akku kannattaa irrottaa eBike-pyörästä
ja säilyttää sisävarastossa seuraavaan käyttökertaan asti.
Säilytä eBike-akkuja seuraavasti:
– Savuhälyttimillä varustetuissa tiloissa
– Etäällä tulenaroista tai herkästi syttyvistä esineistä
– Etäällä lämpölähteistä
Säilytä akkuja varastossa, jonka lämpötila on 10 °C ja 20 °C
välillä. Vältä aina alle –10 °C tai yli 60 °C lämpötiloja.
Varmista, ettei korkeinta sallittua säilytyslämpötilaa ylitetä.
Älä jätä akkua kesällä autoon äläkä säilytä sitä suorassa auringonpaisteessa.
Suosittelemme, ettet säilytä varastossa akkua pyörässä.

Menettely vian ilmetessä
Boschin eBike-akkua ei saa avata, ei edes korjausta varten.
Tulipalovaara, koska Boschin eBike-akku saattaa syttyä
esim. oikosulun takia. Tämä riski on olemassa myös myöhemmin, jos kerran avattua Bosch eBike -akkua käytetään
edelleen.
Älä korjaa viallista Bosch eBike -akkua, vaan anna ammattiliikkeen vaihtaa sen tilalle alkuperäinen Bosch eBike -akku.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Akkua ei saa upottaa veteen eikä puhdistaa vesisuihkulla.
Pidä akku puhtaana. Puhdista se varovasti kostealla ja pehmeällä liinalla.
Puhdista akun navat säännöllisin väliajoin ja voitele ne
ohuelti rasvalla.
Jos akku on epäkunnossa, käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen.
u

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
akkuun liittyvissä kysymyksissä.
Bosch eBike Systems
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Merkitse avaimen (5) valmistaja ja numero muistiin.
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen, jos
avain häviää. Ilmoita tällöin avaimen valmistaja ja numero.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.
u

Kuljetus
Jos kuljetat eBike-pyörää auton ulkopuolella esim.
kattotelineellä, irrota ajotietokone ja eBike-akku,
jotta ne eivät vaurioidu.
Akkuihin sovelletaan vaarallisia aineita koskevia määräyksiä.
Yksityiskäyttäjät saavat kuljettaa vaurioitumattomia akkuja
tiekuljetuksena ilman lisätoimenpiteitä.
Ammattimaisessa kuljetuksessa tai kuljetuksessa kolmansien osapuolten toimesta (esim. ilmakuljetus tai huolintaliike) on huomioitava erityiset pakkauksia ja merkintöjä koskevat vaatimukset (esim. ADR-määräykset). Ota tarvittaessa
yhteyttä vaarallisten aineiden asiantuntijaan valmistellessasi
lähetystä.
Lähetä vain sellaiset akut, jotka ovat toimintakykyisiä ja kuoreltaan ehjiä. Käytä kuljetukseen alkuperäistä Bosch-pakkausta. Peitä avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettei se
voi liikkua pakkauksessa. Ilmoita kuljetuspalvelulle, että kyseessä on vaarallisia aineita sisältävä tuote. Noudata myös
mahdollisia muita kansallisia määräyksiä.
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen akun kuljetukseen liittyvissä kysymyksissä. Kauppiaalta voit myös tilata sopivan kuljetuspakkauksen.
u

Hävitys
Toimita akut, lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ympäristöystävälliseen jätteiden kierrätykseen.
Älä heitä akkuja talousjätteisiin!
Peitä hävitettävien akkujen navat eristeteipillä.
Älä koske paljain käsin rikkinäisiin eBike-akkuihin, koska
vuotava elektrolyytti voi ärsyttää ihoa. Säilytä viallisia akkuja
turvallisessa paikassa ulkotiloissa. Peitä navat tarvittaessa ja
ota yhteys jälleenmyyjään. Hän auttaa asianmukaisessa hävityksessä.
Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Toimita käytöstä poistetut akut valtuutetulle polkupyöräkauppiaalle.
Li-Ion:
Noudata kappaleen (katso "Kuljetus",
Sivu Suomi – 5) ohjeita.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
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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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Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet. Turvallisuusja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.
Älä altista latauslaitetta sateelle tai kosteudelle. Sähköiskuvaara, jos latauslaitteen sisään pääsee vettä.
u Lataa vain eBike-pyörille tarkoitettuja Bosch-litiumioniakkuja. Akkujännitteen tulee vastata latauslaitteen
latausjännitettä. Muutoin syntyy tulipalo- ja räjähdysvaara.
u Pidä latauslaite puhtaana. Lika aiheuttaa sähköiskuvaaran.
u Tarkista latauslaite, johto ja pistotulppa ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä latauslaitetta, jos havaitset vaurioita. Älä avaa latauslaitetta . Viallinen latauslaite, johto ja pistotulppa aiheuttavat sähköiskuvaaran.
u Älä käytä latauslaitetta herkästi syttyvällä alustalla
(esimerkiksi paperi, tekstiilit, jne.) tai palonarassa
ympäristössä. Palovaara, koska latauslaite kuumenee latauksen aikana.
u Ole varovainen, jos kosketat latauslaitetta latauksen
aikana. Käytä työkäsineitä. Latauslaite saattaa kuumentua voimakkaasti, etenkin jos ympäristön lämpötila on
korkea.
u Akusta saattaa purkautua höyryä akun vioittuessa tai
epäasianmukaisessa käytössä. Järjestä tehokas ilmanvaihto ja käänny lääkärin puoleen, jos havaitset
ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.
u eBike-akkua ei saa ladata valvomatta.

Määräystenmukainen käyttö
Tässä kuvattujen toimintojen lisäksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehdä muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.
Boschin eBike-latauslaitteet on tarkoitettu vain Boschin
eBike-akkujen lataamiseen, eikä niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin kuvasivujen piirroksiin.
Tämän käyttöoppaan yksittäiset kuvat saattavat erota hieman todellisesta versiosta eBike-pyörän varustuksen mukaan.
(1) Latauslaite
(2) Laiteliitin
(3) Laitepistoke
(4) Latauslaitteen turvallisuusohjeet
(5) Latauspistoke
(6) Latauspistokkeen liitin
(7) Latausliittimen suojus
(8) Tavaratelineakku
(9) Käyttö- ja lataustilanäyttö
(10) Akun virtapainike
(11) Vakioakku

Valvo lapsia laitteen käytön, puhdistuksen ja huollon
aikana. Näin saat varmistettua sen, etteivät lapset leiki latauslaitteen kanssa.
u Lapset ja aikuiset, jotka eivät hallitse latauslaitteen
turvallista käyttöä fyysisten, aistillisten tai henkisten
rajoitteidensa, kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia, eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Muutoin syntyy
virheellisen käytön ja onnettomuuksien vaara.
u Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja
eBike-pyörän käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja
käyttöohjeet ja noudata niitä.
u Latauslaitteen alapuolella on englanninkielinen ohjetarra
(merkitty kuvasivun piirrokseen numerolla (4)), joka antaa seuraavan ohjeen: käytä VAIN BOSCH-litiumioniakkujen kanssa!
u
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Tekniset tiedot
Latauslaite

Standard Charger
(36–4/230)

Tuotekoodi

Compact Charger
(36–2/100-230)

Fast Charger
(36–6/230)

BCS220

BCS230

BCS250

V~

207 … 264

90 … 264

207 … 264

Taajuus

Hz

47 … 63

47 … 63

47 … 63

Akun latausjännite

V=

36

36

36

Latausvirta (maks.)

A

4

2

6 A)

– PowerPack 300, n.

h

2,5

5

2

– PowerPack 400, n.

h

3,5

6,5

2,5

Nimellinen jännite

Latausaika

– PowerPack 500, n.

h

4,5

7,5

3

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Säilytyslämpötila

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Paino n.

kg

0,8

0,6

1,0

IP 40

IP 40

IP 40

Käyttölämpötila

Suojaus

A) Latausvirta rajoitetaan PowerPack 300:n sekä Classic+ Line -akkujen yhteydessä 4 A:n tasolle.
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Käyttö
Käyttöönotto
Latauslaitteen kytkeminen sähköverkkoon
(katso kuva A)
u Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata latauslaitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V-tunnuksella merkittyjä laitteita voidaan käyttää
myös 220 V:n sähköverkoissa.
Kytke verkkojohdon laitepistoke (3) latauslaitteen laiteliittimeen (2).
Kytke verkkojohto (maakohtainen) sähköverkkoon.
Irrotetun akun lataaminen (katso kuva B)
Kytke akku pois päältä ja irrota se eBike-pyörän pidikkeestä.
Lue akun käyttöohjeet ja noudata niitä.
u Aseta akku vain puhtaalle pinnalle. Varo etenkin, ettei
latausliittimeen ja koskettimiin pääse likaa (esim. hiekkaa
tai kuraa).
Kytke latauslaitteen latauspistoke (5) akun liittimeen (6).
Akun lataus pyörässä (katso kuvat C ja D)
Kytke akku pois päältä. Puhdista latausliittimen kansi (7).
Varo etenkin, ettei latausliittimeen ja koskettimiin pääse likaa (esim. hiekkaa tai kuraa). Nosta latausliittimen kansi (7)
ja työnnä latauspistoke (5) latausliittimeen (6).
u Tulipalovaara, koska latauslaite kuumenee latauksen
aikana. Lataa polkupyörässä olevat akut vain kuivassa
tilassa ja paloturvallisessa paikassa. Jos tämä ei ole
mahdollista, ota akku pois pidikkeestään ja lataa se sopivassa paikassa. Lue akun käyttöohjeet ja noudata niitä.
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Kahden pyörässä olevan akun lataus
Jos eBike-pyörässä on kaksi akkua, tällöin molemmat akut
voi ladata avoimen liitännän kautta. Ensin kumpikin akku ladataan peräkkäin noin 80–90 % varaustilaan, ja sen jälkeen
molemmat akut ladataan rinnankytkettynä täyteen (kummankin akun LED-valot vilkkuvat).
Käytön aikana molemmat akut syöttävät virtaa vuorotellen.
Jos irrota akut pidikkeistä, voit ladata jokaisen akun erikseen.
Lataus
Lataus alkaa heti kun yhdistät latauslaitteen akkuun / pyörän
latausliittimeen ja sähköverkkoon.
Huomautus: lataus on mahdollista vain kun eBike-akun lämpötila on sallituissa latauslämpötilan rajoissa.
Huomautus: latauksen aikana moottoriyksikkö on deaktivoitu.
Akun lataus on mahdollista tehdä joko ajotietokoneen kanssa
tai ilman sitä. Ilman ajotietokonetta lataustapahtumaa voidaan seurata akun lataustilan näytön avulla.
Ajotietokoneen ollessa kytkettynä näytössä annetaan tätä
vastaava ilmoitus.
Lataustila ilmoitetaan akun lataustilan näytöllä (9) ja ajotietokoneen palkeilla.
Latauksen aikana akun lataustilan näytön (9) LED-valot palavat. Jokainen palava LED-valo tarkoittaa noin 20 % osuutta
akun latauksesta. Vilkkuva LED-valo ilmaisee parhaillaan tapahtuvaa seuraavan 20 % osuuden latausta.
Kun eBike-akku on ladattu täyteen, LED-valot sammuvat heti
ja ajotietokone kytkeytyy pois päältä. Lataustoimenpide
päättyy. Kun painat eBike-akun käynnistyspainiketta (10),
näet lataustilan 3 sekunnin ajan.
Irrota latauslaite sähköverkosta ja akku latauslaitteesta.

Bosch eBike Systems
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Kun akku irrotetaan latauslaitteesta, akku kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Huomautus: kun olet ladannut akun polkupyörässä, sulje latauksen jälkeen latausliitin (6) huolellisesti kannella (7),
jotta siihen ei pääse likaa tai vettä.

Jos latauslaitetta ei irroteta latauksen jälkeen akusta, silloin
latauslaite kytkeytyy muutaman tunnin kuluttua jälleen
päälle, tarkastaa akun varaustilan ja käynnistää tarvittaessa
jälleen lataamisen.

Vika – syyt ja korjausohjeet
Syy

Korjaustoimenpide
Kaksi akun LED-valoa vilkkuu.
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen.

Akku on viallinen
Kolme akun LED-valoa vilkkuu.
Irrota akku latauslaitteesta siihen asti, kunnes latauslämpötila
on saavutettu.
Akku on liian kuuma tai liian kylmä

Liitä akku uudelleen latauslaitteeseen vasta, kun se on saavuttanut sallitun latauslämpötilan.
Yksikään LED-valo ei vilku (eBike-akun lataustilasta riippuen yksi tai useampi LED-valo palaa jatkuvasti).
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen.

Latauslaite ei lataa.
Lataaminen ei ole mahdollista (akussa ei näy mitään merkkivaloa)
Pistoketta ei ole kytketty kunnolla paikalleen

Tarkasta kaikki pistoliitokset.

Akun koskettimet likaantuneet

Puhdista akun koskettimet varovasti.

Pistorasia, johto tai latauslaite ovat viallisia

Tarkasta sähköverkon jännite, anna polkupyöräkauppiaan tarkastaa latauslaite.

Akku on viallinen

Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen, jos latauslaite menee rikki.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
latauslaitteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Koskee vain EU‑maita:
Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat latauslaitteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Hävitys
Latauslaitteet, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä latauslaitteita talousjätteisiin!
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Drive Units
BDU310 | BDU350 | BDU365

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.
u Älä yritä muuttaa tai varsinkaan lisätä moottorin tehoa tai tehostusta. Tämä saattaa vaarantaa oman ja sivullisten turvallisuuden ja voi olla lisäksi laitonta julkisessa
liikenteessä.
u Älä tee eBike-järjestelmään mitään muutoksia tai kiinnitä siihen muita tuotteita, jotka saattavat lisätä
eBike-järjestelmän suorituskykyä. Muutokset lyhentävät yleensä järjestelmän elinikää ja moottoriyksikkö ja
pyörä saattavat vaurioitua. Lisäksi ostamasi pyörän takuu
saattaa tämän myötä raueta. Järjestelmän epäasianmukainen käsittely vaarantaa sinun ja muiden tiellä liikkuvien
turvallisuuden. Kiellettyjen muutosten takia tapahtuneissa onnettomuuksissa saatat joutua korvausvastuuseen ja tämän myötä voi syntyä jopa rikosoikeudellisia
seuraamuksia.
u Älä avaa moottoriyksikköä. Moottoriyksikön saa korjata vain pätevä ammattiasentaja ja vain alkuperäisiä
varaosia käyttäen. Näin taataan, että moottoriyksikön
käyttöturvallisuus säilyy. Takuu raukeaa, jos moottoriyksikkö avataan ohjeiden vastaisesti.
u Kaikki moottoriyksikköön asennetut osat ja muut
eBike-moottorin osat (esim. ketjuratas, ketjurattaan
kiinnitin, polkimet) saa korvata vain samanlaisilla
osilla tai polkupyörän valmistajan kyseiseen eBikepyörään hyväksymillä osilla. Tällä tavalla estät moottoriyksikön ylikuormituksen ja vaurioitumisen.
u Irrota eBike-pyörän akku, ennen kuin teet eBike-pyörään liittyviä töitä (esim. tarkastus, korjaus, asennus,
huolto, ketjua koskevat työt), kun kuljetat akkua autolla tai lentokoneella tai kun viet akun säilytykseen.
eBike-järjestelmän tahaton aktivoituminen johtaa loukkaantumisvaaraan.
u eBike-järjestelmä voi kytkeytyä päälle, kun työnnät
eBike-pyörää taaksepäin tai poljet polkimia taaksepäin.
u Talutusaputoimintoa saa käyttää vain eBike-pyörän
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyörät
eivät kosketa talutusapua käytettäessä maata.
u Polkimet pyörivät mahdollisesti mukana, kun talutusapu on kytketty päälle. Varmista aktivoidun talutusavun
yhteydessä, että jalkasi ovat riittävän etäällä pyörivistä
polkimista. Loukkaantumisvaara.
Moottorin osat voivat kuumentua jopa yli
60 °C lämpötilaan raskaissa käyttöolosuhteissa, esim. kun ajat hidasta vauhtia ja
kuormitat moottoria koko ajan voimakBosch eBike Systems

u

u

u
u

kaasti, ajat ylämäkiä tai kuljetat suurta kuormaa.
Älä koske ajomatkan jälkeen paljailla käsillä tai jaloilla
moottoriyksikön koteloa. Kotelo voi kuumentua voimakkaasti raskaissa käyttöolosuhteissa, esim. kun ajat hitaasti käyttäen jatkuvasti suurta vääntömomenttia, ajat
ylämäkiä tai kuljetat suurta kuormaa.
Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa Drive Unit -kotelon lämpötilaan:
– ympäristön lämpötila
– ajoreitin profiili (matka/ylämäet)
– ajomatkan kesto
– tehostustasot
– oma ajotapa (poljentateho)
– kokonaispaino (pyöräilijä, eBike, matkatavarat)
– moottoriyksikön suojus
– polkupyörän rungon lämmönjohtavuus
– moottoriyksikön tyyppi ja vaihteiston malli
Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, jotka eBikepyörän valmistaja on hyväksynyt. Muiden akkujen
käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
Muita akkuja käytettäessä takuu raukeaa eikä Bosch ota
mitään vastuuta.
Noudata eBike-pyörien maakohtaisia tyyppihyväksyntä- ja käyttömääräyksiä.
Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja
eBike-pyörän käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja
käyttöohjeet ja noudata niitä.

Tietosuojaohje
Kun eBike-pyörä yhdistetään Boschin DiagnosticTooliin, tällöin välitetään Bosch-moottoriyksikön käyttöön liittyviä tietoja (esim. sähkönkulutus, lämpötila, jne.) Boschin eBike
Systemsille (Robert Bosch GmbH:lle). Lisätietoja saat
Boschin eBike-verkkosivulta www.bosch-ebike.com.
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Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Moottoriyksikkö on tarkoitettu vain eBike-pyörän käyttöön.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
Tässä kuvattujen toimintojen lisäksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehdä muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin kuvasivujen piirroksiin.
(1) Moottoriyksikkö
(2) Nopeusanturi
(3) Nopeusanturin pinnamagneetti
(4) Nopeusanturi (kapea)A)
(5) MagneettiB)
A) Anturimuoto ja asennusasento saattavat poiketa kuvatusta
B) Asennusasento saattaa poiketa kuvatusta

Tämän käyttöoppaan yksittäiset kuvat saattavat erota hieman todellisesta versiosta eBike-pyörän varustuksen mukaan.

Tekniset tiedot
Moottoriyksikkö

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

BDU310

BDU350

BDU365

W

250

250

250

Moottorin vääntömomentti
maks.

Nm

40

50

65

Nimellinen jännite

V=

36

36

36

Käyttölämpötila

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Säilytyslämpötila

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

IP 54

IP 54

IP 54

2,9

3,2

3,2

Tuotekoodi
Jatkuva nimellisteho

Suojaus
Paino n.

kg

Boschin eBike-järjestelmä käyttää FreeRTOS:ia (katso http://www.freertos.org).

Polkupyörän valotA)
Jännite n.B)

V=

12

– Etuvalo

W

17,4

– Takavalo

W

0,6

Maks. teho

A) Riippuu lakimääräyksistä, ei kaikissa maakohtaisissa versioissa mahdollista eBike-akun kautta
B) Huomioi polttimojen vaihdossa, että ne ovat yhteensopivia Boschin eBike-järjestelmän kanssa (tiedustele polkupyöräkauppiaalta) ja vastaavat ilmoitettua jännitettä. Pyörään saa vaihtaa vain saman jännitteisiä lamppuja.
Väärin asennetut lamput voivat rikkoutua!

Asennus
Akun asennus ja irrotus
Lue akun käyttöopas ja noudata siinä annettuja ohjeita, kun
haluat tehdä eBike-pyörässä käytettävän akun asennuksen
tai irrotuksen.

Nopeusanturin tarkastaminen (katso kuva A)
Speedsensor (standard)
Nopeusanturi (2) ja sen pinnamagneetti (3) täytyy asentaa
niin, että pinnamagneetti kulkee nopeusanturin ohi
5−17 mm:n etäisyydellä.
Huomautus: jos nopeusanturin (2) ja pinnamagneetin (3)
keskinäinen väli on liian pieni tai liian suuri, tai jos nopeusanturia (2) ei ole kytketty oikein, tällöin nopeusmittari ei toimi
0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

ja eBike-moottori käy hätäkäyttöohjelmalla.
Avaa tässä tapauksessa pinnamagneetin (3) ruuvi ja kiinnitä
pinnamagneetti pinnaan niin, että magneetti kulkee oikealla
etäisyydellä nopeusanturin merkinnän ohi. Jos nopeusmittari ei näytä tämänkään jälkeen nopeutta, käänny siinä tapauksessa valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen.
Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) ja sen magneetti (5) on asennettu
tehtaalla niin, että magneetti kulkee nopeusanturin ohi vähintään 2 mm:n ja korkeintaan 8 mm:n etäisyydellä.
Asianmukaista magneetin ja anturin välistä etäisyyttä on
noudatettava, jos pyörään tehdään rakenteellisia muutoksia
(katso kuva A).
Huomautus: varo, ettet vahingoita anturia tai sen pidikettä,
kun asennat tai irrotat takapyörän.

Bosch eBike Systems
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Käyttö

myös mahdollista, että valittavissa on tässä esitettyä vähemmän tehostustasoja.

Käyttöönotto

Käytettävissä on korkeintaan seuraavat tehostustasot:
– OFF: moottorin tehostus on kytketty pois päältä, eBikepyörällä voi ajaa normaalin polkupyörän tapaan pelkästään poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tässä
tehostustasossa.
– ECO: sähköä säästävä tehostus tarpeen mukaan, pitkälle
toimintasäteelle
– TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille
– SPORT/eMTB:
SPORT: voimakas tehostus, mäkisten reittien urheilulliseen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen
eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urheilullinen kiihdytys, entistä parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on käytettävissä vain
moottoriyksiköiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
ja BDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
päivittämisen.)
– TURBO: suurin tehostus myös nopeaan poljentaan, urheilulliseen ajoon
Käytettävä moottoriteho näytetään ajotietokoneen näytöllä.
Suurin mahdollinen moottoriteho riippuu valitusta tehostustasosta.

Vaatimukset
eBike-järjestelmän voi aktivoida vain, kun seuraavat vaatimukset on täytetty:
– Riittävästi ladattu akku on asennettu paikalleen (katso
akun käyttöohjeet).
– Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen (katso ajotietokoneen käyttöohjeet).
– Nopeusanturi on kytketty oikein paikalleen (katso "Nopeusanturin tarkastaminen (katso kuva A)",
Sivu Suomi – 2).
eBike-järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen
Voit käynnistää eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– eBike-järjestelmä aktivoituu automaattisesti, jos ajotietokone on jo päällä asentaessasi sen pidikkeeseen.
– Kun ajotietokone ja eBike-akku on asennettu paikoilleen,
paina lyhyesti ajotietokoneen käynnistyspainiketta.
– Kun ajotietokone on asennettu paikalleen, paina eBikeakun käynnistyspainiketta (tiettyjen valmistajien polkupyörissä on mahdollista, ettei akun käynnistyspainikkeeseen voi päästä käsiksi; katso akun käyttöohjeet).
Moottori aktivoituu heti kun käytät polkimia (paitsi talutusaputoiminnossa, Talutusavun kytkeminen päälle ja pois).
Moottoriteho määräytyy ajotietokoneeseen säädetystä tehostustasosta.
Heti kun lopetat normaalikäytössä polkemisen, tai heti kun
vauhti kasvaa 25 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla tehostus kytkeytyy pois päältä. Moottori kytkeytyy automaattisesti
uudelleen päälle heti kun alat polkea polkimilla ja nopeus on
alle 25 km/h.
Voit sammuttaa eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Paina ajotietokoneen käynnistyspainiketta.
– Kytke eBike-akku pois päältä akun käynnistyspainikkeella
(joidenkin valmistajien pyörissä on mahdollista, ettei
akun käynnistyspainikkeeseen päästä käsiksi; katso polkupyörän valmistajan toimittama käyttöohjekirja).
– Ota ajotietokone pois pidikkeestä.
Jos et n. 10 minuuttiin liikuta eBike-pyörää ja paina ajotietokoneen painikkeita, eBike-järjestelmä sammuu automaattisesti sähkön säästämiseksi.

eShift (valinnainen)
eShift yhdistää elektroniset vaihteistojärjestelmät eBike-järjestelmään. Valmistaja on kytkenyt eShift-osat sähköisesti
moottoriyksikköön. Elektronisten vaihteistojärjestelmien
käyttö on kuvattu erillisessä käyttöoppaassa.

Tehostustason asetus
Voit säätää ajotietokoneen avulla, kunka voimakkaasti eBikemoottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voidaan muuttaa milloin tahansa, myös ajon aikana.
Huomautus: eräissä versioissa on mahdollista, että tehostustaso on säädetty kiinteään arvoon, jota ei voi muuttaa. On
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TehostuskerroinA)

Tehostustaso
Active Line
(BDU310)

Active Line Plus
(BDU350)

Performance Line
(BDU365)

ECO

40 %

40 %

55 %

TOUR

100 %

100 %

120 %

SPORT/eMTB

150 %

180 %

200 % / dynaaminenB)

TURBO

250 %

270 %

300 %

A) Tehostuskerroin voi joissakin versioissa poiketa tästä.
B) Dynaaminen/progressiivinen tehostusporras TOUR- ja TURBO-tilan välillä

Talutusavun kytkeminen päälle ja pois
Talutusapu helpottaa eBike-pyörän taluttamista. Nopeus
riippuu tätä toimintoa käytettäessä valitusta vaihteesta ja on
enimmillään 6 km/h. Mitä pienempi valittu vaihde, sitä pienempi talutusaputoiminnon nopeus (täydellä teholla).
u Talutusaputoimintoa saa käyttää vain eBike-pyörän
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyörät
eivät kosketa talutusapua käytettäessä maata.
Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen
WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jälkeen 3 sekunnin sisällä painiketta + ja pidä sitä painettuna. eBike-pyörän moottori käynnistyy.
Huomautus: talutusapua ei voi käyttää tehostustasolla OFF.
Talutusapu kytkeytyy välittömästi pois päältä seuraavissa
tilanteissa:
– vapautat painikkeen +,
– eBike-pyörän vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
törmäyksen takia),
– nopeus on yli 6 km/h.
Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista määräyksistä. Siksi se saattaa poiketa yllä olevasta kuvauksesta tai se
voi olla kytketty pois toiminnasta.

Polkupyörän valojen päälle‑/poiskytkentä
Mallissa, jossa ajovalot saavat sähkövirran eBike-järjestelmän kautta, etuvalo ja takavalo voidaan kytkeä ajotietokoneen välityksellä samanaikaisesti päälle tai pois.
Tarkasta polkupyörän valojen kunnollinen toiminta ennen jokaista ajokertaa.

Ohjeita eBike-järjestelmän kanssa
pyöräilyyn
Koska eBike-moottori toimii?
eBike-moottori tehostaa poljentaa, kun käytät polkimia. Polkematta tehostus ei toimi. Moottorin teho riippuu aina siitä
voimasta, jolla poljet.
Kun poljet pienellä voimalla, tehostus on pienempi kuin suurella voimalla polkiessasi. Tämä pätee riippumatta tehostustasosta.
eBike-moottori sammuu automaattisesti, kun nopeus ylittää
25 km/h tason. Jos nopeus laskee alle 25 km/h tasolle,
moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen.
0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

Poikkeuksen muodostaa talutusaputoiminto, jossa eBikepyörää voi taluttaa alhaisella nopeudella polkimia polkematta. Polkimet saattavat pyöriä talutusapua käytettäessä.
Voit käyttää eBike-pyörää koska tahansa myös ilman tehostusta normaalin polkupyörän tapaan, kun kytket eBike-järjestelmän pois päältä tai säädät tehostustason OFF-asentoon.
Sama koskee tilannetta, jolloin akku on tyhjä.

eBike-järjestelmän ja vaihteiston yhteistoiminta
Myös eBike-moottorin yhteydessä vaihteistoa kannattaa
käyttää samalla tavalla kuin normaalissa polkupyörässä (noudata tässä yhteydessä eBike-pyörän käyttöohjeita).
Vaihteiston tyypistä riippumatta on suositeltavaa keskeyttää
polkeminen hetkeksi vaihtamisen ajaksi. Tällöin vaihtaminen
on helpompaa ja voimansiirron kuluminen vähenee.
Kun käytät aina sopivaa vaihdetta, voit ajaa nopeammin ja pidemmälle samalla poljentavoimalla.

Ensikäyttö
Suosittelemme tekemään eBike-pyörän ensikäytön yleisten
teiden ulkopuolella.
Kokeile erilaisia tehostustasoja. Aloita matalimmasta tehostustasosta. Kun olet oppinut kunnolla eBike-pyörän käytön,
voit ajaa sen kanssa normaalin polkupyörän tapaan tieliikenteessä.
Testaa eBike-pyörän toimintasäde erilaisissa olosuhteissa,
ennen kuin lähdet pitkille ja vaativille ajoretkille.

Toimintasäteeseen vaikuttavat tekijät
Toimintasäteeseen vaikuttavat monet eri tekijät, esimerkiksi:
– tehostustaso,
– nopeus,
– vaihteiden valinta,
– rengasmalli ja rengaspaineet,
– akun ikä ja kunto,
– reitin profiili (nousut) ja laatu (tien päällyste),
– vastatuuli ja ympäristön lämpötila,
– eBike-pyörän, pyöräilijän ja matkatavaroiden paino.

Bosch eBike Systems
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Siksi toimintasäteen tarkka määritys etukäteen ja ajon aikana ei ole mahdollista. Huomioi kuitenkin seuraavat yleisohjeet:
– eBike-pyörän samalla tehostustasolla: mitä vähemmällä
voimalla sinun pitää polkea tietyn nopeuden ylläpitämiseksi (esim. vaihteiston optimaalisen käytön avulla), sitä
vähemmän sähköä eBike-moottori kuluttaa ja sitä pidemmälle pääset yhdellä akkulatauksella.
– Mitä korkeampi tehostustaso muuten samoilla olosuhteilla, sitä lyhempi toimintasäde.

tetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Toimita käytöstä poistetut Boschin eBike-osat valtuutetulle
polkupyöräkauppiaalle.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

eBike-pyörän asianmukainen huolto
Noudata eBike-osille ilmoitettuja käyttö- ja säilytyslämpötiloja. Älä altista moottoriyksikköä, ajotietokonetta ja akkua
erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille (esim. voimakkaalle
auringonpaisteelle ilman tehokasta tuuletusta). Erittäin kylmät ja kuumat lämpötilat voivat vaurioittaa osia (varsinkin
akkua).
Teetä eBike-järjestelmän tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa (esim. mekaniikka, järjestelmäohjelmiston versio).
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Huomioi polttimojen vaihdossa, että ne ovat yhteensopivia
Boschin eBike-järjestelmän kanssa (tiedustele polkupyöräkauppiaalta) ja vastaavat ilmoitettua jännitettä. Pyörään saa
vaihtaa vain saman jännitteisiä polttimoita.
Järjestelmän osia ja moottoriyksikköä ei saa upottaa veteen
eikä puhdistaa painepesurilla.
Teetä eBike-järjestelmän tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa (esim. mekaniikka, järjestelmäohjelmiston versio).
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
eBike-järjestelmää ja sen osia liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Hävitys
Moottoriyksikkö, ajotietokone, käyttöyksikkö,
akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ympäristöä säästävää uusiokäyttöön.
Älä heitä eBike-pyörää tai sen osia talousjätteisiin!
Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käy-
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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.
u Älä yritä muuttaa tai varsinkaan lisätä moottorin tehoa tai tehostusta. Tämä saattaa vaarantaa oman ja sivullisten turvallisuuden ja voi olla lisäksi laitonta julkisessa
liikenteessä.
u Älä tee eBike-järjestelmään mitään muutoksia tai kiinnitä siihen muita tuotteita, jotka saattavat lisätä
eBike-järjestelmän suorituskykyä. Muutokset lyhentävät yleensä järjestelmän elinikää ja moottoriyksikkö ja
pyörä saattavat vaurioitua. Lisäksi ostamasi pyörän takuu
saattaa tämän myötä raueta. Järjestelmän epäasianmukainen käsittely vaarantaa sinun ja muiden tiellä liikkuvien
turvallisuuden. Kiellettyjen muutosten takia tapahtuneissa onnettomuuksissa saatat joutua korvausvastuuseen ja tämän myötä voi syntyä jopa rikosoikeudellisia
seuraamuksia.
u Älä avaa moottoriyksikköä. Moottoriyksikön saa korjata vain pätevä ammattiasentaja ja vain alkuperäisiä
varaosia käyttäen. Näin taataan, että moottoriyksikön
käyttöturvallisuus säilyy. Takuu raukeaa, jos moottoriyksikkö avataan ohjeiden vastaisesti.
u Kaikki moottoriyksikköön asennetut osat ja muut
eBike-moottorin osat (esim. ketjuratas, ketjurattaan
kiinnitin, polkimet) saa korvata vain samanlaisilla
osilla tai polkupyörän valmistajan kyseiseen eBikepyörään hyväksymillä osilla. Tällä tavalla estät moottoriyksikön ylikuormituksen ja vaurioitumisen.
u Irrota eBike-pyörän akku, ennen kuin teet eBike-pyörään liittyviä töitä (esim. tarkastus, korjaus, asennus,
huolto, ketjua koskevat työt), kun kuljetat akkua autolla tai lentokoneella tai kun viet akun säilytykseen.
eBike-järjestelmän tahaton aktivoituminen johtaa loukkaantumisvaaraan.
u Talutusaputoimintoa saa käyttää vain eBike-pyörän
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyörät
eivät kosketa talutusapua käytettäessä maata.
u Polkimet pyörivät mahdollisesti mukana, kun talutusapu on kytketty päälle. Varmista aktivoidun talutusavun
yhteydessä, että jalkasi ovat riittävän etäällä pyörivistä
polkimista. Loukkaantumisvaara.
Moottorin osat voivat kuumentua jopa yli
60 °C lämpötilaan raskaissa käyttöolosuhteissa, esim. kun ajat hidasta vauhtia ja
kuormitat moottoria koko ajan voimakkaasti, ajat ylämäkiä tai kuljetat suurta kuormaa.

Bosch eBike Systems

Älä koske ajomatkan jälkeen paljailla käsillä tai jaloilla
moottoriyksikön koteloa. Kotelo voi kuumentua voimakkaasti raskaissa käyttöolosuhteissa, esim. kun ajat hitaasti käyttäen jatkuvasti suurta vääntömomenttia, ajat
ylämäkiä tai kuljetat suurta kuormaa.
Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa Drive Unit -kotelon lämpötilaan:
– ympäristön lämpötila
– ajoreitin profiili (matka/ylämäet)
– ajomatkan kesto
– tehostustasot
– oma ajotapa (poljentateho)
– kokonaispaino (pyöräilijä, eBike, matkatavarat)
– moottoriyksikön suojus
– polkupyörän rungon lämmönjohtavuus
– moottoriyksikön tyyppi ja vaihteiston malli
u Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, jotka eBikepyörän valmistaja on hyväksynyt. Muiden akkujen
käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
Muita akkuja käytettäessä takuu raukeaa eikä Bosch ota
mitään vastuuta.
u Noudata eBike-pyörien maakohtaisia tyyppihyväksyntä- ja käyttömääräyksiä.
u Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja
eBike-pyörän käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja
käyttöohjeet ja noudata niitä.
u

Tietosuojaohje
Kun eBike-pyörä yhdistetään Boschin DiagnosticTooliin, tällöin välitetään Bosch-moottoriyksikön käyttöön liittyviä tietoja (esim. sähkönkulutus, lämpötila, jne.) Boschin eBike
Systemsille (Robert Bosch GmbH:lle). Lisätietoja saat
Boschin eBike-verkkosivulta www.bosch-ebike.com.
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Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Moottoriyksikkö on tarkoitettu vain eBike-pyörän käyttöön.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
Tässä kuvattujen toimintojen lisäksi ohjelmistoon saatetaan
koska tahansa tehdä muutoksia virheiden poistamiseksi ja
toimintojen muuttamiseksi.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin kuvasivujen piirroksiin.
(1) Moottoriyksikkö
(2) Nopeusanturi
(3) Nopeusanturin pinnamagneetti
(4) Nopeusanturi (kapea)A)
(5) MagneettiB)
A) Anturimuoto ja asennusasento saattavat poiketa kuvatusta
B) Asennusasento saattaa poiketa kuvatusta

Tämän käyttöoppaan yksittäiset kuvat saattavat erota hieman todellisesta versiosta eBike-pyörän varustuksen mukaan.

Tekniset tiedot
Moottoriyksikkö

Drive Unit
Performance Line CX/
Cargo Line

Drive Unit
Performance Line Speed/
Cargo Line Speed

BDU450 CX

BDU490P

Tuotekoodi
Jatkuva nimellisteho

W

250

250

Moottorin vääntömomentti maks.

Nm

85

75/85A)

Nimellinen jännite

V=

36

36

Käyttölämpötila

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

Säilytyslämpötila

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

IP 54

IP 54

3

3

Suojaus
Paino n.

kg

A) Polkupyörän valmistajan määrittämä
Boschin eBike-järjestelmä käyttää FreeRTOS:ia (katso http://www.freertos.org).

Polkupyörän valotA)
Jännite n.B)

V=

12

– Etuvalo

W

17,4

– Takavalo

W

0,6

Maks. teho

A) Riippuu lakimääräyksistä, ei kaikissa maakohtaisissa versioissa mahdollista eBike-akun kautta
B) Huomioi polttimojen vaihdossa, että ne ovat yhteensopivia Boschin eBike-järjestelmän kanssa (tiedustele polkupyöräkauppiaalta) ja vastaavat ilmoitettua jännitettä. Pyörään saa vaihtaa vain saman jännitteisiä lamppuja.
Väärin asennetut lamput voivat rikkoutua!

Nopeusanturin tarkastaminen (katso kuva A)

Huomautus: jos nopeusanturin (2) ja pinnamagneetin (3)
keskinäinen väli on liian pieni tai liian suuri, tai jos nopeusanturia (2) ei ole kytketty oikein, tällöin nopeusmittari ei toimi
ja eBike-moottori käy hätäkäyttöohjelmalla.
Avaa tässä tapauksessa pinnamagneetin (3) ruuvi ja kiinnitä
pinnamagneetti pinnaan niin, että magneetti kulkee oikealla
etäisyydellä nopeusanturin merkinnän ohi. Jos nopeusmittari ei näytä tämänkään jälkeen nopeutta, käänny siinä tapauksessa valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen.

Speedsensor (standard)
Nopeusanturi (2) ja sen pinnamagneetti (3) täytyy asentaa
niin, että pinnamagneetti kulkee nopeusanturin ohi
5−17 mm:n etäisyydellä.

Speedsensor (slim)
Speedsensor (slim) (4) ja sen magneetti (5) on asennettu
tehtaalla niin, että magneetti kulkee nopeusanturin ohi vähintään 2 mm:n ja korkeintaan 8 mm:n etäisyydellä.

Asennus
Akun asennus ja irrotus
Lue akun käyttöopas ja noudata siinä annettuja ohjeita, kun
haluat tehdä eBike-pyörässä käytettävän akun asennuksen
tai irrotuksen.
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Käyttö

– Kytke eBike-akku pois päältä akun käynnistyspainikkeella
(joidenkin valmistajien pyörissä on mahdollista, ettei
akun käynnistyspainikkeeseen päästä käsiksi; katso polkupyörän valmistajan toimittama käyttöohjekirja).
– Ota ajotietokone pois pidikkeestä.
Jos et n. 10 minuuttiin liikuta eBike-pyörää ja paina ajotietokoneen painikkeita, eBike-järjestelmä sammuu automaattisesti sähkön säästämiseksi.

Käyttöönotto

eShift (valinnainen)

Vaatimukset

eShift yhdistää elektroniset vaihteistojärjestelmät eBike-järjestelmään. Valmistaja on kytkenyt eShift-osat sähköisesti
moottoriyksikköön. Elektronisten vaihteistojärjestelmien
käyttö on kuvattu erillisessä käyttöoppaassa.

Asianmukaista magneetin ja anturin välistä etäisyyttä on
noudatettava, jos pyörään tehdään rakenteellisia muutoksia
(katso kuva A).
Huomautus: varo, ettet vahingoita anturia tai sen pidikettä,
kun asennat tai irrotat takapyörän.

eBike-järjestelmän voi aktivoida vain, kun seuraavat vaatimukset on täytetty:
– Riittävästi ladattu akku on asennettu paikalleen (katso
akun käyttöohjeet).
– Ajotietokone on asennettu oikein pidikkeeseen (katso ajotietokoneen käyttöohjeet).
– Nopeusanturi on kytketty oikein paikalleen (katso "Nopeusanturin tarkastaminen (katso kuva A)",
Sivu Suomi – 2).
eBike-järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen
Voit käynnistää eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– eBike-järjestelmä aktivoituu automaattisesti, jos ajotietokone on jo päällä asentaessasi sen pidikkeeseen.
– Kun ajotietokone ja eBike-akku on asennettu paikoilleen,
paina lyhyesti ajotietokoneen käynnistyspainiketta.
– Kun ajotietokone on asennettu paikalleen, paina eBikeakun käynnistyspainiketta (tiettyjen valmistajien polkupyörissä on mahdollista, ettei akun käynnistyspainikkeeseen voi päästä käsiksi; katso akun käyttöohjeet).
Moottori aktivoituu heti kun käytät polkimia (paitsi talutusaputoiminnossa, Talutusavun kytkeminen päälle ja pois).
Moottoriteho määräytyy ajotietokoneeseen säädetystä tehostustasosta.
Heti kun lopetat normaalikäytössä polkemisen, tai heti kun
vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla tehostus kytkeytyy pois päältä. Moottori kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle heti kun alat polkea polkimilla ja nopeus on alle 25/45 km/h.
Voit sammuttaa eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Paina ajotietokoneen käynnistyspainiketta.

Tehostustason asetus
Voit säätää ajotietokoneen avulla, kunka voimakkaasti eBikemoottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voidaan muuttaa milloin tahansa, myös ajon aikana.
Huomautus: eräissä versioissa on mahdollista, että tehostustaso on säädetty kiinteään arvoon, jota ei voi muuttaa. On
myös mahdollista, että valittavissa on tässä esitettyä vähemmän tehostustasoja.
Käytettävissä on korkeintaan seuraavat tehostustasot:
– OFF: moottorin tehostus on kytketty pois päältä, eBikepyörällä voi ajaa normaalin polkupyörän tapaan pelkästään poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida tässä
tehostustasossa.
– ECO: sähköä säästävä tehostus tarpeen mukaan, pitkälle
toimintasäteelle
– TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille
– SPORT/eMTB:
SPORT: voimakas tehostus, mäkisten reittien urheilulliseen ajamiseen ja kaupunkiliikenteeseen
eMTB: optimaalinen tehostus kaikissa maastoissa, urheilullinen kiihdytys, entistä parempi dynamiikka, paras
mahdollinen suorituskyky (eMTB on käytettävissä vain
moottoriyksiköiden BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX
ja BDU480 CX kanssa. Vaatii mahdollisesti ohjelmiston
päivittämisen.)
– TURBO: suurin tehostus myös nopeaan poljentaan, urheilulliseen ajoon
Käytettävä moottoriteho näytetään ajotietokoneen näytöllä.
Suurin mahdollinen moottoriteho riippuu valitusta tehostustasosta.
Tehostuskerroin A)

Tehostustaso
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) Tehostuskerroin voi joissakin versioissa poiketa tästä.
B) Maks. arvo
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Talutusavun kytkeminen päälle ja pois
Talutusapu helpottaa eBike-pyörän taluttamista. Nopeus
riippuu tätä toimintoa käytettäessä valitusta vaihteesta ja on
enimmillään 6 km/h. Mitä pienempi valittu vaihde, sitä pienempi talutusaputoiminnon nopeus (täydellä teholla).
u Talutusaputoimintoa saa käyttää vain eBike-pyörän
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyörät
eivät kosketa talutusapua käytettäessä maata.
Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen
WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jälkeen 3 sekunnin sisällä painiketta + ja pidä sitä painettuna. eBike-pyörän moottori käynnistyy.
Huomautus: talutusapua ei voi käyttää tehostustasolla OFF.
Talutusapu kytkeytyy välittömästi pois päältä seuraavissa
tilanteissa:
– vapautat painikkeen +,
– eBike-pyörän vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
törmäyksen takia),
– nopeus on yli 6 km/h.
Talutusavun toimintatapa riippuu maakohtaisista määräyksistä. Siksi se saattaa poiketa yllä olevasta kuvauksesta tai se
voi olla kytketty pois toiminnasta.

Polkupyörän valojen päälle‑/poiskytkentä
Mallissa, jossa ajovalot saavat sähkövirran eBike-järjestelmän kautta, etuvalo ja takavalo voidaan kytkeä ajotietokoneen välityksellä samanaikaisesti päälle tai pois.
Tarkasta polkupyörän valojen kunnollinen toiminta ennen jokaista ajokertaa.

Ohjeita eBike-järjestelmän kanssa
pyöräilyyn
Koska eBike-moottori toimii?
eBike-moottori tehostaa poljentaa, kun käytät polkimia. Polkematta tehostus ei toimi. Moottorin teho riippuu aina siitä
voimasta, jolla poljet.
Kun poljet pienellä voimalla, tehostus on pienempi kuin suurella voimalla polkiessasi. Tämä pätee riippumatta tehostustasosta.
eBike-moottori sammuu automaattisesti, kun nopeus ylittää
25/45 km/h tason. Jos nopeus laskee alle 25/45 km/h tasolle, moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Poikkeuksen muodostaa talutusaputoiminto, jossa eBikepyörää voi taluttaa alhaisella nopeudella polkimia polkematta. Polkimet saattavat pyöriä talutusapua käytettäessä.
Voit käyttää eBike-pyörää koska tahansa myös ilman tehostusta normaalin polkupyörän tapaan, kun kytket eBike-järjestelmän pois päältä tai säädät tehostustason OFF-asentoon.
Sama koskee tilannetta, jolloin akku on tyhjä.

eBike-järjestelmän ja vaihteiston yhteistoiminta
Myös eBike-moottorin yhteydessä vaihteistoa kannattaa
käyttää samalla tavalla kuin normaalissa polkupyörässä (noudata tässä yhteydessä eBike-pyörän käyttöohjeita).
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Vaihteiston tyypistä riippumatta on suositeltavaa keskeyttää
polkeminen hetkeksi vaihtamisen ajaksi. Tällöin vaihtaminen
on helpompaa ja voimansiirron kuluminen vähenee.
Kun käytät aina sopivaa vaihdetta, voit ajaa nopeammin ja pidemmälle samalla poljentavoimalla.

Ensikäyttö
Suosittelemme tekemään eBike-pyörän ensikäytön yleisten
teiden ulkopuolella.
Kokeile erilaisia tehostustasoja. Aloita matalimmasta tehostustasosta. Kun olet oppinut kunnolla eBike-pyörän käytön,
voit ajaa sen kanssa normaalin polkupyörän tapaan tieliikenteessä.
Testaa eBike-pyörän toimintasäde erilaisissa olosuhteissa,
ennen kuin lähdet pitkille ja vaativille ajoretkille.

Toimintasäteeseen vaikuttavat tekijät
Toimintasäteeseen vaikuttavat monet eri tekijät, esimerkiksi:
– tehostustaso,
– nopeus,
– vaihteiden valinta,
– rengasmalli ja rengaspaineet,
– akun ikä ja kunto,
– reitin profiili (nousut) ja laatu (tien päällyste),
– vastatuuli ja ympäristön lämpötila,
– eBike-pyörän, pyöräilijän ja matkatavaroiden paino.
Siksi toimintasäteen tarkka määritys etukäteen ja ajon aikana ei ole mahdollista. Huomioi kuitenkin seuraavat yleisohjeet:
– eBike-pyörän samalla tehostustasolla: mitä vähemmällä
voimalla sinun pitää polkea tietyn nopeuden ylläpitämiseksi (esim. vaihteiston optimaalisen käytön avulla), sitä
vähemmän sähköä eBike-moottori kuluttaa ja sitä pidemmälle pääset yhdellä akkulatauksella.
– Mitä korkeampi tehostustaso muuten samoilla olosuhteilla, sitä lyhempi toimintasäde.

eBike-pyörän asianmukainen huolto
Noudata eBike-osille ilmoitettuja käyttö- ja säilytyslämpötiloja. Älä altista moottoriyksikköä, ajotietokonetta ja akkua
erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille (esim. voimakkaalle
auringonpaisteelle ilman tehokasta tuuletusta). Erittäin kylmät ja kuumat lämpötilat voivat vaurioittaa osia (varsinkin
akkua).
Teetä eBike-järjestelmän tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa (esim. mekaniikka, järjestelmäohjelmiston versio).
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Huomioi polttimojen vaihdossa, että ne ovat yhteensopivia
Boschin eBike-järjestelmän kanssa (tiedustele polkupyöräkauppiaalta) ja vastaavat ilmoitettua jännitettä. Pyörään saa
vaihtaa vain saman jännitteisiä polttimoita.
Bosch eBike Systems

Suomi – 5
Järjestelmän osia ja moottoriyksikköä ei saa upottaa veteen
eikä puhdistaa painepesurilla.
Teetä eBike-järjestelmän tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa (esim. mekaniikka, järjestelmäohjelmiston versio).
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
eBike-järjestelmää ja sen osia liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.

Hävitys
Moottoriyksikkö, ajotietokone, käyttöyksikkö,
akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ympäristöä säästävää uusiokäyttöön.
Älä heitä eBike-pyörää tai sen osia talousjätteisiin!
Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Toimita käytöstä poistetut Boschin eBike-osat valtuutetulle
polkupyöräkauppiaalle.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
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GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Germany
www.ghost-bikes.com

