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Instrucţiuni privind siguranţa
Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de
siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi
indicaţiilor de siguranţă poate provoca
electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.
Păstraţi în condiţii optime toate instrucţiunile şi
indicaţiile privind siguranţa în vederea consultării
ulterioare a acestora.
În aceste instrucţiuni de utilizare, termenul acumulatori se
referă la toţi acumulatorii originali Bosch pentru eBike.
u Nu vă lăsaţi distras de afişajul computerului de bord.
Dacă nu vă concentraţi exclusiv asupra traficului rutier,
riscaţi să fiţi implicaţi într-un accident. Dacă vreţi să
introduceţi date în computerul dumneavoastră de bord în
afara funcţiilor de asistenţă configurate pe acesta, opriţi
vehiculul şi introduceţi datele respective.
u Nu folosiţi computerul de bord pe post de mâner. Dacă
ridicaţi e-Bike-ul ţinându-l de computerul de bord; în caz
contrar, acesta din urmă ar putea suferi deteriorări
iremediabile.
u Citiţi şi respectaţi atât instrucţiunile şi indicaţiile
privind siguranţa din instrucţiunile de utilizare a
sistemului eBike, cât şi instrucţiunile de utilizare ale
eBike-ului.

Descrierea produsului şi a
performanţelor acestuia
Utilizarea conform destinaţiei
Computerul de bord Intuvia este prevăzut pentru
comandarea unui sistem eBike Bosch şi pentru afişarea
datelor călătoriei.
Suplimentar faţă de funcţiile prezentate aici, ar putea fi
întotdeauna necesară implementarea de modificări ale
software-ului în vederea remedierii erorilor şi pentru
modificările funcţiilor.

Componentele ilustrate
Numerotarea componentelor ilustrate corespunde schiţelor
de pe paginile grafice de la începutul acestor instrucţiuni.
Toate schiţele componentelor de bicicletă, cu excepţia
unităţii de acţionare, computerului de bord, inclusiv unitatea
de comandă, senzorul de viteză şi suporturile aferente, sunt
schematice şi pot să difere faţă de cele ale eBike-ului
dumneavoastră.
(1) Tastă funcţie de afişare i
(2) Tastă lumini de rulare
(3) Computer de bord
(4) Suport computer de bord
(5) Tasta de pornire/oprire a computerului de bord
(6) Tastă de resetare RESET
(7) Port USB
(8) Capac de protecţie port USB
Bosch eBike Systems

(9) Unitate de comandă
(10) Tastă funcţie de afişare i de la unitatea de comandă
(11) Tastă de reducere/derulare în jos a nivelului de
asistenţă –
(12) Tastă de creştere /derulare în sus a nivelului de
asistenţă +
(13) Tastă de asistenţă la pedalare WALK
(14) Blocare computer de bord
(15) Şurub de blocare computer de bord
Cablu de încărcare USB (Micro A – Micro B)A)
A) nu este prezentat în imagine, disponibil ca accesoriu

Elemente afişaj computer de bord
Indicator asistenţă unitate de propulsie
Indicator nivel de asistenţă
Indicator iluminare
Afişaj textual
Afişaj valori
Afişaj tahometru
Recomandare de schimbare a vitezelor: treaptă
superioară
(h) Recomandare de schimbare a vitezelor: treaptă
inferioară
(i) Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

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

Date tehnice
Computer de bord

Intuvia

Cod produs

BUI255

Curent maxim de
încărcare port USB
Tensiune de încărcare
port USB

mA

500

V

5

Cablu de încărcare USB A)

1 270 016 360

Temperatură de
funcţionare

°C

–5 ... +40

Temperatură de
depozitare

°C

+10 ... +40

Temperatură de încărcare

°C

0 ... +40

Acumulator litiu-ion intern

V
mAh

3,7
230

Tip de protecţie B)

Greutate, aproximativă

IP 54 (protecţie împotriva
prafului şi a stropilor de
apă)
kg

0,15

A) nu este inclus în pachetul de livrare standard
B) cu capacul USB închis
Sistemul eBike Bosch foloseşte FreeRTOS
(consultaţi http://www.freertos.org).

1 270 020 XBI | (11.03.2020)

Română – 2

Montare
Montarea şi demontarea acumulatorului
Pentru introducerea şi extragerea acumulatorului din eBike,
citiţi şi respectaţi instrucţiunile de utilizare a acumulatorului.

Montarea şi demontarea computerului de bord
(consultaţi imaginea A)
Pentru a monta computerul de bord (3), apăsaţi-l în suportul
(4).
Pentru extragerea computerului de bord (3), apăsaţi pe
dispozitivul de blocare (14) şi împingeţi computerul de bord
spre înainte pentru a-l scoate din suport (4).
u Atunci când garaţi eBike-ul, scoateţi computerul de
bord din acesta.
Blocarea antiefracţie a computerului de bord în suport este
de asemenea posibilă. Pentru aceasta, demontaţi suportul
(4) de la ghidon. Introduceţi computerul de bord în suport.
Înşurubaţi şurubul de blocare (15) (filet M3, lungime de
8 mm) de jos în sus, în gaura filetată prevăzută în acest scop
a suportului. Montaţi la loc suportul pe ghidon.
Observaţie: Şurubul de blocare nu reprezintă o protecţie
antifurt.

Funcţionare
Condiţii necesare
Sistemul eBike poate fi activat numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii necesare:
– Este introdus un acumulator încărcat suficient (consultaţi
instrucţiunile de utilizare a acumulatorului).
– Computerul de bord este fixat corect în suport (vezi
„Montarea şi demontarea computerului de bord
(consultaţi imaginea A)“, Pagina Română – 2).
– Senzorul de viteză este racordat corect (consultaţi
instrucţiunile de utilizare a unităţii de acţionare).

Conectarea/Deconectarea sistemului eBike
Pentru conectarea sistemului eBike aveţi următoarele
posibilităţi:
– Cu computerul de bord deja conectat în momentul
introducerii în suport, sistemul eBike se activează
automat.
– Cu computerul de bord şi acumulatorul eBike introduse,
apăsaţi o dată scurt tasta de pornire/oprire a
computerului de bord.
– Dacă computerul de bord este introdus, apăsaţi tasta de
pornire/oprire a acumulatorului eBike (sunt posibile
soluţii specifice în funcţie de producătorul bicicletelor la
care nu există acces la tasta de pornire/oprire a
acumulatorului; consultaţi instrucţiunile de utilizare a
acumulatorului).
Propulsia este activată imediat ce apăsaţi pedala (cu
excepţia cazului din funcţia de asistenţă la pedalare sau în
nivelul de asistenţă OFF). Puterea motorului este reglată în
funcţie de nivelul de asistenţă setat pe computerul de bord.
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Imediat ce nu mai apăsaţi pedala în modul de funcţionare
normală sau de îndată ce aţi atins viteza de 25/45 km/h,
susţinerea de către unitatea de acţionare a eBike-ului este
dezactivată. Unitatea de acţionare se activează din nou
automat imediat ce apăsaţi pedala şi viteza revine sub
25/45 km/h.
Deconectarea sistemului eBike poate fi realizată după cum
urmează:
– Apăsaţi tasta de pornire/oprire a computerului de bord.
– Deconectaţi acumulatorul eBike apăsând pe tasta de
pornire/oprire a acestuia (sunt posibile soluţii specifice în
funcţie de producătorul bicicletelor la care nu există
acces la tasta de pornire/oprire a acumulatorului;
consultaţi instrucţiunile de utilizare a producătorului
bicicletei).
– Extrageţi computerul de bord din suport.
Dacă, timp de aproximativ 10 minute, unitatea de propulsie
eBike nu este acţionată (de exemplu, pentru că eBike-ul este
staţionar) şi nu este apăsată nicio tastă de la computerul de
bord sau de la unitatea de comandă a eBike-ului, sistemul
eBike şi, odată cu acesta şi acumulatorul, se deconectează
automat în vederea economisirii energiei electrice.

eShift (opţional)
Prin eShift se înţelege integrarea sistemelor electronice de
schimbare a treptelor de viteză în sistemul eBike.
Componentele eShift sunt conectate electric de către
producător cu unitatea de acţionare. Utilizarea sistemelor
electronice de schimbare a treptelor de viteză este descrisă
în cadrul unor instrucţiuni de operare separate.

Alimentarea cu energie a computerului de bord
Dacă computerul de bord este aşezat în suportul (4), în
eBike este introdus un acumulator suficient încărcat, iar
sistemul eBike este conectat, atunci computerul de bord
este alimentat cu energie de la acumulatorul eBike.
Dacă computerul de bord este scos din suportul (4),
alimentarea cu energie se va realiza de la acumulatorul
intern. Dacă în momentul pornirii acumulatorul intern al
computerului de bord este descărcat, <Attach to bike
(Atașează la bicicletă)> se aprinde timp de 3 secunde pe
afişajul textual (d). Apoi computerul de bord se opreşte din
nou.
Pentru încărcarea acumulatorului intern, puneţi din nou
computerul de bord în suportul (4) (dacă în eBike este
introdus un acumulator). Conectaţi acumulatorul eBike-ului
cu tasta de pornire/oprire a acestuia (consultaţi
instrucţiunile de utilizare a acumulatorului).
Puteţi încărca computerul de bord şi prin intermediul
portului USB. Deschideţi în acest scop capacul de protecţie
(8). Conectaţi portul USB (7) al computerului de bord un
cablu USB corespunzător cu un încărcător USB disponibil în
comerţ sau cu un port USB al unui computer (tensiune de
încărcare de 5 V; curent de încărcare de maximum 500 mA).
Pe afişajul textual (d) al computerului de bord apare <USB
connected (USB conectat)>.
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Pornirea/Oprirea computerului de bord
Pentru pornirea computerului de bord, apăsaţi scurt tasta
de pornire/oprire (5). Computerul de bord poate fi pornit şi
dacă nu este poziţionat în suport (dacă acumulatorul intern
este încărcat suficient).
Pentru oprirea computerului de bord, apăsaţi scurt tasta de
pornire/oprire (5).
Dacă computerul de bord nu se află în suportul său, acesta
se opreşte automat dacă timp de 1 minut dacă nu este
apăsată nicio tastă, în vederea economisirii energiei.
u Dacă nu utilizaţi modelul dumneavoastră de eBike
timp de mai multe săptămâni, demontaţi computerul
de bord din suportul acestuia. Depozitaţi computerul de
bord în mediu uscat, la temperatura camerei. Încărcaţi
periodic acumulatorul computerului de bord (cel târziu la
fiecare 3 luni).

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (i) indică
starea de încărcare a acumulatorului eBike-ului şi nu pe cea a
acumulatorului intern al computerului de bord. Nivelul de
încărcare a acumulatorului eBike poate fi dedus de asemeni
şi din citirea LED-urilor acumulatorului.
Pe afişajul (i), fiecare bară a simbolului de acumulator
corespunde unui procent de aproximativ 20 % din
capacitate:
Acumulatorul eBike este complet încărcat.
Acumulatorul eBike trebuie reîncărcat.
LED-urile indicatorului nivelului de încărcare a
acumulatorului de la acumulator se sting.
Capacitatea necesară susţinerii propulsiei este
consumată, iar funcţia de asistenţă este oprită
lent. Capacitatea rămasă este pusă la dispoziţie
pentru iluminarea bicicletei şi pentru
computerul de bord, indicatorul se aprinde
intermitent. Capacitatea rămasă a
acumulatorului eBike poate asigura iluminarea
bicicletei pentru un interval de aproximativ
2 ore. Nu sunt luaţi în considerare şi alţi
consumatori, (de exemplu, transmisia
automată, încărcarea dispozitivelor externe la
portul USB).
Dacă computerul de bord este extras din suportul (4), ultima
valoare afişată a nivelului de încărcare a acumulatorului
rămâne stocată în memorie. Dacă un eBike este alimentat de
la doi acumulatori, atunci indicatorul stării de încărcare a
acumulatorului (i) va indica nivelul de încărcare al
amândurora.
OFF
Dacă la un eBike cu doi acumulatori
MPH montaţi, ambii acumulatori sunt încărcaţi
KM/H
la bicicletă, pe afişaj va fi afişată starea
de încărcare a ambilor acumulatori (în
imagine este prezentată încărcarea
acumulatorului din partea stângă). Puteţi
observa care din cei doi acumulatori se
încarcă într-un anumit moment, după
Bosch eBike Systems

clipirea indicatorului acumulatorului
respectiv.

Reglarea nivelului de asistenţă
La unitatea de comandă (9) se poate regla nivelul de
asistenţă la pedalare asigurat de unitatea de propulsie eBike.
Nivelul de asistenţă poate fi modificat în orice moment, chiar
şi în timpul deplasării.
Observaţie: La anumite modele, este posibil ca nivelul de
asistenţă să fie reglat preliminar şi să nu poată fi modificat.
Este de asemeni posibil ca să fie disponibile mai puţine
niveluri de asistenţă decât cele specificate aici.
Sunt disponibile maximum următoarele niveluri de asistenţă:
– OFF: Susţinerea motorului este dezactivată, eBike-ul
poate fi deplasat ca o bicicletă obişnuită, prin pedalare.
Ajutorul de împingere nu poate fi activat în acest nivel de
asistenţă.
– ECO: susţinere efectivă şi eficienţă maximă pentru o rază
de acoperire (autonomie) maximă
– TOUR: susţinere uniformă, pentru tururi cu rază de
acoperire mare
– SPORT/eMTB:
SPORT: susţinere puternică pentru tururi sportive pe
trasee montane cât şi pentru trafic urban
eMTB: asistenţă optimă pe orice teren, demarare
sportivă, dinamică îmbunătăţită, performanţă maximă
(eMTB disponibil numai în combinaţie cu unităţile de
acţionare BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX şi
BDU480 CX. Ar putea fi necesară o actualizare de
software.)
– TURBO: susţinere maximă până la frecvenţe ridicate de
pedalare pentru tururi sportive
Pentru creşterea nivelului de asistenţă, apăsaţi în mod
repetat tasta + (12) de la unitatea de comandă până când
nivelul de asistenţă dorit este prezentat pe afişajul (b);
pentru reducerea nivelului de asistenţă, apăsaţi tasta –
(11).
Puterea necesară a motorului apare pe afişajul (a). Puterea
maximă a motorului depinde de nivelul de asistenţă ales.
Dacă computerul de bord este extras din suportul (4),
rămâne memorat ultimul nivel de asistenţă afişat, indicatorul
(a) al puterii motorului rămâne gol.

Interacţiunea sistemului eBike cu transmisia
Transmisia trebuie să fie folosită ca la o bicicletă obişnuită şi
în cazul propulsiei eBike (respectaţi în acest sens
instrucţiunile de utilizare a eBike-ului).
Indiferent de tipul de transmisie, este indicat să întrerupeţi
pedalarea în timpul schimbării treptei de viteză. Astfel,
schimbarea treptelor de viteză va fi mai uşoară, iar gradul de
uzură a schimbătorului de viteze va fi redus.
Prin selectarea treptei de viteză corecte, puteţi creşte viteza
şi autonomia, folosind aceeaşi forţă de pedalare.
De aceea, urmaţi recomandările privind treptele de viteză
oferite de indicatoarele (g) şi (h) de pe afişaj. Dacă este
afişat indicatorul (g), trebuie să comutaţi într-o treaptă de
viteză superioară, cu o frecvenţă de pedalare mai redusă.
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Dacă este afişat indicatorul (h), trebuie să comutaţi într-o
treaptă de viteză inferioară, cu o frecvenţă de pedalare mai
ridicată.

Conectarea/Deconectarea luminilor de rulare
La modelele ale căror lumini de rulare sunt alimentate de
sistemul eBike, lampa din faţă şi lampa din spate pot fi
aprinse şi stinse simultan prin intermediul computerului de
bord, cu ajutorul tastei pentru luminile de rulare ale
bicicletei (2).
Înainte de a porni de pe loc, verifică funcţionarea corectă a
luminilor de rulare ale bicicletei.
La conectarea sistemului de iluminare, se afişează <Lights
on (Lumini aprinse)>, iar la deconectarea sistemului de
iluminare se afişează <Lights off (Lumini stinse)> timp de
aproximativ 1 secundă pe afişajul textual (d). Când lămpile
sunt aprinse, este afişat simbolul de iluminare (c).
Computerul de bord memorează starea luminii şi, în funcţie
de starea memorată, activează lumina după o repornire dacă
este cazul.
Conectarea/Deconectarea luminilor de rulare ale bicicletei
nu influenţează iluminarea de fundal a afişajului.

cu energie prin mufa USB (de exemplu, diverse telefoane
mobile).
Pentru încărcare, este necesară introducerea în eBike a
computerului de bord şi a unui acumulator încărcat suficient.
Deschide capacul de protecţie (8) al portului USB de la
computerul de bord. Conectează portul USB al dispozitivului
extern printr-un cablu de încărcare USB Micro A – Micro B
(comercializat de distribuitorul Bosch eBike de la nivel local)
la portul USB (7) al computerului de bord.
După deconectarea consumatorului este necesară
închiderea la loc cu atenţie a portului USB cu capacul de
protecţie (8).
Un racord USB nu este un cuplaj impermeabil la apă. În
timpul curselor efectuate pe ploaie, nu este permisă
racordarea niciunui dispozitiv extern, iar portul USB
trebuie închis complet cu capacul de protecţie (8).
Atenţie: Consumatorii racordaţi pot afecta autonomia
eBike-ului.

Afişajele şi setările computerului de
bord

Conectare/deconectare Ajutor de pedalare

Indicatoare de viteză şi distanţă

Sistemul de asistenţă la împingere poate simplifica
împingerea eBike-ului. În această funcţie, viteza depinde de
treapta de viteză selectată şi poate atinge maximum 6 km/h.
Cu cât este mai mică treapta selectată, cu atât va fi mai mică
viteza în funcţia Ajutor de împingere (la puterea maximă a
motorului).
u Funcţia de asistenţă la pedalare poate fi utilizată
numai pentru împingerea eBike-ului. Dacă în timpul
utilizării funcţiei de asistenţă la pedalare roţile eBike-ului
nu intră în contact cu solul, există pericolul de rănire.
Pentru activarea ajutorului de pedalare apăsaţi scurt tasta
WALK la computerul de bord. După activare, într-un interval
de 3 s apăsaţi tasta + şi ţineţi-o apăsată. Unitatea de
acţionare a eBike-ului este conectată.
Observaţie: Asistenţa la împingere nu poate fi activată la
nivelul de asistenţă OFF.

Pe afişajul tahometrului (f) este prezentată întotdeauna
viteza curentă.

Asistenţa la pedalare se dezactivează imediat ce se produce
unul din următoarele evenimente:
– eliberaţi tasta +,
– roţile eBike-ului se blochează (de exemplu, prin frânare
sau impactul cu un obstacol),
– viteza depăşeşte 6 km/h.
Regimul de funcţionare a sistemului de asistenţă la pedalare
este supus prevederilor naţionale specifice, motiv pentru
care poate prezenta diferenţe faţă de descrierea de mai sus
sau poate fi dezactivat.

Alimentarea cu energie a aparatelor externe prin
portul USB
Cu ajutorul conexiunii USB pot fi utilizate, respectiv
încărcate majoritatea echipamentelor care pot fi alimentate
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Pe afişajul de funcţii – combinaţie între afişajul textual (d)
şi afişajul de valori (e) – sunt disponibile următoarele funcţii:
– <Clock (Ceas)>: ora curentă
– <Max. speed (Viteză maximă)>: viteza maximă atinsă
de la ultima resetare
– <Avg. speed (Viteză medie)>: viteza medie atinsă de la
ultima resetare
– <Trip time (Durată parcurs)>: durata de rulare de la
ultima resetare
– <Range (Cursă)>: autonomia estimată a acumulatorului
existent (pentru aceleaşi condiţii ca nivel de asistenţă,
profilul rutei etc.)
– <Odometer (Vitezometru)>: afişarea distanţei totale
parcurse cu eBike-ul (nu poate fi resetată)
– <Trip distance (Distanță parcursă)>: distanţa parcursă
de la efectuarea ultimei resetări
Pentru comutarea la funcţia de afişare, apăsaţi în mod
repetat tasta i (1) de la computerul de bord sau tasta i (10)
de la unitatea de comandă până când este afişată funcţia
dorită.
Pentru resetarea <Trip distance (Distanță parcursă)>,
<Trip time (Durată parcurs)> şi <Avg. speed (Viteză
medie)>, selectaţi una dintre acest trei funcţii, iar apoi
apăsaţi tasta RESET (6) şi menţineţi-o apăsată până când
valoarea de pe afişaj este resetată la zero. Astfel se
resetează şi valorile celorlalte două funcţii.
Pentru resetarea de la <Max. speed (Viteză maximă)>,
selectaţi această funcţie, iar apoi apăsaţi tasta RESET (6) şi
menţineţi-o apăsată până când valoarea de pe afişaj este
resetată la zero.
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Pentru resetarea de la <Range (Cursă)>, selectaţi această
funcţie, iar apoi apăsaţi tasta RESET (6) şi menţineţi-o
apăsată până când valoarea este resetată la setarea
implicită.
Dacă computerul de bord este scos din suportul (4), toate
valorile funcţiilor rămân stocate în memorie şi vor putea fi
afişate în continuare.

Afişarea/Modificarea setărilor de bază
Afişarea şi modificarea setărilor de bază sunt posibile
indiferent dacă computerul de bord este introdus sau nu în
suportul (4). Anumite setări sunt vizibile şi pot fi modificate
numai cu computerul de comandă montat. În funcţie de
modelul eBike-ului dumneavoastră, anumite puncte de
meniu ar putea să nu fie disponibile.
Pentru a accesa meniul Setări de bază, apăsaţi simultan
tastele RESET (6) şi i (1) până când pe afişajul textual (d)
apare <Configuration (Configurare)>.
Pentru comutarea între setările de bază, apăsaţi în mod
repetat tasta i (1) de la computerul de bord până când este
afişată setarea de bază dorită. Dacă computerul de bord este
introdus în suportul (4), puteţi apăsa şi tasta i (10) de la
unitatea de comandă.
Pentru modificarea setărilor de bază, apăsaţi pentru
reducere, respectiv defilare în jos, tasta de pornire/oprire
(5) de lângă indicatorul –, iar pentru mărire, respectiv
defilare în sus, apăsaţi tasta pentru iluminare (2) de lângă
indicatorul +. Dacă computerul de bord este introdus în
suportul (4), modificarea este posibilă şi cu ajutorul tastelor
– (11), respectiv + (12) de la unitatea de comandă.
Pentru a părăsi funcţia şi a salva o setare modificată, apăsaţi
tasta RESET (6) şi menţineţi-o apăsată timp de 3 secunde.
Sunt disponibile următoarele setări de bază:
– <– Clock + (Ceas)>: Puteţi seta ora curentă. O apăsare
prelungită a tastelor de reglare accelerează viteza de
modificare a orei.
– <– Wheel circum. + (circum. roată.)>: Puteţi modifica
cu ±5 % această valoare presetată de producător. Acest
punct de meniu este afişat numai dacă computerul de
bord se află în suport.
– <– English + (Engleză)>: Puteţi modifica limba în care
sunt afişate textele de pe afişajul textual. Sunt disponibile
limbile germană, engleză, franceză, spaniolă, italiană,
portugheză, suedeză, olandeză şi daneză.
– <– Unit km/mi + (unități km/mi)>: Puteţi afişa viteza şi
distanţa în kilometri sau mile.
– <– Time format + (Format timp)>: Puteţi afişa ora în
format de 12 sau 24 de ore.
– <– Shift recom. on + (Schimbător recom. pornit)>/
<– Shift recom. off + (Schimbător recom. oprit)>:
Puteţi activa sau dezactiva afişarea unei recomandări de
schimbare a treptei de viteză.
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– <Power-on hours (Alimentare energie, ore)>: Afişarea
duratei totale de deplasare cu eBike-ul (nu se poate
modifica)
– <Displ. vx.x.x.x>: Aceasta este versiunea de software a
afişajului.
– <DU vx.x.x.x>: Aceasta este versiunea de software a
unităţii de acţionare. Acest punct de meniu este afişat
numai dacă computerul de bord se află în suport.
– <DU SN xxxxxxx/xxx>: Acesta este numărul de serie al
unităţii de acţionare. Acest punct de meniu este afişat
numai dacă computerul de bord se află în suport.
– <DU PN xxxxxxxxxx>: Acesta este numărul de model al
unităţii de acţionare. Acest punct de meniu este afişat
numai în cazul în care computerul de bord se află în
suport, iar unitatea de antrenare este prevăzută cu un
număr de model.
– <Service MM/YYYY>: Acest punct de meniu este afişat
dacă producătorul bicicletei a stabilit un interval fix de
service.
– <Serv. xx km/mi>: Acest punct de meniu este afişat dacă
producătorul bicicletei a stabilit un interval de service
după înregistrarea unui anumit kilometraj.
– <Bat. vx.x.x.x>: Aceasta este versiunea de software a
acumulatorului. Acest punct de meniu este afişat numai
dacă computerul de bord se află în suport. La utilizarea de
2 acumulatori sunt afişate succesiv versiunile de software
ale ambilor acumulatori.
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: Acesta este numărul de model al
acumulatorului eBike-ului. Acest punct de meniu este
afişat numai în cazul în care computerul de bord se află în
suport, iar acumulatorul eBike-ului este prevăzut cu un
număr de model. La utilizarea de 2 acumulatori sunt
afişate succesiv versiunile de software ale ambilor
acumulatori.
– <Cha. vx.x.x.x>: Aceasta este versiunea de software a
încărcătorului utilizat pentru încărcarea acumulatorului
eBike-ului. Acesta este afişat numai dacă încărcătorul
este prevăzut cu specificaţia versiunii de software.
– Dacă un eBike este echipat cu ABS, sunt afişate de
asemenea versiunea de software, numărul de serie şi
numărul de model al sistemului ABS.

Indicator cod de eroare
Componentele sistemului eBike sunt verificate automat şi în
mod permanent. Dacă se constată o eroare, pe afişajul de
text apare codul de eroare respectiv (d).
Apăsaţi pe una dintre tastele de pe computerul de bord (3)
sau de pe unitatea de comandă (9) pentru a reveni la afişajul
standard.
În funcţie de tipul de eroare, propulsia va fi eventual
deconectată. Dar continuarea cursei fără propulsie asistată
este posibilă în orice moment. Va fi necesară verificarea
eBike-ului înaintea tuturor celorlalte curse.
u Reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de către un
distribuitor de biciclete autorizat.
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Cod

Cauză

Remediere

410

Una sau mai multe taste ale computerului
de bord sunt blocate.

Verifică dacă tastele sunt blocate, de exemplu, din cauza
pătrunderii murdăriei. Curăţă tastele dacă este necesar.

414

Problemă de conexiune a unităţii de
comandă

Verifică racordurile şi conexiunile

418

Una sau mai multe taste ale unităţi de
comandă sunt blocate.

Verifică dacă tastele sunt blocate, de exemplu, din cauza
pătrunderii murdăriei. Curăţă tastele dacă este necesar.

419

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

422

Problemă de conexiune la unitatea de
acţionare

Verifică racordurile şi conexiunile

423

Problemă de conexiune la acumulatorul
eBike-ului

Verifică racordurile şi conexiunile

424

Eroare de comunicare între componente

Verifică racordurile şi conexiunile

426

Eroare internă de depăşire a timpului

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch. În acest regim de eroare nu este
posibilă afişarea sau adaptarea circumferinţei pneurilor din cadrul
meniului cu setările de bază.

430

Acumulatorul intern al computerului de
bord este descărcat (nu se aplică la
BUI350)

Încarcă computerul de bord (în suport sau prin portul USB)

431

Eroare versiune de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

440

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

450

Eroare internă de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

460

Eroare la conexiunea USB

Scoate cablul din portul USB al computerului de bord. Dacă
problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

490

Eroare internă la computerul de bord

Solicită verificarea computerului de bord

500

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

502

Eroare la luminile de rulare ale bicicletei

Verifică luminile şi cablajul aferent acestora. Reporneşte sistemul.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

503

Eroare la senzorul de viteză

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

504

A fost identificată modificarea
neautorizată a semnalului de viteză.

Verifică şi, dacă este necesar, reglează poziţia magneţilor de spiţă.
Verifică dacă au fost efectuate modificări neautorizate (tuning).
Susţinerea unităţii de acţionare este redusă.

510

Eroare internă la senzor

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

511

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

530

Eroare la acumulator

Deconectează eBike-ul, scoate acumulatorul eBike şi introdu-l la
loc. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

531

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

540

Eroare de temperatură

eBike-ul se află în afara intervalului de temperatură admis.
Deconectează sistemul eBike pentru a lăsa unitatea de acţionare să
se răcească sau să se încălzească până când va reveni în domeniul
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Cod

Cauză

Remediere
temperaturilor admise. Reporneşte sistemul. Dacă problema
persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

550

A fost detectat un consumator neautorizat. Îndepărtează consumatorul. Reporneşte sistemul. Dacă problema
persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

580

Eroare versiune de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

591

Eroare de autentificare

Deconectează sistemul eBike. Scoate acumulatorul şi reintrodu-l.
Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

592

Componentă incompatibilă

Montează un afişaj compatibil. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

593

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

595, 596

Eroare de comunicare

Verifică cablajul de la transmisie şi reporneşte sistemul. Dacă
problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

602

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

603

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

605

Eroare de temperatură a acumulatorului

Acumulatorul se află în afara intervalului de temperatură admis.
Deconectează sistemul eBike pentru a lăsa acumulatorul să se
răcească sau să se încălzească până când va reveni în intervalul de
temperatură admis. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

606

Eroare externă la acumulator

Verifică cablajul. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

610

Eroare de tensiune a acumulatorului

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

620

Eroare la încărcător

Înlocuieşte încărcătorul. Contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

640

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

655

Eroare multiplă la acumulator

Deconectează sistemul eBike. Scoate acumulatorul şi reintrodu-l.
Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

656

Eroare versiune de software

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch şi solicită
actualizarea software-ului.

7xx

Defecţiune la componentele de la terţe
părţi

Respectă specificaţiile din instrucţiunile de utilizare ale
producătorului respectiv de componente.

800

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

810

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţilor

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

820

Eroare la cablul senzorului de viteză a roţii Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
din faţă

821 ... 826

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţii din faţă
Este posibil ca discul de senzor să
lipsească, să fie defect sau montat
incorect; diametrul pneului roţii din faţă
diferă semnificativ faţă de cel al pneului

Bosch eBike Systems

Reiniţializează sistemul şi efectuează un test de traseu timp de cel
puţin 2 minute. Lampa de control pentru ABS trebuie să se stingă.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.
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Cod

Cauză

Remediere

roţii din spate; situaţie extremă de rulare,
de exemplu, rulare pe roata din spate
830

Eroare la cablul senzorului de viteză a roţii Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
din spate

831
833 ... 835

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţii din spate
Este posibil ca discul de senzor să
lipsească, să fie defect sau montat
incorect; diametrul pneului roţii din faţă
diferă semnificativ faţă de cel al pneului
roţii din spate; situaţie extremă de rulare,
de exemplu, rulare pe roata din spate

Reiniţializează sistemul şi efectuează un test de traseu timp de cel
puţin 2 minute. Lampa de control pentru ABS trebuie să se stingă.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

840

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

850

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

860, 861

Eroare privind tensiunea de alimentare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Eroare de comunicare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

889

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

890

Lampa de control ABS este defectă sau nu Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
este montată; este posibil ca sistemul ABS
să fie nefuncţional.

niciun
indicator

Eroare internă la computerul de bord

Reporneşte sistemul eBike deconectându-l şi reconectându-l.

Întreţinere şi service

Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi

Întreţinere şi curăţare

Pentru răspunsuri la întrebări privind sistemul eBike şi
componentele sale, adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete
autorizat.
Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizaţi
sunt disponibile pe pagina web www.bosch-ebike.com.

Nu este permisă cufundarea în apă sau curăţarea cu maşina
de curăţat cu înaltă presiune a componentelor, inclusiv a
unităţii de acţionare.
Pentru curăţarea computerului de bord folosiţi o lavetă
moale, umezită numai în apă. Nu folosiţi detergenţi.
Solicitaţi efectuarea verificării tehnice a sistemului
dumneavoastră eBike cel puţin o dată pe an (printre altele,
sistemul mecanic, starea de actualizare a software-ului de
sistem).
Suplimentar, producătorul sau distribuitorul autorizat al
bicicletei poate stabili intervalele de service în funcţie de
kilometraj şi/sau după anumite perioade de timp. În acest
caz, computerul de bord va afişa la conectare timp de 4 s,
scadenţa intervalului de service.
Pentru service sau reparaţii la eBike, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.
u Reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de către un
distribuitor de biciclete autorizat.
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Transport
u

Dacă vă transportaţi eBike-ul în afara autoturismului,
de exemplu, pe un portbagaj exterior, pentru evitarea
deteriorărilor, scoateţi computerul de bord şi
acumulatorul eBike din acesta.
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Eliminare
Unitatea de propulsie, computerul de bord,
inclusiv unitatea de comandă, acumulatorul,
senzorul de viteză, accesoriile şi ambalajele
trebuie predate unui centru de reciclare.
Nu eliminaţi eBike-urile şi componentele acestora împreună
cu deşeurile menajere!
Conform Directivei Europene
2012/19/UE şi conform Directivei Europene
2006/66/CE sculele electrice scoase din uz,
respectiv acumulatorii/bateriile care prezintă
defecţiuni sau care s-au descărcat trebuie să
colectate separat şi predate unui centru de
reciclare.
Predaţi elementele scoate din uz ale eBike-ului de la Bosch
unui distribuitor de biciclete autorizat.
Sub rezerva modificărilor.

Bosch eBike Systems
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Instrucţiuni privind siguranţa
Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de
siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi
indicaţiilor de siguranţă poate provoca
electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.
Păstraţi în condiţii optime toate instrucţiunile şi
indicaţiile privind siguranţa în vederea consultării
ulterioare a acestora.
În aceste instrucţiuni de utilizare, termenul acumulatori se
referă la toţi acumulatorii originali Bosch pentru eBike.
u Nu vă lăsaţi distras de afişajul computerului de bord.
Dacă nu vă concentraţi exclusiv asupra traficului rutier,
riscaţi să fiţi implicaţi într-un accident. Dacă vreţi să
introduceţi date în computerul dumneavoastră de bord în
afara funcţiilor de asistenţă configurate pe acesta, opriţi
vehiculul şi introduceţi datele respective.
u Citiţi şi respectaţi atât instrucţiunile şi indicaţiile
privind siguranţa din instrucţiunile de utilizare a
sistemului eBike, cât şi instrucţiunile de utilizare ale
eBike-ului.
u Reglează luminozitatea afişajului astfel încât să poţi
percepe în mod adecvat informaţiile importante, cum
ar fi viteza sau simbolurile de avertizare. O
luminozitate a afişajului reglată incorect poate duce la
situaţii periculoase.

Descrierea produsului şi a
performanţelor sale
Utilizarea conform destinaţiei
Computerul de bord Purion este prevăzut pentru
comandarea unui sistem eBike Bosch şi pentru afişarea
datelor călătoriei.
Suplimentar faţă de funcţiile prezentate aici, ar putea fi
întotdeauna necesară implementarea de modificări ale
software-ului în vederea remedierii erorilor şi pentru
modificările funcţiilor.

(9) Port de diagnoză USB (numai pentru întreţinere)
(10) Capac compartiment baterie
Elemente afişaj computer de bord
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Afişaj tahometru
Indicator unităţi km/h
Indicator unităţi m/h
Indicator distanţă totală TOTAL
Indicator distanţă maximă RANGE
Indicator service
Indicator stare de încărcare a acumulatorului
Indicator iluminare
Indicator nivel de asistenţă/afişaj valori
Indicator rută TRIP

Date tehnice
Computer de bord

Purion

Cod produs

BUI215

Baterii A)

2 × 3 V CR2016

Temperatură de funcţionare

°C

–5 ... +40

Temperatură de depozitare

°C

+10 ... +40

Tip de protecţie B)

Greutate, aproximativă

IP 54 (protecţie
împotriva prafului şi a
stropilor de apă)
kg

0,1

A) Este recomandată utilizarea de baterii marca Bosch. Acestea
pot fi achiziţionate de la distribuitorul bicicletei dumneavoastră
(număr de identificare: 1 270 016 819).
B) cu capacul USB închis
Sistemul eBike Bosch foloseşte FreeRTOS
(consultaţi http://www.freertos.org).

Componentele ilustrate
Numerotarea componentelor ilustrate corespunde schiţelor
de pe paginile grafice de la începutul acestor instrucţiuni.
Schemele din prezentele instrucţiuni de utilizare pot
prezenta mici abateri, în funcţie de echiparea eBike-ului
dumneavoastră.
(1) Tasta de pornire/oprire a computerului de bord
(2) Tasta de asistenţă la pedalare WALK
(3) Şurub de fixare computer de bord
(4) Suport computer de bord
(5) Tasta Reducere nivel de asistenţă –
(6) Tasta Creştere nivel de asistenţă +
(7) Afişaj
(8) Capac de protecţie port USB

Bosch eBike Systems
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Funcţionare
Simboluri şi semnificaţia acestora
Simbol

Semnificaţie
apăsare scurtă tastă (mai puţin de
1 secundă)
apăsare medie tastă (între 1 secundă şi
2,5 secunde)
apăsare îndelungată tastă (mai mult de
2,5 secunde)

Punerea în funcţiune
Condiţii necesare
Sistemul eBike poate fi activat numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii necesare:
– Este introdus un acumulator încărcat suficient (consultaţi
instrucţiunile de utilizare a acumulatorului).
– Senzorul de viteză este racordat corect (consultaţi
instrucţiunile de utilizare a unităţii de acţionare).
Conectarea/Deconectarea sistemului eBike
Pentru conectarea sistemului eBike aveţi următoarele
posibilităţi:
– Cu acumulatorul introdus în eBike, apăsaţi tasta pornitoprit (1) a computerului de bord.
– Apăsaţi tasta pornit-oprit a acumulatorului eBike
(consultaţi instrucţiunile de utilizare a acumulatorului).
Propulsia este activată imediat ce apăsaţi pedala (cu
excepţia cazului din funcţia de asistenţă la pedalare sau în
nivelul de asistenţă OFF). Puterea motorului este reglată în
funcţie de nivelul de asistenţă setat pe computerul de bord.
Imediat ce nu mai apăsaţi pedala în modul de funcţionare
normală sau de îndată ce aţi atins viteza de 25/45 km/h,
susţinerea de către unitatea de acţionare a eBike-ului este
dezactivată. Unitatea de acţionare se activează din nou
automat imediat ce apăsaţi pedala şi viteza revine sub
25/45 km/h.
Deconectarea sistemului eBike poate fi realizată după cum
urmează:
– Apăsaţi tasta pornit-oprit (1)a computerului de bord.
– Deconectaţi acumulatorul eBike apăsând pe tasta pornitoprit a acestuia (sunt posibile soluţii specifice în funcţie
de producătorul bicicletelor la care nu există acces la
tasta pornit-oprit a acumulatorului; consultaţi
instrucţiunile de utilizare a producătorului bicicletei).
După deconectare, sistemul este dezactivat. Acest proces
durează aproximativ 3 secunde. Reconectarea imediată este
posibilă numai după finalizarea procesului de dezactivare.
Dacă timp de aproximativ 10 min eBike-ul nu se deplasează
şi nu se apasă nicio tastă la computerul de bord, pentru
economisirea energiei, sistemul eBike se deconectează
automat.
Observaţie: Deconectaţi întotdeauna sistemul eBike, atunci
când parcaţi eBike-ul.
Observaţie: Dacă bateriile computerului de bord sunt
descărcate, puteţi porni totuşi eBike-ul cu acumulatorul
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bicicletei. Este recomandată, însă, înlocuirea cât mai rapidă
a bateriilor interne, pentru a se evita producerea de
defecţiuni.
Alimentarea electrică a computerului de bord
Computerul de bord este alimentat de la două baterii
rotunde CR2016.
Înlocuirea bateriilor (consultaţi imaginea A)
Când computerul de bord prezintă pe afişaj LOW BAT,
demontaţi computerul de bord de pe ghidon, deşurubând
şurubul de fixare (3) al computerului de bord. Deschideţi
capacul compartimentului pentru baterii (10) utilizând o
monedă corespunzătoare, extrageţi bateriile descărcate şi
introduceţi baterii noi de tipul CR2016. Bateriile
recomandate de Bosch pot fi achiziţionate de la
distribuitorul de biciclete de la nivel local.
La montarea bateriilor, ţineţi cont de polaritatea corectă.
Închideţi compartimentul pentru baterii şi fixaţi computerul
de bord pe ghidonul eBike-ului cu şurubul de fixare (3).

Conectare/deconectare Ajutor de pedalare
Sistemul de asistenţă la împingere poate simplifica
împingerea eBike-ului. În această funcţie, viteza depinde de
treapta de viteză selectată şi poate atinge maximum 6 km/h.
Cu cât este mai mică treapta selectată, cu atât va fi mai mică
viteza în funcţia Ajutor de împingere (la puterea maximă a
motorului).
u Funcţia de asistenţă la pedalare poate fi utilizată
numai pentru împingerea eBike-ului. Dacă în timpul
utilizării funcţiei de asistenţă la pedalare roţile eBike-ului
nu intră în contact cu solul, există pericolul de rănire.
Pentru activarea ajutorului de pedalare apăsaţi scurt tasta
WALK la computerul de bord. După activare, într-un interval
de 3 s apăsaţi tasta + şi ţineţi-o apăsată. Unitatea de
acţionare a eBike-ului este conectată.
Observaţie: Asistenţa la împingere nu poate fi activată la
nivelul de asistenţă OFF.
Asistenţa la pedalare se dezactivează imediat ce se produce
unul din următoarele evenimente:
– eliberaţi tasta +,
– roţile eBike-ului se blochează (de exemplu, prin frânare
sau impactul cu un obstacol),
– viteza depăşeşte 6 km/h.
Regimul de funcţionare a sistemului de asistenţă la pedalare
este supus prevederilor naţionale specifice, motiv pentru
care poate prezenta diferenţe faţă de descrierea de mai sus
sau poate fi dezactivat.

Reglarea nivelului de asistenţă
Puteţi regla, la computerul de bord, nivelul de asistenţă la
pedalare oferit de unitatea de acţionare a eBike-ului. Nivelul
de asistenţă poate fi modificat oricând, şi în timpul
călătoriei.
Observaţie: La anumite modele, este posibil ca nivelul de
asistenţă să fie reglat preliminar şi să nu poată fi modificat.
Este de asemeni posibil ca să fie disponibile mai puţine
niveluri de asistenţă decât cele specificate aici.
Bosch eBike Systems
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Sunt disponibile maximum următoarele niveluri de asistenţă:
– OFF: Susţinerea motorului este dezactivată, eBike-ul
poate fi deplasat ca o bicicletă obişnuită, prin pedalare.
Ajutorul de împingere nu poate fi activat în acest nivel de
asistenţă.
– ECO: susţinere efectivă şi eficienţă maximă pentru o rază
de acoperire (autonomie) maximă
– TOUR: susţinere uniformă, pentru tururi cu rază de
acoperire mare
– SPORT/eMTB:
SPORT: susţinere puternică pentru tururi sportive pe
trasee montane cât şi pentru trafic urban
eMTB: asistenţă optimă pe orice teren, demarare
sportivă, dinamică îmbunătăţită, performanţă maximă
(eMTB disponibil numai în combinaţie cu unităţile de
acţionare BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX şi
BDU480 CX. Ar putea fi necesară o actualizare de
software.)
– TURBO: susţinere maximă până la frecvenţe ridicate de
pedalare pentru tururi sportive
Pentru creşterea nivelului de asistenţă, apăsaţi scurt şi în
mod repetat tasta + (6) de pe computerul de bord până
când pe afişaj este prezentat nivelul de asistenţă dorit (i), iar
pentru reducerea acestuia, apăsaţi scurt pe tasta – (5).
Dacă este setat indicatorul TRIP, TOTAL sau RANGE, nivelul
de asistenţă selectat este prezentat pentru scurt
timp (aproximativ 1 secundă) pe afişaj în momentul
comutării.

Conectarea/Deconectarea sistemului de
iluminare al bicicletei
La modelul la care luminile de rulare sunt alimentate de
sistemul eBike, prin apăsarea de durată medie a tastei +
lampa din faţă şi lampa din spate se pot aprinde simultan.
Pentru stingerea luminilor de rulare, apasă lung tasta +.
Când lămpile sunt aprinse, este afişat simbolul de iluminare
(h).
Înainte de a porni de pe loc, verifică funcţionarea corectă a
luminilor de rulare ale bicicletei.
Computerul de bord memorează starea luminii şi, în funcţie
de starea memorată, activează lumina după o repornire dacă
este cazul.
Conectarea/Deconectarea luminilor de rulare ale bicicletei
nu influenţează iluminarea de fundal a afişajului.

Bosch eBike Systems
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Afişajele şi setările computerului de
bord
Indicator stare de încărcare a acumulatorului
Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (g) prezintă
starea de încărcare a acumulatorului eBike. Starea de
încărcare a acumulatorului eBike este de asemenea indicată
de LED-urile acumulatorului.
Pe afişajul (g) fiecare bară a simbolului de acumulator
corespunde unui procent de aproximativ 20 % din
capacitate:
Acumulatorul eBike este complet încărcat.
Acumulatorul eBike trebuie să fie reîncărcat.
LED-urile indicatorului stării de încărcare a
acumulatorului se sting. Capacitatea de încărcare
necesară pentru alimentarea sistemului de
acţionare este consumată, iar nivelul de asistenţă
este deconectat lent. Capacitatea de încărcare
rămasă este utilizată pentru alimentarea
sistemului de iluminare al bicicletei, iar indicatorul
se aprinde intermitent.
Capacitatea de încărcare a acumulatorului eBike
este suficientă pentru asigurarea funcţionării timp
de încă aproximativ 2 ore a luminilor de rulare ale
bicicletei.

Indicatoarele de viteză şi distanţă
Pe afişajul tahometrului (a) este prezentată întotdeauna
viteza curentă.
Pe afişajul (i) va apărea în mod standard întotdeauna ultima
setare efectuată. Prin apăsarea în mod repetat şi de durată
medie a tastei – se afişează succesiv ruta TRIP, numărul
total de kilometri TOTAL şi distanţa maximă care poate fi
parcursă cu acumulatorul RANGE. (Prin apăsarea scurtă a
tastei – nivelul de asistenţă este redus!)
Pentru resetarea rutei TRIP, selectaţi ruta TRIP şi menţineţi
apăsate pentru aceeaşi durată de timp tastele + şi –. Mai
întâi, pe afişaj apare RESET. Dacă veţi continua să apăsaţi
ambele taste, ruta TRIP va fi resetată la 0.
Pentru resetarea distanţei parcurse RANGE, selectaţi
distanţa parcursă RANGE şi menţineţi apăsate pentru
aceeaşi durată de timp tastele + şi –. Mai întâi, pe afişaj
apare RESET. Dacă veţi continua să apăsaţi ambele taste,
ruta TRIP va fi resetată la 0.
Puteţi transforma valorile afişate din kilometri în mile,
menţinând apăsată tasta – şi apăsând scurt tasta pornitoprit (1) .
Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, pot fi verificate
versiunile sistemelor parţiale şi numerele de model ale
componentelor acestora, în măsura în care sistemele
parţiale transmit mai departe aceste informaţii (în funcţie de
sistemul parţial). Cu sistemul deconectat, apăsaţi simultan
tastele – şi +, iar apoi apăsaţi tasta pornit-oprit (1).
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Portul USB este destinat racordării sistemelor de diagnoză.
Portul USB nu este destinat niciunei alte funcţii în afară de
aceasta.
u Portul USB trebuie să fie întotdeauna închis complet
cu capacul de protecţie (8).
Acţiune

Taste

Durată

Conectarea computerului de bord
Deconectarea computerului de
bord
Creşterea nivelului de asistenţă

+

Reducerea nivelului de asistenţă

–

Indicator TRIP, TOTAL, RANGE,
moduri de asistenţă la pedalare

–

Aprinderea luminilor de rulare ale +
bicicletei
Stingerea luminilor de rulare ale
bicicletei

+

Resetarea rutei

–+

Activarea asistenţei la pedalare
WALK
Executarea asistenţei la pedalare +

1.
2. opţional

Transformarea kilometrilor în mile –

1. oprire
2.

Accesare versiuni noi A)B)

–+

1. oprire
2.

Configurarea luminozităţii
afişajului C)

–+

1. oprire
2.

– sau +
A) Sistemul eBike trebuie să fie deconectat.
B) Informaţiile sunt afişate ca secvenţe de text.
C) Afişajul trebuie să fie dezactivat.
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Indicator cod de eroare
Componentele sistemului eBike sunt verificate automat şi în
permanenţă. Dacă se constată vreo eroare, la computerul de
bord va apărea codul de eroare corespunzător.

În funcţie de tipul de eroare, propulsia va fi eventual
deconectată. Dar continuarea cursei fără propulsie asistată
este posibilă în orice moment. Va fi necesară verificarea
eBike-ului înaintea tuturor celorlalte curse.
u Reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de către un
distribuitor de biciclete autorizat.

Cod

Cauză

Remediere

410

Una sau mai multe taste ale computerului
de bord sunt blocate.

Verifică dacă tastele sunt blocate, de exemplu, din cauza
pătrunderii murdăriei. Curăţă tastele dacă este necesar.

414

Problemă de conexiune a unităţii de
comandă

Verifică racordurile şi conexiunile

418

Una sau mai multe taste ale unităţi de
comandă sunt blocate.

Verifică dacă tastele sunt blocate, de exemplu, din cauza
pătrunderii murdăriei. Curăţă tastele dacă este necesar.

419

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

422

Problemă de conexiune la unitatea de
acţionare

Verifică racordurile şi conexiunile

423

Problemă de conexiune la acumulatorul
eBike-ului

Verifică racordurile şi conexiunile

424

Eroare de comunicare între componente

Verifică racordurile şi conexiunile

426

Eroare internă de depăşire a timpului

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch. În acest regim de eroare nu este
posibilă afişarea sau adaptarea circumferinţei pneurilor din cadrul
meniului cu setările de bază.

430

Acumulatorul intern al computerului de
bord este descărcat (nu se aplică la
BUI350)

Încarcă computerul de bord (în suport sau prin portul USB)

431

Eroare versiune de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

440

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

450

Eroare internă de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

460

Eroare la conexiunea USB

Scoate cablul din portul USB al computerului de bord. Dacă
problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

490

Eroare internă la computerul de bord

Solicită verificarea computerului de bord

500

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

502

Eroare la luminile de rulare ale bicicletei

Verifică luminile şi cablajul aferent acestora. Reporneşte sistemul.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

503

Eroare la senzorul de viteză

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

504

A fost identificată modificarea
neautorizată a semnalului de viteză.

Verifică şi, dacă este necesar, reglează poziţia magneţilor de spiţă.
Verifică dacă au fost efectuate modificări neautorizate (tuning).
Susţinerea unităţii de acţionare este redusă.

510

Eroare internă la senzor

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

511

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

Bosch eBike Systems
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Cod

Cauză

Remediere

530

Eroare la acumulator

Deconectează eBike-ul, scoate acumulatorul eBike şi introdu-l la
loc. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

531

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

540

Eroare de temperatură

eBike-ul se află în afara intervalului de temperatură admis.
Deconectează sistemul eBike pentru a lăsa unitatea de acţionare să
se răcească sau să se încălzească până când va reveni în domeniul
temperaturilor admise. Reporneşte sistemul. Dacă problema
persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

550

A fost detectat un consumator neautorizat. Îndepărtează consumatorul. Reporneşte sistemul. Dacă problema
persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

580

Eroare versiune de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

591

Eroare de autentificare

Deconectează sistemul eBike. Scoate acumulatorul şi reintrodu-l.
Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

592

Componentă incompatibilă

Montează un afişaj compatibil. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

593

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

595, 596

Eroare de comunicare

Verifică cablajul de la transmisie şi reporneşte sistemul. Dacă
problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

602

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

603

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

605

Eroare de temperatură a acumulatorului

Acumulatorul se află în afara intervalului de temperatură admis.
Deconectează sistemul eBike pentru a lăsa acumulatorul să se
răcească sau să se încălzească până când va reveni în intervalul de
temperatură admis. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

606

Eroare externă la acumulator

Verifică cablajul. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

610

Eroare de tensiune a acumulatorului

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

620

Eroare la încărcător

Înlocuieşte încărcătorul. Contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

640

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

655

Eroare multiplă la acumulator

Deconectează sistemul eBike. Scoate acumulatorul şi reintrodu-l.
Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

656

Eroare versiune de software

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch şi solicită
actualizarea software-ului.

7xx

Defecţiune la componentele de la terţe
părţi

Respectă specificaţiile din instrucţiunile de utilizare ale
producătorului respectiv de componente.

800

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

810

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţilor

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

1 207 020 XBP | (11.03.2020)

Bosch eBike Systems

Română – 7
Cod

Cauză

820

Eroare la cablul senzorului de viteză a roţii Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
din faţă

821 ... 826

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţii din faţă
Este posibil ca discul de senzor să
lipsească, să fie defect sau montat
incorect; diametrul pneului roţii din faţă
diferă semnificativ faţă de cel al pneului
roţii din spate; situaţie extremă de rulare,
de exemplu, rulare pe roata din spate

Remediere

Reiniţializează sistemul şi efectuează un test de traseu timp de cel
puţin 2 minute. Lampa de control pentru ABS trebuie să se stingă.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

830

Eroare la cablul senzorului de viteză a roţii Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
din spate

831
833 ... 835

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţii din spate
Este posibil ca discul de senzor să
lipsească, să fie defect sau montat
incorect; diametrul pneului roţii din faţă
diferă semnificativ faţă de cel al pneului
roţii din spate; situaţie extremă de rulare,
de exemplu, rulare pe roata din spate

Reiniţializează sistemul şi efectuează un test de traseu timp de cel
puţin 2 minute. Lampa de control pentru ABS trebuie să se stingă.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

840

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

850

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

860, 861

Eroare privind tensiunea de alimentare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Eroare de comunicare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

889

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

890

Lampa de control ABS este defectă sau nu Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
este montată; este posibil ca sistemul ABS
să fie nefuncţional.

niciun
indicator

Eroare internă la computerul de bord

Reporneşte sistemul eBike deconectându-l şi reconectându-l.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Nu este permisă cufundarea în apă sau curăţarea cu maşina
de curăţat cu înaltă presiune a componentelor, inclusiv a
unităţii de acţionare.
Pentru curăţarea computerului de bord folosiţi o lavetă
moale, umezită numai în apă. Nu folosiţi detergenţi.
Solicitaţi efectuarea verificării tehnice a sistemului
dumneavoastră eBike cel puţin o dată pe an (printre altele,
sistemul mecanic, starea de actualizare a software-ului de
sistem).
În plus, producătorul sau distribuitorul autorizat al bicicletei
poate seta în cadrul sistemului un interval de servisare în
funcţie de kilometraj. În acest caz, computerul de bord va
indica scadenţa intervalului de servisare, afişând
mesajul (f) .

Bosch eBike Systems

Pentru service sau reparaţii la eBike, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
Pentru răspunsuri la întrebări privind sistemul eBike şi
componentele sale, adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete
autorizat.
Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizaţi
sunt disponibile pe pagina web www.bosch-ebike.com.

Eliminare
Unitatea de propulsie, computerul de bord,
inclusiv unitatea de comandă, acumulatorul,
senzorul de viteză, accesoriile şi ambalajele
trebuie predate unui centru de reciclare.
Nu eliminaţi eBike-urile şi componentele acestora împreună
cu deşeurile menajere!
1 207 020 XBP | (11.03.2020)
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Conform Directivei Europene
2012/19/UE şi conform Directivei Europene
2006/66/CE sculele electrice scoase din uz,
respectiv acumulatorii/bateriile care prezintă
defecţiuni sau care s-au descărcat trebuie să
colectate separat şi predate unui centru de
reciclare.
Predaţi elementele scoate din uz ale eBike-ului de la Bosch
unui distribuitor de biciclete autorizat.
Sub rezerva modificărilor.
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Instrucţiuni privind siguranţa
Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de
siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi
indicaţiilor de siguranţă poate provoca
electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.
Păstraţi în condiţii optime toate instrucţiunile şi
indicaţiile privind siguranţa în vederea consultării
ulterioare a acestora.
În aceste instrucţiuni de utilizare, termenul acumulatori se
referă la toţi acumulatorii originali Bosch pentru eBike.
u Nu vă lăsaţi distras de afişajul computerului de bord.
Dacă nu vă concentraţi exclusiv asupra traficului rutier,
riscaţi să fiţi implicaţi într-un accident. Dacă vreţi să
introduceţi date în computerul dumneavoastră de bord în
afara funcţiilor de asistenţă configurate pe acesta, opriţi
vehiculul şi introduceţi datele respective.
u Reglează luminozitatea afişajului astfel încât să poţi
percepe în mod adecvat informaţiile importante, cum
ar fi viteza sau simbolurile de avertizare. O
luminozitate a afişajului reglată incorect poate duce la
situaţii periculoase.
u Nu deschideţi computerul de bord. Deschiderea
computerului de bord poate duce la distrugerea acestuia
şi, implicit, la anularea garanţiei.
u Nu folosiţi computerul de bord pe post de mâner. Dacă
ridicaţi e-Bike-ul ţinându-l de computerul de bord; în caz
contrar, acesta din urmă ar putea suferi deteriorări
iremediabile.
u Nu aşezaţi bicicleta cu susul în jos pe ghidon şi şa dacă
computerul de bord sau suportul acestuia depăşesc
limitele ghidonului. În caz contrar, computerul de bord
sau suportul pot suferi deteriorări iremediabile. Pentru a
evita căderea sau o deteriorarea computerului de bord,
acesta trebuie să fie demontat inclusiv înainte de fixarea
bicicletei într-un suport de montaj.
u Atenţie! În cazul utilizării computerului de bord cu
Bluetooth® şi/ sau WiFi se pot produce deranjamente ale
altor dispozitive şi instalaţii, avioane şi aparate medicale
(de exemplu, stimulatoare cardiace, aparate auditive). De
asemenea, nu poate fi complet exclusă afectarea
oamenilor şi animalelor din imediata vecinătate. Nu
utilizaţi computerul de bord cu Bluetooth® în apropierea
dispozitivelor medicale, staţiilor de benzină, instalaţiilor
chimice, sectoarelor cu pericol de explozie şi în zonele de
detonare. Nu utilizaţi computerul de bord cu Bluetooth® în
avioane. Evitaţi utilizarea îndelungată în imediata
apropiere a corpului.
u Marca verbală şi siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. Utilizarea acestei mărci/
sigle de către Bosch eBike Systems se realizează sub
licenţă.
u Computerul de bord este echipat cu o interfaţă radio.
Trebuie luate în calcul limitările locale în funcţionare,
de exemplu, în avioane sau spitale.

Bosch eBike Systems

Politica de confidenţialitate
În cazul predării computerului de bord unui centru de service
Bosch în vederea servisării, există posibilitatea ca datele
memorate pe computerul de bord să fie transmise
companiei Bosch.

Descrierea produsului şi a
performanţelor sale
Utilizarea conform destinaţiei
Computerul de bord Kiox este prevăzut pentru comandarea
unui sistem eBike Bosch şi pentru afişarea datelor de
călătorie.
Pentru a putea utiliza toate funcţiile computerului de bord
Kiox, sunt necesare un smartphone compatibil cu aplicaţia
eBike Connect (disponibilă în App Store sau în Google Play)
şi înregistrarea în portalul eBike Connect
(www.ebike-connect.com).

Componentele ilustrate
Numerotarea componentelor ilustrate corespunde schiţelor
de pe paginile grafice de la începutul acestor instrucţiuni.
(1) Computer de bord
(2) Afişaj
(3) Tastă lumini de rulare
(4) Tastă de pornire/oprire a computerului de bord
(5) Suport computer de bord
(6) Port USB
(7) Unitate de comandă
(8) Tastă de derulare înainte/dreapta >
(9) Tastă de selectare
(10) Tastă de derulare înapoi/stânga <
(11) Tastă de reducere a nivelului de asistenţă –/
Tastă de derulare în jos
(12) Tastă de creştere a nivelului de asistenţă +/
Tastă de derulare în sus
(13) Tastă de asistenţă la pedalare
(14) Borne de contact la unitatea de acţionare
(15) Şurub de blocare computer de bord
(16) Şurub de reglare
(17) Capacul de protecţie pentru portul USBA)
(18) Suport magnetic
(19) Suport unitate de comandă
A) disponibil ca piesă de schimb
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Date tehnice

Funcţionarea

Computer de bord

Kiox

Cod produs

BUI330

Curent maxim de încărcare
port USBA)

mA

1.000

Tensiune de încărcare port
USB

V

5

Cablul de încărcare USBB)

1 270 016 360

Temperatură de funcţionare

°C

Temperatură de încărcare

°C

0 … +40

Temperatură de depozitare

°C

+10 … +40

V
mAh

3,7
230

Acumulator litiu-ion intern
Tip de protecţieC)
Greutate, aproximativă

−5 … +40

IP x7
g

60

Computerul de bord Kiox este livrat împreună cu un
acumulator încărcat parţial. Înainte de prima utilizare, acest
acumulator trebuie să fie încărcat timp de cel puţin o oră prin
intermediul portului USB (vezi „Alimentarea electrică a
computerului de bord“, Pagina Română – 3) sau prin
intermediul sistemului eBike.
Unitatea de comandă trebuie să fie amplasată astfel încât
tastele să fie orientate aproape vertical faţă de ghidon.
La prima punere în funcţiune se afişează mai întâi selectarea
limbii, iar apoi puteţi primi explicaţii privind funcţiile şi
afişajele esenţiale prin intermediul punctului de meniu
<Intro to Kiox (Introducere în Kiox)>. Punctul de meniu
poate fi accesat şi ulterior prin <Settings (Setări)> →
<Information (Informaţie)>.
Selectarea setărilor de sistem

Bluetooth® Low Energy
– Frecvenţă

MHz

2400–2480

– Putere de emisie

mW

< 10

A) la o temperatură ambientală <25 °C
B) nu este inclus în pachetul de livrare standard
C) cu capacul USB închis

Declaraţie de conformitate
Prin prezenta Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems
declară că tipul de unitate radio Kiox corespunde Directivei
2014/53/UE. Textul complet al declaraţiei de conformitate
UE este disponibil pe următorul site-ul web:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Montare
Montarea şi demontarea computerului de bord
(consultaţi imaginea A)
Fixaţi mai întâi partea inferioară a computerului de bord Kiox
pe suport (5) şi rabataţi-l uşor spre înainte până când se
fixează sonor în suportul magnetic.
Pentru demontare, apucaţi computerului de bord de capătul
superior şi trageţi-l spre dumneavoastră până când se
desprinde din suportul magnetic.
u Atunci când garaţi eBike-ul, scoateţi computerul de
bord din acesta.
Blocarea antiefracţie a computerului de bord în suport este
de asemenea posibilă. Pentru aceasta, desfaceţi şurubul de
reglare (16) până când suportul computerului de bord Kiox
poate fi pivotat lateral. Introduceţi computerul de bord în
suport. Înşurubaţi de jos şurubul de blocare (M3, cu
lungimea de 6 mm) în filetul prevăzut în acest scop al
computerului de bord (utilizarea unui şurub mai lung poate
determina deteriorarea computerului de bord). Pivotaţi
înapoi suportul şi strângeţi şurubul de reglare conform
specificaţiilor producătorului.
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Înainte de punerea în funcţiune

Introduceţi computerul de bord în suport şi, cu bicicleta
oprită, procedaţi după cum urmează:
Accesaţi ecranul de stare (cu ajutorul tastei < (10) de la
unitatea de comandă, până la primul indicator) şi, cu ajutorul
tastei de selectare, accesaţi <Settings (Setări)>.
Cu ajutorul tastelor – (11) şi + (12) puteţi selecta şi
deschide setarea dorită, iar cu ajutorul tastei de selectare
(9) puteţi selecta şi alte submeniuri. Din meniul de setări,
puteţi derula înapoi în meniul anterior cu ajutorul tastei
< (10).
De la <Sys settings (Setări sistem)> puteţi efectua
următoarele setări:
– <Brightness (Luminozitate)>
– <Time (Timp)>
– <Date [DD.Mon.YYYY] (Data [ZZ.Lun.AAAA])>
– <Time zone (Fus orar)>
– <24h form (Format pentru 24 de ore)>
– <Brgh backg. (Luminozitate de fundal)>
– <Imp. units (Unităţi imperiale)>
– <Language (Limba)>
– <Factory reset (Resetare la setările din fabrică)>

Punerea în funcţiune a sistemului eBike
Condiţii necesare
Sistemul eBike poate fi activat numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii necesare:
– Este introdus un acumulator eBike suficient încărcat
(consultaţi instrucţiunile de utilizare a acumulatorului).
– Computerul de bord este montat corect în suport.
Conectarea/Deconectarea sistemului eBike
Pentru conectarea sistemului eBike aveţi următoarele
posibilităţi:
– Cu computerul de bord şi acumulatorul eBike introduse,
apăsaţi o dată scurt tasta de pornire/oprire (4) a
computerului de bord.

Bosch eBike Systems
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– Dacă computerul de bord este introdus, apăsaţi tasta de
pornire/oprire a acumulatorului eBike (sunt posibile
soluţii specifice în funcţie de producătorul bicicletelor la
care nu există acces la tasta de pornire/oprire a
acumulatorului; consultaţi instrucţiunile de utilizare a
acumulatorului).
Propulsia este activată imediat ce apăsaţi pedala (cu
excepţia cazului din funcţia de asistenţă la pedalare sau în
nivelul de asistenţă OFF). Puterea motorului este reglată în
funcţie de nivelul de asistenţă setat pe computerul de bord.
Imediat ce nu mai apăsaţi pedala în modul de funcţionare
normală sau de îndată ce aţi atins viteza de 25/45 km/h,
susţinerea de către unitatea de acţionare a eBike-ului este
dezactivată. Unitatea de acţionare se activează din nou
automat imediat ce apăsaţi pedala şi viteza revine sub
25/45 km/h.
Deconectarea sistemului eBike poate fi realizată după cum
urmează:
– Apăsaţi scurt tasta de pornire/oprire (4) a computerului
de bord.
– Deconectaţi acumulatorul eBike apăsând pe tasta de
pornire/oprire a acestuia (sunt posibile soluţii specifice în
funcţie de producătorul bicicletelor la care nu există
acces la tasta de pornire/oprire a acumulatorului;
consultaţi instrucţiunile de utilizare a producătorului
bicicletei).
– Extrageţi computerul de bord din suport.
Dacă, timp de aproximativ 10 minute, unitatea de propulsie
eBike nu este acţionată (de exemplu, pentru că eBike-ul este
staţionar) şi nu este apăsată nicio tastă de la computerul de
bord sau de la unitatea de comandă a eBike-ului, sistemul
eBike şi, odată cu acesta şi acumulatorul, se deconectează
automat în vederea economisirii energiei electrice.

Alimentarea electrică a computerului de bord
Dacă computerul de bord se află în suportul (5), în eBike
este introdus un acumulator eBike suficient încărcat, iar
sistemul eBike-ul este conectat, acumulatorul computerului
de bord este alimentat cu energie electrică de la
acumulatorul eBike şi este încărcat.
Dacă se scoate computerul de bord din suportul (5),
alimentarea cu energie electrică se va realiza de la
acumulatorul computerului de bord. Dacă acumulatorul
computerului de bord este descărcat, pe afişaj este
prezentat un mesaj de avertizare.
Pentru încărcarea acumulatorului computerului de bord este
necesară montarea la loc a computerului de bord în suportul
(5). Reţineţi că, dacă acumulatorul eBike nu este încărcat,
sistemul eBike se opreşte automat după 10 minute de
nefuncţionare. În acest caz, este întreruptă şi încărcarea
acumulatorului computerului de bord.
Poţi încărca computerul de bord şi prin intermediul portului
USB (6). Deschide în acest scop capacul de protecţie (17).
Conectează portul USB al computerului de bord printr-un
cablu micro-USB la un încărcător USB uzual (nu este inclus în
pachetul de livrare standard) sau la portul USB al unui
computer (tensiune maximă de încărcare 5 V; curent maxim
de încărcare 500 mA).
Bosch eBike Systems

Dacă scoateţi computerul de bord din suport (5), toate
valorile funcţiilor rămân salvate şi sunt afişate continuu.
În cazul nereîncărcării acumulatorului Kiox, setările datei şi
orei sunt păstrate timp de maximum 6 luni. După repornire,
data şi ora sunt setate din nou dacă există o conexiune
Bluetooth® la aplicaţie şi dacă funcţia de localizare prin GPS
de pe smartphone este activă.
Observaţie: Computerul de bord Kiox este încărcat numai
atunci când se află în stare pornită.
Observaţie: Dacă computerul de bord Kiox este dezactivat
în timpul procesului de încărcare prin intermediul cablului
USB, acesta poate fi reactivat numai după scoaterea cablului
USB.
Observaţie: Pentru asigurarea duratei maxime de viaţă utilă
a acumulatorului computerului de bord, acumulatorul
trebuie să fie încărcat timp de o oră la fiecare trei luni.

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului eBike d (vezi
„Ecranul de pornire“, Pagina Română – 6) poate fi
vizualizat pe ecranul de stare şi în bara de stare. Starea de
încărcare a acumulatorului eBike este de asemenea indicată
de LED-urile acumulatorului eBike.
Culoarea indicatorului

Explicaţie

Alb

Acumulatorul eBike este
încărcat în proporţie de
peste 30%.

Galben

Acumulatorul eBike este
încărcat între 15% şi 30%.

Roşu

Acumulatorul eBike este
încărcat între 0% şi 15%.

Roşu + !

Capacitatea de încărcare
necesară pentru alimentarea
sistemului de acţionare este
consumată, iar nivelul de
asistenţă este deconectat.
Capacitatea rămasă este
pusă la dispoziţie pentru
luminile de rulare ale
bicicletei şi pentru
computerul de bord.
Dacă acumulatorul eBike este încărcat la roată, este afişat un
mesaj corespunzător.
Dacă computerul de bord este scos din suport (5), rămâne
memorată starea de încărcare a acumulatorului care a fost
afişată ultima dată.

Resetarea modului de repaus/Kiox
Computerul de comandă este prevăzut cu un mod de repaus
cu funcţie de economisire a energiei electrice, care reduce la
minimum gradul de descărcare a acumulatorului intern.
Setările datei şi orei sunt pierdute.
Acest mod poate fi activat prin menţinerea apăsată (timp de
cel puţin 8 secunde) a tastei de pornire/oprire (4) de pe
computerul de bord.
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Dacă computerul de bord nu porneşte prin apăsarea scurtă a
tastei de pornire/oprire (4), înseamnă că acesta se află în
modul de repaus.
Modul de repaus poate fi dezactivat prin menţinerea apăsată
a tastei de pornire/oprire (4) timp de cel puţin 2 secunde.
Computerul de bord detectează dacă se află într-o stare
complet funcţională. Dacă, în stare complet funcţională,
menţineţi apăsată tasta de pornire/oprire (4) timp de cel
puţin 8 secunde, computerul de bord trece în modul de
repaus. Dacă, contrar aşteptărilor, computerul de bord Kiox
nu se află într-o stare funcţională şi nu mai poate fi acţionat,
menţinerea apăsată (timp de cel puţin 8 secunde) a tastei de
pornire/oprire (4) va determina o resetare. Computerul de
bord reporneşte automat după aproximativ 5 secunde de la
efectuarea resetării. Dacă computerul de bord Kiox nu
reporneşte, apăsaţi tasta de pornire/oprire (4) şi menţineţio apăsată timp de 2 secunde.
Pentru a reseta computerul de bord Kiox la setările implicite,
selectaţi <Settings (Setări)> → <Sys settings (Setări
sistem)> → <Factory reset (Resetare la setările din
fabrică)>. În cadrul acestui proces, toate datele de utilizator
sunt pierdute.

Reglarea nivelului de asistenţă
De la unitatea de comandă (7) puteţi regla nivelul de
asistenţă la pedalare asigurat de unitatea de acţionare a
eBike-ului. Nivelul de asistenţă poate fi modificat în orice
moment, chiar şi în timpul deplasării.
Observaţie: La anumite modele, este posibil ca nivelul de
asistenţă să fie reglat preliminar şi să nu poată fi modificat.
Este de asemeni posibil ca să fie disponibile mai puţine
niveluri de asistenţă decât cele specificate aici.
Sunt disponibile maximum următoarele niveluri de asistenţă:
– OFF: Susţinerea motorului este dezactivată, eBike-ul
poate fi deplasat ca o bicicletă obişnuită, prin pedalare.
Ajutorul de împingere nu poate fi activat în acest nivel de
asistenţă.
– ECO: susţinere efectivă şi eficienţă maximă pentru o rază
de acoperire (autonomie) maximă
– TOUR: susţinere uniformă, pentru tururi cu rază de
acoperire mare
– SPORT/eMTB:
SPORT: susţinere puternică pentru tururi sportive pe
trasee montane cât şi pentru trafic urban
eMTB: asistenţă optimă pe orice teren, demarare
sportivă, dinamică îmbunătăţită, performanţă maximă
(eMTB disponibil numai în combinaţie cu unităţile de
acţionare BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX şi
BDU480 CX. Ar putea fi necesară o actualizare de
software.)
– TURBO: susţinere maximă până la frecvenţe ridicate de
pedalare pentru tururi sportive
Pentru creşterea nivelului de asistenţă, apăsaţi în mod
repetat tasta + (12) de la unitatea de comandă până când
nivelul de asistenţă dorit este prezentat pe afişaj, iar pentru
reducerea nivelului de asistenţă, apăsaţi tasta – (11).
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Puterea solicitată a motorului apare pe afişajul h (vezi
„Ecranul de pornire“, Pagina Română – 6). Puterea
maximă a motorului depinde de nivelul de asistenţă ales.
Dacă computerul de bord este scos din suport (5), rămâne
memorat nivelul de asistenţă afişat ultima dată.

Conectare/deconectare Ajutor de pedalare
Sistemul de asistenţă la împingere poate simplifica
împingerea eBike-ului. În această funcţie, viteza depinde de
treapta de viteză selectată şi poate atinge maximum 6 km/h.
Cu cât este mai mică treapta selectată, cu atât va fi mai mică
viteza în funcţia Ajutor de împingere (la puterea maximă a
motorului).
u Funcţia de asistenţă la pedalare poate fi utilizată
numai pentru împingerea eBike-ului. Dacă în timpul
utilizării funcţiei de asistenţă la pedalare roţile eBike-ului
nu intră în contact cu solul, există pericolul de rănire.
Pentru activarea ajutorului de pedalare apăsaţi scurt tasta
WALK la computerul de bord. După activare, într-un interval
de 3 s apăsaţi tasta + şi ţineţi-o apăsată. Unitatea de
acţionare a eBike-ului este conectată.
Observaţie: Asistenţa la împingere nu poate fi activată la
nivelul de asistenţă OFF.
Asistenţa la pedalare se dezactivează imediat ce se produce
unul din următoarele evenimente:
– eliberaţi tasta +,
– roţile eBike-ului se blochează (de exemplu, prin frânare
sau impactul cu un obstacol),
– viteza depăşeşte 6 km/h.
Regimul de funcţionare a sistemului de asistenţă la pedalare
este supus prevederilor naţionale specifice, motiv pentru
care poate prezenta diferenţe faţă de descrierea de mai sus
sau poate fi dezactivat.

Conectarea/Deconectarea luminilor de rulare
La modelele ale căror lumini de rulare sunt alimentate de
sistemul eBike, lampa din faţă şi lampa din spate pot fi
aprinse şi stinse simultan prin intermediul computerului de
bord, cu ajutorul tastei pentru luminile de rulare ale
bicicletei (3).
Înainte de a porni de pe loc, verifică funcţionarea corectă a
luminilor de rulare ale bicicletei.
Când lămpile sunt aprinse, indicatorul luminilor de rulare c
(vezi „Ecranul de pornire“, Pagina Română – 6) din bara
de stare de pe afişaj se aprinde.
Conectarea/Deconectarea luminilor de rulare ale bicicletei
nu influenţează iluminarea de fundal a afişajului.

Setarea numelui de utilizator
Pentru a putea folosi toate funcţiile sistemului de comandă,
trebuie să te înregistrezi online.
Cu ajutorul unui nume de utilizator puteţi analiza, printre
altele, datele dumneavoastră de călătorie şi traseele.
Poţi crea un nume de utilizator prin intermediul aplicaţiei
pentru smartphone Bosch eBike Connect sau direct pe
www.eBike-Connect.com. Pentru înregistrare, introdu
Bosch eBike Systems
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datele necesare. Aplicaţia pentru smartphone Bosch eBike
Connect poate fi descărcată gratuit din App Store (pentru
iPhone-urile Apple), respectiv din magazinul Google Play
(pentru dispozitivele Android).

pornirea sistemului şi la producerea de defecţiuni, pe afişajul
Kiox. Pentru detalii privind sistemul ABS şi modul de
funcţionare, consultă instrucţiunile de utilizare a sistemului
ABS.

Conectarea computerului de bord la aplicaţia
Bosch eBike Connect

Lock (funcţie Premium)

Conectarea la smartphone se realizează în felul următor:
– Porniţi aplicaţia.
– Selectaţi fila <Bicicleta mea electrică>.
– Selectaţi <Adăugare dispozitiv bicicletă electrică
nou>.
– Introduceţi Kiox.
Acum, în cadrul aplicaţiei este afişată o indicaţie
corespunzătoare care vă solicită să menţineţi apăsată timp
de 5 secunde tasta pentru luminile de rulare ale bicicletei (3)
de pe computerul de bord.
Menţineţi apăsată timp de 5 secunde tasta (3). Computerul
de bord activează automat conexiunea Bluetooth® Low
Energy şi comută la modul de asociere.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran. Dacă procesul de
asociere este finalizat, datele utilizatorului sunt sincronizate.
Observaţie: Conexiunea Bluetooth® nu trebuie să fie
activată manual.

Activity tracking (Urmărire activitate)
Pentru a înregistra activităţile, este necesară înregistrarea,
respectiv conectarea la portalul eBike Connect sau în
aplicaţia eBike Connect.
Pentru înregistrarea activităţilor, trebuie să accepţi stocarea
datelor de locaţie în portal, respectiv în aplicaţie. Numai
astfel activităţile tale vor fi afişate în portal şi în aplicaţie.
Înregistrarea poziţiei se va realiza numai dacă computerul de
bord este conectat la aplicaţia eBike Connect.

eShift (opţional)
Prin eShift se înţelege integrarea sistemelor electronice de
schimbare a treptelor de viteză în sistemul eBike.
Componentele eShift sunt conectate electric de către
producător cu unitatea de acţionare. Utilizarea sistemelor
electronice de schimbare a treptelor de viteză este descrisă
în cadrul unor instrucţiuni de operare separate.

eSuspension (opţional)
Prin eSuspension se înţelege integrarea elementelor
electronice de amortizare şi de suspensie în sistemul eBike.
Prin intermediul Quick menu (Meniu rapid) pot fi selectate
setările predefinite pentru sistemul eSuspension.
Pentru detalii privind setările, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate de producătorul sistemului eSuspension.
eSuspension este disponibil numai împreună cu computerul
de bord Kiox şi poate funcţiona în combinaţie cu unităţile de
acţionare BDU450 CX, BDU480 CX şi BDU490P.

Funcţia Lock poate fi achiziţionată din <Magazin> din cadrul
aplicaţiei eBike Connect. După conectarea funcţiei Lock,
funcţia de asistenţă a unităţii de acţionare a eBike-ului este
dezactivată în urma demontării computerului de bord.
Activarea este posibilă numai prin intermediul computerului
de bord al eBike-ului.
Pentru a consulta instrucţiunile de utilizare detaliate,
accesaţi instrucţiunile de utilizare online de pe
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Actualizările software-ului
Actualizările software-ului sunt transferate pe fundalul
aplicaţiei din computerul de bord imediat ce aplicaţia este
conectată la computerul de bord. Când o actualizare este
transferată complet, acest lucru este indicat de trei ori la
repornirea computerului de bord.
Alternativ, în <Sys settings (Setări sistem)> puteţi verifica
dacă este disponibilă o actualizare.

Alimentarea cu energie a aparatelor externe prin
portul USB
Cu ajutorul conexiunii USB pot fi utilizate, respectiv
încărcate majoritatea echipamentelor care pot fi alimentate
cu energie prin mufa USB (de exemplu, diverse telefoane
mobile).
Pentru încărcare, este necesară introducerea în eBike a
computerului de bord şi a unui acumulator încărcat suficient.
Deschide capacul de protecţie (17) al portului USB de la
computerul de bord. Conectează portul USB al dispozitivului
extern printr-un cablu de încărcare USB Micro A – Micro B
(comercializat de distribuitorul Bosch eBike de la nivel local)
la portul USB (6) al computerului de bord.
După deconectarea consumatorului este necesară
închiderea la loc cu atenţie a portului USB cu capacul de
protecţie (17).
Un racord USB nu este un cuplaj impermeabil la apă. În
timpul curselor efectuate pe ploaie, nu este permisă
racordarea niciunui dispozitiv extern, iar portul USB
trebuie închis complet cu capacul de protecţie (17).
Atenţie: Consumatorii racordaţi pot afecta autonomia
eBike-ului.

ABS – sistemul antiblocare (opţional)
Dacă roata este dotată cu un sistem ABS eBike Bosch fără
lampă de control externă, lampa de control apare, la
Bosch eBike Systems
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Afişajele şi setările computerului de
bord

b

c
d

a
k

Observaţie: Toate imaginile şi textele afişate la paginile
următoare corespund stadiului de aprobare a software-ului.
După o actualizare software se poate întâmpla ca imaginile
şi/sau textele de pe ecran să sufere uşoare modificări.

e

j
i

Logica de operare
Cu ajutorul tastelor < (10) şi > (8) diferitele ecrane cu
informaţii privind valorile de deplasare pot fi accesate chiar
şi în timpul deplasării. Astfel, ambele mâini pot rămâne pe
ghidon în timpul rulării.
Cu ajutorul tastelor + (12) şi – (11) poţi creşte, respectiv
reduce nivelul de asistenţă.
Setările <Settings (Setări)>, care pot fi accesate prin
intermediul Status screen (Ecran de stare), nu pot fi
adaptate în timpul deplasării.

h

24,3

f

g
Indicator oră/viteză
Indicator nivel de asistenţă
Indicator lumini de rulare
Indicator stare de încărcare acumulator eBike
Indicator unitate de viteză A)
Viteză
Bară de orientare
Putere motor
Putere proprie
Viteză medie
Evaluare putere

Tasta de selectare (9) îţi permite să activezi următoarele
funcţii:
– Accesul la meniul rapid în timpul deplasării.
– Poţi accesa meniul de setări atunci când stai în picioare
Status screen (Ecran de stare).
– Confirmarea valorilor şi informaţiilor.
– Părăsirea unei ferestre de dialog.
Dacă computerul de bord este scos din suportul său şi nu
este dezactivat, informaţiile privind ultima rută parcursă,
precum şi informaţiile de stare sunt afişate succesiv într-o
buclă.
Dacă, după scoaterea din suport, nu este apăsată nicio tastă,
computerul de bord se deconectează după 1 minut.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Ordinea ecranelor

A) Poate fi modificat prin intermediul ecranului de stare <Settings
(Setări)>.

Când computerul de bord este montat în suportul său, poţi
accesa succesiv următoarele indicatoare:
1. Ecranul de pornire
2. Ora curentă şi distanţa parcursă
3. Ruta şi durata de rulare
4. Performanţa şi frecvenţa de pedalare
5. Viteza medie şi viteza maximă
6. Ruta, distanţa parcursă, performanţa şi frecvenţa
bătăilor inimii
7. Frecvenţa bătăilor inimii
8. Consumul de calorii şi distanţa totală parcursă
9. Ecranul de stare

Ecranul de pornire
Ecranul de pornire se activează imediat ce computerul de
bord conectat este introdus în suport.
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Indicatoarele a...d formează bara de stare şi sunt afişate pe
fiecare ecran. Dacă pe ecran este afişată deja viteza,
indicatorul a afişează ora actuală în ore şi minute. În bara de
stare sunt afişate:
– Viteza/Ora: viteza actuală în km/h sau mph, respectiv ora
curentă
– Nivelul de asistenţă: afişarea nivelului de asistenţă
actual selectat într-o codare cromatică
– Lumina: un simbol pentru lumina aprinsă
– Starea de încărcare a acumulatorului eBike: o afişare
procentuală a stării actuale de încărcare
În secţiunea de evaluare a puterii k este afişată grafic viteza
actuală (bara albă) în raport cu viteza dumneavoastră medie
j. Prin intermediul reprezentării grafice poţi recunoaşte
direct dacă viteza prezentă este mai mare sau mai mică
decât valoarea vitezei tale medii (la stânga faţă de linia
neagră = sub valoarea medie; la dreapta de linia neagră =
peste valoarea medie).
Bara de orientare g îţi permite să recunoşti ecranul accesat.
Ecranul accesat este evidenţiat. Cu ajutorul tastelor < (10) şi
> (8) poţi accesa şi alte ecrane.
De la primul ecran de pornire, accesează ecranul de stare cu
ajutorul tastelor < (10).
Bosch eBike Systems
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Status screen (Ecran de stare)
Pe ecranul de stare sunt
prezentate, pe lângă bara de
stare, ora curentă, starea de
încărcare a tuturor
acumulatorilor eBike-ului tău
şi starea de încărcare a
acumulatorului smartphoneului dacă smartphone-ul este
conectat prin Bluetooth®.
Dedesubt sunt reprezentate,
după caz, simboluri de
indicare a unei funcţii
Bluetooth® activate sau ale
unui dispozitiv conectat prin
Bluetooth® (de exemplu, un pulsometru). De asemenea, este
afişată data ultimei sincronizări dintre smartphone şi
computerul de bord Kiox.
În zona inferioară, ai acces la <Settings (Setări)>.

<Settings (Setări)>
Această limbă nu este acceptată de computerul de bord
pentru textele de interfaţă. De aceea, textele de interfaţă în
limba engleză menţionate în cadrul acestor instrucţiuni de
utilizare sunt însoţite de o traducere în limba
corespunzătoare.
Accesează meniul de setări prin intermediul ecranului de
stare. <Settings (Setări)> nu pot fi accesate şi adaptate în
timpul deplasării.
Cu ajutorul tastelor – (11) şi + (12) puteţi selecta şi
deschide setarea dorită, iar cu ajutorul tastei de selectare
(9) puteţi selecta şi alte submeniuri. Din meniul de setări,
puteţi derula înapoi în meniul anterior cu ajutorul tastei
< (10).
La primul nivel de navigare sunt disponibile următoarele
zone supraordonate:
– <Registration (Înregistrare)> – Observaţii privind
înregistrarea:
Acest punct de meniu este afişat numai dacă nu te-ai
înregistrat încă la eBike Connect.
– <My eBike (eBike-ul meu)> – Setări referitoare la eBike:
Poţi reseta automat sau manual la „0” contoarele, precum
cele pentru kilometrajul zilnic şi valorile medii, dar şi
distanţa parcursă. Poţi modifica cu ±5 % valoarea
circumferinţei roţii presetată de producător. Dacă eBikeul este dotat cu un sistem eShift, acesta poate fi
configurat aici. Producătorul sau distribuitorul autorizat al
bicicletei poate stabili intervalele de service în funcţie de
kilometraj şi/sau la anumite intervale de timp. Pe <Next
Service: [DD. Mon. YYYY] or at [xxxxx] [km]
(Următoarea servisare eBike: [ZZ. Lun. AAAA] sau la
[xxxxx] [km])> este afişată scadenţa intervalului de
service. Pe pagina de componente ale bicicletei sunt
afişate, pentru fiecare componentă, numărul de serie,
versiunea de hardware, versiunea de software şi alte date
tehnice relevante pentru componente.
– <My profile (profilul meu)> – datele utilizatorului activ
Bosch eBike Systems

– <Bluetooth> – conectarea, respectiv deconectarea
funcţiei Bluetooth®:
Sunt afişate dispozitivele asociate.
– <Sys settings (Setări sistem)> – o listă cu opţiuni de
reglare a computerului de bord:
Poţi alege afişarea vitezei şi distanţei în kilometri sau mile,
a orei în format de 12 sau 24 ore, poţi selecta ora, data şi
fusul orar şi să setezi limba preferată. Poţi reseta
computerul de bord Kiox, activa actualizarea softwareului (dacă este disponibilă) şi poţi selecta între un design
negru sau alb.
– <Information (Informaţie)> – Informaţii privind
computerul de bord Kiox:
Observaţii privind FAQ (Întrebările frecvente), certificări,
informaţii de contact, informaţii despre licenţe
Pentru o descriere detaliată a parametrilor individuali,
consultă manualul de utilizare online, accesând
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Quick menu (Meniu rapid)
Prin intermediul Quick menu (Meniu rapid) sunt afişate
setările selectate, care pot fi adaptate inclusiv în timpul
deplasării.
Accesul la Quick menu (Meniu rapid) este posibil şi prin
intermediul tastei de selectare (9). Accesul nu este posibil
de la Status screen (Ecran de stare).
Prin intermediul Quick menu (Meniu rapid) poţi efectua
următoarele setări:
– <Reset trip data? (Resetare date deplasare?)>
Toate datele referitoare la ruta parcursă până în prezent
sunt resetate la zero.
– <eShift>
Aici poţi seta frecvenţa de pedalare.
– <eSuspension>
Aici poţi seta modul de amortizare, respectiv modul de
suspensie definit de producător.
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Indicator cod de eroare
Componentele sistemului eBike sunt verificate automat şi în
permanenţă. Dacă se constată vreo eroare, la computerul de
bord va apărea codul de eroare corespunzător.

În funcţie de tipul de eroare, propulsia va fi eventual
deconectată. Dar continuarea cursei fără propulsie asistată
este posibilă în orice moment. Va fi necesară verificarea
eBike-ului înaintea tuturor celorlalte curse.
u Reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de către un
distribuitor de biciclete autorizat.

Cod

Cauză

Remediere

410

Una sau mai multe taste ale computerului
de bord sunt blocate.

Verifică dacă tastele sunt blocate, de exemplu, din cauza
pătrunderii murdăriei. Curăţă tastele dacă este necesar.

414

Problemă de conexiune a unităţii de
comandă

Verifică racordurile şi conexiunile

418

Una sau mai multe taste ale unităţi de
comandă sunt blocate.

Verifică dacă tastele sunt blocate, de exemplu, din cauza
pătrunderii murdăriei. Curăţă tastele dacă este necesar.

419

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

422

Problemă de conexiune la unitatea de
acţionare

Verifică racordurile şi conexiunile

423

Problemă de conexiune la acumulatorul
eBike-ului

Verifică racordurile şi conexiunile

424

Eroare de comunicare între componente

Verifică racordurile şi conexiunile

426

Eroare internă de depăşire a timpului

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch. În acest regim de eroare nu este
posibilă afişarea sau adaptarea circumferinţei pneurilor din cadrul
meniului cu setările de bază.

430

Acumulatorul intern al computerului de
bord este descărcat (nu se aplică la
BUI350)

Încarcă computerul de bord (în suport sau prin portul USB)

431

Eroare versiune de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

440

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

450

Eroare internă de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

460

Eroare la conexiunea USB

Scoate cablul din portul USB al computerului de bord. Dacă
problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

490

Eroare internă la computerul de bord

Solicită verificarea computerului de bord

500

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

502

Eroare la luminile de rulare ale bicicletei

Verifică luminile şi cablajul aferent acestora. Reporneşte sistemul.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

503

Eroare la senzorul de viteză

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

504

A fost identificată modificarea
neautorizată a semnalului de viteză.

Verifică şi, dacă este necesar, reglează poziţia magneţilor de spiţă.
Verifică dacă au fost efectuate modificări neautorizate (tuning).
Susţinerea unităţii de acţionare este redusă.

510

Eroare internă la senzor

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

511

Eroare internă la unitatea de acţionare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.
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Cod

Cauză

Remediere

530

Eroare la acumulator

Deconectează eBike-ul, scoate acumulatorul eBike şi introdu-l la
loc. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

531

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

540

Eroare de temperatură

eBike-ul se află în afara intervalului de temperatură admis.
Deconectează sistemul eBike pentru a lăsa unitatea de acţionare să
se răcească sau să se încălzească până când va reveni în domeniul
temperaturilor admise. Reporneşte sistemul. Dacă problema
persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

550

A fost detectat un consumator neautorizat. Îndepărtează consumatorul. Reporneşte sistemul. Dacă problema
persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

580

Eroare versiune de software

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

591

Eroare de autentificare

Deconectează sistemul eBike. Scoate acumulatorul şi reintrodu-l.
Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

592

Componentă incompatibilă

Montează un afişaj compatibil. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

593

Eroare de configurare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

595, 596

Eroare de comunicare

Verifică cablajul de la transmisie şi reporneşte sistemul. Dacă
problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

602

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

603

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

605

Eroare de temperatură a acumulatorului

Acumulatorul se află în afara intervalului de temperatură admis.
Deconectează sistemul eBike pentru a lăsa acumulatorul să se
răcească sau să se încălzească până când va reveni în intervalul de
temperatură admis. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

606

Eroare externă la acumulator

Verifică cablajul. Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă,
contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

610

Eroare de tensiune a acumulatorului

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

620

Eroare la încărcător

Înlocuieşte încărcătorul. Contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

640

Eroare internă la acumulator

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

655

Eroare multiplă la acumulator

Deconectează sistemul eBike. Scoate acumulatorul şi reintrodu-l.
Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

656

Eroare versiune de software

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch şi solicită
actualizarea software-ului.

7xx

Defecţiune la componentele de la terţe
părţi

Respectă specificaţiile din instrucţiunile de utilizare ale
producătorului respectiv de componente.

800

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

810

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţilor

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

Bosch eBike Systems
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Cod

Cauză

820

Eroare la cablul senzorului de viteză a roţii Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
din faţă

821 ... 826

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţii din faţă
Este posibil ca discul de senzor să
lipsească, să fie defect sau montat
incorect; diametrul pneului roţii din faţă
diferă semnificativ faţă de cel al pneului
roţii din spate; situaţie extremă de rulare,
de exemplu, rulare pe roata din spate

Remediere

Reiniţializează sistemul şi efectuează un test de traseu timp de cel
puţin 2 minute. Lampa de control pentru ABS trebuie să se stingă.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

830

Eroare la cablul senzorului de viteză a roţii Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
din spate

831
833 ... 835

Semnale neplauzibile de la senzorul de
viteză a roţii din spate
Este posibil ca discul de senzor să
lipsească, să fie defect sau montat
incorect; diametrul pneului roţii din faţă
diferă semnificativ faţă de cel al pneului
roţii din spate; situaţie extremă de rulare,
de exemplu, rulare pe roata din spate

Reiniţializează sistemul şi efectuează un test de traseu timp de cel
puţin 2 minute. Lampa de control pentru ABS trebuie să se stingă.
Dacă problema persistă, contactează distribuitorul de eBike-uri
Bosch.

840

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

850

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

860, 861

Eroare privind tensiunea de alimentare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Eroare de comunicare

Reporneşte sistemul. Dacă problema persistă, contactează
distribuitorul de eBike-uri Bosch.

889

Eroare internă ABS

Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.

890

Lampa de control ABS este defectă sau nu Contactează distribuitorul de eBike-uri Bosch.
este montată; este posibil ca sistemul ABS
să fie nefuncţional.

niciun
indicator

Eroare internă la computerul de bord
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Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Nu curăţaţi niciuna dintre componente utilizând apă sub
presiune.
Menţineţi curat ecranul computerului de bord. Murdăria
poate determina sesizarea eronată a luminozităţii.
Pentru curăţarea computerului de bord, folosiţi o lavetă
moale, umezită numai cu apă. Nu folosiţi detergenţi.
Solicitaţi verificarea tehnică a sistemului dumneavoastră
eBike cel puţin o dată pe an (printre altele sistemul mecanic,
starea de actualizare a software-ului de sistem).
Distribuitorul bicicletei poate stabili suplimentar intervalul
de service în funcţie de kilometraj şi/sau după un anumit
interval de timp. În acest caz, computerul de bord va afişa la
conectare scadenţa intervalului de service.
Pentru service sau reparaţii la eBike, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.
u Reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de către un
distribuitor de biciclete autorizat.

Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
Pentru răspunsuri la întrebări privind sistemul eBike şi
componentele sale, adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete
autorizat.
Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizaţi
sunt disponibile pe pagina web www.bosch-ebike.com.

Transport
u

Dacă vă transportaţi eBike-ul în afara autoturismului,
de exemplu, pe un portbagaj exterior, pentru evitarea
deteriorărilor, scoateţi computerul de bord şi
acumulatorul eBike din acesta.

Eliminare
Unitatea de propulsie, computerul de bord,
inclusiv unitatea de comandă, acumulatorul,
senzorul de viteză, accesoriile şi ambalajele
trebuie predate unui centru de reciclare.
Nu eliminaţi eBike-urile şi componentele acestora împreună
cu deşeurile menajere!
Conform Directivei Europene
2012/19/UE şi conform Directivei Europene
2006/66/CE sculele electrice scoase din uz,
respectiv acumulatorii/bateriile care prezintă
defecţiuni sau care s-au descărcat trebuie să
colectate separat şi predate unui centru de
reciclare.
Predaţi elementele scoate din uz ale eBike-ului de la Bosch
unui distribuitor de biciclete autorizat.
Sub rezerva modificărilor.

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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Instrucţiuni privind siguranţa
Citiţi toate indicaţiile şi
instrucţiunile privind
siguranţa. Nerespectarea
instrucţiunilor şi indicaţiilor
privind siguranţa se poate
solda cu electrocutări, incendiu şi/sau răniri grave.
Componentele celulelor de baterii cu litiu-ion sunt
inflamabile în anumite condiţii. De aceea este necesar să vă
familiarizaţi cu regulile prezentate în acest manual de
utilizare.
Păstraţi în condiţii optime toate instrucţiunile şi
indicaţiile privind siguranţa în vederea consultării
ulterioare a acestora.
În aceste instrucţiuni de utilizare, termenul acumulatori se
referă la toţi acumulatorii originali Bosch pentru eBike.
u Înainte de efectuarea de lucrări la eBike (de exemplu,
inspecţie, reparaţie, montaj, întreţinere, lucru la lanţ
etc.) , scoateţi acumulatorul din acesta înainte de
transportarea cu autovehiculul sau cu avionul ori
înainte de depozitarea acestuia. În cazul activării
involuntare a sistemului eBike, există pericolul de rănire.
u Nu deschideţi acumulatorul. Există pericolul de
scurtcircuit. Deschiderea acumulatorului duce la
pierderea garanţiei.
u Feriţi acumulatorul de căldură (de exemplu, de
expunerea îndelungată la radiaţii solare), de foc şi nu-l
scufundaţi în apă. Nu depozitaţi şi nu utilizaţi
acumulatorul în apropierea obiectelor fierbinţi sau
inflamabile. Există pericolul de explozie.
u Evitaţi contactul acumulatorilor neutilizaţi cu agrafe
de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte
metalice mici, care ar putea provoca şuntarea
contactelor. Un scurtcircuit între bornele de contact ale
acumulatorului poate provoca arsuri sau un incendiu.
Daunele provocate de un scurtcircuit de acest tip nu sunt
acoperite de garanţie şi nu sunt compensare de compania
Bosch.
u Evitaţi şocurile mecanice şi expunerea la temperaturi
înalte. Acestea pot avaria celulele de baterie şi determina
la scurgerea de substanţe inflamabile.
u Nu aşezaţi încărcătorul şi acumulatorul în apropierea
materialelor inflamabile. Încărcaţi acumulatorii numai
în stare uscată şi într-un loc rezistent la foc. Din cauza
căldurii degajate în timpul încărcării, există pericolul de
incendiu.
u Nu este permisă încărcarea nesupravegheată a
acumulatorului eBike.
u În cazul utilizării necorespunzătoare, din acumulator
se poate scurge lichid. Evită contactul cu acesta. În
cazul contactului, clăteşte bine cu apă. Dacă lichidul
îţi pătrunde în ochi, consultă de asemenea un medic.
Lichidul scurs din acumulator poate provoca iritaţii ale
pielii sau arsuri.
u Acumulatorii nu trebuie expuşi şocurilor mecanice.
Există pericolul ca acumulatorul să se deterioreze.
Bosch eBike Systems

u

u

u

u

u

u

În cazul deteriorării acumulatorului sau utilizării sale
necorespunzătoare, din acesta pot fi eliberaţi vapori.
Aerisiţi bine încăperea şi solicitaţi asistenţă medicală
dacă starea dumneavoastră de sănătate se
înrăutăţeşte. Vaporii pot irita căile respiratorii.
Încărcaţi acumulatorul numai cu încărcătoare
originale Bosch. În cazul altor încărcătoare decât cele
originale Bosch nu poate fi exclus pericolul de incendiu.
Folosiţi acumulatorul numai pentru eBike-uri
prevăzute cu sistem de acţionare eBike de la Bosch.
Numai astfel va fi acumulatorul protejat împotriva
suprasolicitării periculoase.
Folosiţi numai acumulatori originali Bosch, autorizaţi
de producătorul eBike-ului dumneavoastră. Folosirea
altor acumulatori poate cauza răniri şi pericol de incendiu.
În cazul folosirii altor acumulatori, Bosch nu acordă nicio
garanţie şi nu-şi asumă răspunderea pentru pagubele
provocate.
Nu folosiţi ca mâner acumulatorul din portbagaj. Dacă
ridicaţi eBike-ul trăgându-l de acumulator, acesta din
urmă poate suferi deteriorări.
Nu permiteţi accesul copiilor la acumulator.

Citiţi şi respectaţi atât instrucţiunile şi indicaţiile
privind siguranţa din instrucţiunile de utilizare a
sistemului eBike, cât şi instrucţiunile de utilizare ale
eBike-ului.
Acordăm o importanţă deosebită siguranţei clienţilor şi
produselor noastre. Acumulatorii noştri eBike sunt
acumulatori cu litiu-ion, proiectaţi şi fabricaţi conform celor
mai înalte standarde tehnice. Respectăm întotdeauna
normele de siguranţă corespunzătoare şi chiar depăşim
cerinţele acestora. În stare încărcată, aceşti acumulatori
litiu-ion au un conţinut ridicat de energie. În cazul producerii
de defecţiuni (care nu pot fi identificate privind din exterior),
acumulatorii litiu-ion pot lua foc în cazuri extrem de izolate şi
în condiţii nefavorabile.
u

Politica de confidenţialitate
La conectarea eBike-ului la Bosch DiagnosticTool, datele
sunt transmise, în scopul îmbunătăţirii performanţelor
produsului prin utilizarea acumulatorilor Bosch eBike
(printre altele, temperatura, tensiunea celulelor etc.), către
Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Pentru
informaţii detaliate, accesează site-ul web Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.

Descrierea produsului şi a
performanţelor sale
Utilizarea conform destinaţiei
Acumulatorii Bosch eBike sunt destinaţi exclusiv alimentării
cu energie electrică a unităţii de acţionare a eBike-ului şi nu
trebuie utilizaţi în alte scopuri.
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Elemente componente
Numerotarea componentelor ilustrate corespunde schiţelor
de pe paginile grafice de la începutul acestor instrucţiuni.
Toate schiţele de biciclete în afara acumulatorilor şi
suporturilor acestora sunt schematice şi pot fi diferite de
eBike-ul dumneavoastră.
Suplimentar faţă de funcţiile prezentate aici, ar putea fi
întotdeauna necesară implementarea de modificări ale
software-ului în vederea remedierii erorilor şi pentru
modificările funcţiilor.
(1) Suportul acumulatorului cu montare în portbagaj
(2) Acumulator cu montare în portbagaj
(3) Indicator de funcţionare şi al nivelului de încărcare
(4) Tastă de pornire/oprire

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Cheie sistem de blocare acumulator
Sistem de blocare acumulator
Suport superior al acumulatorului standard
Acumulator standard
Suport inferior al acumulatorului standard
Capac (livrat numai cu eBike-urile cu 2 acumulatori)
Încărcător
Priză pentru fişa de încărcare
Capac priză de încărcare
Siguranţă de fixare pentru acumulatorul PowerTube
Acumulator PowerTube
Cârlig de siguranţă pentru acumulator acumulatorul
PowerTube

Date tehnice
Acumulator litiu-ion
Cod produs

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

BBS245A) B)
BBR245B)C)

BBS265A)
BBR265C)

BBS275A)
BBR275C)

Tensiune nominală

V=

36

36

36

Capacitate nominală

Ah

8,2

11

13,4

Energie

Wh

300

400

500

Temperatură de funcţionare

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Temperatură de depozitare

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Domeniu admis al temperaturilor de
încărcare

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Greutate, aproximativă

kg

2,5A)/2,6C)

2,5A)/2,6C)

2,6A)/2,7C)

IP 54 (protecţie
împotriva prafului şi a
picăturilor de apă)

IP 54 (protecţie
împotriva prafului şi a
picăturilor de apă)

IP 54 (protecţie
împotriva prafului şi a
picăturilor de apă)

Tip de protecţie

A) Acumulator standard
B) Nu este permisă utilizarea în combinaţie cu alţi acumulatori în cadrul sistemelor cu 2 acumulatori
C) Acumulator cu montare în portbagaj

Acumulator litiu-ion
Cod produs

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

BBP282 orizontal A)
BBP283 vertical A)

BBP280 orizontal
BBP281 vertical

BBP290 orizontal
BBP291 vertical
36
16,7

Tensiune nominală

V=

36

36

Capacitate nominală

Ah

11

13,4

Energie

Wh

400

500

625

Temperatură de funcţionare

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

Temperatură de depozitare

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

Domeniu admis al temperaturilor de
încărcare

°C

0 ... +40

0 ... +40

0 ... +40

Greutate, aproximativă

kg

Tip de protecţie

2,9

2,9

3,5

IP 54 (protecţie
împotriva prafului şi a
stropilor de apă)

IP 54 (protecţie
împotriva prafului şi a
stropilor de apă)

IP 54 (protecţie
împotriva prafului şi a
stropilor de apă)

A) Nu este permisă utilizarea în combinaţie cu alţi acumulatori în cadrul sistemelor cu 2 acumulatori
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Montare
u

Aşezaţi acumulatorul numai pe suprafeţe curate.
Evitaţi în special murdărirea prizei de încărcare şi a
bornelor de contact, de exemplu, cu nisip sau pământ.

Verificaţi acumulatorul înainte de prima utilizare
Verificaţi acumulatorul înainte de prima încărcare sau înainte
de a-l folosi prima dată la eBike-ul dumneavoastră.
Apăsaţi tasta de pornire/oprire (4) pentru a conecta
acumulatorul. Dacă nu se aprinde niciun LED la indicatorul
nivelului de încărcare (3), este posibil ca acumulatorul să fie
defect.
Dacă cel puţin un LED este aprins, dar nu toate LED-urile
indicatorului nivelului de încărcare (3), este necesar să
încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare.
u Nu încărcaţi şi nu utilizaţi acumulatori deterioraţi.
Adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete autorizat.

Încărcarea acumulatorului
Un acumulator Bosch eBike trebuie încărcat numai cu
un încărcător Bosch eBike original.
Notă: La livrare, acumulatorul este încărcat doar parţial.
Pentru a beneficia de performanţele maxime ale
acumulatorului, înainte de prima utilizare, încărcaţi-l complet
cu ajutorul încărcătorului.
Pentru a încărca acumulatorul, citiţi şi respectaţi
instrucţiunile de utilizare ale încărcătorului.
Acumulatorul poate fi încărcat indiferent de nivelul său de
încărcare. Întreruperea procesului de încărcare nu
periclitează în niciun fel starea acumulatorului.
Acumulatorul este prevăzut cu un sistem de monitorizare a
temperaturii care permite încărcarea numai la temperaturi
cuprinse între 0 °C şi 40 °C.
u

Dacă acumulatorul se află în
afara domeniul
temperaturilor de încărcare,
se aprind intermitent trei
LED-uri ale indicatorului
nivelului de încărcare (3).
Decuplaţi acumulatorul de la
încărcător şi lăsaţi-l să se
aclimatizeze.
Cuplaţi din nou acumulatorul la încărcător numai după
atingerea temperaturii de încărcare admise.
Indicatorul nivelului de încărcare
Cele cinci LED-uri verzi ale indicatorului nivelului de
încărcare (3) indică, cu acumulatorul conectat, starea de
încărcare a acumulatorului.
Fiecare LED corespunde unui nivel de aproximativ 20 % din
capacitatea totală de încărcare. Când acumulatorul este
complet încărcat, se aprind toate cele cinci LED-uri.
În plus, dacă acumulatorul este conectat, starea de încărcare
a acestuia este afişată şi pe afişajul computerului de bord.
Citiţi şi respectaţi în acest sens instrucţiunile de utilizare a
unităţii de acţionare şi a computerului de bord.
Bosch eBike Systems

Dacă capacitatea acumulatorului scade sub 5 %, toate LEDurile indicatorului nivelului de încărcare (3) al acumulatorului
se sting, rămânând însă încă o funcţie de afişare a
computerului de bord.
După încărcare, decuplaţi acumulatorul de la încărcător şi
încărcătorul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Utilizarea a doi acumulatori pentru un singur
eBike (opţional)
Un eBike poate fi echipat de către producător chiar şi cu doi
acumulatori. În acest caz, una din prizele de încărcare nu
este accesibilă sau este închisă cu un capac de către
producător. Încărcaţi acumulatorii numai la priza accesibilă.
u Nu deschideţi niciodată prizele de încărcare închise
de către producător. Încărcarea la o priză de încărcare
închisă anterior poate produce defecţiuni ireparabile.
Dacă doriţi să folosiţi cu un singur acumulator un eBike
prevăzut pentru doi acumulatori, acoperiţi contactele
slotului liber cu capacul din setul de livrare (10), deoarece în
caz contrar, din cauza contactelor deschise, se poate
produce un scurtcircuit (consultaţi imaginile A şi B).
Procesul de încărcare în cazul prezenţei a doi
acumulatori montaţi
Dacă la un eBike sunt instalaţi doi acumulatori, ambii pot fi
încărcaţi la racordul care nu este închis. Ambii acumulatori
sunt încărcaţi mai întâi succesiv în proporţie de
aproximativ 80–90%, iar apoi cei doi acumulatori sunt
încărcaţi complet în paralel (LED-urile ambilor acumulatori
se aprind intermitent).
În timpul funcţionării, cei doi acumulatori sunt descărcaţi
alternativ.
Dacă scoţi acumulatorii din suporturile lor, îi poţi încărca şi
individual.
Procesul de încărcare la un acumulator montat
Dacă este montat un singur acumulator, îl puteţi încărca
numai la bicicleta care are o priză de încărcare accesibilă.
Puteţi încărca acumulatorul la priza de încărcare închisă
numai dacă scoateţi acumulatorul din suport.

Montarea şi demontarea acumulatorului
u

Deconectaţi întotdeauna acumulatorul şi sistemul
eBike înainte de a-l introduce în sau scoate din suport.

Montarea şi demontarea acumulatorului standard
(consultaţi imaginea A)
Pentru a putea introduce acumulatorul, cheia (5) trebuie să
fie introdusă în sistemul de blocare (6), iar sistemul de
blocare trebuie să fie deschis.
Pentru introducerea acumulatorului standard (8), aşezaţil cu bornele de contact pe suportul inferior (9) de la eBike
(acumulatorul poate fi înclinat cu până la 7° faţă de cadru).
Înclinaţi-l până la punctul de oprire în suportul superior (7),
până când se fixează sonor.
Verificaţi dacă acumulatorul este bine fixat în toate poziţiile.
Fixaţi întotdeauna acumulatorul cuplând sistemul de blocare
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(6); în caz contrar, sistemul de blocare s-au putea deschide,
iar acumulatorul ar putea să cadă afară din suport.
După închidere, scoateţi întotdeauna cheia (5) din sistemul
de blocare (6). Astfel, evitaţi căderea cheii din acesta şi
posibilitatea de sustragere prin efracţie a acumulatorului din
eBike-ul parcat.
Pentru demontarea acumulatorului standard (8),
deconectaţi-l şi deschideţi sistemul de blocare cu cheia (5).
Înclinaţi acumulatorul din suportul superior (7) şi scoateţi-l
din suportul inferior (9).
Montarea şi demontarea acumulatorului cu montare în
portbagaj (consultaţi imaginea B)
Pentru a putea introduce acumulatorul, cheia (5) trebuie să
fie introdusă în sistemul de blocare (6), iar sistemul de
blocare trebuie să fie deschis.
Pentru introducerea acumulatorului pentru portbagaj
(2), împingeţi-l cu bornele de contact spre înainte până când
se fixează în suportul (1) din portbagaj.
Verificaţi dacă acumulatorul este bine fixat în toate poziţiile.
Blocaţi întotdeauna acumulatorul închizând sistemul de
blocare (6), altfel sistemul de blocare se poate deschide iar
acumulatorul poate cădea afară din suport.
După închidere, scoateţi întotdeauna cheia (5) din sistemul
de blocare (6). Astfel, evitaţi căderea cheii din acesta şi
posibilitatea de sustragere prin efracţie a acumulatorului din
eBike-ul parcat.
Pentru demontarea acumulatorului cu montare în
portbagaj (2), deconectaţi-l şi deschideţi sistemul de
blocare cu cheia (5). Scoateţi acumulatorul din suportul (1).
Demontarea acumulatorului PowerTube
(consultă imaginea C)
Pentru demontarea acumulatorului PowerTube (15),
deblochează sistemul de blocare (6) cu ajutorul cheii
(5). Acumulatorul este deblocat şi cade în siguranţa de
fixare (14).
❷ Apasă partea superioară a siguranţei de fixare;
acumulatorul este deblocat complet şi cade în mâna ta.
Scoate acumulatorul din suport.
Observaţie: Din cauza diferitelor construcţii, este posibilă
necesitatea aplicării de proceduri diferite pentru montarea şi
demontarea acumulatorului. Pentru aceasta, citeşte
instrucţiunile de utilizare ale producătorului eBike-ului.
❶

Montarea acumulatorului PowerTube (consultaţi
imaginea D)
Pentru a putea introduce acumulatorul, cheia (5) trebuie să
fie introdusă în sistemul de blocare (6), iar sistemul de
blocare trebuie să fie deschis.
❶ Pentru montarea acumulatorului PowerTube (15),
este necesară poziţionarea acestuia cu bornele de
contact în suportul inferior al cadrului.
❷ Ridicaţi acumulatorul până când acesta este susţinut
de siguranţa de fixare (14).
❸ Ţineţi sistemul de blocare deschis cu ajutorul cheii şi
ridicaţi acumulatorul până când acesta se blochează
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sonor. Verificaţi dacă acumulatorul este bine fixat în
toate poziţiile.
❹ Fixaţi întotdeauna acumulatorul cuplând sistemul de
blocare (6); în caz contrar, sistemul de blocare s-ar
putea deschide, iar acumulatorul ar putea să cadă
afară din suport.
După închidere, scoateţi întotdeauna cheia (5) din sistemul
de blocare (6). Astfel, evitaţi căderea cheii din acesta şi
posibilitatea de sustragere prin efracţie a acumulatorului din
eBike-ul parcat.

Funcţionarea
Punerea în funcţiune
u

Folosiţi numai acumulatori originali Bosch, autorizaţi
de producătorul eBike-ului dumneavoastră. Folosirea
altor acumulatori poate cauza răniri şi pericol de incendiu.
În cazul folosirii altor acumulatori, Bosch nu acordă nicio
garanţie şi nu-şi asumă răspunderea pentru pagubele
provocate.

Pornirea/Oprirea
Conectarea acumulatorului reprezintă una dintre
posibilităţile de conectare a sistemului eBike. Citiţi şi
respectaţi în acest sens instrucţiunile de utilizare a unităţii
de acţionare şi a computerului de bord.
Înainte de conectarea acumulatorului, respectiv a sistemului
eBike, verificaţi dacă sistemul de blocare (6) este cuplat.
Pentru conectarea acumulatorului, apăsaţi tasta de pornire/
oprire (4). Nu utilizaţi obiecte ascuţite sau tăioase pentru a
apăsa tasta. LED-urile indicatorului (3) se aprind, indicând
în acelaşi timp nivelul de încărcare.
Observaţie: Dacă capacitatea acumulatorului scade sub
5 %, nu se va aprinde niciun LED al indicatorului nivelului de
încărcare (3). Numai la computerul de bord se poate vedea
dacă sistemul eBike este conectat.
Pentru deconectarea acumulatorului, apăsaţi din nou tasta
de pornire/oprire (4). LED-urile indicatorului (3) se sting.
Sistemul eBike va fi de asemenea deconectat.
Dacă, timp de aproximativ 10 minute, unitatea de propulsie
eBike nu este acţionată (de exemplu, pentru că eBike-ul este
staţionar) şi nu este apăsată nicio tastă de la computerul de
bord sau de la unitatea de comandă a eBike-ului, sistemul
eBike şi, odată cu acesta şi acumulatorul, se deconectează
automat în vederea economisirii energiei electrice.
Acumulatorul este protejat de sistemul „Electronic Cell
Protection (ECP)” împotriva descărcării profunde,
supraîncărcării, supraîncălzirii şi scurtcircuitării. În cazul
situaţiilor riscante, acumulatorul este deconectat automat
printr-un circuit de protecţie.
În cazul identificării unei
defecţiuni la acumulator,
cele două LED-uri ale
indicatorului nivelului de
încărcare (3) se aprinde
intermitent. În acest caz,

Bosch eBike Systems

Română – 5
adresaţi-vă unui distribuitor
de biciclete autorizat.

Indicaţii privind manevrarea optimă a
acumulatorului
Durata de viaţă utilă a acumulatorului poate fi prelungită
dacă acesta este bine întreţinut şi, mai ales, dacă este
depozitat la temperaturile corespunzătoare.
Odată cu trecerea timpului, capacitatea acumulatorului se
reduce, chiar dacă acesta este bine întreţinut.
O durată de funcţionare considerabil redusă după încărcare
indică faptul că acumulatorul este uzat. Acumulatorul poate
fi înlocuit.
Reîncărcarea acumulatorului înainte de depozitare şi în
timpul acesteia
În cazul unei perioade prelungite de neutilizare (>3 luni),
depozitaţi acumulatorul la aproximativ 30 % până la 60 %
din nivelul de încărcare (se aprind 2 până la 3 LED-uri ale
afişării stării de încărcare(3)).
Verificaţi starea de încărcare după 6 luni. Dacă la indicatorul
nivelului de încărcare (3), mai este încă aprins un singur
LED, reîncărcaţi acumulatorul până la atingerea unui nivel de
încărcare de aproximativ 30 % până la 60 %.
Observaţie: Dacă acumulatorul este depozitat mai mult timp
în stare descărcată, în ciuda autodescărcării reduse, acesta
se poate deteriora, iar capacitatea acestuia de acumulare a
energiei poate scădea considerabil.
Nu este recomandată lăsarea acumulatorului conectat în
permanenţă la încărcător.
Condiţii de depozitare
Depozitează pe cât posibil acumulatorul într-un loc uscat,
bine aerisit. Protejează-l împotriva umezelii şi contactului cu
apa. În caz de condiţii atmosferice nefavorabile este
recomandată, de exemplu, scoaterea acumulatorului din
eBike şi depozitarea acestuia în spaţii închise, până la
următoarea utilizare.
Depozitează acumulatorii eBike în următoarele locaţii:
– în încăperi prevăzute cu senzori de fum
– nu este permisă depozitarea în apropierea obiectelor
combustibile sau uşor inflamabile
– nu este permisă depozitarea în apropierea surselor de
căldură
Depozitează acumulatorii la temperaturi cuprinse între 10 °C
şi 20 °C. În principiu, se impune evitarea temperaturilor mai
mici de –10 °C sau mai mari de 60 °C.
Ai grijă să nu se depăşească temperatura maximă de
depozitare. Nu lăsa acumulatorul, de exemplu, pe timp de
vară, la bordul autovehiculului şi depozitează-l într-un loc
ferit de expunerea directă la radiaţii solare.
Este recomandat ca acumulatorul să nu fie lăsat montat pe
bicicletă atunci când aceasta nu este utilizată.

Ce trebuie făcut în caz de defecţiune
Acumulatorul Bosch eBike nu trebuie deschis nici chiar în
scopul reparării acestuia. În cazul unui scurtcircuit, de
exemplu, există pericolul ca acumulatorul Bosch eBike să ia
Bosch eBike Systems

foc. Acest pericol există chiar şi la un moment ulterior în
cazul reutilizării unui acumulator Bosch eBike deschis o
singură dată.
De aceea, în cazul defectării, acumulatorul Bosch eBike nu
trebuie reparat, ci trebuie înlocuit de distribuitorul local cu
un acumulator Bosch eBike original.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Nu este permisă scufundarea în apă sau curăţarea sub
jet de apă a acumulatorului.
Menţineţi curat acumulatorul. Curăţaţi-l cu atenţie. utilizând
o lavetă moale şi umedă.
Curăţaţi ocazional polii fişelor şi lubrifiaţi-i uşor.
Dacă acumulatorul nu mai este funcţional, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.
u

Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare şi
serviciul de consultanţă pentru clienţi
Pentru răspunsuri la întrebări legate de acumulator,
adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete autorizat.
u Notaţi-vă numele producătorului şi numărul cheii (5).
În cazul pierderii cheii, adresaţi-vă unui distribuitor de
biciclete autorizat. Specificaţi numele producătorului şi
numărul cheii.
Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizaţi
sunt disponibile pe site-ul web www.bosch-ebike.com.

Transportul
Dacă vă transportaţi eBike-ul în afara autoturismului,
de exemplu, pe un portbagaj exterior, pentru evitarea
deteriorărilor, scoateţi computerul de bord şi
acumulatorul eBike din acesta.
Acumulatorii sunt supuşi cerinţelor legislaţiei privind
transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii
nedeterioraţi pot fi transportaţi pe stradă, fără restricţii, de
către utilizatorii particulari.
În cazul transportului de către utilizatori profesionişti sau al
transportului de către terţi (de exemplu, transport aerian sau
case de expediţie), trebuie respectate cerinţe speciale
privind ambalarea şi marcarea (de exemplu, prescripţiile
ADR). Dacă este necesar, la pregătirea coletului de livrare,
se va consulta un expert în transportul mărfurilor
periculoase.
Expediază acumulatorii numai dacă aceştia au carcasa
nedeteriorată şi dacă sunt funcţionali. Pentru transport
trebuie utilizat ambalajul Bosch original. Izolează cu bandă
adezivă bornele neacoperite şi ambalează acumulatorul
astfel încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului.
Informează serviciul de coletărie că este vorba despre o
marfă periculoasă. Respectă şi celelalte eventuale norme
naţionale aplicabile.
Dacă ai întrebări privind transportul acumulatorilor,
adresează-te unui distribuitor de biciclete autorizat. La
distribuitor poţi comanda şi ambalaje de transport adecvate.
u
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Eliminarea
Acumulatorii, accesoriile şi ambalajele trebuie
să fie predate unui centru de reciclare.
Nu eliminaţi acumulatorii împreună cu deşeurile menajere!
Înainte de eliminarea acumulatorilor, izolaţi cu bandă
adezivă bornele acestora.
Nu fixaţi cu mâinile goale acumulatorii eBike care prezintă
avarii grave, deoarece există riscul scurgerii de electrolit,
care poate determina apariţia de iritaţii la nivelul pielii.
Depozitaţi acumulatorul defect într-un loc sigur în aer liber.
Eventual, decuplaţi polii şi informaţi distribuitorul de la nivel
local. Acesta vă va oferi informaţii privind modul de
eliminare conform normelor în vigoare.
Conform Directivei Europene
2012/19/UE şi conform Directivei Europene
2006/66/CE sculele electrice scoase din uz,
respectiv acumulatorii/bateriile care prezintă
defecţiuni sau care s-au descărcat trebuie să
colectate separat şi predate unui centru de
reciclare.
Predaţi acumulatorii scoşi din uz unui distribuitor de
biciclete autorizat.
Li-ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la
paragraful (vezi „Transportul“,
Pagina Română – 5).
Sub rezerva modificărilor.
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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

0 275 007 XCX | (13.03.2020)

eBike Battery Charger 36-4/230
0 275 007 907

Standard Charger BCS220

Input: 230V
50Hz 1.5A
Output: 36V 4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

eBike Battery Charger 36-6/230
0 275 007 918

Fast Charger BCS250

Input: 230V
50Hz 2.15A
Output: 36V 6A
Made in Vietnam
Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries
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Compact Charger
BCS230
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Instrucţiuni privind siguranţa
Citiţi toate indicaţiile şi
instrucţiunile privind
siguranţa. Nerespectarea
instrucţiunilor şi indicaţiilor
privind siguranţa se poate
solda cu electrocutări, incendiu şi/sau răniri grave.
Păstraţi în condiţii optime toate instrucţiunile şi
indicaţiile privind siguranţa în vederea consultării
ulterioare a acestora.
În aceste instrucţiuni de utilizare, termenul acumulatori se
referă la toţi acumulatorii originali Bosch pentru eBike.
Evitaţi contactul încărcătorului cu ploaia
sau umezeala. În cazul pătrunderii apei într-un
încărcător, există pericolul de electrocutare.
u Încărcaţi numai acumulatori Li-Ion Bosch admişi
pentru eBike-uri. Tensiunea acumulatorului trebuie să
corespundă cu tensiunea de încărcare a
încărcătorului. În caz contrar, există pericolul de
incendiu şi explozie.
u Menţineţi curat încărcătorul. Prezenţa murdăriei
comportă pericolul de electrocutare.
u Înainte de fiecare utilizare, verificaţi încărcătorul,
cablul şi fişa. Nu folosiţi încărcătorul în cazul în care
constataţi că acesta prezintă deteriorări. Nu
deschideţi încărcătorul. Încărcătoarele, cablurile şi
fişele defecte comportă riscuri sporite de electrocutare.
u Nu folosiţi încărcătorul pe o suprafaţă uşor inflamabilă
(de exemplu, hârtie, materiale textile etc.) sau în
medii inflamabile. Deoarece încărcătorul se încălzeşte în
timpul procesului de încărcare, există pericolul de
incendiu.
u Aveţi grijă atunci când atingeţi încărcătorul în timpul
procesului de încărcare. Purtaţi mănuşi de protecţie.
Încărcătorul se poate încălzi puternic, în special în cazul
unor temperaturi ambiante înalte.
u În cazul deteriorării acumulatorului sau utilizării sale
necorespunzătoare, din acesta pot fi eliberaţi vapori.
Aerisiţi bine încăperea şi solicitaţi asistenţă medicală
dacă starea dumneavoastră de sănătate se
înrăutăţeşte. Vaporii pot irita căile respiratorii.
u Nu este permisă încărcarea nesupravegheată a
acumulatorului eBike.
u Supravegheaţi copiii în timpul folosirii, curăţării şi
întreţinerii produsului. Astfel, vă puteţi asigura că copiii
nu se joacă cu încărcătorul.
u Copiii şi persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
intelectuale reduse sau care nu au suficientă
experienţă sau cunoştinţe şi care nu pot să
manipuleze în siguranţă şurubelniţa cu cutter
detaşabil nu trebuie să o folosească decât sub
supravegherea unei persoane responsabile pentru
siguranţa acestora sau dacă au beneficiat de
instructaj în acest scop. În caz contrar, există pericolul
de manevrare greşită şi de rănire.
Bosch eBike Systems

Citiţi şi respectaţi atât instrucţiunile şi indicaţiile
privind siguranţa din instrucţiunile de utilizare a
sistemului eBike, cât şi instrucţiunile de utilizare ale
eBike-ului.
u Pe partea inferioară a încărcătorului se află o etichetă cu o
indicaţie în limba engleză (în schiţa de la pagina grafică
marcată cu numărul (4)), care are următoarea
specificaţie: A se utiliza NUMAI acumulatori litiu-ion
BOSCH!
u

Descrierea produsului şi a
performanţelor sale
Utilizarea conform destinaţiei
Suplimentar faţă de funcţiile prezentate aici, ar putea fi
întotdeauna necesară implementarea de modificări ale
software-ului în vederea remedierii erorilor şi pentru
modificările funcţiilor.
Încărcătoarele Bosch eBike sunt destinate exclusiv încărcării
acumulatorilor Bosch eBike şi nu trebuie utilizate în alte
scopuri.

Componentele ilustrate
Numerotarea componentelor ilustrate corespunde schiţelor
de pe paginile grafice de la începutul acestor instrucţiuni.
În funcţie de dotările eBike-ului dumneavoastră, schiţele din
prezentele instrucţiuni de utilizare pot prezenta mici abateri
faţă de structura reală a acestuia.
(1) Încărcător
(2) Conector aparat
(3) Fişă aparat
(4) Instrucţiuni privind siguranţa la utilizarea
încărcătorului
(5) Fişă de încărcare
(6) Priză pentru fişa de încărcare
(7) Capac priză de încărcare
(8) Acumulator pentru portbagaj
(9) Indicator de funcţionare şi al nivelului de încărcare
(10) Tastă de pornire-oprire acumulator
(11) Acumulator standard
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Date tehnice
Încărcător

Încărcător standard
(36–4/230)

Cod produs

Încărcător compact
(36–2/100-230)

Încărcător rapid
(36–6/230)

BCS220

BCS230

BCS250

V~

207 … 264

90 … 264

207 … 264

Frecvenţă

Hz

47 … 63

47 … 63

47 … 63

Tensiune de încărcare
acumulator

V=

36

36

36

A

4

2

6 A)

– PowerPack 300, aproximativ

h

2,5

5

2

– PowerPack 400, aproximativ

h

3,5

6,5

2,5

Tensiune nominală

Curent de încărcare (maxim)
Durată de încărcare

– PowerPack 500, aproximativ

h

4,5

7,5

3

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Temperatură de depozitare

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Greutate, aproximativă

kg

0,8

0,6

1,0

IP 40

IP 40

IP 40

Temperatură de funcţionare

Tip de protecţie

A) La PowerPack 300 şi la acumulatorii din Classic+ Line, curentul de încărcare este limitat la o intensitate de 4 A.
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele specifice anumitor ţări,
aceste specificaţii pot varia.

Funcţionare
Punerea în funcţiune
Conectarea încărcătorului la reţeaua de alimentare cu
energie electrică (consultaţi imaginea A)
u Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare
electrică! Tensiunea din sursa de alimentare electrică
trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date
tehnice privind tipul de încărcător. Încărcătoarele
inscripţionate cu 230 V pot funcţiona şi la 220 V.
Introduceţi fişa (3) a cablului de alimentare electrică în
conectorul pentru aparat (2) al încărcătorului.
Racordaţi cablul de alimentare (specific fiecărei ţări) la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.
Încărcarea acumulatorilor extraşi
(consultaţi imaginea B)
Deconectaţi acumulatorul şi extrageţi-l din suportul de la
eBike. În acest caz, citiţi şi respectaţi instrucţiunile de
utilizare a acumulatorului.
u Aşezaţi acumulatorul numai pe suprafeţe curate.
Evitaţi în special murdărirea prizei de încărcare şi a
bornelor de contact, de exemplu, cu nisip sau pământ.
Introduceţi fişa de încărcare (5) al încărcătorului în
conectorul (6) de la acumulator.
Încărcarea acumulatorului la bicicletă (consultaţi
imaginea C şi D)
Deconectaţi acumulatorul. Curăţaţi capacul prizei de
încărcare (7). Evitaţi în special murdărirea prizei de
încărcare şi a bornelor de contact, de exemplu, cu nisip sau
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pământ. Ridicaţi capacul prizei de încărcare (7) şi
introduceţi fişa de încărcare (5) în priza de încărcare (6).
u Încălzirea încărcătorului în timpul încărcării comportă
pericolul de incendiu. Încarcă acumulatorii numai în
stare uscată şi într-un loc rezistent la foc. Dacă acest
lucru nu este posibil, extrage acumulatorul din suport şi
încarcă-l într-un loc adecvat. În acest caz, citeşte şi
respectă instrucţiunile de utilizare a acumulatorului.
Procesul de încărcare în cazul prezenţei a doi
acumulatori montaţi
Dacă la un eBike sunt instalaţi doi acumulatori, ambii pot fi
încărcaţi la racordul care nu este închis. Ambii acumulatori
sunt încărcaţi mai întâi succesiv în proporţie de
aproximativ 80–90%, iar apoi cei doi acumulatori sunt
încărcaţi complet în paralel (LED-urile ambilor acumulatori
se aprind intermitent).
În timpul funcţionării, cei doi acumulatori sunt descărcaţi
alternativ.
Dacă scoţi acumulatorii din suporturile lor, îi poţi încărca şi
individual.
Procesul de încărcare
Procesul de încărcare începe imediat ce se realizează
legătura dintre încărcător şi acumulator, respectiv dintre
priza de încărcare de la bicicletă şi reţeaua de alimentare cu
energie electrică.
Observaţie: Procesul de încărcare este posibil numai dacă
temperatura acumulatorului eBike se încadrează în intervalul
temperaturilor de încărcare admise.
Observaţie: În timpul procesului de încărcare, unitatea de
acţionare se dezactivează.
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Încărcarea acumulatorului este posibilă cu sau fără
computerul de bord. Fără computerul de bord, procesul de
încărcare poate fi urmărit pe indicatorul nivelului de
încărcare a acumulatorului.
Dacă computerul de bord este conectat, pe afişaj va fi
prezentat un mesaj corespunzător.
Starea de încărcare este afişată de indicatorul stării de
încărcare a acumulatorului (9) de la acumulator şi de bara de
pe computerul de bord.
În timpul procesului de încărcare, LED-urile indicatorului
stării de încărcare (9) al acumulatorului se aprind. Fiecare
LED care se aprinde fix corespunde unei încărcări de
aproximativ 20% din capacitatea de încărcare. LED-ul care
se aprinde intermitent indică încărcarea următorului interval
de 20%.
Când acumulatorul eBike s-a încărcat complet, LED-urile se
sting imediat, iar computerul de bord se dezactivează.

Procesul de încărcare s-a finalizat. Prin apăsarea tastei de
pornire/oprire (10) a acumulatorului eBike, va fi afişată timp
de 3 secunde starea de încărcare a acestuia.
Decuplează încărcătorul de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică şi acumulatorul de la încărcător.
În momentul decuplării acumulatorului de la încărcător,
acumulatorul se deconectează automat.
Observaţie: În cazul încărcării la bicicletă, după procesul de
încărcare, acoperiţi cu atenţie priza de încărcare (6) cu
capacul (7), pentru a preveni pătrunderea murdăriei sau
apei în interiorul acesteia.
În cazul în care, după încărcare, încărcătorul nu a fost
decuplat de acumulator, încărcătorul se conectează din nou
după câteva secunde, verifică starea de încărcare a
acumulatorului şi, eventual, reîncepe procesul de încărcare.

Defecţiuni – Cauze şi remediere
Cauză

Remediere
Două LED-uri de la acumulator se aprind intermitent.
Adresează-te unui distribuitor de biciclete autorizat.

Acumulator defect
Trei LED-uri de la acumulator se aprind intermitent.

Acumulatorul este prea cald sau prea rece

Decuplează acumulatorul de la încărcător până când
temperatura revine în intervalul admis al temperaturilor de
încărcare.
Cuplează din nou acumulatorul la încărcător numai după
atingerea temperaturii de încărcare admise.
Nu se aprinde intermitent niciun LED (în funcţie de nivelul
de încărcare a acumulatorului eBike, se aprind continuu
unul sau mai multe LED-uri).

Încărcătorul nu încarcă.

Adresează-te unui distribuitor de biciclete autorizat.

Nu este posibilă încărcarea (niciun indicator la
acumulator)
Ştecherul nu este introdus corect

Verifică toate conexiunile.

Bornele de contact ale acumulatorului sunt murdare

Curăţă cu atenţie bornele de contact ale acumulatorului.

Priza, cablul sau încărcătorul sunt defecte

Verifică tensiunea din reţeaua de alimentare cu energie
electrică, predă încărcătorul în vederea verificării
distribuitorului de biciclete.

Acumulator defect

Adresează-te unui distribuitor de biciclete autorizat.

Întreţinere şi service

Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare şi
serviciul de consultanţă pentru clienţi

Întreţinere şi curăţare

Pentru răspunsuri la întrebările legate de încărcător,
adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete autorizat.
Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizaţi
sunt disponibile pe pagina web www.bosch-ebike.com.

Dacă încărcătorul se defectează, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Bosch eBike Systems
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Eliminarea
În cazul eliminării încărcătoarelor, accesoriilor şi
ambalajelor, acestea trebuie să fie predate unei companii de
reciclare.
Nu eliminaţi încărcătorul ca pe un deşeu menajer!
Numai pentru statele membre UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice şi transpunerea acesteia în
legislaţia naţională, încărcătoarele scoase din
uz trebuie colectate selectiv şi predare unei
companii de reciclare.
Sub rezerva modificărilor.
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Instrucţiuni de siguranţă

u

Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de
siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi
indicaţiilor de siguranţă poate provoca
electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.
Păstraţi în condiţii optime toate instrucţiunile şi
indicaţiile privind siguranţa în vederea consultării
ulterioare a acestora.
În aceste instrucţiuni de utilizare, termenul acumulatori se
referă la toţi acumulatorii originali Bosch pentru eBike.
u Dacă nu luaţi nicio măsură, puterea sau viteza maximă
permisă a sistemului dumneavoastră de acţionare va
fi influenţată, în special prin creştere. Acest lucru
poate reprezenta un pericol pentru dumneavoastră şi alte
persoane, fiind ilegal în spaţiul public.
u Nu aduceţi modificări sistemului eBike-ului
dumneavoastră şi nu montaţi alte produse pe acesta în
scopul creşterii performanţelor sale. De regulă, prin
aceasta reduceţi durata de viaţă a sistemului şi riscaţi
apariţia unor defecţiuni la unitatea de acţionare şi la
bicicletă. În plus, există pericolul anulării garanţiei pentru
bicicleta cumpărată de dumneavoastră. Prin manevrarea
sistemului neconformă scopului de utilizare, vă puneţi în
pericol propria siguranţă cât şi pe cea a altor participanţi
la trafic, riscând astfel, în caz de accidente datorate
manipulării greşite, cheltuieli ridicate de răspundere
materială personală şi eventual chiar pericolul urmăririi
penale.
u Nu deschideţi singuri unitatea de acţionare.
Efectuarea de lucrări de reparaţii la nivelul unităţii de
acţionare este permisă numai de către personal de
specialitate calificat şi numai cu piese de schimb
originale. Astfel este garantată menţinerea siguranţei
unităţii de acţionare. Deschiderea neautorizată a unităţii
de acţionare anulează garanţia.
u Toate componentele montate în unitatea de acţionare
şi toate celelalte componente ale unităţii de acţionare
eBike (de exemplu, pinion, prindere pinion, pedale)
pot fi înlocuite numai cu acelaşi tip de componente
sau cu componente special autorizate de către
fabricantul bicicletei pentru eBike-ul dumneavoastră.
Astfel unitatea de acţionare va fi protejată împotriva
suprasolicitării şi deteriorării.
u Înainte de efectuarea de lucrări la eBike (de exemplu,
inspecţie, reparaţie, montaj, întreţinere, lucru la lanţ
etc.), scoateţi acumulatorul din acesta înainte de
transportarea cu autovehiculul sau cu avionul ori
înainte de depozitarea acestuia. În cazul activării
involuntare a sistemului eBike, există pericolul de rănire.
u Sistemul eBike se poate conecta atunci când
împingeţi înapoi eBike-ul sau rotiţi spre înapoi pedala.
u Funcţia de asistenţă la pedalare poate fi utilizată
numai pentru împingerea eBike-ului. Dacă în timpul
utilizării funcţiei de asistenţă la pedalare roţile eBike-ului
nu intră în contact cu solul, există pericolul de rănire.

Bosch eBike Systems
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Dacă sistemul de asistenţă la pedalare este activat,
este posibil ca pedalele să se rotească odată cu
acesta. Dacă sistemul de asistenţă la pedalare este
activat, asiguraţi-vă că picioarele dumneavoastră se află
la o distanţă suficientă faţă de pedalele care se rotesc.
Există pericol de rănire.
În condiţii extreme, de exemplu, la sarcini
ridicate constante cu viteză redusă în cazul
tururilor montane şi transportului de
mărfuri, în unele părţi ale sistemului de
acţionare se pot atinge temperaturi >60 °C.
După cursă, nu atingeţi cu mâinile sau picioarele
neprotejate carcasa unităţii de acţionare. În condiţii
extreme, de exemplu, cupluri de strângere constant
puternice şi viteze de rulare reduse sau în cazul tururilor
montane şi transportului de mărfuri, carcasa poate atinge
temperaturi foarte ridicate.
Temperaturile care pot fi atinse de carcasa unităţii de
acţionare sunt influenţate de următorii factori:
– temperatura ambiantă
– profilul de călătorie (distanţă/pantă)
– durata călătoriei
– modurile de asistenţă la pedalare
– comportamentul utilizatorului (putere proprie)
– greutatea totală (biciclist, eBike, bagaj)
– capacul de acoperire motor al unităţii de propulsie
– caracteristicile de răcire ale cadrului de bicicletă
– tipul unităţii de propulsie şi transmisia
Folosiţi numai acumulatori originali Bosch, autorizaţi
de producătorul eBike-ului dumneavoastră. Folosirea
altor acumulatori poate cauza răniri şi pericol de incendiu.
În cazul folosirii altor acumulatori, Bosch nu acordă nicio
garanţie şi nu-şi asumă răspunderea pentru pagubele
provocate.
Respectaţi normele naţionale privind autorizarea şi
utilizarea eBike-urilor.
Citiţi şi respectaţi atât instrucţiunile şi indicaţiile
privind siguranţa din instrucţiunile de utilizare a
sistemului eBike, cât şi instrucţiunile de utilizare ale
eBike-ului.

Politica de confidenţialitate
La conectarea eBike-ului la Bosch DiagnosticTool, datele
sunt transmise, în scopul îmbunătăţirii performanţelor
produsului şi utilizării unităţii de acţionare Bosch (printre
altele, în ceea ce priveşte consumul de energie, temperatura
etc.) către Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH).
Pentru informaţii detaliate, accesaţi site-ul web Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.
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Elemente componente

Descrierea produsului şi a
performanţelor sale
Utilizare conform destinaţiei
Unitatea de acţionare este destinată exclusiv acţionării
eBike-ului dumneavoastră şi nu este permisă utilizarea sa în
alte scopuri.
Suplimentar faţă de funcţiile prezentate aici, ar putea fi
întotdeauna necesară implementarea de modificări ale
software-ului în vederea remedierii erorilor şi pentru
modificările funcţiilor.

În funcţie de dotările eBike-ului dumneavoastră, schiţele din
prezentele instrucţiuni de utilizare pot prezenta mici abateri
faţă de structura reală a acestuia.
Numerotarea componentelor ilustrate corespunde schiţelor
de pe paginile grafice de la începutul acestor instrucţiuni.
(1) Unitate de acţionare
(2) Senzor de viteză
(3) Magnet de spiţă al senzorului de viteză
(4) Senzor de viteză (îngust)A)
(5) MagnetB)
A) formă diferită a senzorului şi poziţie de montare posibile
B) poziţie de montare diferită posibilă

Date tehnice
Unitate de acţionare

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

BDU310

BDU350

BDU365

W

250

250

250

Cuplu motor maxim la
unitatea de acţionare

Nm

40

50

65

Tensiune nominală

V=

36

36

36

Temperatură de funcţionare

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Temperatură de depozitare

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

IP 54

IP 54

IP 54

2,9

3,2

3,2

Cod produs
Putere nominală continuă

Tip de protecţie
Greutate, aproximativă

kg

Sistemul eBike Bosch foloseşte FreeRTOS (consultaţi http://www.freertos.org).

Iluminare bicicletă A)
Tensiune aprox.B)

V=

12

– Lampă faţă

W

17,4

– Lampă spate

W

0,6

Putere maximă

A) în funcţie de reglementările legale, nu este posibil prin acumulatorul eBike la toate modelele specifice ţărilor
B) La înlocuirea becurilor, verificaţi dacă acestea sunt compatibile cu sistemul Bosch eBike (întrebaţi distribuitorul bicicletei dumneavoastră)
şi dacă tensiunea acestora este cea specificată. Becurile pot fi schimbate numai cu altele de aceeaşi tensiune.
Becurile montate greşit se pot distruge!

Verificarea senzorului de viteză
(consultaţi imaginea A)

Observaţie: Dacă distanţa dintre senzorul de viteză (2) şi
magnetul de spiţă (3) este prea mică sau prea mare ori dacă
senzorul de viteză (2) nu este racordat corect, afişajul
tahometrului se defectează, iar sistemul de acţionare al
eBike-ului funcţionează în modul de avarie.
În acest caz, slăbiţi şurubul magnetului de spiţă (3) şi fixaţi
magnetul pe spiţă astfel încât acesta să treacă la distanţa
corectă pe lângă marcajul senzorului de viteză. Dacă, după
aceasta, tahometrul nu afişează viteza, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Speedsensor (standard) (senzor de viteză)
Senzorul de viteză (2) şi magnetul de spiţă aferent (3)
trebuie montate astfel încât, la o rotaţie a roţii, magnetul de
spiţă să se deplaseze la o distanţă de cel puţin 5 mm şi cel
mult 17 mm faţă de senzorul de viteză.

Speedsensor (slim) (senzor de viteză îngust)
Speedsensor (slim) (senzorul de viteză îngust) (4) şi
magnetul aferent (5) trebuie montate astfel încât, la o rotaţie
a roţii, magnetul să se deplaseze la o distanţă de cel puţin 2
mm şi de cel mult 8 mm faţă de senzorul de viteză.

Montare
Montarea şi demontarea acumulatorului
Pentru introducerea în şi scoaterea acumulatorului din
eBike, citiţi şi respectaţi instrucţiunile de utilizare a
acumulatorului.
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În cazul modificărilor constructive, trebuie să fie respectată
distanţa corectă dintre magnet şi senzor (consultă
imaginea A).
Observaţie: La montarea şi demontarea roţii din spate, ai
grijă să nu deteriorezi senzorul sau suportul senzorului.

Dacă timp de aproximativ 10 min eBike-ul nu se deplasează
şi nu se apasă nicio tastă la computerul de bord, pentru
economisirea energiei, sistemul eBike se deconectează
automat.

Funcţionare

Prin eShift se înţelege integrarea sistemelor electronice de
schimbare a treptelor de viteză în sistemul eBike.
Componentele eShift sunt conectate electric de către
producător cu unitatea de acţionare. Acţionarea sistemelor
electronice de cuplare este descrisă în cadrul instrucţiunilor
de utilizare.

Punere în funcţiune
Condiţii necesare
Sistemul eBike poate fi activat numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii necesare:
– Este introdus un acumulator încărcat suficient (consultaţi
instrucţiunile de utilizare a acumulatorului).
– Computerul de bord este introdus corect în suport
(consultaţi instrucţiunile de utilizare a computerului de
bord).
– Senzorul de viteză este conectat corect (vezi „Verificarea
senzorului de viteză (consultaţi imaginea A)“,
Pagina Română – 2).
Conectarea/deconectarea sistemului eBike
Pentru conectarea sistemului eBike aveţi următoarele
posibilităţi:
– Cu computerul de bord deja conectat în momentul
introducerii în suport, sistemul eBike se activează
automat.
– Cu computerul de bord şi acumulatorul eBike introduse,
apăsaţi o dată scurt tasta de pornire/oprire a
computerului de bord.
– Dacă computerul de bord este introdus, apăsaţi tasta de
pornire/oprire a acumulatorului eBike (sunt posibile
soluţii specifice în funcţie de producătorul bicicletelor la
care nu există acces la tasta de pornire/oprire a
acumulatorului; consultaţi instrucţiunile de utilizare a
acumulatorului).
Unitatea de acţionare se activează imediat ce este apăsată
pedala (în afara funcţiei de asistenţă la pedalare, Conectare/
deconectare Ajutor de pedalare). Puterea motorului este
reglată în funcţie de nivelul de asistenţă setat pe computerul
de bord.
Imediat ce nu mai apăsaţi pedala în modul de funcţionare
normală sau imediat ce s-a atins viteza de 25 km/h,
susţinerea de către unitatea de acţionare a eBike-ului este
dezactivată. Propulsia se activează din nou automat imediat
ce apăsaţi pedala şi viteza revine sub 25 km/h.

eShift (opţional)

Reglarea nivelului de asistenţă
Puteţi regla, la computerul de bord, nivelul de asistenţă la
pedalare oferit de unitatea de acţionare a eBike-ului. Nivelul
de asistenţă poate fi modificat oricând, şi în timpul
călătoriei.
Observaţie: La anumite modele, este posibil ca nivelul de
asistenţă să fie reglat preliminar şi să nu poată fi modificat.
Este de asemeni posibil ca să fie disponibile mai puţine
niveluri de asistenţă decât cele specificate aici.
Sunt disponibile maximum următoarele niveluri de asistenţă:
– OFF: Susţinerea motorului este dezactivată, eBike-ul
poate fi deplasat ca o bicicletă obişnuită, prin pedalare.
Ajutorul de împingere nu poate fi activat în acest nivel de
asistenţă.
– ECO: susţinere efectivă şi eficienţă maximă pentru o rază
de acoperire (autonomie) maximă
– TOUR: susţinere uniformă, pentru tururi cu rază de
acoperire mare
– SPORT/eMTB:
SPORT: susţinere puternică pentru tururi sportive pe
trasee montane cât şi pentru trafic urban
eMTB: asistenţă optimă pe orice teren, demarare
sportivă, dinamică îmbunătăţită, performanţă maximă
(eMTB disponibil numai în combinaţie cu unităţile de
acţionare BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX şi
BDU480 CX. Ar putea fi necesară o actualizare de
software.)
– TURBO: susţinere maximă până la frecvenţe ridicate de
pedalare pentru tururi sportive
Puterea accesată a motorului apare pe afişajul computerului
de bord. Puterea maximă a motorului depinde de nivelul de
asistenţă ales.

Deconectarea sistemului eBike poate fi realizată după cum
urmează:
– Apăsaţi tasta de pornire/oprire a computerului de bord.
– Deconectaţi acumulatorul eBike apăsând pe tasta de
pornire/oprire a acestuia (sunt posibile soluţii specifice în
funcţie de producătorul bicicletelor la care nu există
acces la tasta de pornire/oprire a acumulatorului;
consultaţi instrucţiunile de utilizare a producătorului
bicicletei).
– Extrageţi computerul de bord din suport.

Bosch eBike Systems
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Factor de asistenţăA)

Nivel de asistenţă
Active Line
(BDU310)

Active Line Plus
(BDU350)

Performance Line
(BDU365)

ECO

40 %

40 %

55 %

TOUR

100 %

100 %

120 %

SPORT/eMTB

150 %

180 %

200 %/dinamicB)

TURBO

250 %

270 %

300 %

A) Factorul de asistenţă poate să difere în funcţie de model.
B) Treapta de asistenţă dinamic-progresivă dintre modurile TOUR şi TURBO

Conectare/deconectare Ajutor de pedalare
Sistemul de asistenţă la împingere poate simplifica
împingerea eBike-ului. În această funcţie, viteza depinde de
treapta de viteză selectată şi poate atinge maximum 6 km/h.
Cu cât este mai mică treapta selectată, cu atât va fi mai mică
viteza în funcţia Ajutor de împingere (la puterea maximă a
motorului).
u Funcţia de asistenţă la pedalare poate fi utilizată
numai pentru împingerea eBike-ului. Dacă în timpul
utilizării funcţiei de asistenţă la pedalare roţile eBike-ului
nu intră în contact cu solul, există pericolul de rănire.
Pentru activarea ajutorului de pedalare apăsaţi scurt tasta
WALK la computerul de bord. După activare, într-un interval
de 3 s apăsaţi tasta + şi ţineţi-o apăsată. Unitatea de
acţionare a eBike-ului este conectată.
Observaţie: Asistenţa la împingere nu poate fi activată la
nivelul de asistenţă OFF.
Asistenţa la pedalare se dezactivează imediat ce se produce
unul din următoarele evenimente:
– eliberaţi tasta +,
– roţile eBike-ului se blochează (de exemplu, prin frânare
sau impactul cu un obstacol),
– viteza depăşeşte 6 km/h.
Regimul de funcţionare a sistemului de asistenţă la pedalare
este supus prevederilor naţionale specifice, motiv pentru
care poate prezenta diferenţe faţă de descrierea de mai sus
sau poate fi dezactivat.

Se conectează/deconectează iluminarea
bicicletei
La modelul la care luminile de rulare sunt alimentate de
sistemul eBike, prin computerul de bord, se pot aprinde şi
stinge simultan, lampa faţă şi lampa spate.
Înainte de a porni de pe loc, verifică funcţionarea corectă a
luminilor de rulare ale bicicletei.

Indicaţii privind rularea cu sistemul
eBike
Când funcţionează unitatea de acţionare a
eBike-ului?
Unitatea de acţionare a eBike-ului vă asistă la rulare în timp
ce pedalaţi. Fără pedalare, nu este asigurată asistenţă.
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Puterea motorului depinde întotdeauna de forţa de
pedalare.
Dacă forţa este mică, atunci şi asistenţa oferită va fi mai
redusă decât atunci când pedalaţi cu forţă mare. Aceasta
este valabil indiferent de nivelul de asistenţă.
Unitatea de acţionare a eBike-ului se deconectează automat
la viteze de peste 25 km/h. Dacă viteza scade sub 25 km/h,
sistemul de acţionare se conectează din nou automat.
O excepţie o constituie funcţia de ajutor împingere, în care
eBike-ul poate fi împins cu viteză redusă, fără pedalare. La
utilizarea Ajutorului de împingere, pedalele se pot învârti.
Puteţi rula oricând cu eBike-ul fără asistenţă, folosind-ul ca
pe o bicicletă obişnuită, fie deconectând sistemul eBike, fie
setând nivelul de asistenţă pe OFF. Acelaşi lucru este valabil
în cazul acumulatorului descărcat.

Interacţiunea sistemului eBike cu transmisia
Şi în cazul propulsiei eBike ar trebui să folosiţi cutia de viteze
ca la o bicicletă obişnuită (respectaţi în acest sens
instrucţiunile de utilizare a eBike-ului).
Indiferent de tipul cutiei de viteze este bine ca în timpul
schimbării vitezei să întrerupeţi pedalarea. Prin aceasta
schimbarea vitezelor va fi mai uşoară iar schimbătorul de
viteze se va uza mai puţin.
Prin selectarea treptei de viteză corecte, puteţi mări viteza şi
autonomia, folosind aceeaşi forţă de pedalare.

Primele experienţe
Este recomandabil ca, la început să rulaţi cu eBike-ul ocolind
străzile cu trafic intens.
Testaţi diverse niveluri de asistenţă. Începeţi cu cel mai mic
nivel de asistenţă. imediat ce vă veţi simţi siguri pe
dumneavoastră, puteţi participa la trafic la fel ca şi cu o
bicicletă obişnuită.
Înainte de a planifica tururi dificile, testaţi autonomia eBikeului în diferite condiţii.

Influenţe asupra autonomiei
Autonomia este influenţată de mulţi factori, ca de exemplu:
– nivelul de asistenţă,
– viteza,
– modul de schimbare a vitezelor,
– tipul de anvelope şi presiunea acestora,
– vechimea şi starea de întreţinere a acumulatorului,
– profilul (pante) şi structura (terasamentul) drumului
Bosch eBike Systems
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– vânt din faţă şi temperatură ambiantă,
– greutatea eBike-ului, a biciclistului şi a bagajelor.
De aceea nu este posibil să se prognozeze exact autonomia,
înainte de începerea cursei şi în timpul acesteia. În general
însă, este valabil:
– La acelaşi nivel de asistenţă a unităţii de acţionare eBike:
cu cât trebuie să folosiţi o forţă de pedalare mai redusă
pentru atingerea unei anumite viteze (de exemplu, prin
utilizarea optimă a transmisiei), cu atât mai puţină
energie va consuma unitatea de acţionare eBike şi cu atât
mai mare va fi autonomia per o încărcare a
acumulatorului.
– Cu cât va fi mai mare nivelul de asistenţă ales, restul
condiţiilor rămânând aceleaşi, cu atât va fi mai mică
autonomia.

Manevrarea şi întreţinerea eBike-ului
Respectaţi temperaturile de exploatare şi depozitare ale
componentelor eBike-ului. Feriţi unitatea de propulsie,
computerul de bord şi acumulatorul de temperaturi extreme
(de exemplu, prin expunerea la radiaţii solare intense fără
ventilaţie simultană). Componentele (mai ales acumulatorul)
se pot defecta din cauza expunerii la temperaturi extreme.
Solicitaţi verificarea tehnică a sistemului dumneavoastră
eBike cel puţin o dată pe an (printre altele sistemul mecanic,
actualitatea software-ului de sistem).
Pentru service sau reparaţii la eBike, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Eliminare
Unitatea de propulsie, computerul de bord,
inclusiv unitatea de comandă, acumulatorul,
senzorul de viteză, accesoriile şi ambalajele
trebuie predate unui centru de reciclare.
Nu eliminaţi eBike-urile şi componentele acestora împreună
cu deşeurile menajere!
Conform Directivei Europene
2012/19/UE şi conform Directivei Europene
2006/66/CE sculele electrice scoase din uz,
respectiv acumulatorii/bateriile care prezintă
defecţiuni sau care s-au descărcat trebuie să
colectate separat şi predate unui centru de
reciclare.
Predaţi elementele scoate din uz ale eBike-ului de la Bosch
unui distribuitor de biciclete autorizat.
Sub rezerva modificărilor.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
La înlocuirea becurilor, verificaţi dacă acestea sunt
compatibile cu sistemul Bosch eBike (întrebaţi distribuitorul
bicicletei dumneavoastră) şi dacă tensiunea acestora este
cea specificată. Becurile pot fi schimbate numai cu altele de
aceeaşi tensiune.
Nu este permisă cufundarea în apă sau curăţarea cu maşina
de curăţat cu înaltă presiune a componentelor, inclusiv a
unităţii de acţionare.
Solicitaţi verificarea tehnică a sistemului dumneavoastră
eBike cel puţin o dată pe an (printre altele sistemul mecanic,
actualitatea software-ului de sistem).
Pentru service sau reparaţii la eBike, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
Pentru răspunsuri la întrebări privind sistemul eBike şi
componentele sale, adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete
autorizat.
Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizaţi
sunt disponibile pe pagina web www.bosch-ebike.com.

Bosch eBike Systems
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Instrucţiuni de siguranţă
Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de
siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi
indicaţiilor de siguranţă poate provoca
electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.
Păstraţi în condiţii optime toate instrucţiunile şi
indicaţiile privind siguranţa în vederea consultării
ulterioare a acestora.
În aceste instrucţiuni de utilizare, termenul acumulatori se
referă la toţi acumulatorii originali Bosch pentru eBike.
u Dacă nu luaţi nicio măsură, puterea sau viteza maximă
permisă a sistemului dumneavoastră de acţionare va
fi influenţată, în special prin creştere. Acest lucru
poate reprezenta un pericol pentru dumneavoastră şi alte
persoane, fiind ilegal în spaţiul public.
u Nu aduceţi modificări sistemului eBike-ului
dumneavoastră şi nu montaţi alte produse pe acesta în
scopul creşterii performanţelor sale. De regulă, prin
aceasta reduceţi durata de viaţă a sistemului şi riscaţi
apariţia unor defecţiuni la unitatea de acţionare şi la
bicicletă. În plus, există pericolul anulării garanţiei pentru
bicicleta cumpărată de dumneavoastră. Prin manevrarea
sistemului neconformă scopului de utilizare, vă puneţi în
pericol propria siguranţă cât şi pe cea a altor participanţi
la trafic, riscând astfel, în caz de accidente datorate
manipulării greşite, cheltuieli ridicate de răspundere
materială personală şi eventual chiar pericolul urmăririi
penale.
u Nu deschideţi singuri unitatea de acţionare.
Efectuarea de lucrări de reparaţii la nivelul unităţii de
acţionare este permisă numai de către personal de
specialitate calificat şi numai cu piese de schimb
originale. Astfel este garantată menţinerea siguranţei
unităţii de acţionare. Deschiderea neautorizată a unităţii
de acţionare anulează garanţia.
u Toate componentele montate în unitatea de acţionare
şi toate celelalte componente ale unităţii de acţionare
eBike (de exemplu, pinion, prindere pinion, pedale)
pot fi înlocuite numai cu acelaşi tip de componente
sau cu componente special autorizate de către
fabricantul bicicletei pentru eBike-ul dumneavoastră.
Astfel unitatea de acţionare va fi protejată împotriva
suprasolicitării şi deteriorării.
u Înainte de efectuarea de lucrări la eBike (de exemplu,
inspecţie, reparaţie, montaj, întreţinere, lucru la lanţ
etc.), scoateţi acumulatorul din acesta înainte de
transportarea cu autovehiculul sau cu avionul ori
înainte de depozitarea acestuia. În cazul activării
involuntare a sistemului eBike, există pericolul de rănire.
u Funcţia de asistenţă la pedalare poate fi utilizată
numai pentru împingerea eBike-ului. Dacă în timpul
utilizării funcţiei de asistenţă la pedalare roţile eBike-ului
nu intră în contact cu solul, există pericolul de rănire.
u Dacă sistemul de asistenţă la pedalare este activat,
este posibil ca pedalele să se rotească odată cu
acesta. Dacă sistemul de asistenţă la pedalare este
Bosch eBike Systems
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activat, asiguraţi-vă că picioarele dumneavoastră se află
la o distanţă suficientă faţă de pedalele care se rotesc.
Există pericol de rănire.
În condiţii extreme, de exemplu, la sarcini
ridicate constante cu viteză redusă în cazul
tururilor montane şi transportului de
mărfuri, în unele părţi ale sistemului de
acţionare se pot atinge temperaturi >60 °C.
După cursă, nu atingeţi cu mâinile sau picioarele
neprotejate carcasa unităţii de acţionare. În condiţii
extreme, de exemplu, cupluri de strângere constant
puternice şi viteze de rulare reduse sau în cazul tururilor
montane şi transportului de mărfuri, carcasa poate atinge
temperaturi foarte ridicate.
Temperaturile care pot fi atinse de carcasa unităţii de
acţionare sunt influenţate de următorii factori:
– temperatura ambiantă
– profilul de călătorie (distanţă/pantă)
– durata călătoriei
– modurile de asistenţă la pedalare
– comportamentul utilizatorului (putere proprie)
– greutatea totală (biciclist, eBike, bagaj)
– capacul de acoperire motor al unităţii de propulsie
– caracteristicile de răcire ale cadrului de bicicletă
– tipul unităţii de propulsie şi transmisia
Folosiţi numai acumulatori originali Bosch, autorizaţi
de producătorul eBike-ului dumneavoastră. Folosirea
altor acumulatori poate cauza răniri şi pericol de incendiu.
În cazul folosirii altor acumulatori, Bosch nu acordă nicio
garanţie şi nu-şi asumă răspunderea pentru pagubele
provocate.
Respectaţi normele naţionale privind autorizarea şi
utilizarea eBike-urilor.
Citiţi şi respectaţi atât instrucţiunile şi indicaţiile
privind siguranţa din instrucţiunile de utilizare a
sistemului eBike, cât şi instrucţiunile de utilizare ale
eBike-ului.

Politica de confidenţialitate
La conectarea eBike-ului la Bosch DiagnosticTool, datele
sunt transmise, în scopul îmbunătăţirii performanţelor
produsului şi utilizării unităţii de acţionare Bosch (printre
altele, în ceea ce priveşte consumul de energie, temperatura
etc.) către Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH).
Pentru informaţii detaliate, accesaţi site-ul web Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.
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Elemente componente

Descrierea produsului şi a
performanţelor sale
Utilizare conform destinaţiei
Unitatea de acţionare este destinată exclusiv acţionării
eBike-ului dumneavoastră şi nu este permisă utilizarea sa în
alte scopuri.
Suplimentar faţă de funcţiile prezentate aici, ar putea fi
întotdeauna necesară implementarea de modificări ale
software-ului în vederea remedierii erorilor şi pentru
modificările funcţiilor.

În funcţie de dotările eBike-ului dumneavoastră, schiţele din
prezentele instrucţiuni de utilizare pot prezenta mici abateri
faţă de structura reală a acestuia.
Numerotarea componentelor ilustrate corespunde schiţelor
de pe paginile grafice de la începutul acestor instrucţiuni.
(1) Unitate de acţionare
(2) Senzor de viteză
(3) Magnet de spiţă al senzorului de viteză
(4) Senzor de viteză (îngust)A)
(5) MagnetB)
A) formă diferită a senzorului şi poziţie de montare posibile
B) poziţie de montare diferită posibilă

Date tehnice
Unitate de acţionare

Drive Unit
Performance Line CX/
Cargo Line

Drive Unit
Performance Line Speed/
Cargo Line Speed

BDU450 CX

BDU490P

Cod produs
Putere nominală continuă

W

250

250

Cuplu motor maxim la unitatea de
acţionare

Nm

85

75/85A)

Tensiune nominală

V=

36

36

Temperatură de funcţionare

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

Temperatură de depozitare

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

IP 54

IP 54

3

3

Tip de protecţie
Greutate, aproximativă

kg

A) este stabilit de producătorul bicicletei
Sistemul eBike Bosch foloseşte FreeRTOS (consultaţi http://www.freertos.org).

Iluminare bicicletă A)
Tensiune aprox.B)

V=

12

– Lampă faţă

W

17,4

– Lampă spate

W

0,6

Putere maximă

A) în funcţie de reglementările legale, nu este posibil prin acumulatorul eBike la toate modelele specifice ţărilor
B) La înlocuirea becurilor, verificaţi dacă acestea sunt compatibile cu sistemul Bosch eBike (întrebaţi distribuitorul bicicletei dumneavoastră)
şi dacă tensiunea acestora este cea specificată. Becurile pot fi schimbate numai cu altele de aceeaşi tensiune.
Becurile montate greşit se pot distruge!

Montare
Montarea şi demontarea acumulatorului
Pentru introducerea în şi scoaterea acumulatorului din
eBike, citiţi şi respectaţi instrucţiunile de utilizare a
acumulatorului.
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Verificarea senzorului de viteză
(consultaţi imaginea A)
Speedsensor (standard) (senzor de viteză)
Senzorul de viteză (2) şi magnetul de spiţă aferent (3)
trebuie montate astfel încât, la o rotaţie a roţii, magnetul de
spiţă să se deplaseze la o distanţă de cel puţin 5 mm şi cel
mult 17 mm faţă de senzorul de viteză.
Observaţie: Dacă distanţa dintre senzorul de viteză (2) şi
magnetul de spiţă (3) este prea mică sau prea mare ori dacă
senzorul de viteză (2) nu este racordat corect, afişajul
tahometrului se defectează, iar sistemul de acţionare al
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Română – 3
eBike-ului funcţionează în modul de avarie.
În acest caz, slăbiţi şurubul magnetului de spiţă (3) şi fixaţi
magnetul pe spiţă astfel încât acesta să treacă la distanţa
corectă pe lângă marcajul senzorului de viteză. Dacă, după
aceasta, tahometrul nu afişează viteza, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.
Speedsensor (slim) (senzor de viteză îngust)
Speedsensor (slim) (senzorul de viteză îngust) (4) şi
magnetul aferent (5) trebuie montate astfel încât, la o rotaţie
a roţii, magnetul să se deplaseze la o distanţă de cel puţin 2
mm şi de cel mult 8 mm faţă de senzorul de viteză.
În cazul modificărilor constructive, trebuie să fie respectată
distanţa corectă dintre magnet şi senzor (consultă
imaginea A).
Observaţie: La montarea şi demontarea roţii din spate, ai
grijă să nu deteriorezi senzorul sau suportul senzorului.

dezactivată. Propulsia se activează din nou automat imediat
ce apăsaţi pedala şi viteza revine sub 25/45 km/h.
Deconectarea sistemului eBike poate fi realizată după cum
urmează:
– Apăsaţi tasta de pornire/oprire a computerului de bord.
– Deconectaţi acumulatorul eBike apăsând pe tasta de
pornire/oprire a acestuia (sunt posibile soluţii specifice în
funcţie de producătorul bicicletelor la care nu există
acces la tasta de pornire/oprire a acumulatorului;
consultaţi instrucţiunile de utilizare a producătorului
bicicletei).
– Extrageţi computerul de bord din suport.
Dacă timp de aproximativ 10 min eBike-ul nu se deplasează
şi nu se apasă nicio tastă la computerul de bord, pentru
economisirea energiei, sistemul eBike se deconectează
automat.

eShift (opţional)

Funcţionare
Punere în funcţiune
Condiţii necesare
Sistemul eBike poate fi activat numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii necesare:
– Este introdus un acumulator încărcat suficient (consultaţi
instrucţiunile de utilizare a acumulatorului).
– Computerul de bord este introdus corect în suport
(consultaţi instrucţiunile de utilizare a computerului de
bord).
– Senzorul de viteză este conectat corect (vezi „Verificarea
senzorului de viteză (consultaţi imaginea A)“,
Pagina Română – 2).
Conectarea/deconectarea sistemului eBike
Pentru conectarea sistemului eBike aveţi următoarele
posibilităţi:
– Cu computerul de bord deja conectat în momentul
introducerii în suport, sistemul eBike se activează
automat.
– Cu computerul de bord şi acumulatorul eBike introduse,
apăsaţi o dată scurt tasta de pornire/oprire a
computerului de bord.
– Dacă computerul de bord este introdus, apăsaţi tasta de
pornire/oprire a acumulatorului eBike (sunt posibile
soluţii specifice în funcţie de producătorul bicicletelor la
care nu există acces la tasta de pornire/oprire a
acumulatorului; consultaţi instrucţiunile de utilizare a
acumulatorului).
Unitatea de acţionare se activează imediat ce este apăsată
pedala (în afara funcţiei de asistenţă la pedalare, Conectare/
deconectare Ajutor de pedalare). Puterea motorului este
reglată în funcţie de nivelul de asistenţă setat pe computerul
de bord.
Imediat ce nu mai apăsaţi pedala în modul de funcţionare
normală sau imediat ce s-a atins viteza de 25/45 km/h,
susţinerea de către unitatea de acţionare a eBike-ului este
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Prin eShift se înţelege integrarea sistemelor electronice de
schimbare a treptelor de viteză în sistemul eBike.
Componentele eShift sunt conectate electric de către
producător cu unitatea de acţionare. Acţionarea sistemelor
electronice de cuplare este descrisă în cadrul instrucţiunilor
de utilizare.

Reglarea nivelului de asistenţă
Puteţi regla, la computerul de bord, nivelul de asistenţă la
pedalare oferit de unitatea de acţionare a eBike-ului. Nivelul
de asistenţă poate fi modificat oricând, şi în timpul
călătoriei.
Observaţie: La anumite modele, este posibil ca nivelul de
asistenţă să fie reglat preliminar şi să nu poată fi modificat.
Este de asemeni posibil ca să fie disponibile mai puţine
niveluri de asistenţă decât cele specificate aici.
Sunt disponibile maximum următoarele niveluri de asistenţă:
– OFF: Susţinerea motorului este dezactivată, eBike-ul
poate fi deplasat ca o bicicletă obişnuită, prin pedalare.
Ajutorul de împingere nu poate fi activat în acest nivel de
asistenţă.
– ECO: susţinere efectivă şi eficienţă maximă pentru o rază
de acoperire (autonomie) maximă
– TOUR: susţinere uniformă, pentru tururi cu rază de
acoperire mare
– SPORT/eMTB:
SPORT: susţinere puternică pentru tururi sportive pe
trasee montane cât şi pentru trafic urban
eMTB: asistenţă optimă pe orice teren, demarare
sportivă, dinamică îmbunătăţită, performanţă maximă
(eMTB disponibil numai în combinaţie cu unităţile de
acţionare BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX şi
BDU480 CX. Ar putea fi necesară o actualizare de
software.)
– TURBO: susţinere maximă până la frecvenţe ridicate de
pedalare pentru tururi sportive
Puterea accesată a motorului apare pe afişajul computerului
de bord. Puterea maximă a motorului depinde de nivelul de
asistenţă ales.
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Factor de asistenţă A)

Nivel de asistenţă
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) Factorul de asistenţă poate să difere în funcţie de model.
B) Valoare maximă

Conectare/deconectare Ajutor de pedalare
Sistemul de asistenţă la împingere poate simplifica
împingerea eBike-ului. În această funcţie, viteza depinde de
treapta de viteză selectată şi poate atinge maximum 6 km/h.
Cu cât este mai mică treapta selectată, cu atât va fi mai mică
viteza în funcţia Ajutor de împingere (la puterea maximă a
motorului).
u Funcţia de asistenţă la pedalare poate fi utilizată
numai pentru împingerea eBike-ului. Dacă în timpul
utilizării funcţiei de asistenţă la pedalare roţile eBike-ului
nu intră în contact cu solul, există pericolul de rănire.
Pentru activarea ajutorului de pedalare apăsaţi scurt tasta
WALK la computerul de bord. După activare, într-un interval
de 3 s apăsaţi tasta + şi ţineţi-o apăsată. Unitatea de
acţionare a eBike-ului este conectată.
Observaţie: Asistenţa la împingere nu poate fi activată la
nivelul de asistenţă OFF.
Asistenţa la pedalare se dezactivează imediat ce se produce
unul din următoarele evenimente:
– eliberaţi tasta +,
– roţile eBike-ului se blochează (de exemplu, prin frânare
sau impactul cu un obstacol),
– viteza depăşeşte 6 km/h.
Regimul de funcţionare a sistemului de asistenţă la pedalare
este supus prevederilor naţionale specifice, motiv pentru
care poate prezenta diferenţe faţă de descrierea de mai sus
sau poate fi dezactivat.

Se conectează/deconectează iluminarea
bicicletei
La modelul la care luminile de rulare sunt alimentate de
sistemul eBike, prin computerul de bord, se pot aprinde şi
stinge simultan, lampa faţă şi lampa spate.
Înainte de a porni de pe loc, verifică funcţionarea corectă a
luminilor de rulare ale bicicletei.

Indicaţii privind rularea cu sistemul
eBike
Când funcţionează unitatea de acţionare a
eBike-ului?
Unitatea de acţionare a eBike-ului vă asistă la rulare în timp
ce pedalaţi. Fără pedalare, nu este asigurată asistenţă.
0 275 007 XD4 | (18.03.2020)

Puterea motorului depinde întotdeauna de forţa de
pedalare.
Dacă forţa este mică, atunci şi asistenţa oferită va fi mai
redusă decât atunci când pedalaţi cu forţă mare. Aceasta
este valabil indiferent de nivelul de asistenţă.
Unitatea de acţionare a eBike-ului se deconectează automat
la viteze de peste 25/45 km/h. Dacă viteza scade sub
25/45 km/h, sistemul de acţionare se conectează din nou
automat.
O excepţie o constituie funcţia de ajutor împingere, în care
eBike-ul poate fi împins cu viteză redusă, fără pedalare. La
utilizarea Ajutorului de împingere, pedalele se pot învârti.
Puteţi rula oricând cu eBike-ul fără asistenţă, folosind-ul ca
pe o bicicletă obişnuită, fie deconectând sistemul eBike, fie
setând nivelul de asistenţă pe OFF. Acelaşi lucru este valabil
în cazul acumulatorului descărcat.

Interacţiunea sistemului eBike cu transmisia
Şi în cazul propulsiei eBike ar trebui să folosiţi cutia de viteze
ca la o bicicletă obişnuită (respectaţi în acest sens
instrucţiunile de utilizare a eBike-ului).
Indiferent de tipul cutiei de viteze este bine ca în timpul
schimbării vitezei să întrerupeţi pedalarea. Prin aceasta
schimbarea vitezelor va fi mai uşoară iar schimbătorul de
viteze se va uza mai puţin.
Prin selectarea treptei de viteză corecte, puteţi mări viteza şi
autonomia, folosind aceeaşi forţă de pedalare.

Primele experienţe
Este recomandabil ca, la început să rulaţi cu eBike-ul ocolind
străzile cu trafic intens.
Testaţi diverse niveluri de asistenţă. Începeţi cu cel mai mic
nivel de asistenţă. imediat ce vă veţi simţi siguri pe
dumneavoastră, puteţi participa la trafic la fel ca şi cu o
bicicletă obişnuită.
Înainte de a planifica tururi dificile, testaţi autonomia eBikeului în diferite condiţii.

Influenţe asupra autonomiei
Autonomia este influenţată de mulţi factori, ca de exemplu:
– nivelul de asistenţă,
– viteza,
– modul de schimbare a vitezelor,
– tipul de anvelope şi presiunea acestora,
– vechimea şi starea de întreţinere a acumulatorului,
Bosch eBike Systems
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– profilul (pante) şi structura (terasamentul) drumului
– vânt din faţă şi temperatură ambiantă,
– greutatea eBike-ului, a biciclistului şi a bagajelor.
De aceea nu este posibil să se prognozeze exact autonomia,
înainte de începerea cursei şi în timpul acesteia. În general
însă, este valabil:
– La acelaşi nivel de asistenţă a unităţii de acţionare eBike:
cu cât trebuie să folosiţi o forţă de pedalare mai redusă
pentru atingerea unei anumite viteze (de exemplu, prin
utilizarea optimă a transmisiei), cu atât mai puţină
energie va consuma unitatea de acţionare eBike şi cu atât
mai mare va fi autonomia per o încărcare a
acumulatorului.
– Cu cât va fi mai mare nivelul de asistenţă ales, restul
condiţiilor rămânând aceleaşi, cu atât va fi mai mică
autonomia.

Manevrarea şi întreţinerea eBike-ului

Eliminare
Unitatea de propulsie, computerul de bord,
inclusiv unitatea de comandă, acumulatorul,
senzorul de viteză, accesoriile şi ambalajele
trebuie predate unui centru de reciclare.
Nu eliminaţi eBike-urile şi componentele acestora împreună
cu deşeurile menajere!
Conform Directivei Europene
2012/19/UE şi conform Directivei Europene
2006/66/CE sculele electrice scoase din uz,
respectiv acumulatorii/bateriile care prezintă
defecţiuni sau care s-au descărcat trebuie să
colectate separat şi predate unui centru de
reciclare.
Predaţi elementele scoate din uz ale eBike-ului de la Bosch
unui distribuitor de biciclete autorizat.
Sub rezerva modificărilor.

Respectaţi temperaturile de exploatare şi depozitare ale
componentelor eBike-ului. Feriţi unitatea de propulsie,
computerul de bord şi acumulatorul de temperaturi extreme
(de exemplu, prin expunerea la radiaţii solare intense fără
ventilaţie simultană). Componentele (mai ales acumulatorul)
se pot defecta din cauza expunerii la temperaturi extreme.
Solicitaţi verificarea tehnică a sistemului dumneavoastră
eBike cel puţin o dată pe an (printre altele sistemul mecanic,
actualitatea software-ului de sistem).
Pentru service sau reparaţii la eBike, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
La înlocuirea becurilor, verificaţi dacă acestea sunt
compatibile cu sistemul Bosch eBike (întrebaţi distribuitorul
bicicletei dumneavoastră) şi dacă tensiunea acestora este
cea specificată. Becurile pot fi schimbate numai cu altele de
aceeaşi tensiune.
Nu este permisă cufundarea în apă sau curăţarea cu maşina
de curăţat cu înaltă presiune a componentelor, inclusiv a
unităţii de acţionare.
Solicitaţi verificarea tehnică a sistemului dumneavoastră
eBike cel puţin o dată pe an (printre altele sistemul mecanic,
actualitatea software-ului de sistem).
Pentru service sau reparaţii la eBike, adresaţi-vă unui
distribuitor de biciclete autorizat.

Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
Pentru răspunsuri la întrebări privind sistemul eBike şi
componentele sale, adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete
autorizat.
Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizaţi
sunt disponibile pe pagina web www.bosch-ebike.com.
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GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Germany
www.ghost-bikes.com

