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Saugos nuorodos
Perskaitykite visas saugos nuorodas ir rei-
kalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir rei-
kalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gais-
ras ir (arba) galima susižaloti ar sužaloti kitus 
asmenis.

Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir 
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Šioje naudojimo instrukcijoje vartojamas terminas „akumu-
liatorius“, nepriklausomai nuo konstrukcinės formos, taiko-
mas standartiniams akumuliatoriams (akumuliatoriams su 
laikikliu, tvirtinamu prie dviračio rėmo) ir bagažinės akumu-
liatoriams (akumuliatoriams su laikikliu, tvirtinamu prie 
bagažinės).
 Patys neatidarykite pavaros bloko. Pavaros bloką re-

montuoti leidžiama tik kvalifikuotam personalui ir tik 
naudojant originalias atsargines dalis. Taip užtikrinama, 
kad pavaros blokas išliktų saugus. Savavališkai atidarius 
pavaros bloką, pretenzijos dėl garantijos nepriimamos.

 Visus prie pavaros bloko primontuotus komponentus ir 
visus kitus „eBike“ pavaros komponentus (pvz., prieki-
nę žvaigždę, priekinės žvaigždės įtvarą, paminas) lei-
džiama keisti tik tokios pačios konstrukcijos arba dvi-
račio gamintojo specialiai „eBike“ aprobuotais kompo-
nentais. Taip pavaros blokas bus apsaugotas nuo perkro-
vos ir pažeidimo.

 Prieš pradėdami „eBike“ priežiūros darbus (pvz., pati-
kros, remonto, montavimo, techninės priežiūros, gran-
dinės remonto darbus ir kt.), norėdami jį transportuoti 
automobiliu arba lėktuvu, iš „eBike“ išimkite akumulia-
torių. Netikėtai suaktyvinus „eBike“ sistemą, iškyla sužalo-
jimo pavojus.

 „eBike“ sistema gali įsijungti, kai „eBike“ stumiate 
atgal.

 Funkciją „Pagalba stumiant“ leidžiama naudoti tik stu-
miant „eBike“. Jei naudojant funkciją „Pagalba stumiant“ 
„eBike“ ratai neliečia pagrindo, iškyla sužalojimo pavojus.

 Kai įjungta „Pagalba stumiant“, dviračiuose su mynimo 
atgal funkcija kartu sukasi ir paminos. Esant įjungtai 
„Pagalbai stumiant“, stebėkite, kad nuo jūsų kojų iki besi-
sukančių paminų būtų pakankamas atstumas. Iškyla suža-
lojimo pavojus.

 Naudokite tik originalius Bosch akumuliatorius, ku-
riuos gamintojas aprobavo jūsų „eBike“. Naudojant kito-
kius akumuliatorius, gali iškilti sužeidimų ir gaisro pavojus. 
Jei naudojami kitokie akumuliatoriai, Bosch atsakomybės 
neprisiima ir garantijos nesuteikia.

 Jokiu būdu nedarykite savo „eBike“ sistemos pakeiti-
mų ir neprimontuokite jokių gaminių, kurie turėtų pa-
gerinti jūsų „eBike“ sistemos eksploatacines savybes. 
Tokiu atveju paprastai sutrumpėja sistemos eksploatavimo 
laikas ir atsiranda pavaros bloko ir dviračio pažeidimo rizi-
ka. Be to, iškyla netekti jūsų pirkto dviračio garantijos ir tei-
sės dėl jos reikšti pretenzijas. Naudodami sistemą ne pagal 
paskirtį, keliate pavojų savo ir kitų eismo dalyvių saugu-
mui, o įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio priežastis yra 
manipuliacija, rizikuojate turėti didelių asmeninių išlaidų ir 
netgi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 

 Laikykitės visų nacionalinių teisės aktų dėl „eBike“ lei-
dimo eksploatuoti ir naudojimo.

 Perskaitykite visose „eBike“ sistemos naudojimo ins-
trukcijose bei jūsų „eBike“ naudojimo instrukcijoje pa-
teiktas saugos nuorodas ir reikalavimus ir jų laikykitės.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Prietaiso paskirtis
Pavaros blokas yra skirtas naudoti tik jūsų „eBike“ varyti, bet 
kuriuo kitu tikslu jį naudoti draudžiama.

Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduotų komponentų numeriai atitinka instrukcijos pra-
džioje pateiktos schemos numerius.
Priklausomai nuo jūsų „eBike“ modelio, kai kurie šioje naudo-
jimo instrukcijoje pateikti paveikslėliai gali skirtis nuo faktinių 
duomenų.
1 Pavaros blokas
2 Greičio jutiklis
3 Greičio jutiklio stipino magnetas

Techniniai duomenys
Pavaros blokas Drive Unit
Gaminio numeris 0 275 007 040

0 275 007 042
Ilgalaikė vardinė galia W 250
Maks. sukimo momentas 
ties pavara Nm 50
Nominalioji átampa V 36
Darbinė temperatūra °C –5...+40
Sandėliavimo temperatūra °C –10...+50
Apsaugos tipas IP 54 (apsaugota

nuo dulkių ir nuo
aptaškymo)

Apytikslis svoris kg 4
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Montavimas
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas
Norėdami į „eBike“ įdėti „eBike“ akumuliatorių ir jį išimti, 
perskaitykite akumuliatoriaus naudojimo instrukciją ir jos 
laikykitės.

Greičio jutiklio patikra (žr. pav. A)
Greičio jutiklį 2 ir jam priklausantį stipino magnetą 3 reikia 
sumontuoti taip, kad ratui apsisukant stipino magnetas pra-
eitų pro greičio jutiklį ne mažesniu kaip 5 mm ir ne didesniu 
kaip 17 mm atstumu.
Nuoroda: Jei atstumas tarp greičio jutiklio 2 ir stipino 
magneto 3 yra per mažas arba per didelis, arba greičio jutiklis 
2 netinkamai prijungtas, dingsta tachometro rodmuo, o 
„eBike“ pavara veikia avarine programa.
Tokiu atveju atsukite stipino magneto 3 varžtą ir stipino 
magnetą pritvirtinkite prie stipino taip, kad jis pro greičio juti-
klio žymę praeitų tinkamu atstumu. Jei ir tada tachometro 
rodmuo greičio nerodo, prašome kreiptis į įgaliotą dviračių 
prekybos atstovą.

Naudojimas
Parengimas naudoti
Būtinos sąlygos
„eBike“ sistemą galima suaktyvinti tik tada, jei tenkinamos 
šios sąlygos:
– Įdėtas pakankamai įkrautas akumuliatorius (žr. akumulia-

toriaus naudojimo instrukciją).
– Dviračio kompiuteris tinkamai įdėtas į laikiklį (žr. dviračio 

kompiuterio naudojimo instrukciją).
– Tinkamai prijungtas greičio jutiklis (žr. „Greičio jutiklio pa-

tikra“, psl. Lietuviškai–2).

„eBike“ sistemos įjungimas/išjungimas
Norėdami įjungti „eBike“ sistemą, gali naudotis šiomis gali-
mybėmis:
– Jei dviračio kompiuteris įdedant į laikiklį jau yra įjungtas, 

tai „eBike“ sistema įjungiama automatiškai.
– Esant įdėtam dviračio kompiuteriui ir „eBike“ akumuliato-

riui, vieną kartą trumpai paspauskite dviračio kompiuterio 
įjungimo-išjungimo mygtuką (žr. dviračio kompiuterio nau-
dojimo instrukciją).

– Esant įdėtam dviračio kompiuteriui, paspauskite „eBike“ 
akumuliatoriaus įjungimo-išjungimo mygtuką (žr. akumu-
liatoriaus naudojimo instrukciją).

Pavara suaktyvinama, kai paliečiate paminas (išskyrus, kai 
įjungta pagalbos stumiant funkcija, žr. „Pagalbos stumiant 
įjungimas/išjungimas“, psl. Lietuviškai –3). Variklio galia ati-
tinka dviračio kompiuteryje nustatytą pavaros galios lygmenį. 
Kai važiuodami įprastiniu režimu nustojate minti paminas ar-
ba kai tik pasiekiate 25 km/h greitį, „eBike“ pavaros galia iš-
jungiama. Pavara automatiškai suaktyvinama, kai tik pradeda-
te minti paminas ir greitis nukrenta žemiau 25 km/h.
Norėdami išjungti „eBike“ sistemą, galite naudotis šiomis 
galimybėmis:
– Paspauskite dviračio kompiuterio įjungimo-išjungimo 

mygtuką.
– Išjunkite „eBike“ akumuliatorių jo įjungimo-išjungimo 

mygtuku (žr. akumuliatoriaus naudojimo instrukciją).
– Iš laikiklio išimkite dviračio kompiuterį.
Jei apie 10 min. „eBike“ nepajudinamas ir nepaspaudžiamas 
joks dviračio kompiuterio mygtukas, kad būtų tausojama 
energija, „eBike“ sistema automatiškai išsijungia.

„eShift“ (pasirinktinai)
„eShift“ – tai automatinių perjungimo sistemų prijungimas 
prie „eBike“ sistemos. Gamintojas „eShift“ komponentų elek-
tros jungtis yra sujungęs su pavaros bloku. Automatinių per-
jungimo sistemų valdymas aprašytas dviračio kompiuterio 
naudojimo instrukcijoje.

Pavaros galios lygmens nustatymas
Dviračio kompiuteryje galite nustatyti, kokia galia „eBike“ pa-
vara jums turi padėti minant. Pavaros galios lygmenį bet kada, 
net ir važiuojant, galima keisti.
Nuoroda: Kai kuriuose modeliuose gali būti, kad pavaros ga-
lios lygmuo yra nustatytas iš anksto ir jo keisti negalima. Taip 
pat gali būti, kad bus mažiau pavaros galios lygmenų, nei čia 
nurodyta.
Maksimalus galimas pavaros galios lygmenų kiekis:
– „OFF“: variklis išjungtas, „eBike“ kaip įprastas dviratis to-

liau gali judėti tik minant. Pagalba stumiant šiame pavaros 
galios lygmenyje negali būti suaktyvinta.

– „ECO“: veiksminga pavaros galia, esant maksimaliam 
efektyvumui, skirta maksimaliai ridos atsargai

– „TOUR“: tolygi pavaros galia, skirta maršrutui su didele ri-
dos atsarga

Dviračio apšvietimas 1)

Įtampa apie2)3) V 6/12
Maksimali galia
– Priekinis žibintas
– Užpakalinis žibintas

W
W

8,4/17,4
0,6/0,6

1) Priklausomai nuo įstatymais patvirtintų taisyklių, maitinimas iš 
„eBike“ akumuliatoriaus galimas ne visuose, tam tikrai šaliai skirtuose 
modeliuose
2) Įtampos dydis yra nustatytas iš anksto, jį gali pakeisti tik transporto 
priemonės pardavėjas.
3) Keisdami lempas atkreipkite dėmesį į tai, ar lempos suderinamos su 
„eBike“ sistema (pasiteiraukite dviračių prekybos atstovo) ir ar sutampa 
nurodyta įtampa. Leidžiama keisti tik tokios pačios įtampos lempomis.
 Įdėtos netinkamos lempos gali būti nepataisomai sugadintos!
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– „SPORT“: didelė pavaros galia, skirta sportiniam važiavi-
mui kalnuotomis vietovėmis bei dalyvaujant miesto eisme

– „TURBO“: maksimali pavaros galia dideliam mynimo daž-
niui, skirta sportiniam važiavimui

Iškviesta variklio galia rodoma dviračio kompiuterio ekrane. 
Maksimali variklio galia priklauso nuo pasirinkto pavaros ga-
lios lygmens.

Pagalbos stumiant įjungimas/išjungimas
Pagalba stumiant/pradedant važiuoti gali palengvinti jums 
„eBike“ dviračio stūmimą. Pasirinkus šią funkciją, greitis pri-
klauso nuo nustatytos pavaros ir gali būti maks. 6 km/h. Kuo 
žemesnė pasirinkta pavara, tuo mažesnis ir šios funkcijos 
greitis (veikiant maksimalia galia).
 Funkciją „Pagalba stumiant“ leidžiama naudoti tik stu-

miant „eBike“. Jei naudojant funkciją „Pagalba stumiant“ 
„eBike“ ratai neliečia pagrindo, iškyla sužalojimo pavojus.

Norėdami suaktyvinti pagalbą stumiant, trumpai paspauski-
te savo dviračio kompiuterio mygtuką „WALK“. Suaktyvinę, 
per 3 s paspauskite mygtuką „+“ ir laikykite jį paspaustą. 
„eBike“ pavara įjungiama.
Nuoroda: Esant nustatytam pavaros galios lygmeniui „OFF“, 
pagalba stumiant negali būti suaktyvinta.
Pagalba stumiant išjungiama, kai tik įvykdoma viena iš šių 
sąlygų:
– atleidžiate mygtuką „+“,
– užblokuojami „eBike“ ratai (pvz., stabdant arba atsitren-

kus į kliūtį),
– greitis viršija 6 km/h.
Nuoroda: Kai kuriose sistemose pagalbą stumiant galima 
tiesiogiai įjungti paspaudus mygtuką „WALK“.

Mynimo atgal funkcija (pasirinktinai)
Turint dviratį su mynimo atgal funkcija, esant įjungtai pagalbai 
stumiant, paminos sukasi kartu. Jei besisukančios paminos 
užblokuojamos, pagalba stumiant išjungiama.

Dviračio apšvietimo įjungimas ir išjungimas
Modelyje, kuriame energiją važiavimo šviesai tiekia „eBike-
“sistema, valdymo kompiuteriu vienu metu galima įjungti ir 
išjungti priekinį ir užpakalinį žibintus.

Važiavimo su „eBike“ sistema nuorodos
Kada veikia „eBike“ pavara?
„eBike“ pavara padeda jums važiuoti, kol minate paminas. 
Paminų neminant, pagalba neteikiama. Variklio galia visada 
priklauso nuo minant naudojamos jėgos.
Jei minate mažesne jėga, suteikiama mažesnė galia, nei 
minant didele jėga. Tai galioja nepriklausomai nuo pavaros 
galios lygmens.
Pasiekus didesnį kaip 25 km/h greitį, „eBike“ pavara automa-
tiškai išsijungia. Greičiui sumažėjus daugiau kaip 25 km/h, 
pavara automatiškai vėl įsijungia.
Išimtis taikoma funkcijai „Pagalba stumiant“, kurią pasirinkus 
„eBike“ galima stumti mažu greičiu neminant paminų. Naudo-
jant pagalbą stumiant, paminos gali suktis kartu.
„eBike“ bet kada galite naudoti ir be pagalbinės pavaros, t. y. 
kaip paprastą dviratį – tokiu atveju išjunkite „eBike“ sistemą 
arba pavaros galios lygmenį nustatykite ties „OFF“. Ta pati 
taisyklė galioja ir esant išsikrovusiam akumuliatoriui.

„eBike“ sistemos sąveika su pavarų mechanizmu
Net ir naudodami „eBike“ pavarą, turite perjunginėti pavarų 
mechanizmą, kaip ir važiuodami paprastu dviračiu (laikykitės 
savo „eBike“ naudojimo instrukcijos).
Nepriklausomai nuo pavaros perjungimo būdo, perjungiant 
pavarą patartina neminti. Tokiu atveju perjungti bus lengviau 
ir bus sumažinamas pavarų mechanizmo susidėvėjimas.
Pasirinkę tinkamą pavarą, eikvodami tiek pat jėgų galite 
pasiekti didesnį greitį ir padidinti ridos atsargą.

Pirmosios patirties kaupimas
Neturint patirties, su „eBike“ rekomenduojama važiuoti 
keliais, kuriuose nėra didelio eismo.
Išbandykite įvairius pavaros galios lygmenis. Pradėkite nuo 
žemiausio pavaros galios lygmens. Kai pasijausite saugiai, su 
„eBike“ galite dalyvauti eisme, kaip ir su bet kokiu kitokiu dvi-
račiu.
Prieš planuodami ilgesnes, sudėtingas keliones, įvairiomis 
sąlygomis patikrinkite „eBike“ ridos atsargą.

Įtaka ridos atsargai
Ridos atsargai įtaką daro daugelis veiksnių:
– pavaros galios lygmuo,
– greitis,
– pavarų mechanizmo perjungimo būdas,
– padangų tipas ir padangų slėgis,
– akumuliatoriaus eksploatavimo laikas ir jo priežiūra,
– kelio profilis (įkalnės) ir savybės (kelio danga),
– priešpriešinis vėjas ir aplinkos temperatūra,
– „eBike“, vairuotojo ir krovinio svoris.

Pavaros galios lygmuo Pavaros galios koeficientas*
„ECO“ 40 %
„TOUR“ 100 %
„SPORT“ 150 %
„TURBO“ 250 %
* Tam tikrų modelių variklio galia gali skirtis.
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Todėl prieš kelionę ir kelionės metu ridos atsargos tiksliai 
nustatyti negalima. Tačiau bendrai galioja:
– Esant tokiai pačiai „eBike“ pavaros galiai: kuo mažiau 

jėgos turėsite panaudoti tam tikram greičiui pasiekti (pvz., 
optimaliai perjunginėdami pavarų mechanizmą), tuo 
mažiau energijos išeikvos „eBike“ pavara ir tuo didesnė 
bus akumuliatoriaus įkrovos ridos atsarga.

– Kuo aukštesnis pavaros galios lygmuo parenkamas, esant 
tokioms pačioms sąlygoms, tuo mažesnė ridos atsarga.

Tausojanti „eBike“ eksploatacija
„eBike“ komponentus eksploatuokite ir sandėliuokite nurody-
tose eksploatavimo ir sandėliavimo temperatūrose. Pavaros 
bloką, dviračio kompiuterį ir akumuliatorių saugokite nuo eks-
tremalių temperatūrų (pvz., intensyvių saulės spindulių, jei 
tuo pačiu metu nevėdinama). Ekstremali temperatūra kompo-
nentus (ypač akumuliatorių) gali pažeisti.

Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
Keisdami lempas atkreipkite dėmesį į tai, ar lempos suderina-
mos su „eBike“ sistema (pasiteiraukite dviračių prekybos 
atstovo) ir ar sutampa nurodyta įtampa. Leidžiama keisti tik 
tokios pačios įtampos lempomis.
Bet kurį komponentą, taip pat ir pavaros bloką, į vandenį 
panardinti ir plauti aukšto slėgio srove draudžiama.
Ne rečiau kaip kartą metuose kreipkitės į specialistus, kad 
patikrintų jūsų „eBike“ sistemos techninę būklę (taip pat ir 
mechaniką, sistemos programinės įrangos versiją).
Dėl „eBike“ techninės priežiūros ir remonto prašome kreiptis 
į įgaliotą dviračių prekybos atstovą.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų 
konsultavimo tarnyba
Iškilus bet kokiems, su „eBike“ sistema susijusiems klausi-
mams, kreipkitės į įgaliotą dviračių prekybos atstovą.
Įgaliotų prekybos atstovų kontaktus rasite internetiniame 
puslapyje www.bosch-ebike.com

Šalinimas
Pavaros blokas, dviračio kompiuteris su valdymo blo-
ku, akumuliatorius, greičio jutiklis, papildoma įranga 
ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.

„eBike“ ir jo komponentų nemeskite į buitinių atliekų kontei-
nerius!

Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elek-
tros ir elektroninės įrangos atliekų ir pagal Euro-
pos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir aku-
muliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
naudoti nebetinkami elektriniai prietaisai ir aku-
muliatoriai bei baterijos turi būti surenkami ats-
kirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.
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Saugos nuorodos
Perskaitykite visas saugos nuorodas ir rei-
kalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir rei-
kalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gais-
ras ir (arba) galima susižaloti ar sužaloti kitus 
asmenis.

Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir 
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Šioje naudojimo instrukcijoje vartojamas terminas „akumulia-
torius“, nepriklausomai nuo konstrukcinės formos, taikomas 
standartiniams akumuliatoriams (akumuliatoriams su laikikliu, 
tvirtinamu prie dviračio rėmo) ir bagažinės akumuliatoriams 
(akumuliatoriams su laikikliu, tvirtinamu prie bagažinės).
 Nenukreipkite dėmesio į dviračio kompiuterio rodme-

nis. Jei į eismą nesutelkiate viso dėmesio, rizikuojate pa-
tekti į avariją.

 Perskaitykite visose „eBike“ sistemos naudojimo ins-
trukcijose bei jūsų „eBike“ naudojimo instrukcijoje pa-
teiktas saugos nuorodas ir reikalavimus ir jų laikykitės.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Prietaiso paskirtis
Dviračio kompiuteris Purion yra skirtas Bosch „eBike“ siste-
mai valdyti ir važiavimo duomenims rodyti. 

Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduotų komponentų numeriai atitinka instrukcijos pra-
džioje pateiktos schemos numerius.
Priklausomai nuo jūsų „eBike“ modelio, kai kurie šioje naudo-
jimo instrukcijoje pateikti paveikslėliai gali skirtis nuo faktinių 
duomenų.

1 Dviračio kompiuterio įjungimo-išjungimo mygtukas
2 Pagalbos stumiant mygtukas „WALK“
3 Dviračio kompiuterio tvirtinimo varžtas
4 Dviračio kompiuterio laikiklis
5 Pavaros galios mažinimo mygtukas „–“
6 Pavaros galios didinimo mygtukas „+“
7 Ekranas
8 USB įvorės apsauginis gaubtelis
9 USB diagnostikos įvorė (tik techninės priežiūros tikslais)

10 Baterijų skyriaus dangtelis

Dviračio kompiuterio indikaciniai elementai
a Tachometro rodmuo
b Vienetų km/h rodmuo
c Vienetų mph rodmuo
d Bendros distancijos rodmuo „TOTAL“
e Ridos atsargos rodmuo „RANGE“
f Techninės priežiūros rodmuo 
g Akumuliatoriaus įkrovos būklės rodmuo
h Apšvietimo rodmuo
i Pavaros galios lygmens rodmuo/vertės rodmuo
j Atstumo rodmuo „TRIP“

Techniniai duomenys

Naudojimas
Parengimas naudoti
Būtinos sąlygos
„eBike“ sistemą galima suaktyvinti tik tada, jei tenkinamos 
šios sąlygos:
– Įdėtas pakankamai įkrautas akumuliatorius (žr. akumulia-

toriaus naudojimo instrukciją).
– Tinkamai prijungtas greičio jutiklis (žr. pavaros bloko nau-

dojimo instrukciją).

„eBike“ sistemos įjungimas/išjungimas
Norėdami įjungti „eBike“ sistemą, gali naudotis šiomis gali-
mybėmis:
– Esant įdėtam „eBike“ akumuliatoriui, paspauskite dviračio 

kompiuterio įjungimo-išjungimo mygtuką 1.
– Paspauskite „eBike“ akumuliatoriaus įjungimo-išjungimo 

mygtuką (žr. akumuliatoriaus naudojimo instrukciją).
Pavara suaktyvinama, kai paliečiate paminas (išskyrus, kai 
įjungta pagalbos stumiant funkcija arba pavaros galios lygmuo 
„OFF“). Variklio galia atitinka dviračio kompiuteryje nustatytą 
pavaros galios lygmenį. 

Dviračio kompiuteris Purion
Gaminio numeris 1 270 020 916/917
Baterijos 1) 2 x 1,5 V CR2016
Darbinė temperatūra °C –5...+40
Sandėliavimo temperatūra °C –10...+50
Apsaugos tipas 2) IP 54 (apsaugota nuo

dulkių ir nuo aptaškymo)
Apytikslis svoris kg 0,1
1) Rekomenduojame naudoti Bosch siūlomas baterijas. Jas galite įsigyti 
iš savo dviračių prekybos atstovo (gaminio numeris: 1 270 016 819).
2) esant uždarytam USB dangteliui
Bosch „eBike“ sistema naudoja „FreeRTOS“ (žr. www.freertos.org)
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Kai važiuodami įprastiniu režimu nustojate minti paminas ar-
ba kai tik pasiekiate 25/45 km/h greitį, „eBike“ pavaros galia 
išjungiama. Pavara automatiškai suaktyvinama, kai tik prade-
date minti paminas ir greitis nukrenta žemiau 25/45 km/h.
Norėdami išjungti „eBike“ sistemą, galite naudotis šiomis ga-
limybėmis:
– Paspauskite dviračio kompiuterio įjungimo-išjungimo myg-

tuką 1.
– Išjunkite „eBike“ akumuliatorių jo įjungimo-išjungimo myg-

tuku (žr. akumuliatoriaus naudojimo instrukciją).
Jei apie 10 min. „eBike“ nepajudinamas ir nepaspaudžiamas 
joks dviračio kompiuterio mygtukas, kad būtų tausojama 
energija, „eBike“ sistema automatiškai išsijungia.
Nuoroda: Kai „eBike“ pastatote, visada išjunkite „eBike“ sis-
temą.
Nuoroda: Jei dviračio kompiuterio baterijos išsikrovė, savo 
„eBike“ vis tiek galite naudoti prijungę prie dviračio akumulia-
toriaus. Tačiau, siekiant išvengti pažeidimų, vidines baterijas 
rekomenduojama kaip galima greičiau pakeisti.

Dviračio kompiuterio rodmenys ir nustatymai
Simboliai ir jų reikšmės

Energijos tiekimas į dviračio kompiuterį
Elektros energiją į dviračio kompiuterį tiekia du plokštieji ele-
mentai CR2016.

Baterijų keitimas (žr. pav. A)
Jei dviračio kompiuteris ekrane rodo „LOW BAT“, dviračio 
kompiuterį nuimkite nuo vairo, t. y. išsukite dviračio kompiu-
terio tvirtinimo varžtą 3. Tinkama moneta atidarykite baterijų 
skyriaus dangtelį 10, išimkite panaudotas baterijas ir įdėkite 
naujas CR 2016 tipo baterijas. Bosch rekomenduojamas ba-
terijas galite įsigyti iš savo dviračių prekybos atstovo.
Įdėdami baterijas patikrinkite, ar tinkamai nustatėte polius.
Vėl uždarykite baterijų skyrių ir tvirtinimo varžtu 3 pritvirtinki-
te dviračio kompiuterį prie savo „eBike“ vairo.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės rodmuo
Akumuliatoriaus įkrovos būklės rodmuo g rodo „eBike“ aku-
muliatoriaus įkrovos būklę. „eBike“ akumuliatoriaus įkrovos 
būklę taip pat rodo akumuliatoriaus šviesos diodai.

Pagalbos stumiant įjungimas/išjungimas
Pagalba stumiant/pradedant važiuoti gali palengvinti jums 
„eBike“ dviračio stūmimą. Pasirinkus šią funkciją, greitis pri-
klauso nuo nustatytos pavaros ir gali būti maks. 6 km/h. Kuo 
žemesnė pasirinkta pavara, tuo mažesnis ir šios funkcijos 
greitis (veikiant maksimalia galia).
 Funkciją „Pagalba stumiant“ leidžiama naudoti tik stu-

miant „eBike“. Jei naudojant funkciją „Pagalba stumiant“ 
„eBike“ ratai neliečia pagrindo, iškyla sužalojimo pavojus.

Norėdami suaktyvinti pagalbą stumiant, trumpai paspaus-
kite savo dviračio kompiuterio mygtuką „WALK“. Suakty-
vinę, per 3 s paspauskite mygtuką „+“ ir laikykite jį 
paspaustą. „eBike“ pavara įjungiama.
Nuoroda: Esant nustatytam pavaros galios lygmeniui „OFF“, 
pagalba stumiant negali būti suaktyvinta.
Pagalba stumiant išjungiama, kai tik įvykdoma viena iš šių 
sąlygų:
– atleidžiate mygtuką „+“ 6,
– užblokuojami „eBike“ ratai (pvz., stabdant arba atsi-

trenkus į kliūtį),
– greitis viršija 6 km/h.
Nuoroda: Kai kuriose sistemose pagalbą stumiant galima 
tiesiogiai įjungti paspaudus mygtuką „WALK“.

Simbolis Paaiškinimas
trumpas mygtuko paspaudimas (trumpiau kaip 
1 sekundę)
vidutinio ilgumo mygtuko paspaudimas 
(nuo 1 sekundės iki 2,5 sekundės)
ilgas mygtuko paspaudimas (ilgiau kaip 
2,5 sekundės)

Rodmenyje g kiekvienas brūkšnelis akumuliatoriaus simboly-
je atitinka apie 20 % įkrovos:

„eBike“ akumuliatorius yra visiški įkrautas.
„eBike“ akumuliatorių reikia įkrauti.
Ant akumuliatoriaus esantys įkrovos būklės švie-
sos diodai užgęsta. Įkrova, skirta pavaros galiai 
sukurti, yra išeikvota, todėl pavaros galios veiki-
mas švelniai išjungiamas. Likusi įkrova naudojama 
apšvietimui, rodmuo mirksi.
„eBike“ akumuliatoriaus įkrovos pakaks dar 
maždaug 2 valandoms dviračio apšvietimui.
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Pavaros galios lygmens nustatymas
Dviračio kompiuteryje galite nustatyti, kokia galia „eBike“ pa-
vara jums turi padėti minant. Pavaros galios lygmenį bet kada, 
net ir važiuojant, galima keisti.
Nuoroda: Kai kuriuose modeliuose gali būti, kad pavaros ga-
lios lygmuo yra nustatytas iš anksto ir jo keisti negalima. Taip 
pat gali būti, kad bus mažiau pavaros galios lygmenų, nei čia 
nurodyta.
Maksimalus galimas pavaros galios lygmenų kiekis:
– „OFF“: variklis išjungtas, „eBike“ kaip įprastas dviratis 

toliau gali judėti tik minant. Pagalba stumiant šiame pava-
ros galios lygmenyje negali būti suaktyvinta.

– „ECO“: veiksminga pavaros galia, esant maksimaliam 
efektyvumui, skirta maksimaliai ridos atsargai

– „TOUR“: tolygi pavaros galia, skirta maršrutui su didele 
ridos atsarga

– „SPORT“: didelė pavaros galia, skirta sportiniam važiavi-
mui kalnuotomis vietovėmis bei dalyvaujant miesto eisme

– „TURBO“: maksimali pavaros galia dideliam mynimo daž-
niui, skirta sportiniam važiavimui

Norėdami padidinti pavaros galios lygmenį, trumpai pa-
spauskite  dviračio kompiuterio mygtuką „+“ 6 ir spauskite 
jį pakartotinai tol, kol rodmenyje i atsiras pageidaujamas pa-
varos galios lygmuo, o norėdami sumažinti, trumpai 
paspauskite  mygtuką „–“ 5.

Dviračio apšvietimo įjungimas ir išjungimas
Modelyje, kuriame energiją važiavimo šviesai tiekia „eBike“ 
sistema, vidutiniškai ilgai paspaudus  mygtuką „+“, vienu 
metu galima įjungti priekinį ir užpakalinį žibintus. Norėdami iš-
jungti dviračio apšvietimą, ilgai paspauskite  mygtuką „+“.
Esant įjungtai šviesai, rodomas apšvietimo simbolis h.
Dviračio apšvietimo įjungimas ir išjungimas ekrano fono 
apšvietimui įtakos nedaro.

Dviračio kompiuterio rodmenys ir nustatymai
Greičio ir nuotolio rodmenys
Speed indication a visada rodomas esamasis greitis.
Rodmenyje i standartiškai visada rodomas paskutinis nusta-
tymas. Pakartotinai vidutiniškai ilgai paspaudus  mygtuką 
„–“, vienas po kito rodomas važiavimo atstumas „TRIP“, ben-
dras kilometrų skaičius „TOTAL“ ir akumuliatoriaus ridos at-
sarga „RANGE“. (Trumpai paspaudus  mygtuką „–“, pava-
ros galios lygmuo sumažinamas!)
Jei norite atlikti važiavimo atstumo „TRIP“ atstatą, kartu ilgai 
spauskite mygtukus „+“ ir „–“. Ekrane pirmiausia atsiras 
„RESET“. Jei ir toliau laikote paspaustus abu mygtukus, va-
žiavimo atstumas „TRIP“ nustatomas ties „0“.
Rodomas vertes iš kilometrų galite perjungti į mylias: tokiu 
atveju laikykite paspaudę mygtuką „–“ ir trumpai paspaus-
kite įjungimo-išjungimo mygtuką 1 .
Techninės priežiūros tikslu galima pasižiūrėti sudedamųjų sis-
temų versijas. Esant išjungtai sistemai, kartu spauskite myg-
tuką „–“ ir „+“, o tada paspauskite įjungimo-išjungimo myg-
tuką 1.
USB įvorė yra skirta diagnostikos sistemai prijungti. Daugiau 
funkcijų USB įvorė neturi.
  USB jungtis visada turi būti gerai uždengta apsauginiu 

gaubteliu 8.

Veiksmas Mygtukai Trukmė
Dviračio kompiuterio įjungimas bet kiek
Dviračio kompiuterio išjungimas bet kiek
Pavaros galios didinimas +
Pavaros galios mažinimas –
Rodmuo „TRIP“, „TOTAL“, 
„RANGE“, pavaros galios režimas

–

Dviračio apšvietimo įjungimas +
Dviračio apšvietimo išjungimas +
Važiavimo atstumo atstata – +
Pagalbos stumiant suaktyvinimas
Pagalbos stumiant atlikimas

WALK
+

1.
2. bet kiek

Iš kilometrų perjungti į mylias – 1. laikyti
2. 

Versijų peržiūra1)2) – + 1. laikyti
2. 

1) „eBike“ sistema turi būti išjungta.
2) Informacija rodoma bėgančia eilute.
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Klaidos kodo rodmuo
„eBike“ sistemos komponentai automatiškai nuolat tikrinami. 
Jei aptinkama klaida, tachometro rodmenyje a atsiranda ati-
tinkamas klaidos kodas.

Priklausomai nuo klaidos tipo, pavara, jei reikia, automatiškai 
išjungiama. Toliau galima važiuoti nenaudojant pavaros ga-
lios. Prieš kitus važiavimus „eBike“ reiktų patikrinti.
 Dėl bet kokio remonto kreipkitės tik į įgaliotą dviračių 

prekybos atstovą. 

Kodas Priežastis Pašalinimas
410 Užblokuotas vienas arba keli dviračio 

kompiuterio mygtukai.
Patikrinkite, ar mygtukai užstrigo dėl patekusių nešvarumų. Jei reikia, 
mygtukus išvalykite.

414 Valdymo bloko ryšio problema Kreipkitės į specialistus, kad patikrintų jungtis ir laidus
418 Užblokuotas vienas arba keli valdymo 

bloko mygtukai.
Patikrinkite, ar mygtukai užstrigo dėl patekusių nešvarumų. Jei reikia, 
mygtukus išvalykite.

419 Konfigūravimo klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

422 Pavaros bloko ryšio problema Kreipkitės į specialistus, kad patikrintų jungtis ir laidus
423 „eBike“ akumuliatoriaus ryšio pro-

blema
Kreipkitės į specialistus, kad patikrintų jungtis ir laidus

424 Komponentų tarpusavio ryšio klaida Kreipkitės į specialistus, kad patikrintų jungtis ir laidus
426 Vidinė laiko viršijimo klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 

„eBike“ prekybos atstovu. Įvykus šiai klaidai, pagrindinių nustatymų 
meniu rato apskritimo ilgio pažiūrėti ir priderinti negalima.

430 Išsikrovęs dviračio kompiuterio vidinis 
akumuliatorius

Įkraukite dviračio kompiuterį (laikiklyje arba naudodamiesi USB jungtimi)

431 Programinės įrangos versijos klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

440 Vidinė pavaros bloko klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

450 Vidinė programinės įrangos klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

460 USB jungties triktis Iš dviračio kompiuterio USB jungties ištraukite kabelį. Jei problema 
išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos atstovu.

490 Vidinė dviračio kompiuterio klaida Kreipkitės į specialistus, kad patikrintų dviračio kompiuterį
500 Vidinė pavaros bloko klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 

„eBike“ prekybos atstovu.
502 Dviračio apšvietimo klaida Patikrinkite žibintą ir jo laidus. Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema 

išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos atstovu.
503 Greičio jutiklio klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 

„eBike“ prekybos atstovu.
510 Vidinė jutiklio klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 

„eBike“ prekybos atstovu.
511 Vidinė pavaros bloko klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 

„eBike“ prekybos atstovu.
530 Akumuliatoriaus klaida Išjunkite „eBike“, išimkite „eBike“ akumuliatorių ir „eBike“ akumuliatorių 

vėl įdėkite. Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su 
Bosch „eBike“ prekybos atstovu.

531 Konfigūravimo klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.
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540 Temperatūros klaida „eBike“ yra už leidžiamosios temperatūros diapazono ribų. Išjunkite 
„eBike“ sistemą, kad pavaros blokas arba atvėstų, arba sušiltų iki leidžia-
mojo temperatūros diapazono ribų. Iš naujo paleiskite sistemą. Jei pro-
blema išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos atstovu.

550 Buvo atpažintas neleistinas energiją 
naudojantis prietaisas.

Pašalinkite energiją naudojantį prietaisą. Iš naujo paleiskite sistemą. Jei 
problema išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos atstovu.

580 Programinės įrangos versijos klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

591 Autentifikavimo klaida Išjunkite „eBike“ sistemą. Išimkite akumuliatorių ir vėl jį į dėkite. Iš naujo 
paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ pre-
kybos atstovu.

592 Nesuderinami komponentai Naudokite tinkamą ekraną. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

593 Konfigūravimo klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

595, 596 Ryšio klaida Patikrinkite link pavarų mechanizmo nuvestus laidus ir iš naujo paleiskite 
sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos 
atstovu.

602 Vidinė akumuliatoriaus klaida įkrovimo 
proceso metu

Kroviklį atjunkite nuo akumuliatoriaus. Iš naujo paleiskite „eBike“ sistemą. 
Kroviklį įstatykite ant akumuliatoriaus. Jei problema išlieka, susisiekite su 
Bosch „eBike“ prekybos atstovu.

602 Vidinė akumuliatoriaus klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

603 Vidinė akumuliatoriaus klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

605 Akumuliatoriaus temperatūros klaida „eBike“ yra už leidžiamosios temperatūros diapazono ribų. Išjunkite 
„eBike“ sistemą, kad pavaros blokas arba atvėstų, arba sušiltų iki leidžia-
mojo temperatūros diapazono ribų. Iš naujo paleiskite sistemą. Jei pro-
blema išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos atstovu.

605 Akumuliatoriaus temperatūros klaida 
įkrovimo proceso metu

Kroviklį atjunkite nuo akumuliatoriaus. Palaukite, kol akumuliatorius 
atvės. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos 
atstovu.

606 Išorinė akumuliatoriaus klaida Patikrinkite, kaip sujungti laidai. Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema 
išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos atstovu.

610 Akumuliatoriaus įtampos klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 
„eBike“ prekybos atstovu.

620 Kroviklio klaida Pakeiskite kroviklį. Susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos atstovu.
640 Vidinė akumuliatoriaus klaida Iš naujo paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch 

„eBike“ prekybos atstovu.
655 Kelios akumuliatoriaus klaidos Išjunkite „eBike“ sistemą. Išimkite akumuliatorių ir vėl jį į dėkite. Iš naujo 

paleiskite sistemą. Jei problema išlieka, susisiekite su Bosch „eBike“ pre-
kybos atstovu.

656 Programinės įrangos versijos klaida Susisiekite su Bosch „eBike“ prekybos atstovu, kad jis atliktų programi-
nės įrangos naujinimą.

7xx Pavarų mechanizmo klaida Prašome laikytis pavarų mechanizmo gamintojo pateiktos naudojimo ins-
trukcijos.

Nėra 
rodmens

Vidinė dviračio kompiuterio klaida Iš naujo paleiskite „eBike“ sistemą, t.y. ją išjunkite ir vėl įjunkite.

Kodas Priežastis Pašalinimas
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Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
Bet kurį komponentą, taip pat ir pavaros bloką, į vandenį pa-
nardinti ir plauti aukšto slėgio srove draudžiama.
Dviračio kompiuterį valykite minkštu, tik vandeniu sudrėkintu 
skudurėliu. Nenaudokite jokių valymo priemonių.
Ne rečiau kaip kartą metuose kreipkitės į specialistus, kad pa-
tikrintų jūsų „eBike“ sistemos techninę būklę (taip pat ir me-
chaniką, sistemos programinės įrangos versiją).
Be to, dviračio gamintojas arba dviračių prekybos atstovas 
techninės priežiūros terminą gali nustatyti sistemoje nurody-
damas veikimo galią. Tokiu atveju dviračio kompiuteris tech-
ninės priežiūros terminą rodys rodmeniu f „ “.
Dėl „eBike“ techninės priežiūros ir remonto prašome kreiptis 
į įgaliotą dviračių prekybos atstovą.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų 
konsultavimo tarnyba
Iškilus bet kokiems, su „eBike“ sistema susijusiems klausi-
mams, kreipkitės į įgaliotą dviračių prekybos atstovą.
Įgaliotų prekybos atstovų kontaktus rasite internetiniame 
puslapyje www.bosch-ebike.com

Šalinimas
Pavaros blokas, dviračio kompiuteris su valdymo blo-
ku, akumuliatorius, greičio jutiklis, papildoma įranga 
ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.

„eBike“ ir jo komponentų nemeskite į buitinių atliekų kontei-
nerius!

Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elek-
tros ir elektroninės įrangos atliekų ir pagal Euro-
pos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir aku-
muliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
naudoti nebetinkami elektriniai prietaisai ir aku-
muliatoriai bei baterijos turi būti surenkami ats-
kirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Nebetinkamus naudoti akumuliatorius ir dviračio kompiuterį 
prašome atiduoti įgaliotiems prekybos atstovams.

Galimi pakeitimai.
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Saugos nuorodos
Perskaitykite visas saugos 
nuorodas ir reikalavimus. 
Nesilaikant saugos nuorodų ir 
reikalavimų gali trenkti elek-
tros smūgis, kilti gaisras ir (ar-
ba) galima susižaloti ar sužalo-
ti kitus asmenis.

Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir 
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Šioje naudojimo instrukcijoje vartojamas terminas „akumulia-
torius“, taikomas standartiniams akumuliatoriams (akumulia-
toriams su laikikliu, tvirtinamu prie dviračio rėmo) ir bagaži-
nės akumuliatoriams (akumuliatoriams su laikikliu, tvirtinamu 
prie bagažinės), nebent yra konkrečiai nurodoma konstrukci-
nė forma.
 Prieš pradėdami „eBike“ priežiūros darbus (pvz., pati-

kros, remonto, montavimo, techninės priežiūros, gran-
dinės remonto darbus ir kt.), norėdami jį transportuoti 
automobiliu arba lėktuvu, iš „eBike“ išimkite akumulia-
torių. Netikėtai suaktyvinus „eBike“ sistemą, iškyla sužalo-
jimo pavojus.

 Neatidarykite akumuliatoriaus. Iškyla trumpojo jungimo 
pavojus. Atidarius akumuliatorių, nepriimamos jokios pre-
tenzijos dėl garantijos.

Saugokite akumuliatorių nuo karščio (pvz., taip 
pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio), 
ugnies ir panardinimo į vandenį. Akumuliato-
riaus nesandėliuokite ir nenaudokite netoli 
karštų ar degių objektų. Iškyla sprogimo pavojus.

 Šalia nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite sąvar-
žėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitokių mažų meta-
linių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti kontaktus. Įvykus 
akumuliatoriaus kontaktų trumpajam jungimui, galima nu-
sideginti arba gali kilti gaisras. Patyrus žalą, susijusią su 
trumpuoju jungimu, Bosch jokių pretenzijų dėl garantijos 
nepriima.

 Kroviklio ir akumuliatoriaus nelaikykite netoli degių 
medžiagų. Akumuliatorius įkraukite tik sausus ir tik 
nuo gaisro apsaugotoje vietoje. Dėl įkrovimo metu išsi-
skiriančios šilumos iškyla gaisro pavojus.

 Nepalikite įkraunamo „eBike“ akumuliatoriaus be prie-
žiūros.

 Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti 
skystis. Venkite sąlyčio su juo. Jei skysčio pateko ant 
odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, 
skalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs 
akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.

 Saugokite akumuliatorius nuo mechaninių smūgių. Iš-
kyla akumuliatoriaus pažeidimo pavojus.

 Akumuliatorių pažeidus ar netinkamai naudojant, gali 
išeiti garų. Įleiskite šviežio oro ir, jei nukentėjote, 
kreipkitės į gydytoją. Garai gali dirginti kvėpavimo takus.

 Akumuliatorių įkraukite tik su originaliais Bosch krovi-
kliais. Naudojant ne originalius Bosch kroviklius, gali iškilti 
gaisro pavojus.

 Akumuliatorių naudokite tik su „eBike“, kurie yra su 
originalia Bosch „eBike“ pavaros sistema. Tik taip aku-
muliatorius bus apsaugotas nuo pavojingos perkrovos.

 Naudokite tik originalius Bosch akumuliatorius, ku-
riuos gamintojas aprobavo jūsų „eBike“. Naudojant kito-
kius akumuliatorius, gali iškilti sužeidimų ir gaisro pavojus. 
Jei naudojami kitokie akumuliatoriai, Bosch atsakomybės 
neprisiima ir garantijos nesuteikia.

 Prie bagažinės tvirtinamo akumuliatoriaus nenaudoki-
te kaip rankenos. Jei „eBike“ keliate už akumuliatoriaus, 
galite pažeisti akumuliatorių.

 Perskaitykite visose „eBike“ sistemos naudojimo ins-
trukcijose bei jūsų „eBike“ naudojimo instrukcijoje pa-
teiktas saugos nuorodas ir reikalavimus ir jų laikykitės.

 Saugokite akumuliatorių nuo vaikų.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduotų komponentų numeriai atitinka pateiktos sche-
mos numerius.
Visi dviračio dalių, išskyrus akumuliatorius ir jų laikiklius, 
paveikslėliai yra scheminiai ir nuo jūsų „eBike“ gali skirtis.

1 Bagažinės akumuliatoriaus laikiklis
2 Bagažinės akumuliatorius
3 Veikimo ir įkrovos indikatorius
4 Įjungimo-išjungimo mygtukas
5 Akumuliatoriaus spynos raktas
6 Akumuliatoriaus spyna
7 Viršutinis standartinio akumuliatoriaus laikiklis
8 Standartinis akumuliatorius
9 Apatinis standartinio akumuliatoriaus laikiklis

10 Nuimamasis gaubtelis (tiekiama tik tada, kai „eBike“ yra 
su 2 akumuliatoriais)

11 Kroviklis
12 Kroviklio kištukinio kontakto lizdas
13 Įkrovimo lizdo dangtelis
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Techniniai duomenys

Montavimas
 Akumuliatorių padėkite tik ant švaraus paviršiaus. 

Ypač nuo nešvarumų, pvz., smėlio ar žemių, saugokite 
įkrovimo lizdą ir kontaktus.

Akumuliatoriaus patikra prieš pirmąjį naudojimą
Prieš įkraudami akumuliatorių pirmą kartą arba prieš pradė-
dami naudoti su „eBike“, jį patikrinkite.
Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite įjungimo-išjun-
gimo mygtuką 4. Jei neužsidega nei vienas įkrovos būklės 
indikatoriaus 3 šviesos diodas, gali būti, kad akumuliatorius 
pažeistas.
Jei užsidega bent vienas, bet ne visi įkrovos būklės indikato-
riaus 3 šviesos diodai, tai akumuliatorių prieš pirmąjį naudo-
jimą įkraukite.
 Pažeisto akumuliatoriaus neįkraukite ir jo nenaudo-

kite. Kreipkitės į įgaliotą dviračių prekybos atstovą.

Akumuliatoriaus įkrovimas
 Naudokite tik „eBike“ pateiktame komplekte esantį ar-

ba panašios konstrukcijos originalų Bosch kroviklį. Tik 
toks kroviklis yra pritaikytas prie jūsų „eBike“ naudojamo 
ličio jonų akumuliatoriaus.

Nuoroda: Akumuliatorius tiekiamas dalinai įkrautas. Kad aku-
muliatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą jį krovi-
klyje visiškai įkraukite.
Norėdami įkrauti akumuliatorių, perskaitykite ir laikykitės kro-
viklio naudojimo instrukcijos.
Akumuliatorių bet kuriuo metu galima įkrauti atskirai arba ant 
dviračio, ir dėl to eksploatavimo trukmė nesutrumpės. Įkro-
vimo proceso nutraukimas akumuliatoriui nekenkia.

Akumuliatorius yra su temperatūros kontrolės įtaisu, kuris lei-
džia įkrauti tik tada, kai temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C.

Jei akumuliatoriaus temperatū-
ra yra už leidžiamosios įkrovimo 
temperatūros diapazono ribų, 
mirksi trys įkrovos būklės indi-

katoriaus 3 šviesos diodai. Išimkite akumuliatorių iš kroviklio 
ir palaukite, kol nusistovės tinkama temperatūra.
Akumuliatorių prie kroviklio prijunkite tik tada, kai jis pasieks 
leidžiamąją įkrovimo temperatūrą.

Įkrovos būklės indikatorius
Penki žali įkrovos būklės indikatoriaus 3 šviesos diodai, esant 
įjungtam akumuliatoriui, rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę.
Kiekvienas šviesos diodas atitinka apie 20 % talpos. Esant 
visiškai įkrautam akumuliatoriui, šviečia visi penki šviesos 
diodai.
Be to, įjungto akumuliatoriaus įkrovos būklė rodoma dviračio 
kompiuterio ekrane. Tuo tikslu perskaitykite pavaros bloko ir 
dviračio kompiuterio naudojimo instrukciją ir laikykitės jos 
reikalavimų.
Kai akumuliatoriaus talpa mažesnė kaip 5 %, užgęsta visi ant 
akumuliatoriaus esančio įkrovos būklės indikatoriaus 3 švie-
sos diodai, tačiau dar veikia viena dviračio kompiuterio indi-
kacinė funkcija.

Dviejų akumuliatorių naudojimas vienam „eBike“ 
(pasirinktinai)
Gamintojas vieną „eBike“ gali tiekti su dviem akumuliatoriais. 
Tokiu atveju vienas iš įkrovimo lizdų yra nepasiekiamas arba 
dviračio gamintojas jį yra uždengęs dangteliu. Akumuliatorius 
įkraukite tik naudodamiesi pasiekiamu įkrovimo lizdu.

Ličio jonų akumuliatorius PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500
Gaminio numeris
– Standartinis akumuliatorius 0 275 007 509

0 275 007 511
0 275 007 510
0 275 007 512

0 275 007 529
0 275 007 530

– Bagažinės akumuliatorius 0 275 007 513 0 275 007 514
0 275 007 522

0 275 007 531
0 275 007 532

Nominalioji átampa V= 36 36 36
Vardinė talpa Ah 8,2 11 13,4
Energija Wh 300 400 500
Darbinė temperatūra °C –10...+40 –10...+40 –10...+40
Sandėliavimo temperatūra °C –10...+60 –10...+60 –10...+60
Leistinos krovimo temperatūros inter-
valas °C 0...+40 0...+40 0...+40
Apytikslis svoris kg 2,0/2,4 2,5/2,6 2,6/2,7
Apsaugos tipas IP 54 (apsaugota nuo

dulkių ir nuo aptaškymo)
IP 54 (apsaugota nuo

dulkių ir nuo aptaškymo)
IP 54 (apsaugota nuo

dulkių ir nuo aptaškymo)
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 Niekada neatidenkite gamintojo uždengtų įkrovimo liz-
dų. Jei įkraunama prijungtus prie įkrovimo lizdo, kuris prieš 
tai buvo uždengtas, gali atsirasti nepataisomų pažeidimų.

Jei „eBike“, kuris yra numatytas eksploatuoti su dviem aku-
muliatoriais, norite naudoti tik su vienu akumuliatoriumi, kar-
tu pateiktu dangteliu 10 uždenkite laisvo kištukinio lizdo kon-
taktus, priešingu atveju atviri kontaktai kels trumpojo jungimo 
pavojų (žr. A ir B pav.).

Įkrovimo procesas, esant įstatytiems dviems 
akumuliatoriams
Jei prie „eBike“ yra pritvirtinti du akumuliatoriai, tai naudojan-
tis neuždengta jungtimi galima įkrauti abu akumuliatorius. 
Įkrovimo proceso metu pakaitomis yra įkraunami abu akumu-
liatoriai, nes automatiškai daug kartų perjungiama iš vieno 
akumuliatoriaus į kitą. Įkrovimo laikas sudedamas.
Veikimo metu taip pat pakaitomis yra naudojama ir abiejų aku-
muliatorių įkrova. 
Jei akumuliatorius išimate laikiklių, kiekvieną akumuliatorių 
galite įkrauti atskirai.

Įkrovimo procesas, esant įstatytam vienam 
akumuliatoriui
Jei įstatytas tik vienas akumuliatorius, tai ant dviračio galima 
įkrauti tik tą akumuliatorių, kuris turi pasiekiamą įkrovimo liz-
dą. Akumuliatorių su uždengtu įkrovimo lizdu įkrauti galite tik 
tada, kai akumuliatorių išimate laikiklio.

Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas 
(žr. A–B pav.)
 Visada išjunkite akumuliatorių ir „eBike“ sistemą, kai 

įdedate jį į laikiklį arba iš jo išimate.
Kad akumuliatorių būtų galima įdėti, spynoje 6 turi būti raktas 
5, o spyna turi būti atrakinta.
Norėdami įdėti standartinį akumuliatorių 8, įstatykite jį į ap-
atinį, ant „eBike“ esantį laikiklį 9 taip, kad jo kontaktai būtų lai-
kiklyje (akumuliatorius link rėmo gali būtų paverstas iki 7°). 
Lenkite jį iki atramos į viršutinį laikiklį 7.
Norėdami įdėti bagažinės akumuliatorių 2, kontaktus nu-
kreipę pirmyn, stumkite jį į laikiklį 1, esantį bagažinėje, kol už-
sifiksuos.
Patikrinkite, ar akumuliatorius tvirtai įsistatė. Akumuliatorių 
visada užrakinkite spyna 6, priešingu atveju spyna gali atsida-
ryti ir akumuliatorius gali iškristi iš laikiklio.
Užrakinę iš spynos 6 visada ištraukite raktą 5. Taip apsaugo-
site raktą nuo iškritimo, o, esant pastatytam „eBike“, apsau-
gosite akumuliatorių, kad jo nepaimtų pašaliniai asmenys.
Norėdami išimti standartinį akumuliatorių 8, jį išjunkite ir 
raktu 5 atrakinkite spyną. Atlenkite akumuliatorių iš viršutinio 
laikiklio 7 ir ištraukite iš apatinio laikiklio 9.
Norėdami išimti bagažinės akumuliatorių 2, jį išjunkite ir rak-
tu 5 atrakinkite spyną. Ištraukite akumuliatorių iš laikiklio 1.

Naudojimas
Parengimas naudoti
 Naudokite tik originalius Bosch akumuliatorius, ku-

riuos gamintojas aprobavo jūsų „eBike“. Naudojant kito-
kius akumuliatorius, gali iškilti sužeidimų ir gaisro pavojus. 
Jei naudojami kitokie akumuliatoriai, Bosch atsakomybės 
neprisiima ir garantijos nesuteikia.

Įjungimas ir išjungimas
Akumuliatoriaus įjungimas yra viena iš „eBike“ sistemos įjun-
gimo galimybių. Tuo tikslu perskaitykite pavaros bloko ir dvi-
račio kompiuterio naudojimo instrukciją ir laikykitės jos reika-
lavimų.
Prieš įjungdami akumuliatorių ar „eBike“ sistemą patikrinkite, 
ar užrakinta spyna 6.
Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite įjungimo-išjun-
gimo mygtuką 4. Užsidega indikatoriaus 3 šviesos diodai ir 
tuo pačiu parodo įkrovos būklę.
Nuoroda: Kai akumuliatoriaus talpa mažesnė kaip 5 %, nebe-
šviečia nei vienas ant akumuliatoriaus esančio įkrovos būklės 
indikatoriaus 3 šviesos diodas. Tik dviračio kompiuteryje gali-
ma matyti, ar įjungta „eBike“ sistema.
Norėdami išjungti akumuliatorių, dar kartą paspauskite įjun-
gimo-išjungimo mygtuką 4. Indikatoriaus 3 šviesos diodai už-
gęsta.Tai atlikus, „eBike“ sistema taip pat išjungiama.
Jei apie 10 min neprireikia „eBike“ pavaros galios (pvz., 
„eBike“ stovi) arba nepaspaudžiamas joks dviračio kompiute-
rio ar „eBike“ valdymo bloko mygtukas, kad būtų tausojama 
energija, „eBike“ sistema, o tuo pačiu ir akumuliatorius, auto-
matiškai išsijungia.
Akumuliatoriuje esanti „Electronic Cell Protection (ECP)“ 
(akumuliatoriaus celių apsaugos sistema) saugo jį nuo visiš-
kos iškrovos, perkrovos, perkaitimo ir trumpojo jungimo. Iški-
lus pavojui, apsauginis išjungiklis akumuliatorių automatiškai 
išjungia.

Jei aptinkamas akumuliatoriaus 
pažeidimas, mirksi du įkrovos 
būklės indikatoriaus 3 šviesos 
diodai. Tokiu atveju kreipkitės į 
įgaliotą dviračių prekybos at-
stovą.

Optimalios elgsenos su akumuliatoriumi 
nuorodos
Akumuliatorių gerai prižiūrint ir ypač sandėliuojant tinkamoje 
temperatūroje, galima pailginti jo eksploatavimo trukmę.
Tačiau net ir tinkamai prižiūrint, po ilgesnio naudojimo laiko 
akumuliatoriaus talpa sumažėja.
Žymiai sutrumpėjęs naudojimo laikas po įkrovimo rodo, kad 
akumuliatorius yra susidėvėjęs. Akumuliatorių galite pakeisti.
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Akumuliatoriaus įkrovimas prieš sandėliavimą ir 
sandėliavimo metu
Jei akumuliatoriaus ketinate nenaudoti ilgesnį laiką, įkraukite 
jį maždaug iki 60 % įkrovos (šviečia 3–4 įkrovos būklės indi-
katoriaus 3 šviesos diodai). 
Po 6 mėnesių patikrinkite įkrovos būklę. Jei šviečia tik vienas 
įkrovos būklės indikatoriaus 3 šviesos diodas, akumuliatorių 
vėl įkraukite maždaug iki 60 %.
Nuoroda: Jei akumuliatorius ilgesnį laiką sandėliuojamas neį-
krautas, nepaisant mažo savaiminio išsikrovimo, jis gali būti 
pažeistas ir gali labai sumažėti jo talpa.
Nerekomenduojama akumuliatoriaus laikyti nuolat prijungto 
prie kroviklio.

Sandėliavimo sąlygos
Jei yra galimybė, akumuliatorių laikykite sausoje, gerai vėdi-
namoje vietoje. Saugokite jį nuo drėgmės ir vandens. Esant 
nepalankios oro sąlygoms, akumuliatorių rekomenduojama, 
pvz., nuimti nuo „eBike“ ir iki kito naudojimo laikyti uždaroje 
patalpoje.
Akumuliatorių galima sandėliuoti nuo –10 °C iki +60 °C tem-
peratūroje. Tačiau norint užtikrinti ilgą eksploatavimo trukmę, 
rekomenduojama sandėliuoti apie 20 °C kambario tempera-
tūroje. 
Užtikrinkite, kad nebūtų viršyta maksimali sandėliavimo tem-
peratūra. Pvz., vasarą nepalikite akumuliatoriaus automobily-
je ir laikykite jį apsaugoję nuo tiesioginių saulės spindulių.
Rekomenduojama nepalikti sandėliuoti akumuliatoriaus dvi-
ratyje.

Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
Akumuliatorių laikykite švarų. Jį atsargiai valykite drėgna, 
minkšta šluoste.
 Akumuliatorių draudžiama panardinti į vandenį ir valyti 

vandens srove.
Jei akumuliatorius nebetinkamas naudoti, prašome kreiptis į 
įgaliotą dviračių prekybos atstovą.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų 
konsultavimo tarnyba
Jei kyla klausimų, susijusių su akumuliatoriumi, kreipkitės į 
įgaliotą dviračių prekybos atstovą. 
 Užsirašykite rakto 5 gamintoją ir numerį. Pametę raktą 

kreipkitės į įgaliotą dviračių prekybos atstovą.Jam pateiki-
te rakto gamintoją ir numerį.

Įgaliotų prekybos atstovų kontaktus rasite internetiniame 
puslapyje www.bosch-ebike.com

Transportavimas
 Jei „eBike“ gabenate pritvirtinę prie automobilio išorės, 

pvz., prie automobilio krovinio laikiklio, kad išvengtu-
mėte pažeidimų, „eBike“ akumuliatorių nuimkite.

Akumuliatoriams taikomos pavojingų krovinių gabenimą re-
glamentuojančių įstatymų nuostatos. Nepažeistus akumulia-
torius privatūs naudotojai keliais gali transportuoti be papil-
domų reikalavimų.
Transportuojant verslo atstovams arba tretiesiems asmenims 
(pvz., oro transportu arba logistikos kompanijoms), reikia lai-
kytis pakuotėms ir ženklinimui keliamų specialiųjų reikalavi-
mų (pvz., ADR nuostatų). Jei reikia, paruošiant siuntą galima 
kreiptis į pavojingų krovinių gabenimo ekspertus.
Akumuliatorių siųskite tik tada, jei nepažeistas korpusas. Atvi-
rus kontaktus apklijuokite ir akumuliatorių supakuokite taip, 
kad jis pakuotėje nejudėtų. Siuntų tarnybos personalą įspėki-
te, kad tai pavojingas krovinys. Taip pat prašome laikytis ir na-
cionalinių teisės aktų.
Jei kyla klausimų, susijusių su akumuliatoriaus transportavi-
mu, kreipkitės į įgaliotą dviračių prekybos atstovą. Iš gaminto-
jo taip pat galite užsisakyti specialią transportavimo pakuotę.

Šalinimas
Akumuliatoriai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti 
ekologiškai utilizuojami.

Nemeskite akumuliatorių į buitinių atliekų konteinerius!
Prieš šalindami akumuliatorių, lipnia juosta užklijuokite aku-
muliatoriaus polių kontaktinį paviršių.

Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elek-
tros ir elektroninės įrangos atliekų ir pagal Euro-
pos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir aku-
muliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
naudoti nebetinkami elektriniai prietaisai ir aku-
muliatoriai bei baterijos turi būti surenkami ats-
kirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Nebetinkamus naudoti akumuliatorius prašome atiduoti įga-
liotiems prekybos atstovams.

Ličio jonai:
Prašome laikytis „Transportavimas“ 
skyriuje pateiktų nuorodų, psl. 
Lietuviškai–4.

Galimi pakeitimai.
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eBike Battery Charger 36-4/230                         Standard Charger
0  275  007  907

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   1.5A
Output: 36V        4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen
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eBike Battery Charger 36-2/100-240               Active/Performance Line
0  275  007  915

Li-Ion
USE ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 100-240V           50/60 Hz   1.6A
Output: 36V        2A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Made in PR

2

1

3

4

5

Compact Charger



0 275 007 XCX | (1.4.16) Bosch eBike Systems

4 |  

9

5

6

11

6 8

3

2

10

2

B

A



  | 5

Bosch eBike Systems 0 275 007 XCX | (1.4.16)

5

5

8

11

7

7

6

6

C



 Lietuviškai–1

Bosch eBike Systems 0 275 007 XCX | (1.4.16)

Saugos nuorodos
Perskaitykite visas saugos 
nuorodas ir reikalavimus. 
Nesilaikant saugos nuorodų ir 
reikalavimų gali trenkti elek-
tros smūgis, kilti gaisras ir (ar-
ba) galima susižaloti ar sužalo-
ti kitus asmenis.

Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir 
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Šioje naudojimo instrukcijoje vartojamas terminas „akumulia-
torius“, taikomas standartiniams akumuliatoriams (akumulia-
toriams su laikikliu, tvirtinamu prie dviračio rėmo) ir bagaži-
nės akumuliatoriams (akumuliatoriams su laikikliu, tvirtinamu 
prie bagažinės).

Saugokite kroviklį nuo lietaus ir drėgmės. Į kroviklį 
patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką.

 Įkraukite tik „eBike“ aprobuotus Bosch ličio jonų aku-
muliatorius. Akumuliatoriaus įtampa turi sutapti su 
kroviklio akumuliatoriaus įkrovimo įtampa. Priešingu 
atveju iškyla gaisro ir sprogimo pavojus.

 Prižiūrėkite, kad kroviklis visuomet būtų švarus. Dėl už-
teršto kroviklio atsiranda elektros smūgio pavojus.

 Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti patikrinkite 
kroviklį, laidą ir kištuką. Jei bus nustatyta gedimų, krovi-
klį toliau naudoti draudžiama. Neardykite kroviklio 
patys – jį gali remontuoti tik kvalifikuotas specialistas, 
naudodamas tik originalias atsargines dalis. Pažeistas 
kroviklis, laidas ar kištukas padidina elektros smūgio riziką.

 Negalima naudoti kroviklio pastačius jį ant degių pavir-
šių (popieriaus, audeklo ir pan.) ar gaisro atžvilgiu pa-
vojingoje aplinkoje. Įkraunant akumuliatorių, kroviklis 
įkaista, todėl atsiranda gaisro pavojus.

 Būkite atsargūs, jei įkrovimo proceso metu liečiate kro-
viklį. Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis. Kroviklis gali 
labai įkaisti ypač tada, kai aukšta aplinkos temperatūra.

 Akumuliatorių pažeidus ar netinkamai naudojant, gali 
išeiti garų. Įleiskite šviežio oro ir, jei nukentėjote, 
kreipkitės į gydytoją. Garai gali dirginti kvėpavimo takus.

 Kroviklio ir akumuliatoriaus nelaikykite netoli degių 
medžiagų. Akumuliatorius įkraukite tik sausus ir tik 
nuo gaisro apsaugotoje vietoje. Dėl įkrovimo metu išsi-
skiriančios šilumos iškyla gaisro pavojus.

 Nepalikite įkraunamo „eBike“ akumuliatoriaus be 
priežiūros.

 Prižiūrėkite vaikus prietaisą naudodami, valydami ir 
atlikdami jo techninę priežiūrą. Taip bus užtikrinama, 
kad vaikai su krovikliu nežaistų.

 Vaikams ir asmenims dėl fizinių, juslinių ar intelektinių 
negebėjimų, dėl trūkstamos patirties ar trūkstamų ži-
nių nesugebantiems kroviklio valdyti saugiai, šį krovi-
klį leidžiama naudoti tik atsakingo asmens prižiūri-
miems ar vadovaujamiems. Priešingu atveju prietaisas 
gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.

 Perskaitykite visose „eBike“ sistemos naudojimo ins-
trukcijose bei jūsų „eBike“ naudojimo instrukcijoje pa-
teiktas saugos nuorodas ir reikalavimus ir jų laikykitės.

 Kroviklio apatinėje pusėje yra lipdukas su nurodymu anglų 
kalba (schemoje pažymėta numeriu 4); jame pateiktas šis 
tekstas:
Naudoti TIK su BOSCH ličio jonų akumuliatoriais!

Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduotų komponentų numeriai atitinka instrukcijos pra-
džioje pateiktos schemos numerius.
Priklausomai nuo jūsų „eBike“ modelio, kai kurie šioje naudo-
jimo instrukcijoje pateikti paveikslėliai gali skirtis nuo faktinių 
duomenų.

1 Kroviklis
2 Prietaiso lizdas
3 Prietaiso kištukas
4 Kroviklio naudojimo saugos nuorodos
5 Kroviklio kištukinis kontaktas
6 Kroviklio kištukinio kontakto lizdas
7 Įkrovimo lizdo dangtelis
8 Bagažinės akumuliatorius
9 Veikimo ir įkrovos būklės indikatorius

10 Akumuliatoriaus įjungimo-išjungimo mygtukas
11 Standartinis akumuliatorius
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Techniniai duomenys

Naudojimas
Parengimas naudoti
Kroviklio prijungimas prie elektros tinklo (žr. pav. A)
 Atkreipkite dėmesį į elektros tinklo įtampą! Elektros 

srovės šaltinio įtampa turi atitikti nurodytąją kroviklio fir-
minėje lentelėje. 230 V įtampai skirti prietaisai gali būti 
jungiami į 220 V įtampos tinklą.

Maitinimo laido prietaiso kištuką 3 įstatykite į kroviklyje esantį 
prietaiso lizdą 2. 
Maitinimo laidą (priklausomai nuo šalies) prijunkite prie elek-
tros tinklo.

Nuimto akumuliatoriaus įkrovimas (žr. pav. B)
Išjunkite akumuliatorių ir išimkite jį iš laikiklio, esančio ant 
„eBike“. Tuo tikslu perskaitykite ir laikykitės akumuliatoriaus 
naudojimo instrukcijos.
 Akumuliatorių padėkite tik ant švaraus paviršiaus. 

Ypač nuo nešvarumų, pvz., smėlio ar žemių, saugokite 
įkrovimo lizdą ir kontaktus.

Kroviklio kištukinį kontaktą 5 įstatykite į akumuliatoriuje 
esantį lizdą 6.

Akumuliatoriaus įkrovimas ant dviračio (žr. pav. C)
Išjunkite akumuliatorių. Nuvalykite įkrovimo lizdo dangtelį 7. 
Ypač nuo nešvarumų, pvz., smėlio ar žemių, saugokite įkrovi-
mo lizdą ir kontaktus.Nuimkite įkrovimo lizdo dangtelį 7 ir kro-
viklio kištukinį kontaktą 5 įstatykite į įkrovimo lizdą 6.
 Akumuliatorių įkraukite tik tada, jei galite laikytis visų 

saugos nuorodų. Jei to užtikrinti nepavyksta, išimkite aku-
muliatorių iš laikiklio ir įkraukite tinkamoje vietoje. Tuo 
tikslu perskaitykite ir laikykitės akumuliatoriaus naudojimo 
instrukcijos.

Įkrovimo procesas, esant įstatytiems dviems 
akumuliatoriams
Jei prie „eBike“ yra pritvirtinti du akumuliatoriai, tai naudojan-
tis neuždengta jungtimi galima įkrauti abu akumuliatorius. 
Įkrovimo proceso metu pakaitomis yra įkraunami abu akumu-
liatoriai, nes automatiškai daug kartų perjungiama iš vieno 
akumuliatoriaus į kitą. Įkrovimo laikas sudedamas.
Veikimo metu taip pat pakaitomis yra naudojama ir abiejų 
akumuliatorių įkrova. 
Jei akumuliatorius išimate laikiklių, kiekvieną akumuliatorių 
galite įkrauti atskirai.

Įkrovimo procesas
Įkrovimo procesas pradedamas, kai tik kroviklis sujungiamas 
su akumuliatoriumi ar ant dviračio esančiu įkrovimo lizdu ir 
elektros tinklu.
Nuoroda: Įkrovimo procesas galimas tik tada, jei „eBike“ 
akumuliatoriaus temperatūra yra leidžiamosios temperatūros 
diapazone.
Nuoroda: Įkrovimo metu pavaros blokas deaktyvinamas.
Akumuliatorių galima įkrauti tiek esant prijungtam dviračio 
kompiuteriui, tiek neprijungtam. Jei dviračio kompiuterio 
nėra, įkrovimo procesą galima stebėti akumuliatoriaus įkro-
vos indikatoriuje.
Esant prijungtam dviračio kompiuteriui, ekrane parodomas 
atitinkamas pranešimas.
Įkrovimo būklę rodo ant akumuliatoriaus esantis akumuliato-
riaus įkrovos būklės indikatorius 9, o dviračio kompiuteryje – 
brūkšneliai.
Įkrovimo proceso metu šviečia ant akumuliatoriaus esančio 
įkrovos būklės indikatoriaus 9 šviesos diodai. Kiekvienas nuo-
lat šviečiantis šviesos diodas atitinka apie 20 % įkrovos. Mirk-
sintis šviesos diodas rodo kitą 20 % įkrovą.

Kroviklis Standard Charger (36–4/230) Compact Charger (36–2/100-240)
Gaminio numeris 0 275 007 907 0 275 007 915
Nominalioji átampa V~ 207...264 90...264
Dažnis Hz 47...63 47...63
Akumuliatoriaus krovimo įtampa V 36 36
Krovimo srovė A 4 2
Įkrovimo trukmė
– PowerPack 300 apie
– PowerPack 400 apie
– PowerPack 500 apie

val.
val.
val.

2,5
3,5
4,5

5
6,5
7,5

Darbinė temperatūra °C –5 ...+40 –5 ...+40
Sandėliavimo temperatūra °C –10 ...+50 –10 ...+50
Apytikslis svoris kg 0,8 0,6
Apsaugos tipas IP 40 IP 40
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie 
duomenys gali skirtis.
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Kai „eBike“ akumuliatorius visiškai įkraunamas, iškart užgęsta 
šviesos diodai, o dviračio kompiuteris išjungiamas. Įkrovimo 
procesas baigiamas. Paspaudus įjungimo-išjungimo mygtuką 
10 ant „eBike“ akumuliatoriaus, 3 sekundėms gali būti paro-
dyta įkrovos būklė. 
Kroviklį atjunkite nuo elektros tinklo, o akumuliatorių – nuo 
kroviklio. 
Atjungiant akumuliatorių nuo kroviklio, akumuliatorius auto-
matiškai išjungiamas.
Nuoroda:  Jei įkrovimas vyko ant dviračio, pasibaigus įkro-
vimo procesui įkrovimo lizdą 6 rūpestingai uždarykite dangte-
liu 7, kad negalėtų patekti nei nešvarumai, nei vanduo.
Jei kroviklis pasibaigus įkrovimui neatjungiamas nuo akumu-
liatoriaus, kroviklis po kelių valandų vėl įsijungia, patikrina 
akumuliatoriaus įkrovos būklę ir, jei reikia, vėl pradeda įkrovi-
mo procesą.

Gedimai – priežastys ir pašalinimas

Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
Jei kroviklis sugestų, kreipkitės į įgaliotą dviračių prekybos 
atstovą.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų 
konsultavimo tarnyba
Jei kyla klausimų, susijusių su krovikliu, kreipkitės į įgaliotą 
dviračių prekybos atstovą. 
Įgaliotų prekybos atstovų kontaktus rasite internetiniame 
puslapyje www.bosch-ebike.com

Šalinimas
Krovikliai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai 
utilizuojami.
Nemeskite kroviklių į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elek-
tros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direkty-
vos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti 
nebetinkami krovikliai turi būti surenkami atski-
rai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.

Priežastis Pašalinimas
Ant akumuliatoriaus mirksi 
du šviesos diodai.

Pažeistas akumuliatorius Kreipkitės į įgaliotą dviračių 
prekybos atstovą.
Ant akumuliatoriaus mirksi 
trys šviesos diodai.

Akumuliatorius per šiltas arba 
per šaltas

Akumuliatorių atjunkite nuo 
kroviklio, kol bus pasiektas 
įkrovimo temperatūros dia-
pazonas.
Akumuliatorių prie kroviklio 
prijunkite tik tada, kai jis 
pasieks leidžiamąją įkrovimo 
temperatūrą.
Nemirksi nei vienas LED 
(priklausomai nuo „eBike“ 
akumuliatoriaus įkrovos 
būklės, nuolat šviečia vie-
nas arba keli LED).

Kroviklis neįkrauna. Kreipkitės į įgaliotą dviračių 
prekybos atstovą.

Negalimas įkrovimo procesas (ant akumuliatoriaus ne-
šviečia joks indikatorius)
Netinkamai įstatytas kištukas Patikrinkite visas kištukines 

jungtis.
Užteršti akumuliatoriaus kon-
taktai

Atsargiai nuvalykite akumu-
liatoriaus kontaktus.

Pažeistas kištukinis lizdas, 
laidas arba kroviklis

Patikrinkite tinklo įtampą ir 
kreipkitės į dviračių prekybos 
atstovą, kad patikrintų kroviklį

Akumuliatorius pažeistas Kreipkitės į įgaliotą dviračių 
prekybos atstovą.

Priežastis Pašalinimas
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