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Instrukcje bezpieczeństwa 
 

 
 
Przeczytaj wszystkie 
instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ogólnych 
instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar 
i/lub poważne obrażenia. 
Zawartość ogniw litowo-jonowych jest łatwopalna w 
określonych warunkach. Dlatego musisz upewnić się, że 
przeczytałeś i zrozumiałeś zasady postępowania 
określone w niniejszej instrukcji obsługi.   
. 

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje 

dotyczące bezpieczeństwa na przyszłość.  
Termin bateria jest używany w niniejszej instrukcji w 

odniesieniu do wszystkich oryginalnych akumulatorów 

Bosch eBike.  
 Wyjmij baterię z eBike przed rozpoczęciem prac (np. 

przegląd, naprawa, montaż, konserwacja, praca przy 

łańcuchu itp.), przed transportem samochodem lub 

samolotem lub przechowywaniem. Niezamierzone 

uruchomienie systemu eBike stwarza ryzyko obrażeń. 

  

 Nie otwieraj baterii. Istnieje ryzyko zwarcia. Otwarcie 

baterii powoduje unieważnienie wszelkich roszczeń 

gwarancyjnych. 

 Chroń baterię przed wysoką temperaturą (np. 

długotrwałym nasłonecznieniem), ogniem oraz przed 

zanurzeniem w wodzie. Nie przechowuj ani nie używaj 

baterii w pobliżu gorących lub łatwopalnych przedmiotów. 

Istnieje ryzyko wybuchu. 

  

 Gdy bateria nie jest używana, trzymaj ją z dala od 

spinaczy do papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub 

innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby 

połączyć jeden zacisk z drugim. Zwarcie między zaciskami 

akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar. 

Uszkodzenie spowodowane zwarciem, które wystąpi w tym 

przypadku, powoduje unieważnienie wszelkich roszczeń 

gwarancyjnych wobec firmy Bosch. 

  

 Unikaj obciążeń mechanicznych i narażenia na wysokie 

temperatury. Mogą one uszkodzić ogniwa baterii i 

spowodować wyciek łatwopalnej zawartości. 

  

 Nie umieszczaj ładowarki ani akumulatora w pobliżu 

materiałów łatwopalnych. Upewnij się, że bateria jest 

całkowicie sucha i umieszczona na ognioodpornej 

powierzchni przed ładowaniem. Istnieje ryzyko pożaru z 

powodu ciepła wytwarzanego podczas ładowania. 

  

 Akumulator eBike nie może być pozostawiony bez 

nadzoru podczas ładowania. 

 W przypadku nieprawidłowego użytkowania z 

akumulatora może wyciekać płyn. Należy unikać kontaktu z 

tą cieczą. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, spłucz 

wodą. Jeśli płyn wejdzie w kontakt z oczami, należy zwrócić 

się o dodatkową pomoc lekarską. Ciecz wyciekająca z 

baterii może spowodować podrażnienie lub poparzenia. 

  

 Baterii nie wolno narażać na wstrząsy mechaniczne. 

Istnieje ryzyko uszkodzenia akumulatora. 

 
 Bateria może wydzielać opary, jeśli ulegnie uszkodzeniu 

lub jest niewłaściwie używana. Upewnij się, że obszar jest 

dobrze wentylowany i zasięgnij porady lekarza, jeśli 

wystąpią jakiekolwiek niepożądane skutki. Opary mogą 

drażnić drogi oddechowe. 

 

 Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą 

oryginalnych ładowarek Bosch. W przypadku korzystania z 

ładowarek, które nie zostały wyprodukowane przez firmę 

Bosch, nie można wykluczyć ryzyka pożaru. 

 Używaj akumulatora tylko w połączeniu z rowerami 

elektrycznymi wyposażonymi w oryginalne systemy 

napędowe Bosch eBike. Tylko w ten sposób możesz 

zabezpieczyć baterię przed niebezpiecznym przeciążeniem. 

  

 Używaj wyłącznie oryginalnych akumulatorów Bosch 

zatwierdzonych przez producenta dla Twojego eBike. 

Używanie innych baterii może prowadzić do obrażeń i 

stwarzać zagrożenie pożarowe. Firma Bosch nie ponosi 

odpowiedzialności ani roszczeń gwarancyjnych w 

przypadku użycia innych akumulatorów. 

  

 Nie używaj akumulatora montowanego w stojaku jako 

uchwytu. Podnoszenie eBike za akumulator może 

spowodować jego uszkodzenie. 

 Trzymaj baterię z dala od dzieci. 

  

 Przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń i wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa zawartych we wszystkich 

instrukcjach obsługi systemu eBike oraz w instrukcji obsługi 

Twojego eBike. 

  

 Bezpieczeństwo zarówno naszych klientów, jak i 

naszych produktów jest dla nas ważne. Nasze akumulatory 

eBike to akumulatory litowo-jonowe, które zostały 

opracowane i wyprodukowane zgodnie z najnowszą 

technologią. Spełniamy lub przekraczamy wymagania 

wszystkich odpowiednich norm bezpieczeństwa. Po 

naładowaniu te akumulatory litowo-jonowe zawierają wysoki 

poziom energii. Jeśli wystąpi usterka (która może nie być 

wykrywalna z zewnątrz), w bardzo rzadkich przypadkach i w 

niesprzyjających warunkach akumulatory litowo-jonowe 

mogą się zapalić. 

 

Informacja o prywatności 
 
 Po podłączeniu eBike do Bosch DiagnosticTool dane 

dotyczące akumulatorów eBike (np. temperatura, napięcie 

ogniw itp.) są przesyłane do Bosch eBike Systems (Robert 

Bosch GmbH) w celu ulepszania produktu. Więcej 

informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
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internetowej Bosch eBike pod adresem www.bosch-

ebike.com. 

  


 Wszystkie reprezentacje części rowerowych, z wyjątkiem 

baterii i ich uchwytów, są schematyczne i mogą różnić się 

od tych na Twoim rowerze elektrycznym. 

  

 (1) Uchwyt baterii montowany w stojaku 

 (2) Akumulator montowany w stojaku 

 (3) Wskaźnik działania/stanu naładowania 

 (4) Przycisk włączania/wyłączania 

 (5) Klucz do blokady baterii 

 (6) Blokada baterii 

 (7) Górny standardowy uchwyt baterii 

 (8) Standardowa bateria 

 (9) Dolny standardowy uchwyt baterii 

 (10) Obudowa (dostarczana  tylko w rowerach 

elektrycznych z dwiema bateriami) 

 (11) Ładowarka 

 (12) Gniazdo do złącza ładowania 

 (13) Osłona gniazda ładowania 

 (14) Zabezpieczenie akumulatora PowerTube 

 (15) Bateria PowerTube 

 (16) Hak zabezpieczający baterię PowerTube 

  

Dane Techniczne 
  

Bateria litowo-
jonowa  

PowerP
ack 300 

PowerP
ack 400 

Power
Pack 

500 

Kod Produktu  

BBS245
A) B) 

BBS265
A) 

BBS2

75
A) 

  
BBR245

B) C) 
BBR265

C) 
BBR2

75
C) 

Napięcie 
znamionowe V= 36 36 36 

Wydajność 
nominalna Ah 8.2 11 13.4 

Energia Wh 300 400 500 

Temperatura 
robocza °C 

−5 to 
+40 

−5 to 
+40 

−5 to 
+40 

Temperatura 
przechowywani
a °C 

−10 to 
+60 

−10 to 
+60 

−10 to 
+60 

Dopuszczalny 
zakres 
temperatur 
ładowania °C 0 to +40 0 to +40 

0 to 
+40 

Waga, ok. kg 

2.5
A)

/2.

6
C) 

2.5
A)

/2.

6
C) 

2.6
A)

/2

.7
C) 

Stopień ochrony  

IP 54 
(dust- 

and 

IP 54 
(dust- 

and 

IP 54 
(dust- 

and 

  
splash-

proof) 
splash-

proof) 
splash
-proof) 

 Oprócz funkcji przedstawionych tutaj, w dowolnym 

momencie mogą zostać wprowadzone zmiany w 

oprogramowaniu związane z rozwiązywaniem problemów i 

ulepszeniami funkcjonalnymi. 

  
Bateria litowo-
jonowa  

PowerTu
be 400 

PowerTu
be 500 

PowerT
ube 625 

Kod Produktu  
BBP282 

horizontal 
BBP280 

horizontal 

BBP291 
horizont

al 

  
BBP283 
vertical 

BBP281 
vertical 

BBP290 
vertical 

Napięcie 
znamionowe V= 36 36 36 

Wydajność 
nominalna Ah 11 13.4 17.4 

Energia Wh 400 500 625 

Temperatura 
robocza °C −5 to +40 −5 to +40 

−5 to 
+40 

Temperatura 
przechowywania °C 

−10 to 
+60 

−10 to 
+60 

−10 to 
+60 

Dopuszczalny 
zakres temperatur 
ładowania °C 0 to +40 0 to +40 0 to +40 

Waga, ok. kg 2.9 2.9 3.5 

Stopień ochrony  
IP 54 

(dust- and 
IP 54 

(dust- and 

IP 54 
(dust- 

and 

  
splash-

proof) 
splash-

proof) 
splash-

proof) 
  

Dopasowywanie 
 
 Upewnij się, że bateria jest umieszczona tylko na 

czystych powierzchniach. Unikaj zabrudzenia, np. 

piasek lub ziemia, w szczególności w gnieździe 

ładowania i stykach.
 
Testowanie baterii przed pierwszym 

użyciem. 

 Przetestuj akumulator przed pierwszym ładowaniem lub 

użyciem w rowerze elektrycznym. 

 W tym celu należy nacisnąć przycisk on/off (4), aby 

włączyć baterię. Jeżeli żadna z diod LED na wskaźniku 

naładowania akumulatora (3) nie świeci, akumulator może 

być uszkodzony. 

  

 Jeśli co najmniej jedna (ale nie wszystkie) diody LED na 

wskaźniku ładowania akumulatora (3) zaświecą się, przed 

pierwszym użyciem akumulator należy w pełni naładować. 

 Nie ładuj ani nie używaj akumulatorów, jeśli są 

uszkodzone. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą 

rowerów 



9 
 

  

Ładowanie baterii 
 
 Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej do roweru 

eBike lub identycznej oryginalnej ładowarki Bosch. 

Tylko ta ładowarka jest kompatybilna z akumulatorem 

litowo-jonowym Twojego eBike'a. 

  

 Uwaga: bateria jest dostarczana częściowo naładowana. 

Aby zapewnić pełną pojemność baterii, przed pierwszym 

użyciem w pełni naładuj baterię w ładowarce. 

  

 Aby naładować akumulator, przeczytaj i postępuj 

zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi 

ładowarki. 

 Akumulator można ładować w dowolnym stanie 

naładowania. Przerwanie procesu ładowania nie powoduje 

uszkodzenia akumulatora. 

  

 Akumulator posiada funkcję monitorowania temperatury, 

która umożliwia ładowanie tylko w zakresie temperatur od 0 

°C do 40 °C.  
Jeśli temperatura 
akumulatora wykracza poza 
ten zakres ładowania, trzy 
diody LED na wskaźniku 
ładowania akumulatora (3) 
będą migać. Odłącz 
akumulator od ładowarki i 
poczekaj, aż się 
zaaklimatyzuje. -    

 Nie podłączaj akumulatora do ładowarki, dopóki nie 

osiągnie prawidłowej temperatury ładowania. 

Wskaźnik naładowania baterii  
 Pięć zielonych diod LED na wskaźniku naładowania 

akumulatora (3) wskazuje stan naładowania akumulatora, 

gdy akumulator jest włączony. 

  

 Każda dioda LED reprezentuje około 20% pojemności 

ładowania. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wszystkie 

pięć diod LED będzie się świecić. 

  

 Stan naładowania akumulatora po włączeniu jest również 

pokazywany na wyświetlaczu komputera. Należy przeczytać 

i przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi 

jednostki napędowej i komputera. 

  

 Jeśli pojemność akumulatora jest mniejsza niż 5%, 

wszystkie diody LED na wskaźniku naładowania 

akumulatora (3) na akumulatorze zgasną. Funkcja 

wyświetlania komputera będzie jednak nadal działać. 

  

 Po zakończeniu ładowania odłącz akumulator od 

ładowarki, a ładowarkę od źródła prądu.       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Używanie dwóch baterii do jednego eBike 
(opcjonalnie) 
 Producent może również wyposażyć eBike w dwie 

baterie. W takim przypadku jedno z gniazd ładowania nie 

będzie dostępne lub zostanie zaplombowane przez 

producenta roweru zaślepką. Akumulatory ładować 

wyłącznie przez dostępne gniazdo ładowania.  
 Nigdy nie otwieraj gniazd ładowania, które zostały 

zaplombowane przez producenta. Ładowanie 

akumulatorów przez gniazdo ładowania, które wcześniej 

było uszczelnione, może spowodować nieodwracalne 

uszkodzenie. 

  

 Jeśli chcesz używać roweru elektrycznego 

przeznaczonego na dwie baterie z tylko jedną baterią, 

zakryj styki nieużywanego gniazda za pomocą dostarczonej 

osłony (10). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 

odsłonięte styki spowodują zwarcie (patrz rysunki A i B). 
 
Proces ładowania dwóch akumulatorów 
  

 Jeśli w rowerze elektrycznym zamontowane są dwa 

akumulatory, oba akumulatory można ładować za pomocą 

nieosłoniętego złącza. Na początek oba akumulatory są 

ładowane jeden po drugim, aż osiągną około. 80–90% 

pojemności, a następnie oba akumulatory są ładowane w 

tym samym czasie do pełnego naładowania (dioda LED 

miga na obu akumulatorach). 

  

 Podczas pracy roweru moc pobierana jest z obu 

akumulatorów naprzemiennie. 

 Jeśli wyjmiesz baterie z uchwytów, możesz ładować 

każdy z nich z osobna. 

  

Ładowanie z jednym zamontowanym 
akumulatorem 
  

 Jeśli zamontowany jest tylko jeden akumulator, możesz 

ładować tylko ten akumulator, który ma dostępne gniazdo 

ładowania na rowerze. Akumulator można ładować za 

pomocą szczelnego gniazda ładowania tylko po wyjęciu 

akumulatora z uchwytu. 

  

Wkładanie i wyjmowanie baterii 
  

 Zawsze wyłączaj baterię i system eBike podczas 

wkładania baterii do uchwytu lub wyjmowania jej z uchwytu. 

  

 Wkładanie i wyjmowanie standardowej baterii (patrz 

rysunek A) 

 Aby włożyć baterię, klucz (5) musi być włożony do 

zamka (6) i zamek musi być otwarty. 
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 Aby włożyć baterię standardową (8), umieść ją w stykach 

na dolnym uchwycie (9) w eBike (akumulator można 

przechylić w kierunku ramy o maksymalnie 7°).  

  

  

 Przechyl go do górnego uchwytu (7) tak daleko, jak to 

możliwe, aż usłyszysz, że zatrzaśnie się na swoim miejscu. 

Sprawdź, czy bateria jest zabezpieczona we wszystkich 

kierunkach. Zawsze zabezpieczaj baterię zamykając zamek 

(6) – w przeciwnym razie zamek może się otworzyć i bateria 

może wypaść z uchwytu. 

  

 Klucz (5) należy zawsze wyjąć z zamka (6) po jego 

zamknięciu. Zapobiega to wypadnięciu kluczyka i wyjęciu 

baterii przez nieupoważnione osoby trzecie, gdy rower 

elektryczny nie jest używany. 
 

 Aby wyjąć baterię standardową (8) należy ją wyłączyć i 

otworzyć zamek kluczem (5). Wychylić baterię z górnego 

uchwytu (7) i wyciągnąć ją z dolnego uchwytu (9). 

  

 Wkładanie i wyjmowanie akumulatora zamontowanego w 

szafie (patrz rysunek B) 

 Aby włożyć baterię, klucz (5) musi być włożony do 

zamka (6) i zamek musi być otwarty. 

 Aby włożyć baterię montowaną w stelażu (2), wsuń ją 

najpierw stykami do uchwytu (1) w stelażu, aż usłyszysz 

kliknięcie. 

  

 Sprawdź, czy bateria jest zabezpieczona we wszystkich 

kierunkach. Zawsze zabezpieczaj baterię zamykając zamek 

(6) – w przeciwnym razie zamek może się otworzyć i bateria 

może wypaść z uchwytu. 

 Klucz (5) należy zawsze wyjąć z zamka (6) po jego 

zamknięciu. Zapobiega to wypadnięciu kluczyka i wyjęciu 

baterii przez nieupoważnione osoby trzecie, gdy rower 

elektryczny nie jest używany. 
 Aby wyjąć akumulator montowany w stelażu (2), należy 

go wyłączyć i otworzyć zamek kluczem (5). Wyciągnij 

baterię z uchwytu (1). 

  

Wyjmowanie baterii PowerTube (patrz rysunek C) 

  

 Aby wyjąć baterię PowerTube (15), otwórz zamek(6) za 

pomocą klucza (5). Akumulator zostanie odblokowany i 

wpadnie do zabezpieczenia (14). 

  

 Naciśnij ogranicznik bezpieczeństwa od góry. Bateria 

zostanie całkowicie odblokowana i wpadnie do ręki. 

Wyciągnij baterię z ramy. 

  

 Uwaga: ze względu na różne konstrukcje, bateria może 

wymagać wkładania i wyjmowania inną metodą. W takim 

przypadku zapoznaj się z dokumentacją roweru 

dostarczoną przez producenta roweru. 

  

 Wkładanie baterii PowerTube (patrz rysunek D) 

  

 Aby włożyć baterię, klucz (5) musi być włożony do 

zamka (6) i zamek musi być otwarty. 

 Aby włożyć baterię PowerTube (15), umieść ją tak, aby 

jej styki znalazły się w dolnym uchwycie ramy. 

 Popchnij akumulator do góry, aż zostanie przytrzymany 

przez zabezpieczenie (14). 

  

 Przytrzymaj zamek kluczem w pozycji otwartej i dociśnij 

baterię do góry, aż usłyszysz kliknięcie. Sprawdź, czy 

bateria jest zabezpieczona we wszystkich kierunkach. 

  

 Zawsze zabezpieczaj baterię zamykając zamek (6) – w 

przeciwnym razie zamek może się otworzyć i bateria może 

wypaść z uchwytu. 

  

 Klucz (5) należy zawsze wyjąć z zamka (6) po jego 

zablokowaniu. Zapobiega to wypadnięciu kluczyka i wyjęciu 

baterii przez nieupoważnione osoby trzecie, gdy rower 

elektryczny nie jest używany. 
  

Uruchomienie 
  

 Używaj wyłącznie oryginalnych akumulatorów Bosch 

zatwierdzonych przez producenta dla Twojego roweru 

elektrycznego. Używanie innych baterii może prowadzić do 

obrażeń i stwarzać zagrożenie pożarowe. Firma Bosch nie 

ponosi odpowiedzialności ani roszczeń gwarancyjnych w 

przypadku użycia innych akumulatorów. 

  

Włączanie/wyłączanie 
  

 Włączenie akumulatora to jeden ze sposobów włączenia 

systemu eBike. Należy przeczytać i przestrzegać 

wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi jednostki 

napędowej i komputera pokładowego. 

 Przed włączeniem akumulatora, czyli systemu eBike, 

upewnij się, że zamek (6) jest zamknięty. 

 Aby włączyć baterię, naciśnij przycisk 

włączania/wyłączania (4). Do naciskania przycisku nie 

używaj żadnych ostrych ani spiczastych przedmiotów. Diody 

LED na wskaźniku (3) zaświecą się, wskazując 

jednocześnie stan naładowania akumulatora. 

  

 Uwaga: Jeśli pojemność akumulatora jest mniejsza niż 

5%, żadna dioda LED na wskaźniku naładowania 

akumulatora (3) nie zaświeci się. To, czy system eBike jest 

włączony, jest widoczne tylko na komputerze pokładowym. 
 

 Aby wyłączyć baterię, ponownie naciśnij przycisk 

włączania/wyłączania (4). Diody LED na wskaźniku (3) 

zgasną. Spowoduje to również wyłączenie systemu eBike. 

  

 Jeśli napęd eBike nie jest zasilany przez około 10 minut 

(np. dlatego, że eBike się nie porusza) i żaden przycisk 

komputera pokładowego lub jednostki operacyjnej eBike'a 

nie zostanie naciśnięty, system eBike, a co za tym idzie 

również akumulator, wyłączą się automatycznie, aby 

oszczędzać energię. 
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 Akumulator jest chroniony przed głębokim 

rozładowaniem, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarciem 

przez „Electronic Cell Protection (ECP)”. W razie 

niebezpieczeństwa obwód ochronny automatycznie wyłącza 

akumulator.UWAGA: Jeśli w akumulatorze zostanie wykryta 

usterka, dwie diody LED na wskaźniku naładowania 

akumulatora (3) będą migać. W takim przypadku skontaktuj 

się z autoryzowanym sprzedawcą rowerów. 

 
 Zalecenia dotyczące optymalnej obsługi akumulatora 

 Żywotność akumulatora można przedłużyć, jeśli jest 

dobrze pielęgnowany, a zwłaszcza jeśli jest przechowywany 

w odpowiedniej temperaturze. 

  

 Jednak wraz z wiekiem pojemność baterii będzie się 

zmniejszać, nawet przy dobrej pielęgnacji. 

 Znacznie skrócony czas pracy po naładowaniu wskazuje, 

że akumulator uległ pogorszeniu. Możesz wymienić baterię. 

  

Ładowanie baterii przed i podczas 
przechowywania 
  

 Jeśli nie zamierzasz używać akumulatora przez dłuższy 

czas (dłużej niż trzy miesiące), przechowuj go w stanie 

naładowania około 30% do 60% (kiedy dwie do trzech diod 

LED na wskaźniku naładowania akumulatora (3) świecą 

się). 

  

 Sprawdź stan naładowania po sześciu miesiącach. Jeżeli 

świeci tylko jedna z diod LED na wskaźniku ładowania 

akumulatora (3), należy ponownie naładować akumulator do 

około 30% do 60%. 

  

 Uwaga: Jeśli akumulator jest przechowywany bez 

ładowania przez dłuższy czas, może ulec uszkodzeniu 

pomimo niskiego samorozładowania, a pojemność 

akumulatora może ulec znacznemu zmniejszeniu. 

 Nie zaleca się pozostawiania akumulatora podłączonego 

na stałe do ładowarki. 

  

Warunki przechowywania 
  

 Jeśli to możliwe, przechowuj baterię w suchym, dobrze 

wentylowanym miejscu. Chronić przed wilgocią i wodą. W 

przypadku złych warunków pogodowych zaleca się wyjęcie 

akumulatora z roweru elektrycznego i przechowywanie go w 

zamkniętym pomieszczeniu, na przykład do następnego 

użycia. 

  

 Przechowuj baterie eBike w następujących miejscach: 

  

 – W pokoju z czujnikiem dymu 

  

 – Z dala od łatwopalnych lub łatwopalnych przedmiotów 

  

 – Z dala od źródeł ciepła 

  

 Baterie należy przechowywać w temperaturze od 0 °C 

do 20 °C. Nigdy nie przechowuj ich w temperaturach 

poniżej –10 °C lub powyżej 60 °C. Aby zapewnić jak 

najdłuższy okres użytkowania, należy przechowywać w 

około. Zalecane jest 20 °C (temperatura pokojowa). 

  

 Upewnij się, że maksymalna temperatura 

przechowywania nie jest przekroczona. Na przykład nie 

zostawiaj baterii w samochodzie latem i przechowuj ją z 

dala od bezpośredniego światła słonecznego. 

  

 Nie zaleca się pozostawiania akumulatora na rowerze do 

przechowywania. 

 

Konserwacja i serwis 
 

 Baterii nie wolno zanurzać w wodzie ani czyścić 

strumieniem wody. 

  

 Utrzymuj baterię w czystości. Wyczyść go ostrożnie 

miękką, wilgotną szmatką. 

 Od czasu do czasu wyczyścić i lekko nasmarować styki 

złącza. 

  

 Jeśli akumulator już nie działa, skontaktuj się z 

autoryzowanym sprzedawcą rowerów. 

  

 Obsługa posprzedażna i doradztwo w zakresie 

użytkowania produktów 

  

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące 

akumulatorów, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą 

rowerów. 

  

  Zanotuj producenta klucza i numer na kluczu (5). 

Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą rowerów, jeśli 

zgubisz kluczyk. Podaj im nazwę producenta klucza i numer 

na kluczu. 

  

 Dane kontaktowe autoryzowanych sprzedawców 

rowerów można znaleźć na stronie www.bosch-ebike.com. 

  

Transport 
  

 Jeśli przewozisz swój eBike przymocowany na zewnątrz 

samochodu, np. na stojaku rowerowym wyjmij komputer 

pokładowy i akumulator eBike, aby uniknąć ich 

uszkodzenia. 

  

 Akumulatory podlegają przepisom dotyczącym 

transportu towarów niebezpiecznych. Użytkownicy prywatni 

mogą transportować nieuszkodzone akumulatory 

transportem drogowym bez konieczności spełniania 

dodatkowych wymagań. 

  

 Gdy akumulatory są przewożone przez użytkowników 

komercyjnych lub strony trzecie (np. transport lotniczy lub 

spedycję), muszą być spełnione specjalne wymagania 

dotyczące pakowania i etykietowania (np. przepisy ADR). 
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Przygotowując towary do wysyłki, w razie potrzeby można 

skonsultować się z ekspertem ds. towarów 

niebezpiecznych. 

 Nie wysyłaj akumulatorów z uszkodzoną obudową. 

Nałożyć taśmę na odsłonięte styki i zapakować baterię tak, 

aby nie mogła się przemieszczać wewnątrz opakowania. 

Poinformuj swoją firmę kurierską, że paczka zawiera towary 

niebezpieczne. Należy również przestrzegać wszelkich 

dodatkowych przepisów krajowych, jeśli takie istnieją. 

  

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące transportu 

akumulatorów, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą 

rowerów. Odpowiednie opakowanie transportowe można 

również zamówić u sprzedawcy. 

  

Sprzedaż 
  

 Baterie, akcesoria i opakowania należy poddawać 

recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. 

  

 Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi. Przed 

wyrzuceniem baterii nałóż taśmę na powierzchnie stykowe 

zacisków baterii. 

  

 Nie dotykaj poważnie uszkodzonych akumulatorów eBike 

gołymi rękami – elektrolit może wypłynąć i spowodować 

podrażnienie skóry. Uszkodzony akumulator należy 

przechowywać w bezpiecznym miejscu na zewnątrz. W 

razie potrzeby zakryj zaciski i poinformuj sprzedawcę. 

Pomogą ci odpowiednio go zutylizować. 

 
 Zgodnie z odpowiednio dyrektywą 2012/19/UE i 

dyrektywą 2006/66/WE urządzenia elektroniczne, które nie 

nadają się już do użytku oraz baterie wadliwe/zużyte, 

muszą być zbierane 

  

 oddzielnie i poddane recyklingowi w sposób przyjazny 

dla środowiska. 

  

 Prosimy zwrócić akumulatory, które nie nadają się już do 

użytku, do autoryzowanego sprzedawcy rowerów. 

 Li-ion: 

  

  

 Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale 

(patrz „Transport”).* 

  

 *Może ulec zmianie bez powiadomienia. 
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pl Instrukcja Obsługi  
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Instrukcje bezpieczeństwa 
 

Przeczytaj wszystkie informacje i 

instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

Nieprzestrzeganie informacji 

dotyczących bezpieczeństwa i 

nieprzestrzeganie instrukcji może 

spowodować porażenie prądem, pożar 

i/lub poważne obrażenia  
 
Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje 

dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w 

przyszłości. 

 

 Termin bateria jest używany w niniejszej instrukcji w 

odniesieniu do wszystkich oryginalnych akumulatorów 

Bosch eBike. 

  

 Nie daj się rozpraszać wyświetlaczowi komputera 

pokładowego. Jeśli nie skupiasz się wyłącznie na ruchu 

ulicznym, ryzykujesz udział w wypadku. Jeśli chcesz 

dokonać innych wpisów w komputerze pokładowym niż 

przełączanie poziomu asysty, zatrzymaj się i wprowadź 

odpowiednie dane. 

  

 Przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń i wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa zawartych we wszystkich 

instrukcjach obsługi systemu eBike oraz w instrukcji obsługi 

Twojego eBike. 

Opis produktu i specyfikacja 
 
Przeznaczenie   
 Komputer pokładowy Purion jest przeznaczony do 

sterowania systemami Bosch eBike i wyświetlania danych 

dotyczących jazdy na rowerze. 

 Oprócz funkcji przedstawionych tutaj, w dowolnym 

momencie mogą zostać wprowadzone zmiany w 

oprogramowaniu związane z rozwiązywaniem problemów i 

ulepszeniami funkcjonalnymi. 

Cechy produktu 
Przedstawiona numeracja elementów odnosi się do 

ilustracji na stronach graficznych na początku 

instrukcji. 

 

Poszczególne ilustracje w niniejszej instrukcji 

obsługi mogą nieznacznie różnić się od 

rzeczywistych warunków w zależności od 

wyposażenia Twojego eBike. 

 

(1) Przycisk włączania/wyłączania komputera 

pokładowego 

(2) Naciśnij przycisk pomocy WALK 

(3) Śruba mocująca do komputera pokładowego 

(4) Uchwyt na komputer pokładowy 

(5) Przycisk zmniejszania poziomu wspomagania – 

(6) Przycisk zwiększania poziomu asysty + 

(7) Wyświetlacz 

(8) Osłona ochronna portu USB  

(9) Port diagnostyczny USB (tylko do celów 

serwisowych) 

(10) Pokrywa komory baterii 

 

Elementy wyświetlacza komputera 
pokładowego 
(a) Prędkościomierz 

(b) wskaźnik jednostki km/h 

(c) wskaźnik jednostki mph 

(d) Wskaźnik całkowitej odległości TOTAL 

(e) Wskaźnik zasięgu ZAKRES 

(f) Wskaźnik serwisowy 

(g) Wskaźnik naładowania baterii 

(h) Wskaźnik oświetlenia 

(i) Wskaźnik poziomu pomocy/wskaźnik wartości 

(j) Wskaźnik przebytej trasy TRIP 

 

Dane Techniczne 
 
Komputer pokładowy  Purion 

Kod produktu  BUI210 

  BUI215 

Baterie 
A)  2 × 3 V CR2016 

Temperatura robocza °C −5...+40 

Temperatura 
przechowywania °C −10...+50 

Wskaźnik 

bezpieczeństwa 
B) 

 IP 54 (dust and splash 

  proof) 

Waga, ok. kg 0.1  
Zalecamy stosowanie akumulatorów oferowanych przez firmę Bosch. 

Możesz je kupić u swojego sprzedawcy rowerów 

(numer artykułu: 1 270 016 819). 

 

Gdy pokrywa USB jest zamknięta 

The Bosch eBike system uses FreeRTOS (see 

http://www.freertos.org). 

 

 

 

 

 

 

 
Bosch eBike Systems 1 270 020 XBP | (11.02.2019)  

http://www.freertos.org/
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Symbole i ich znaczenie   
Symbol Wyjaś   

Krótkie naciśnięcie przycisku (mniej niż 1 
sekunda)  

 
Średnie naciśnięcie przycisku (od 1 

sekundy do 2,5 sekundy)  
Długie naciśnięcie przycisku (dłużej niż 
2,5 sekundy)    

 
Uruchomienie 
 
Warunki wstępne 

System eBike można aktywować tylko wtedy, gdy spełnione 

są następujące wymagania: 

 

– Włożony jest wystarczająco naładowany akumulator (patrz 

instrukcja obsługi akumulatora). 

– Czujnik prędkości jest prawidłowo podłączony (patrz 

instrukcja obsługi jednostki napędowej). 

 

Włączanie/wyłączanie systemu eBike 

 

Dostępne są następujące opcje włączenia systemu eBike: 

 

– Nacisnąć wyłącznik (1) komputera pokładowego z 

włożonym akumulatorem eBike. 

– Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania akumulatora 

eBike (patrz instrukcja obsługi akumulatora). 

Napęd jest aktywowany, gdy tylko zaczniesz pedałować (z 

wyjątkiem korzystania z funkcji wspomagania przy 

popychaniu lub gdy poziom wspomagania jest wyłączony). 

Moc silnika zależy od ustawień poziomu wspomagania na 

komputerze pokładowym. 

 

Gdy tylko przestaniesz pedałować podczas normalnej pracy 

lub gdy osiągniesz prędkość 25/45 km/h, napęd eBike 

wyłącza wspomaganie. Napęd jest automatycznie 

reaktywowany, gdy tylko ponownie zaczniesz pedałować, a 

prędkość spadnie poniżej 25/45 km/h. 

Dostępne są następujące opcje wyłączenia systemu eBike: 

 

– Nacisnąć włącznik/wyłącznik (1) komputera pokładowego. 

 

– Wyłączyć akumulator eBike za pomocą przycisku 

włączania/wyłączania (rozwiązania specyficzne dla 

producenta roweru są możliwe, gdy nie ma dostępu do 

przycisku włączania/wyłączania akumulatora; patrz instrukcja 

obsługi producenta roweru). 

 

System wyłącza się po wyłączeniu; zajmuje to około trzech 

sekund. Nie można go ponownie włączyć, dopóki nie 

zostanie zakończone wyłączenie. 

 

 

 

 

 

Jeśli eBike nie będzie poruszany przez ok. 1 godz. Po 10 

minutach bez naciśnięcia przycisku komputera pokładowego 

system eBike wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać 

energię. 

Uwaga: Zawsze wyłączaj system eBike podczas parkowania 

eBike. 

 

Uwaga: Jeśli baterie komputera pokładowego są 

rozładowane, nadal możesz włączyć swój eBike za pomocą 

akumulatora roweru. Zaleca się jednak jak najszybszą 

wymianę wewnętrznych baterii, aby uniknąć uszkodzenia. 

 

Zasilanie komputera pokładowego  
 

Komputer pokładowy zasilany jest napięciem przez dwie 

baterie CR2016. 

 

Wymiana baterii (patrz rysunek A) 

 

Jeżeli komputer pokładowy pokazuje na wyświetlaczu 

komunikat LOW BAT, zdejmij komputer pokładowy z 

kierownicy, odkręcając śrubę mocującą (3) komputera 

pokładowego. Otwórz pokrywę komory baterii (10) za 

pomocą odpowiedniej monety, wyjmij zużyte baterie i włóż 

nowe baterie CR2016. Akumulatory zalecane przez firmę 

Bosch można nabyć u sprzedawcy rowerów. 

Podczas wkładania baterii upewnij się, że polaryzacja jest 

prawidłowa. 

Ponownie zamknij komorę baterii i przymocuj komputer 

pokładowy do kierownicy swojego eBike za pomocą śruby 

mocującej (3). 

 

Włączanie/wyłączanie wspomagania przy pchaniu 

 

Wspomaganie pchania pomaga w pchaniu roweru 

elektrycznego. Prędkość w tej funkcji zależy od wybranego 

biegu i może osiągnąć maksymalnie 6 km/h. Im niższy bieg, 

tym mniejsza prędkość funkcji wspomagania pchania (przy 

pełnej mocy). 

 

Z funkcji wspomagania pchania można korzystać wyłącznie 

podczas pchania roweru elektrycznego. Istnieje ryzyko 

odniesienia obrażeń, jeśli koła roweru elektrycznego nie 

mają kontaktu z podłożem podczas korzystania ze 

wspomagania podczas pchania. 

Aby aktywować wspomaganie pchania, naciśnij krótko 

przycisk WALK na komputerze pokładowym. Po aktywacji 

naciśnij przycisk + w ciągu 3 s i trzymaj wciśnięty. Napęd 

eBike jest włączony. 

Uwaga: Wspomagania przy pchaniu nie można aktywować 

na poziomie wspomagania WYŁ. 
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Wspomaganie pchania jest wyłączane, gdy wystąpi jedna z 

poniższych sytuacji: 

 

– puszczasz przycisk +; 

 

– Koła roweru elektrycznego są zablokowane (np. przez 

naciśnięcie hamulców lub uderzenie w przeszkodę); 

– Prędkość przekracza 6 km/h. 

 

Funkcja wspomagania pchania podlega lokalnym przepisom; 

sposób działania może zatem różnić się od powyższego 

opisu, a nawet funkcja może być całkowicie wyłączona. 

 

Ustawianie poziomu asysty 

 

Możesz ustawić poziom, na którym napęd eBike wspomaga 

Cię podczas pedałowania na komputerze pokładowym. 

Poziom wspomagania można zmienić w dowolnym 

momencie, nawet podczas jazdy na rowerze.  

Uwaga: W niektórych modelach poziom wspomagania może 

być wstępnie ustawiony i nie można go zmienić. Może być 

również dostępnych mniej poziomów pomocy niż podano 

tutaj. 

 

Dostępne są maksymalnie następujące poziomy asysty: 

 

– OFF: wspomaganie silnika jest wyłączone. Rowerem 

elektrycznym można po prostu pedałować, tak jak zwykłym 

rowerem. Wspomagania pchania nie można aktywować na 

tym poziomie wspomagania. 

 

– ECO: Skuteczne wspomaganie z maksymalną 

wydajnością, dla maksymalnego zasięgu 

 

– TOUR: Stabilne wspomaganie, daleki zasięg do 

zwiedzania 

 

 

 

 

 

– SPORT/eMTB: 

 

SPORT: Wydajne wspomaganie, do jazdy na rowerze 

górskim i jazdy na rowerze w ruchu miejskim 

eMTB: optymalna pomoc w każdym terenie, szybkie 

przyspieszenie przy ruszaniu z miejsca, lepsza dynamika i 

najwyższa wydajność (eMTB dostępne tylko w połączeniu z 

jednostkami napędowymi BDU250P CX, BDU365, BDU450 

CX i BDU480 CX. Może być wymagana aktualizacja 

oprogramowania .) 

 

– TURBO: maksymalna pomoc nawet przy dużych 

prędkościach pedałowania, do jazdy sportowej 

Aby zwiększyć poziom wspomagania, należy kilkakrotnie  

krótko nacisnąć przycisk + (6) na komputerze pokładowym, 

aż na wskaźniku (i) pojawi się wymagany poziom 

wspomagania. Aby zmniejszyć poziom wspomagania, krótko 

naciśnij przycisk – (5). 

 

Jeśli wyświetlacz jest ustawiony na TRIP, TOTAL lub 

RANGE, wybrany poziom wspomagania zostanie nałożony 

na wyświetlacz tylko na krótko (przez ok. 1 sekundę) 

podczas przełączania. 

 

Włączanie/wyłączanie świateł rowerowych 

 

W modelu ze światłami rowerowymi zasilanymi przez system 

eBike średnie naciśnięcie przycisku + włączy jednocześnie 

przednie i tylne światła. Aby wyłączyć światła roweru, 

naciśnij i przytrzymaj przycisk +. 

 

Symbol oświetlenia (h) jest wyświetlany, gdy oświetlenie jest 

włączone. 

Komputer pokładowy zapisuje stan oświetlenia i 

odpowiednio aktywuje ten zapisany stan po ponownym 

uruchomieniu. 

 

Włączanie i wyłączanie światła roweru nie ma wpływu na 

podświetlenie wyświetlacza.
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Wyświetlacze i konfiguracje komputera pokładowego 

 

Wskaźnik naładowania baterii 

 

Wskaźnik naładowania akumulatora (g) pokazuje stan 

naładowania akumulatora eBike. Stan naładowania 

akumulatora eBike można również sprawdzić na diodach LED 

samego akumulatora. 

Na wskaźniku (g) każdy słupek w symbolu baterii przedstawia 

około 20% pojemności: 

 

Bateria w pełni naładowana. 
 
 
Bateria powinna zostać naładowana. 
 
Diody LED wskaźnika naładowania akumulatora na 

akumulatorze gasną. Zdolność wspomagania 

napędu została wyczerpana, a wspomaganie jest 

delikatnie wyłączane. Pozostała pojemność jest 

udostępniana na oświetlenie. Wskaźnik miga. 

 

Pojemność akumulatora eBike wystarcza na około 

dwie godziny świecenia. 

 
Wskaźniki prędkości i odległości 
 

Prędkościomierz (a) zawsze wyświetla aktualną prędkość. 

Wskaźnik (i) standardowo pokazuje zawsze ostatnie 

ustawienie. Powtarzane średnio-długie naciśnięcia przycisku – 

wyświetlają jeden po drugim dystans podróży TRIP, całkowity 

dystans TOTAL i zasięg baterii RANGE. (Krótkie naciśnięcie 

przycisku – zmniejszy poziom wspomagania.) Aby zresetować 

dystans podróży TRIP, wybierz dystans podróży TRIP i 

jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski + i –. Wyświetlacz 

pokaże początkowo RESET. Jeśli będziesz nadal naciskać oba 

przyciski, dystans podróży TRIP zostanie ustawiony na 0.  

 

Aby zresetować zasięg baterii RANGE, wybierz zakres baterii 

RANGE i jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski + i –. 

Wyświetlacz pokaże początkowo RESET. Jeśli będziesz nadal 

naciskać oba przyciski, dystans podróży TRIP zostanie 

ustawiony na 0. 

 

Możesz przełączać wyświetlane wartości z kilometrów na mile, 

przytrzymując przycisk – i krótko naciskając przycisk on/off (1). 

 

Wersje podsystemów i ich numery części modeli mogą być 

wyświetlane w celach serwisowych, pod warunkiem, że 

podsystemy ujawnią te informacje (w zależności od 

podsystemu). Gdy system jest wyłączony, wciśnij jednocześnie 

przyciski – i +, a następnie wciśnij przycisk on/off (1). 

 

 

 

 

 

Port USB jest zarezerwowany do podłączenia systemów 

diagnostycznych. 

 

Port USB nie pełni żadnej innej funkcji. 

 

Połączenie USB musi być zawsze całkowicie zamknięte za 

pomocą nasadki ochronnej (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System eBike musi być wyłączony. 

Informacje są wyświetlane jako przewijany tekst. 

Wyświetlacz musi być wyłączony.
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Wyświetlanie kodu błędu 
 

Komponenty systemu eBike są stale i automatycznie 

monitorowane. W przypadku wykrycia błędu na komputerze 

pokładowym wyświetlany jest odpowiedni kod błędu. 

Dysk może zostać automatycznie wyłączony, w zależności od 

rodzaju błędu. Jeśli jednak chcesz kontynuować jazdę, zawsze 

będziesz mógł to zrobić bez wspomagania. Przed podjęciem 

jakichkolwiek innych podróży należy sprawdzić eBike. 

 

Wszelkie naprawy zlecaj wyłącznie autoryzowanemu 

sprzedawcy rowerów. 
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Kod Problem Możliwe rozwiązanie 

410 
Jeden lub więcej przycisków komputera 
pokładowego jest wyłączonych. 

Sprawdź, czy nie zablokowały się jakieś przyciski, np. w wyniku wnikania 
brudu. W razie potrzeby wyczyść przyciski. 

  
 

414 Problem z połączeniem jednostki operacyjnej Sprawdź połączenia 

418 
Jeden lub więcej przycisków na jednostce 
operacyjnej 

Sprawdź, czy nie zablokowały się jakieś przyciski, np. w wyniku odnalezienia 
brudu 

 
są wyłączone. jego drogę do środka. W razie potrzeby wyczyść przyciski. 

419 Błąd konfiguracji 

Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem 
Bosch eBike. 

  
 

422 Problem z połączeniem jednostki napędowej Sprawdź połączenia 

423 Problem z podłączeniem akumulatora eBike Sprawdź połączenia 

424 
Problem z komunikacją między komponentami 

Sprawdź połączenia 

 
Problem z komunikacją między komponentami 

 

426 Wewnętrzny błąd przekroczenia limitu czasu 

Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem 
Bosch eBike. Z tym błędem nie jest możliwe przywołanie obwodu koła w menu 
ustawień podstawowych ani jego wyregulowanie. 

  
 

  
 

430 
Bateria wewnętrzna komputera pokładowego jest 
rozładowana Ładowanie komputera pokładowego (w uchwycie lub przez port USB) 

 
Bateria wewnętrzna komputera pokładowego jest 
rozładowana  

431 Błąd wersji oprogramowania 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem 
Bosch eBike. 

   

440 Wewnętrzny błąd jednostki napędowej 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem 
Bosch eBike. 

  
 

450 Wewnętrzny błąd oprogramowania 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem 
Bosch eBike. 

  
 

460 Błąd w porcie USB 
Wyjmij kabel z portu USB komputera pokładowego. Jeśli problem nie ustąpi, 
skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

  
 

490 Błąd wewnętrzny komputera pokładowego Zlecić sprawdzenie komputera pokładowego 

500 Wewnętrzny błąd jednostki napędowej 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem 
Bosch eBike. 

  
 

502 Usterka światła rowerowego 
Sprawdź światło i powiązane okablowanie. Uruchom ponownie system. Jeśli 
problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

  
 

503 Błąd czujnika prędkości 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem 
Bosch eBike. 

  
 

 
 
504     Wykryto zniekształcenie    

    sygnału prędkości.  

 
Sprawdź, czy magnes na szprychę jest prawidłowo umieszczony i wyreguluj go, 
jeśli to konieczne. Sprawdź, czy nic nie zostało naruszone (dostrojenie). 
Wspomaganie jazdy jest zredukowane.

510 Błąd czujnika wewnętrznego 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem 
Bosch eBike. 

  
 

511 Wewnętrzny błąd jednostki napędowej 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

  
Bosch eBike. 

530 Awaria baterii 
Wyłącz eBike, wyjmij baterię eBike i włóż ją ponownie. Uruchom ponownie 
system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

  
 

  
 

531 Błąd konfiguracji 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

  
Bosch eBike. 
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Kod Problem  Możliwe rozwiązanie 

540 Błąd temperatury 
Rower elektryczny znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur. 
Uruchom ponownie system.  

  
Wyłącz system eBike i pozwól jednostce napędowej ostygnąć lub rozgrzać się  

  
Do dopuszczalnego zakresu temperatur. 

  
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

550 Wykryto niedopuszczalne obciążenie. 
Usuń ładunek. Uruchom ponownie system.  

  
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

580 Błąd wersji oprogramowania Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

  
Bosch eBike. 

591 Błąd autoryzacji 
Wyłącz system eBike. Wyjmij, a następnie włóż ponownie baterię. Uruchom  

  
ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem Bosch 

  
eBike. 

592 Niezgodny komponent 
Użyj kompatybilnego wyświetlacza. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z 
dealerem Bosch eBike. 

  
 

593 Błąd konfiguracji 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

  
Bosch eBike. 

595, 596 Błąd komunikacji 
Sprawdź okablowanie do transmisji i zrestartuj system. Jeśli problem nie ustąpi,  

  
skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

602 Awaria baterii wewnętrznej 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

  
Bosch eBike. 

603 Awaria baterii wewnętrznej 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

  
Bosch eBike. 

605 Błąd temperatury baterii 
Akumulator jest poza dopuszczalnym zakresem temperatur. Wyłącz system  

  
eBike i pozwól akumulatorowi ostygnąć lub nagrzać się do dopuszczalnego 

  
zakresu temperatur. Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, 

  
skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

606 Awaria baterii zewnętrznej 
Sprawdź okablowanie. Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi,. 

  
skontaktuj się z dealerem Bosch eBike 

610 Błąd napięcia akumulatora 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

  
Bosch eBike. 

620 Usterka ładowarki Wymień ładowarkę. Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

640 Awaria baterii wewnętrznej 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

  
Bosch eBike. 

655 Wiele usterek baterii 
Wyłącz system eBike. Wyjmij, a następnie włóż ponownie baterię. Uruchom  

  
ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem Bosch 

  
eBike. 

656 Błąd wersji oprogramowania 
Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike, aby przeprowadzić aktualizację  

  
oprogramowania. 

7xx Błąd transmisji  
Należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta  

  
przekładni. 

800 Wewnętrzny błąd ABS Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

810 
Nieoczekiwane sygnały pochodzące z koła 
speedensor Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

 
 

 

820 
Usterka przewodu do czujnika prędkości 
przedniego koła  Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

     
821 to 826     Nieoczekiwane Sygnały z czujnika prędkości  
                            obrotowej koła przedniego 
 

 
Uruchom ponownie system i przeprowadź jazdę próbną trwającą co najmniej 
dwie minuty. Kontrolka ABS musi zgasnąć. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj 
się z dealerem Bosch eBike.
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Kod Problem  Możliwe rozwią 

   

   

830 
Usterka przewodu do czujnika prędkości tylnego 
koła Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

 
 

 

 
 

831 
 Nieoczekiwane sygnały z czujnika prędkości   
  tylnego koła. 

833 to 835 
 

 

 
Uruchom ponownie system i przeprowadź jazdę próbną trwającą co najmniej 
dwie minuty. Kontrolka ABS musi zgasnąć. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj 
się z dealerem Bosch eBike.

840 Wewnętrzny błąd ABS Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

850 Wewnętrzny błąd ABS Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

860, 861 Awaria zasilania Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch 

  eBike dealer. 

870, 871 Błąd komunikacji 
Uruchom ponownie system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dealerem  

880  
Bosch eBike. 

883 to 885   

889 Wewnętrzny błąd ABS Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

890 
Kontrolka ABS jest uszkodzona lub jej brakuje; 

Skontaktuj się z dealerem Bosch eBike. 

 
ABS może nie działać. 

 

No display Błąd wewnętrzny komputera pokładowego. Restart your eBike system by switching it off and back on. 

 

Konserwacja i serwis 
 
Konserwacja i czyszczenie 
  
Nie zanurzaj żadnych elementów, w tym jednostki 

napędowej, w wodzie ani nie myj ich wodą pod ciśnieniem. 

 

Do czyszczenia komputera pokładowego używaj miękkiej 

szmatki zwilżonej tylko wodą. Nie używaj żadnych 

detergentów. 

 

Co najmniej raz w roku zlecaj sprawdzenie systemu eBike 

przez serwis (m.in. części mechaniczne, aktualność 

oprogramowania systemowego). 

Producent lub sprzedawca roweru może również zapisać w 

systemie przebytą odległość w dacie serwisu. W takim 

przypadku komputer pokładowy poinformuje Cię o 

zbliżającym się terminie przeglądu, wyświetlając (f) . 

 

Zleć serwis i naprawę swojego eBike przez autoryzowanego 
sprzedawcę rowerów.

 

Sprzedaż 
 

Jednostka napędowa, komputer  
pokładowy wraz z jednostkę sterującą, 
 baterię, czujnik prędkości, akcesoria i  
opakowanie należy utylizować w sposób  
przyjazny dla środowiska. 

Nie wyrzucaj rowerów elektrycznych i ich części wraz z 

odpadami domowymi. 

 

 

 

 

 

Zgodnie z odpowiednio dyrektywą 2012/19/UE i dyrektywą 

2006/66/WE urządzenia elektroniczne, które nie nadają się 

już do użytku, oraz uszkodzone/wyczerpane baterie muszą 

być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób 

przyjazny dla środowiska. 

 

Zwróć części Bosch eBike, które nie nadają się już do 

użytku, do autoryzowanego sprzedawcy rowerów. 

 

Może ulec zmianie bez powiadomienia

Obsługa posprzedażna i doradztwo w zakresie  
użytkowania produktów 
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące systemu eBike  

i jego komponentów, skontaktuj się z autoryzowanym  

sprzedawcą rowerów. 

Dane kontaktowe autoryzowanych dealerów rowerów 

 można znaleźć na stronie www.bosch-ebike.com. 
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Instrukcje bezpieczeństwa 
 

Przeczytaj wszystkie informacje i 

instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

Nieprzestrzeganie informacji dotyczących 

bezpieczeństwa i nieprzestrzeganie 

instrukcji może spowodować porażenie 

prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. 

 

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje 

dotyczące bezpieczeństwa na przyszłość.  
Termin bateria jest używany w niniejszej instrukcji w 

odniesieniu do wszystkich oryginalnych akumulatorów 

Bosch eBike.  
 Nie daj się rozpraszać wyświetlaczowi 

komputera pokładowego. 

 Jeśli nie skupiasz się wyłącznie na ruchu ulicznym, 

ryzykujesz udział w wypadku. Jeśli chcesz dokonać 

innych wpisów w komputerze pokładowym niż 

przełączanie poziomu asysty, zatrzymaj się i wprowadź 

odpowiednie dane.

 Nie otwieraj komputera pokładowego.

  Otwarcie komputera pokładowego może spowodować 

jego nieodwracalne uszkodzenie i unieważnienie 

wszelkich roszczeń gwarancyjnych. 

 Nie używaj komputera pokładowego jako uchwytu. 

Podnoszenie eBike za komputer pokładowy może 

spowodować nieodwracalne uszkodzenie komputera 

pokładowego. 

 Nie stawiaj roweru do góry nogami na siodełku i 

kierownicy, jeśli komputer pokładowy lub jego uchwyt 

wystają z kierownicy. Może to spowodować 

nieodwracalne uszkodzenie komputera pokładowego lub 

uchwytu. Zdejmij również komputer pokładowy przed 

umieszczeniem roweru na uchwycie ściennym, aby 

komputer pokładowy nie spadł ani nie uległ uszkodzeniu. 

  

 Uwaga! Podczas korzystania z komputera pokładowego 

z Bluetooth® i/lub WiFi mogą wystąpić zakłócenia z 

innymi urządzeniami i sprzętem, samolotami i 

urządzeniami medycznymi (np. rozrusznikami serca, 

aparatami słuchowymi). Podobnie nie można całkowicie 

wykluczyć obrażeń ludzi i zwierząt w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Nie używaj komputera pokładowego z 

Bluetooth® w pobliżu urządzeń medycznych, stacji 

benzynowych, zakładów chemicznych, obszarów z 

atmosferą zagrożoną wybuchem lub w miejscach 

wybuchów. Nie używaj komputera pokładowego z 

Bluetooth® w samolotach. Unikaj używania komputera 

pokładowego w pobliżu ciała przez dłuższy czas. 

 Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi 

znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., 

a każde użycie tych znaków przez firmę Bosch eBike 

Systems jest objęte licencją. 

 Komputer pokładowy wyposażony jest w interfejs 

bezprzewodowy. Lokalne ograniczenia operacyjne, m.in. 

w samolotach lub szpitalach, muszą być przestrzegane 

  

  

  

  

  

  

Informacja o prywatności 

  

 Jeśli komputer pokładowy zostanie wysłany do serwisu 

Bosch, ponieważ wymaga serwisowania, dane zapisane na 

urządzeniu mogą zostać przesłane do firmy Bosch. 

 

Opis i specyfikacje 

produktu 

 
Przeznaczenie 
 
 Komputer pokładowy Kiox jest przeznaczony do 

sterowania systemami Bosch eBike i wyświetlania 

danych dotyczących jazdy. 

  

 Oprócz funkcji przedstawionych tutaj, w dowolnym 

momencie mogą zostać wprowadzone zmiany w 

oprogramowaniu związane z rozwiązywaniem 

problemów i ulepszeniami funkcjonalnymi. 

  

 Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności komputera 

pokładowego Kiox, potrzebny jest kompatybilny smartfon 

z zainstalowaną aplikacją eBike Connect (dostępną w 

App Store lub Google Play) oraz rejestracja w portalu 

eBike Connect (www.ebike- connect.com). 

 

Cechy produktu 
 

Przedstawiona numeracja elementów odnosi się do ilustracji 

na stronach graficznych na początku instrukcji. 

 

(1) Komputer pokładowy 

(2) Wyświetlacz 

(3) przycisk światła rowerowego 

(4) przycisk włączania/wyłączania komputera pokładowego; 

(5) Uchwyt na komputer pokładowy 

(6) port USB 

(7) Jednostka operacyjna 

(8) Przycisk następnej/prawej strony > 

(9) Przycisk wyboru 

(10) Przycisk poprzedniej/lewej strony < 

(11) Przycisk zmniejszania poziomu wspomagania –/ 

Przycisk przewijania w dół 

(12) Przycisk zwiększania poziomu asysty +/- 

Przycisk przewijania w górę 

(13) Naciśnij przycisk pomocy 

(14) Styki jednostki napędowej 

(15) Śruba blokująca do komputera pokładowego 

(16) Śruba zestawu słuchawkowego 

(17) Pokrywa ochronna portu USBA) 

(18) Uchwyt magnetyczny 

(19) Uchwyt do jednostki operacyjnej 

A) Dostępne jako część zamienna 
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Dane Techniczne 

 
 A)W temperaturze otoczenia <25 °C 

  

Deklaracja zgodności 
 

Firma Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems 

niniejszym oświadcza, że jednostka komunikacji radiowej 

Kiox jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst 

deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 

adresem internetowym: https://www.ebike-

connect.com/conformity 

 

Dopasowywanie 
 

Montaż i demontaż komputera pokładowego (patrz rysunek 

A) 

 

Najpierw umieść dolną część Kioxa w uchwycie (5) i 

przechyl go delikatnie do przodu, aż poczujesz, że komputer 

pokładowy jest mocno osadzony w uchwycie 

magnetycznym. 

 

Aby wyjąć komputer pokładowy, przytrzymaj go za górny 

koniec i pociągnij do siebie, aż odłączy się od uchwytu 

magnetycznego. 

 

Wyjmij komputer pokładowy podczas parkowania roweru 

elektrycznego. 

 

Komputer pokładowy można zabezpieczyć przed wyjęciem z 

uchwytu. W tym celu poluzuj śrubę steru (16), aż uchwyt 

Kiox będzie można obrócić na boki. Umieść komputer 

pokładowy w uchwycie. Wkręcić śrubę blokującą (gwint M3, 

długość 6 mm) od dołu w gwint przewidziany w komputerze 

pokładowym (użycie dłuższej śruby może uszkodzić 

komputer pokładowy). Obróć uchwyt z powrotem na miejsce 

i dokręć śrubę steru zgodnie ze specyfikacją producenta. 

 

 

 

 

 

 

Przed pierwszym uruchomieniem 
 
Kiox jest dostarczany z częściowo naładowanym 

akumulatorem. Przed pierwszym użyciem akumulator ten 

musi być ładowany przez co najmniej godzinę przez port 

USB (patrz „Zasilanie komputera pokładowego”, strona 

polski – 3) lub przez system eBike. 

 

Jednostka sterująca powinna być przymocowana w taki 

sposób, aby przyciski były prawie prostopadłe do 

kierownicy. 

 

Przy pierwszym użyciu komputera pokładowego na 

początku wyświetla się strona wyboru języka. Następnie 

można wybrać objaśnienie podstawowych funkcji i wskazań 

w pozycji menu <Wprowadzenie do Kiox>. Punkt menu 

można również wywołać później, wybierając <Ustawienia> 

→ <Informacje>. 

 

Wybór ustawień systemowych 
 

Zamontuj komputer pokładowy w uchwycie i postępuj w 

następujący sposób, gdy rower stoi: 

 

Przejdź do strony statusu (użyj przycisku < (10) na panelu 

sterowania, aby przejść do pierwszego ekranu) i wywołaj 

<Ustawienia> za pomocą przycisku wyboru. 

Możesz użyć przycisków – (11) i + (12), aby wybrać żądane 

ustawienie. Za pomocą przycisku wyboru (9) możesz 

otworzyć ustawienia, a także dodatkowe podmenu. Możesz 

użyć przycisku < (10), aby wrócić do poprzedniego menu z 

dowolnego menu ustawień. 

 

W <Ustawieniach systemu> można zmienić następujące 

ustawienia: 

 

– <Jasność> 

 

– <Czas> 

 

– <Data [DD.MM.RRRR]> 

 

– <Strefa czasowa> 

 

– <forma 24h (format czasu 24h)> 

 

– <Brgh backg. (Jasne tło)> 

 

– <Imp. jednostki (jednostki imperialne)> 

 

– <Język> 

 

– <Przywracanie ustawień fabrycznych> 

 

Uruchamianie systemu eBike 
 
Wymagania 
 

System eBike można aktywować tylko wtedy, gdy spełnione 

są następujące wymagania: 

https://www.ebike-connect.com/conformity
https://www.ebike-connect.com/conformity
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– Włożony jest wystarczająco naładowany akumulator eBike 

(patrz instrukcja obsługi akumulatora). 

– Komputer pokładowy jest prawidłowo zamocowany w 

uchwycie. 

 

 

 

 

 

Włączanie/wyłączanie systemu eBike 
 
Dostępne są następujące opcje włączenia systemu 

eBike: 

 

– Po zamontowaniu komputera pokładowego i akumulatora 

eBike krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik (4) na komputerze 

pokładowym. 

 

– Z podłączonym komputerem pokładowym, wciśnij przycisk 

włączania/wyłączania na akumulatorze eBike (możliwe są 

rozwiązania specyficzne dla producenta roweru, gdy nie ma 

dostępu do przycisku włączania/wyłączania akumulatora; 

patrz instrukcja obsługi akumulatora) . 

 

Napęd jest aktywowany, gdy tylko zaczniesz pedałować (z 

wyjątkiem korzystania z funkcji wspomagania przy 

popychaniu lub gdy poziom wspomagania jest wyłączony). 

Moc silnika zależy od ustawień poziomu wspomagania na 

komputerze pokładowym. 

 

Gdy tylko przestaniesz pedałować podczas normalnej pracy 

lub gdy osiągniesz prędkość 25/45 km/h, napęd eBike 

wyłącza wspomaganie. Napęd jest automatycznie 

reaktywowany, gdy tylko ponownie zaczniesz pedałować, a 

prędkość spadnie poniżej 25/45 km/h. 

 

Dostępne są następujące opcje wyłączenia systemu 

eBike: 

 

– Krótko nacisnąć wyłącznik (4) komputera pokładowego. 

– Wyłączyć akumulator eBike za pomocą przycisku 

włączania/wyłączania (rozwiązania specyficzne dla 

producenta roweru są możliwe, gdy nie ma dostępu do 

przycisku włączania/wyłączania akumulatora; patrz 

instrukcja obsługi producenta roweru). 

 

– Wyjąć komputer pokładowy z uchwytu. 

 

Jeśli napęd eBike nie jest zasilany przez około 10 minut (np. 

dlatego, że eBike się nie porusza) i żaden przycisk 

komputera pokładowego lub jednostki operacyjnej eBike'a 

nie zostanie naciśnięty, system eBike, a co za tym idzie 

również akumulator, wyłączą się automatycznie, aby 

oszczędzać energię. 

 

Zasilanie komputera pokładowego 

 

Jeżeli komputer pokładowy znajduje się w uchwycie (5), do 

eBike włożony jest wystarczająco naładowany akumulator 

eBike i system eBike jest włączony, wówczas akumulator 

komputera pokładowego jest zasilany przez akumulator 

eBike. 

 

Po wyjęciu komputera pokładowego z uchwytu (5) zasilanie 

jest dostarczane z akumulatora komputera pokładowego. 

Jeśli poziom naładowania akumulatora komputera 

pokładowego jest niski, na wyświetlaczu pojawia się 

komunikat ostrzegawczy. 

 

Aby naładować akumulator komputera pokładowego, wsuń 

komputer pokładowy z powrotem na uchwyt (5). Pamiętaj, 

że jeśli nie naładujesz akumulatora eBike od razu, system 

eBike wyłączy się automatycznie po 10 minutach 

bezczynności. W takim przypadku akumulator komputera 

pokładowego również przestanie się ładować. 

 

Możesz również ładować komputer pokładowy przez port 

USB. W tym celu otwórz pokrywę ochronną (17). Za pomocą 

kabla Micro-USB podłącz port USB (6) komputera 

pokładowego do dostępnej w handlu ładowarki USB (nie jest 

standardowo dołączona do produktu) lub do portu USB 

komputera (maks. napięcie ładowania 5 V; maks. prąd 

ładowania 500 mA). 

 

Po wyjęciu komputera pokładowego z uchwytu (5) wszystkie 

wartości funkcji zostają zapisane i można je nadal przewijać. 

 

Jeśli akumulator Kiox nie zostanie ponownie naładowany, 

data i godzina zostaną zachowane przez okres do sześciu 

miesięcy. Po ponownym włączeniu komputera pokładowego 

data i godzina zostaną zresetowane, jeśli: 

 

Połączenie Bluetooth® z aplikacją zostało nawiązane, a 

smartfon pomyślnie zidentyfikował aktualną lokalizację za 

pomocą GPS. 

 

Uwaga: Kiox ładuje się tylko wtedy, gdy jest włączony. 

 

Uwaga: Jeśli urządzenie Kiox zostanie wyłączone podczas 

ładowania za pomocą kabla USB, urządzenie Kiox można 

ponownie włączyć dopiero po odłączeniu kabla USB. 

Uwaga: Aby wydłużyć żywotność akumulatora komputera 

pokładowego, należy go ładować przez godzinę co trzy 

miesiące. 

 

Tryb przechowywania/resetowanie Kiox 
 

Komputer pokładowy posiada energooszczędny tryb 

przechowywania, który minimalizuje szybkość 

rozładowywania się wewnętrznego akumulatora. Ustawienie 

w tym trybie kasuje datę i godzinę. Ten tryb można 

aktywować tylko przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 

włączania/wyłączania (4) komputera pokładowego przez co 

najmniej osiem sekund. 

 

Jeżeli komputer pokładowy nie uruchamia się po krótkim 

naciśnięciu przycisku wł./wył. (4), komputer pokładowy 

znajduje się w trybie przechowywania. 

Możesz wyłączyć tryb przechowywania, naciskając przycisk 

włączania/wyłączania (4) przez co najmniej dwie sekundy. 

 

Komputer pokładowy wykrywa, czy jest w pełni funkcjonalny. 

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku wł./wył. (4) przez 

co najmniej osiem sekund w stanie pełnej sprawności 

komputer pokładowy przejdzie w tryb przechowywania. 

Jeżeli, wbrew oczekiwaniom, Kiox nie jest w pełni sprawny i 

nie może być obsługiwany, naciśnięcie i przytrzymanie 

przycisku włączania/wyłączania (4) (przez co najmniej osiem 

sekund) spowoduje jego zresetowanie. Po zresetowaniu 

komputer pokładowy uruchomi się ponownie automatycznie 
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po ok. 1 godz. pięć sekund. Jeśli Kiox nie uruchomi się 

ponownie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania (4) na 

dwie sekundy. 

 

Aby zresetować urządzenie Kiox do ustawień fabrycznych, 

wybierz <Ustawienia> → <Ustawienia Sys> → 

<Przywracanie ustawień fabrycznych>. Wszystkie dane 

użytkownika zostaną utracone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik naładowania baterii 
 

Wskaźnik naładowania akumulatora eBike d (patrz „Strona 

startowa”, można odczytać na stronie stanu i na pasku 

stanu. Stan naładowania akumulatora eBike jest również 

wskazywany przez diody LED na samym akumulatorze 

eBike. 

Colour of the Explanation  
indicator d   

Biały 
Akumulator eBike jest naładowany w 
ponad 30%. 

Żółty 
Akumulator eBike jest naładowany w 
ponad 15%. 

Czerwony Pojemność wspomagania napędu  

 
została wyczerpana, a wspomaganie jest 
wyłączone. Pozostała pojemność. 

 zostanie zapewniona na światła  
 rowerowe i komputer pokładowy 
Jeśli akumulator eBike jest ładowany na kierownicy, 

zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. 

Wyjęcie komputera pokładowego z uchwytu (5) powoduje 

zapisanie ostatnio wyświetlanego stanu naładowania 

akumulatora. 

 
Ustawianie poziomu asysty 
 

Na jednostce sterującej (7) można ustawić poziom 

wspomagania, jaki ma zapewniać napęd eBike podczas 

pedałowania. Poziom wspomagania można zmienić w 

dowolnym momencie, nawet podczas jazdy na rowerze. 

 

Uwaga: W niektórych modelach poziom wspomagania 

może być wstępnie ustawiony i nie można go zmienić. 

Dostępnych może być również mniej poziomów pomocy niż 

podano tutaj. 

 

Dostępne są maksymalnie następujące poziomy asysty: 

 

– OFF: Wspomaganie silnika jest wyłączone. Rowerem 

elektrycznym można po prostu pedałować, tak jak zwykłym 

rowerem. Wspomagania pchania nie można aktywować na 

tym poziomie wspomagania. 

 

– ECO: Skuteczne wspomaganie z maksymalną 

wydajnością, dla maksymalnego zasięgu 

 

– TOUR: Stabilne wspomaganie, daleki zasięg do 

zwiedzania 

 

– SPORT/eMTB: 

 

SPORT: Wydajne wspomaganie, do jazdy na rowerze 

górskim i jazdy na rowerze w ruchu miejskim 

eMTB: optymalna pomoc w każdym terenie, szybkie 

przyspieszenie przy ruszaniu z miejsca, lepsza dynamika i 

najwyższa wydajność (eMTB dostępne tylko w połączeniu z 

jednostkami napędowymi BDU250P CX, BDU365, BDU450 

CX i BDU480 CX. Może być wymagana aktualizacja 

oprogramowania .) 

 

– TURBO: maksymalna pomoc nawet przy dużych 

prędkościach pedałowania, do jazdy sportowej 

 

Aby zwiększyć poziom wspomagania, naciskaj przycisk + 

(12) na panelu obsługi, aż na wyświetlaczu pojawi się 

żądany poziom wspomagania. Aby zmniejszyć poziom 

wspomagania, naciśnij przycisk – (11). 

 

Żądana moc silnika pojawia się na wyświetlaczu h. 

Maksymalna moc silnika zależy od wybranego poziomu 

wspomagania. 

Wyjęcie komputera pokładowego z uchwytu (5) powoduje 

zapisanie ostatnio wyświetlanego poziomu wspomagania 

akumulatora. 

 

Włączanie/wyłączanie wspomagania przy 
pchaniu 
 

Wspomaganie pchania pomaga w pchaniu roweru 

elektrycznego. Prędkość w tej funkcji zależy od wybranego 

biegu i może osiągnąć maksymalnie 6 km/h. Im niższy 

wybrany bieg, tym mniejsza prędkość funkcji wspomagania 

pchania (przy pełnej mocy). 

 

Z funkcji wspomagania pchania można korzystać wyłącznie 

podczas pchania roweru elektrycznego. Istnieje ryzyko 

odniesienia obrażeń, jeśli koła roweru elektrycznego nie 

mają kontaktu z podłożem podczas korzystania ze 

wspomagania podczas pchania. 

Aby aktywować wspomaganie pchania, naciśnij krótko 

przycisk WALK na komputerze pokładowym. Po aktywacji 

naciśnij przycisk + w ciągu 3 s i trzymaj wciśnięty. Napęd 

eBike jest włączony. 

Uwaga: Wspomagania przy pchaniu nie można aktywować 

na poziomie wspomagania WYŁ. 

 

Wspomaganie pchania wyłącza się, gdy wystąpi jedna z 

poniższych sytuacji: 

 

– puszczasz przycisk +; 

 

– Koła roweru elektrycznego są zablokowane (np. przez 

naciśnięcie hamulców lub uderzenie w przeszkodę); 

– Prędkość przekracza 6 km/h. 

 

Funkcja wspomagania pchania podlega lokalnym 

przepisom; sposób działania może zatem różnić się od 

powyższego opisu, a nawet funkcja może być całkowicie 

wyłączona. 

 

Włączanie/wyłączanie świateł rowerowych 
 

W modelu, w którym oświetlenie jest zasilane przez system 

eBike, przednie i tylne światła można jednocześnie włączać i 
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wyłączać za pomocą komputera pokładowego za pomocą 

przycisku świateł rowerowych (3). 

 

Gdy oświetlenie jest włączone, na pasku stanu na 

wyświetlaczu pojawia się wskaźnik oświetlenia c (patrz 

„Strona startowa”, strona Polski – 6) . 

 

Włączanie i wyłączanie świateł rowerowych nie ma wpływu 

na podświetlenie wyświetlacza. 

 

Tworzenie identyfikatora użytkownika 
 

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji systemu 

operacyjnego, musisz również zarejestrować się online. 

Dzięki identyfikatorowi użytkownika możesz między innymi 

analizować dane dotyczące jazdy i trasy. 

 

Identyfikator użytkownika można skonfigurować za pomocą 

aplikacji na smartfony Bosch eBike Connect lub po prostu 

na stronie www.eBike-Connect.com. Wprowadź dane 

wymagane do rejestracji. Aplikację na smartfon Bosch eBike 

Connect można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store (dla 

iPhone'ów Apple) lub ze sklepu Google Play (dla urządzeń z 

systemem Android). 

 

Łączenie z komputerem pokładowym za pomocą aplikacji 

Bosch eBike Connect 

Wykonaj poniższe czynności, aby nawiązać połączenie ze 

smartfonem: 

 

– Załaduj aplikację. 

 

– Wybierz zakładkę <Mój eBike>. 

 

– Wybierz <Dodaj nowe urządzenie eBike>. 

 

– Dodaj Kiox. 

 

Aplikacja wyświetli wówczas polecenie naciśnięcia i 

przytrzymania przez pięć sekund przycisku oświetlenia 

roweru (3) na komputerze pokładowym. 

 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3) przez co najmniej pięć 

sekund. Komputer pokładowy automatycznie aktywuje 

połączenie Bluetooth® Low Energy i przełącza się w tryb 

parowania. 

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po zakończeniu 

parowania dane użytkownika są synchronizowane. 

 

Uwaga: Połączenie Bluetooth® nie musi być aktywowane 

ręcznie. 

 

Śledzenie aktywności 
 

Aby rejestrować aktywność, musisz być zarejestrowany i 

zalogowany w portalu eBike Connect oraz w aplikacji eBike 

Connect. 

 

Aby rejestrować działania, musisz wyrazić zgodę na 

przechowywanie danych o Twojej lokalizacji w portalu lub 

aplikacji. Bez tego Twoje działania nie będą pokazywane w 

portalu ani w aplikacji. Twoja pozycja jest rejestrowana tylko 

wtedy, gdy komputer pokładowy jest połączony z aplikacją 

eBike Connect. 

Po zakończeniu synchronizacji działania będą wyświetlane 

w aplikacji i portalu. 

 

eShift (opcjonalnie) 
 

eShift to integracja elektronicznych systemów zmiany 

biegów z systemem eBike. Podzespoły eShift są 

elektrycznie połączone przez producenta z jednostką 

napędową. Oddzielna instrukcja obsługi opisuje sposób 

obsługi elektronicznych systemów zmiany biegów. 

 

Zawieszenie elektroniczne (opcjonalnie) 
 

eSuspension to integracja elektronicznych elementów 

amortyzacji i zawieszenia z systemem eBike. Możesz użyć 

Szybkiego menu, aby wybrać wstępnie zdefiniowane 

ustawienia dla systemu eSuspension. 

 

Szczegółowe informacje na temat tych ustawień można 

znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta 

eSuspension. System eSuspension jest dostępny tylko w 

połączeniu z komputerem pokładowym Kiox i może być 

używany wyłącznie z jednostkami napędowymi BDU450 CX, 

BDU480 CX i BDU490P. 

 

ABS – układ przeciwblokujący (opcja) 

 

Jeśli koło jest wyposażone w Bosch eBike ABS bez 

zewnętrznych lampek kontrolnych, lampki kontrolne będą 

wyświetlane na wyświetlaczu po uruchomieniu systemu oraz 

w przypadku usterki. Szczegółowe informacje na temat ABS 

i sposobu jego działania znajdują się w instrukcji obsługi 

ABS. 

 

Blokada (funkcja premium) 
 

Możesz kupić tę funkcję w <Sklepie> w aplikacji eBike 

Connect. Po włączeniu funkcji blokady wspomaganie 

jednostki napędowej eBike jest wyłączone. Dopiero wtedy 

można go aktywować za pomocą komputera pokładowego 

powiązanego z eBike. Szczegółowe instrukcje obsługi 

można znaleźć w Internecie pod adresem 

www.Bosch‑eBike.com/Kiox‑manual. 

 

Aktualizacje oprogramowania 
 

Aktualizacje oprogramowania są przesyłane do komputera 

pokładowego w tle aplikacji natychmiast po połączeniu z 

aplikacją. Po zakończeniu aktualizacji zostanie on 

wyświetlony przy kolejnych trzech ponownym uruchomieniu 

komputera pokładowego. Alternatywnie możesz sprawdzić 

w <Ustawieniach Sys>, czy aktualizacja jest dostępna. 

 

Zasilanie urządzeń zewnętrznych przez 
port USB 
 

Port USB może służyć do obsługi lub ładowania większości 

urządzeń zasilanych przez USB (np. różnych telefonów 

komórkowych). 

Ładowanie wymaga zamontowania komputera pokładowego 

i włożenia do roweru elektrycznego wystarczająco 

naładowanego akumulatora. Otwórz pokrywę ochronną (17) 

portu USB w komputerze pokładowym. Użyj kabla 

ładującego USB Micro-A – Micro-B (dostępny u dealera 
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Bosch eBike), aby połączyć port USB urządzenia 

zewnętrznego z portem USB (6) komputera pokładowego. 

 

Po odłączeniu obciążenia elektrycznego port USB należy 

ostrożnie ponownie zamknąć pokrywą ochronną (17). 

 

Połączenia USB nie są wodoodporne. Podczas jazdy na 

rowerze w deszczu nie podłączaj żadnych urządzeń 

zewnętrznych i upewnij się, że port USB jest całkowicie 

zamknięty pokrywą ochronną (17). 

 

Ważne: Jeśli podłączone są obciążenia elektryczne, może 

to mieć wpływ na zasięg eBike.

Wyświetlacze i ustawienia komputera 

pokładowego 

 

Uwaga: Wszystkie zrzuty ekranu przedstawiające 

wyświetlacz i tekst na kolejnych stronach pochodzą z 

zatwierdzonej wersji oprogramowania. Wyświetlacz i/lub 

tekst mogą się nieznacznie zmienić po aktualizacji 

oprogramowania. 

 

Działanie 
 

Możesz użyć przycisków < (10) i > (8), aby przełączać się 

między różnymi stronami informacyjnymi dotyczącymi 

wartości jazdy (nawet podczas jazdy). W ten sposób 

możesz trzymać obie ręce na kierownicy podczas jazdy na 

rowerze. 

 

Możesz użyć przycisków + (12) i – (11), aby zwiększyć lub 

zmniejszyć poziom wspomagania. Jeśli znajdujesz się na 

liście (np. menu <Ustawienia>), możesz użyć tych 

przycisków do przewijania listy w górę lub w dół. 

 

<Ustawienia>, do których można uzyskać dostęp za 

pośrednictwem strony statusu, nie można zmienić podczas 

jazdy. 

 

Możesz użyć przycisku wyboru (9), aby wykonać 

następujące funkcje: 

 

– Możesz uzyskać dostęp do szybkiego menu podczas 

jazdy. 

 

– Dostęp do menu ustawień można uzyskać ze strony stanu 

podczas postoju. 

– Można potwierdzać wartości i potwierdzać wskazówki 

informacyjne. 

– Możesz wyjść z dialogu. 

 

Jeśli komputer pokładowy zostanie wyjęty z uchwytu i nie 

wyłączony, będzie wyświetlał w pętli informacje dotyczące 

ostatniej podróży oraz informacje o stanie. 

 

Jeżeli po wyjęciu komputera pokładowego z uchwytu nie 

zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyłączy się on po 

minucie. 

Kolejność stron 

 

Zakładając, że w uchwycie zamontowany jest komputer 

pokładowy, można wyświetlać jeden po drugim następujące 

ekrany: 

 

1. Strona startowa 

2. Czas i zasięg 

3. Odległość i czas podróży 

4. Moc i kadencja 

5. Średnia i maksymalna prędkość 

6. Odległość, zasięg, moc i tętno 

7. Tętno 

8. Spalone kalorie i całkowity dystans 

9. Strona statusu 
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Strona startowa 
 

Po włożeniu komputera pokładowego do uchwytu, gdy jest 

włączony, wyświetli się strona startowa. 

 

 
 

A Wskaźnik czasu/prędkości 

b Wskaźnik poziomu pomocy 

c Wskaźnik oświetlenia 

d Wskaźnik naładowania akumulatora eBike 

e Wskaźnik jednostki prędkości A) 

f Prędkość 

g Pasek nawigacyjny 

h Moc silnika 

Twój występ 

j Średnia prędkość 

k Ocena wydajności 

 

Można zmienić na stronie stanu <Ustawienia>. 

 

Wskaźniki a i d tworzą pasek stanu i są wyświetlane na 

każdej stronie. Jeśli prędkość jest już wyświetlana na 

ekranie, wskaźnik zmieni się na aktualny czas w godzinach i 

minutach. Pasek stanu wyświetla: 

– Prędkość/czas: aktualna prędkość w km/h lub mph lub 

aktualna godzina 

– Poziom pomocy: wskazuje aktualny poziom pomocy za 

pomocą kodu koloru 

 

– Światło: symbol wskazujący, czy światło jest włączone 

 

– Stan naładowania akumulatora eBike: wskazuje aktualny 

stan naładowania w procentach 

 

Ocena wydajności k przedstawia graficznie aktualną 

prędkość (biały pasek) w porównaniu do średniej prędkości 

j. Grafika pokazuje, czy aktualna prędkość jest większa czy 

mniejsza od średniej (po lewej stronie czarnej linii = wartość 

niższa niż średnia; po prawej stronie czarnej linii = wartość 

wyższa niż średnia). 

Pasek nawigacyjny g wskazuje, na której stronie się 

znajdujesz. Twoja bieżąca strona jest podświetlona. Możesz 

użyć (10) < i 

> przyciski, aby przejść do różnych stron. 

 

Z początkowej strony startowej można przejść do strony 

statusu za pomocą przycisku < (10).
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Ekran stanu 
 

Oprócz paska stanu strona 

stanu pokazuje również 

aktualną godzinę i stan 

naładowania wszystkich 

baterii Twojego roweru 

eBike, a także stan 

naładowania baterii 

smartfona, jeśli smartfon jest 

połączony przez Bluetooth®. 

 

 

  
 
Może również wyświetlać symbole wskazujące aktywną 

funkcję Bluetooth® lub urządzenie połączone przez 

Bluetooth® (np. pulsometr). Wyświetlona zostanie również 

data ostatniej synchronizacji między smartfonem a Kiox. 

 

Dostęp do opcji <Ustawienia> można uzyskać w dolnej 

części. 

<Ustawienia> 

 

Dostęp do menu ustawień można uzyskać za 

pośrednictwem strony stanu. Nie można uzyskać dostępu 

ani zmienić <Ustawienia> podczas jazdy. Możesz użyć 

przycisków – (11) i + (12), aby wybrać żądane ustawienie. 

Za pomocą przycisku wyboru (9) możesz otworzyć 

ustawienia, a także dodatkowe podmenu. Możesz użyć 

przycisku < (10), aby wrócić do poprzedniego menu z 

dowolnego menu ustawień. 

Na pierwszym poziomie nawigacji można znaleźć 

następujące sekcje nadrzędne: 

 

– <Rejestracja> – Informacja o rejestracji: Ta pozycja menu 

jest wyświetlana tylko wtedy, gdy nie zarejestrowałeś się 

jeszcze w eBike Connect. 

 

– <Mój eBike> – Ustawienia Twojego eBike 

 

Możesz zresetować liczniki (takie jak liczba przejechanych 

kilometrów tego dnia lub wartości średnie) do zera 

automatycznie lub ręcznie, a także możesz zresetować 

zakres. Ustawioną przez producenta wartość obwodu koła 

można zmienić o ±5 %. Jeśli Twój eBike posiada funkcję 

eShift, tutaj możesz również skonfigurować swój system 

eShift. Producent lub sprzedawca rowerów może ustalić 

datę serwisowania na podstawie przebytej odległości i/lub 

okresu. Termin wykonania usługi wyświetlany jest w 

<Następny serwis: [DD. pon. RRRR] lub w [xxxxx] [km]>. 

Strona komponentu roweru wyświetla numer seryjny oraz 

wersje sprzętu i oprogramowania dla każdego komponentu, 

a także inne kluczowe dane, które są istotne dla 

komponentów. 

 

– <Mój profil> – Aktywne dane użytkownika 

 

– <Bluetooth> – Włączanie lub wyłączanie funkcji 

Bluetooth®: 

 

Wyświetlane są podłączone urządzenia. 

 

– <Ustawienia Sys> – Lista opcji ustawień komputera 

pokładowego 

 

Możesz wyświetlić prędkość i odległość w kilometrach lub 

milach, wyświetlić zegar w formacie 12- lub 24-godzinnym, 

ustawić godzinę, datę i strefę czasową oraz wybrać 

preferowany język. Możesz zresetować Kiox do ustawień 

fabrycznych, uruchomić aktualizację oprogramowania (jeśli 

jest dostępna) i wybrać czarny lub biały projekt. 

 

– <Informacje> – Informacje o urządzeniu Kiox Informacje 

na temat często zadawanych pytań (najczęściej zadawane 

pytania), certyfikaty, informacje kontaktowe, informacje o 

licencjach 

 

Szczegółowy opis każdego parametru można znaleźć w 

instrukcji obsługi online na stronie www.Bosch-

eBike.com/Kiox-manual 

 

Szybkie menu 
 

Wybrane ustawienia są wyświetlane w Szybkim menu. Te 

ustawienia można zmieniać nawet podczas jazdy. 

 

Dostęp do szybkiego menu można uzyskać za pomocą 

przycisku wyboru (9). Nie można uzyskać do niego dostępu 

z ekranu Stan. 

 

Następujące ustawienia można zmienić za pomocą 

szybkiego menu: 

 

– <Zresetować dane podróży?> 

 

Wszystkie dotychczasowe dane dotyczące podróży są 

wyzerowane. 

 

– <eShift> 

 

Tutaj możesz ustawić kadencję. 

 

– <eZawieszenie> 

 

Tutaj możesz ustawić zdefiniowany przez producenta tryb 

amortyzacji lub zawieszenia. 

 

 

http://www.bosch-ebike.com/Kiox-manual
http://www.bosch-ebike.com/Kiox-manual
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Wyświetlanie kodu błędu 
 
Komponenty systemu eBike są stale i automatycznie 

monitorowane. W przypadku wykrycia błędu na komputerze 

pokładowym wyświetlany jest odpowiedni kod błędu. 

Dysk może zostać automatycznie wyłączony, w zależności 

od rodzaju błędu. Jeśli jednak chcesz kontynuować jazdę na 

rowerze, zawsze będziesz mógł to zrobić bez pomocy 

napędu. Przed podjęciem jakichkolwiek innych podróży 

należy sprawdzić eBike.(patrz str 21-23) 

 

Wszelkie naprawy zlecaj wyłącznie autoryzowanemu 

sprzedawcy rowerów 



Konserwacja i serwis 
 

Konserwacja i czyszczenie 
 

Nie czyścić żadnych elementów wodą pod ciśnieniem. 

 

Utrzymuj ekran komputera pokładowego w czystości. Brud 

może spowodować wadliwe wykrywanie jasności. 

 

Komputer pokładowy należy czyścić miękką szmatką 

zwilżoną tylko wodą. Nie używaj żadnych środków 

czyszczących. 

 

Co najmniej raz w roku zleć przegląd systemu eBike przez 

rzeczoznawcę (m.in. części mechaniczne, aktualność 

oprogramowania systemowego). 

 

Ponadto sprzedawca rowerów może ustalić datę wykonania 

usługi na podstawie przebytej odległości i/lub okresu. W 

takim przypadku komputer pokładowy po każdym włączeniu 

wyświetla komunikat informujący o terminie terminu 

przeglądu. 

 

Zleć serwis i naprawę swojego eBike przez autoryzowanego 

sprzedawcę rowerów. 

 

Wszelkie naprawy zlecaj wyłącznie autoryzowanemu 

sprzedawcy rowerów. 

 

Obsługa posprzedażna i doradztwo w zakresie użytkowania 

produktów 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące systemu eBike i 

jego komponentów, skontaktuj się z autoryzowanym 

sprzedawcą rowerów. 

 

Dane kontaktowe autoryzowanych dealerów rowerów 

można znaleźć na stronie www.bosch-ebike.com. 

 

Transport 
 

Jeśli przewozisz swój eBike przymocowany na zewnątrz 

samochodu, np. na stojaku rowerowym wyjmij komputer 

pokładowy i akumulator eBike, aby uniknąć ich 

uszkodzenia. 

 
Sprzedaż 
 

Jednostka napędowa, komputer pokładowy 
wraz z jednostkę sterującą, baterię, czujnik 
prędkości, akcesoria i opakowanie należy 
utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. 

Nie wyrzucaj rowerów elektrycznych i ich części wraz z 
odpadami    
   

Zgodnie z odpowiednio dyrektywą 2012/19/UE i 
dyrektywą 2006/66/WE urządzenia 
elektroniczne, które nie nadają się już do użytku 
i uszkodzone/zużyte baterie, muszą być 
zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska. 
 

Zwróć części Bosch eBike, które nie nadają się już do 
użytku, do autoryzowanego sprzedawcy rowerów. 

 
Może ulec zmianie bez powiadomienia.    
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pl Instrukcja Obsługi  
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Instrukcje bezpieczeństwa 
   
 
 
 
 
 
Przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące 

bezpieczeństwa i ogólne. Nieprzestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i ogólnych instrukcji może 

spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne 

obrażenia. 

 

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące 

bezpieczeństwa na przyszłość. 

 
Termin bateria jest używany w niniejszej instrukcji w 

odniesieniu do wszystkich oryginalnych  

akumulatorów Bosch  

 

Nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu 

lub wilgoci. Jeśli woda dostanie się do ładowarki, istnieje 

ryzyko porażenia prądem. 

   
Ładuj tylko akumulatory litowo-jonowe Bosch zatwierdzone 

do użytku w rowerach elektrycznych. Napięcie akumulatora 

musi odpowiadać napięciu ładowania akumulatora 

ładowarki. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo 

pożaru i wybuchu. 

Utrzymuj ładowarkę w czystości. Brud stwarza ryzyko 

porażenia prądem. 

Zawsze sprawdzaj ładowarkę, kabel i wtyczkę przed 

użyciem. Przestań używać ładowarki, jeśli odkryjesz 

jakiekolwiek uszkodzenia. Nie otwieraj ładowarki. 

Uszkodzone ładowarki, kable i wtyczki zwiększają ryzyko 

porażenia prądem. 

 

Nie używaj ładowarki na łatwo zapalnej powierzchni (np. 

papier, tekstylia itp.) lub w środowisku łatwopalnym. Istnieje 

ryzyko pożaru z powodu nagrzewania się ładowarki 

podczas pracy. 

 

Uważaj, jeśli dotkniesz ładowarki podczas ładowania. Nosić 

rękawice ochronne. Ładowarka może się bardzo 

nagrzewać, zwłaszcza gdy temperatura otoczenia jest 

wysoka. 

 

Bateria może wydzielać opary, jeśli zostanie uszkodzona 

lub niewłaściwie używana. Upewnij się, że obszar jest 

dobrze wentylowany i zasięgnij porady lekarza, jeśli 

wystąpią jakiekolwiek niepożądane skutki. Opary mogą 

drażnić drogi oddechowe. 

 

Nie umieszczaj ładowarki ani akumulatora w pobliżu 

materiałów łatwopalnych. Upewnij się, że bateria jest 

całkowicie sucha i umieszczona na ognioodpornej 

powierzchni przed ładowaniem. Istnieje ryzyko pożaru z 

powodu ciepła wytwarzanego podczas ładowania. 

 

Akumulator eBike nie może być pozostawiony bez nadzoru 

podczas ładowania. 

 

Nadzoruj dzieci podczas użytkowania, czyszczenia i 

konserwacji. Zapewni to, że dzieci nie będą bawić się 

ładowarką. 

 

Dzieci lub osoby, które ze względu na ograniczenia 

fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak 

doświadczenia lub wiedzy nie są w stanie bezpiecznie 

obsługiwać ładowarki, mogą używać tej ładowarki wyłącznie 

pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę 

odpowiedzialną. W przeciwnym razie istnieje 

niebezpieczeństwo błędów w obsłudze i obrażeń. 
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Przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń i wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa zawartych we wszystkich 

instrukcjach obsługi systemu eBike oraz w instrukcji obsługi 

Twojego eBike. 

 

Na spodzie ładowarki naklejona jest naklejka w języku 

angielskim (oznaczona (4) na schemacie na stronie z 

grafiką). To mówi: Używaj TYLKO z bateriami litowo-

jonowymi BOSCH. 

 

Opis i specyfikacje 

produktu 
 

Oprócz funkcji przedstawionych tutaj, w dowolnym 

momencie mogą zostać wprowadzone zmiany w 

oprogramowaniu związane z rozwiązywaniem problemów i 

ulepszeniami funkcjonalnymi. 

 

Cechy produktu 
 

Przedstawiona numeracja elementów odnosi się do ilustracji 

na stronach graficznych na początku instrukcji. 

 

Poszczególne ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mogą 

nieznacznie różnić się od rzeczywistych warunków w 

zależności od wyposażenia Twojego eBike. 

 
(1) Ładowarka 

(2) Gniazdo urządzenia 

(3) Złącze urządzenia 

(4) Instrukcje bezpieczeństwa ładowarki 

(5) Złącze ładowania 

(6) Gniazdo do złącza ładowania 

(7) Pokrywa gniazda ładowania 

(8) Akumulator montowany w stojaku 

(9) Wskaźnik działania/stanu naładowania 

(10) Przycisk włączania/wyłączania baterii 

(11) Standardowa bateria 
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Dane Techniczne 
 
Ładowarka  Standard Charger Compact Charger Fast Charger 

  (36–4/230) (36–2/100-230) (36–6/230) 

Kod produktu  BCS220 BCS230 BCS250 

Napięcie znamionowe V ~ 207...264 90...264 207...264 

Częstotliwość Hz 47...63 47...63 47...63 

Napięcie ładowania 
akumulatora V = 36 36 36 

Prąd ładowania (maks.) A 4 2 6 A) 

Czas ładowania     

– PowerPack 300, approx. hrs 2,5 5 2 

– PowerPack 400, approx. hrs 3,5 6,5 2,5 

– PowerPack 500, approx. hrs 4,5 7,5 3 

Temperatura robocza °C 0 ...+40 0 ...+40 0 ...+40 

Temperatura 
przechowywania °C –10 ...+50 –10 ...+50 –10 ...+50 

Waga, ok. kg 0,8 0,6 1,0 

Stopień ochrony  IP 40 IP 40 IP 40  
 Prąd ładowania jest ograniczony do 4A dla PowerPack 

300 i dla akumulatorów Classic + Line. 

 Specyfikacje dotyczą napięcia znamionowego [U] 230 V. 

Specyfikacje te mogą się różnić przy różnych napięciach i 

modelach specyficznych dla danego kraju. 

 
Uruchomienie 
 

 Podłączanie ładowarki do sieci (patrz rysunek A) 

  

 Zwróć uwagę na napięcie sieciowe. Napięcie źródła 

zasilania musi odpowiadać napięciu podanemu na 

tabliczce znamionowej ładowarki. Ładowarki oznaczone 

230 V mogą być również zasilane napięciem 220 V. 

  

 Podłącz złącze urządzenia (3) kabla zasilającego do 

gniazda urządzenia (2) na ładowarce. 

  

 Podłącz kabel zasilający (w zależności od kraju) do sieci. 

  

 Ładowanie wyjętego akumulatora (patrz rysunek B) 

  

 Wyłącz akumulator i wyjmij go z uchwytu na rowerze 

elektrycznym. Należy przy tym przeczytać i przestrzegać 

instrukcji obsługi akumulatora. 

  

 Upewnij się, że bateria jest umieszczona tylko na 

czystych powierzchniach. Unikaj zabrudzenia, np. piasek 

lub ziemia, zwłaszcza w gnieździe ładowania i stykach. 

 Podłącz złącze ładowania (5) prostownika do gniazda (6) 

na akumulatorze. 

  

 Ładowanie akumulatora na rowerze (patrz rysunki C i D) 

  

 Wyłącz baterię. Wyczyść osłonę gniazda ładowania (7). 

Unikaj zabrudzenia, np. piasek lub ziemia, zwłaszcza w 

gnieździe ładowania i stykach. Podnieś pokrywę gniazda 

ładowania (7) i podłącz wtyk ładowania (5) do gniazda 

ładowania (6). 

  

 Akumulator należy ładować wyłącznie zgodnie ze 

wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa. Jeśli nie jest to 

możliwe, wyjmij baterię z uchwytu i naładuj ją w bardziej 

odpowiednim miejscu. 

   

  

 Należy przy tym przeczytać i przestrzegać instrukcji 

obsługi akumulatora. 

  

Proces ładowania dwóch akumulatorów 
  

 Jeśli w rowerze elektrycznym zamontowane są dwa 

akumulatory, oba akumulatory można ładować za pomocą 

nieosłoniętego złącza. Na początek oba akumulatory są 

ładowane jeden po drugim, aż osiągną około. 80–90% 

pojemności, a następnie oba są ładowane w tym samym 

czasie aż do pełnego naładowania (dioda LED miga na 

obu akumulatorach). 

 

 Podczas pracy roweru moc pobierana jest z obu 

akumulatorów naprzemiennie. 

 Jeśli wyjmiesz baterie z uchwytów, możesz ładować 

każdy z nich z osobna. 

 

 

 

 

Proces ładowania 
  

 Proces ładowania rozpoczyna się w momencie 

podłączenia ładowarki do akumulatora lub gniazda 

ładowania na rowerze oraz do sieci. 
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 Uwaga: Proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy 

temperatura akumulatora eBike mieści się w dozwolonym 

zakresie temperatur ładowania. 

 Uwaga: Jednostka napędowa jest dezaktywowana 

podczas procesu ładowania. 

  

 Akumulator można ładować z komputerem pokładowym 

lub bez niego. Podczas ładowania bez komputera 

pokładowego postęp ładowania można obserwować za 

pomocą wskaźnika naładowania akumulatora. 

  

 Po podłączeniu komputera pokładowego na wyświetlaczu 

pojawia się powiadomienie o ładowaniu. 

 

Stan naładowania jest wyświetlany przez wskaźnik 

naładowania akumulatora (9) na akumulatorze oraz paski na 

komputerze pokładowym. 

 

Diody LED na wskaźniku ładowania akumulatora (9) będą 

migać podczas procesu ładowania. Każda świecąca się 

dioda LED reprezentuje około 20% pojemności ładowania. 

Migająca dioda LED wskazuje kolejne 20% bieżącego 

ładowania. 

 

Gdy akumulator eBike jest w pełni naładowany, diody LED 

natychmiast gasną, a komputer pokładowy jest wyłączany. 

Proces ładowania zostaje zakończony. Stan naładowania 

można wyświetlić przez trzy sekundy, naciskając przycisk 

włączania/wyłączania na akumulatorze roweru 

elektrycznego. 

 

Odłącz ładowarkę od sieci i akumulator od ładowarki. 

Gdy akumulator jest odłączony od ładowarki, akumulator jest 

automatycznie wyłączany. 

 

Uwaga: Jeśli naładowałeś akumulator na rowerze, po 

naładowaniu ostrożnie zamknij gniazdo ładowania (6) 

pokrywą (7), aby nie dostał się do środka brud ani woda. 

 

Jeżeli po naładowaniu ładowarka nie zostanie odłączona od 

akumulatora, po kilku godzinach ładowarka włączy się 

ponownie, sprawdzi stan naładowania akumulatora i w razie 

potrzeby rozpocznie proces ładowania od nowa. 
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Błędy- przyczyny i możliwe rozwiązania 
   
Problem Możliwe rozwiązanie 

 

Na akumulatorze migają 

dwie diody LED. 

 Skontaktuj się z 

 

autoryzowanym dealerem  

rowerów. 

Uszkodzony akumulator  

 
Na akumulatorze migają 
trzy diody LED. 

 

Odłącz akumulator od  

ładowarki, aż zostanie 

 osiągnięty zakres 
Bateria za ciepła lub za 
zimna temperatur ładowania.     

Nie migają diody co 
najmniej jedna dioda LED 
pozostanie zapalona na 
stałe w zależności od: 
 
Ładowarka nie działa 
stan naładowania 
akumulatora eBike). 
 
Skontaktuj się z 
autoryzowanym dealerem 
rowerów.      

Ładowanie niemożliwe (brak wskaźnika na 
akumulatorze)  
Złącze nie jest  Sprawdź wszystkie  
prawidłowo podłączone połączenia. 

Zabrudzone styki baterii Ostrożnie oczyść styki  
 baterii. 

 
 

  
  

Problem Możliwe rozwiązanie 
Uszkodzone gniazdko, 
kabel lub ładowarka 

Sprawdź napięcie 
sieciowe, oddaj ładowarkę 
do sprawdzenia w salonie 
rowerowym. 

  

  

Uszkodzony akumulator 

Skontaktuj się z 
autoryzowanym dealerem 
rowerów. 

  
 
  

Konserwacja i serwis 
 
Konserwacja i czyszczenie 
  

 Jeśli ładowarka ulegnie awarii, skontaktuj się z 

autoryzowanym sprzedawcą rowerów. 

  

 Obsługa posprzedażna i doradztwo w zakresie 

użytkowania produktów 

  

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ładowarki, 

skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą rowerów. 

 Dane kontaktowe autoryzowanych dealerów rowerów 

można znaleźć na stronie www.bosch-ebike.com 

  

Sprzedaż 
  

 Ładowarki, akcesoria i opakowania należy poddać 

recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. 

 Nie wyrzucaj ładowarek wraz z odpadami domowymi. 
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Instrukcje bezpieczeństwa 
 
 
 
  
 Przeczytaj wszystkie informacje i instrukcje 

dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i 

nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować 

porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. 

  

 Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje 

dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w 

przyszłości. 

  

 Termin bateria jest używany w niniejszej instrukcji w 

odniesieniu do wszystkich oryginalnych akumulatorów 

Bosch eBike. 

  

 Nie próbuj zmieniać – a zwłaszcza zwiększać – mocy 

jednostki lub maksymalnej obsługiwanej przez niej 

prędkości. Może to narazić siebie i innych na ryzyko, a 

także naruszyć przepisy ustawowe. 

  

 Nie otwieraj samodzielnie jednostki napędowej. 

Jednostka napędowa może być naprawiana wyłącznie 

przez wykwalifikowany personel przy użyciu wyłącznie 

oryginalnych części zamiennych. Zapewni to 

utrzymanie bezpieczeństwa jednostki napędowej. 

Nieupoważnione otwarcie jednostki napędowej 

spowoduje unieważnienie roszczeń gwarancyjnych. 

 Wszystkie komponenty zamontowane w jednostce 

napędowej i wszystkie inne komponenty napędu eBike 

(np. tarcza, gniazdo tarczy, pedały) mogą być 

wymieniane tylko na identyczne komponenty lub 

komponenty, które zostały specjalnie zatwierdzone 

przez producenta dla Twojego eBike. Zabezpieczy to 

jednostkę napędową przed przeciążeniem i 

uszkodzeniem. 

  

 Wyjmij baterię z eBike przed rozpoczęciem prac (np. 

przegląd, naprawa, montaż, konserwacja, praca przy 

łańcuchu itp.) na eBike, transportem samochodem lub 

samolotem lub przechowywaniem. Niezamierzone 

uruchomienie systemu eBike stwarza ryzyko obrażeń. 

  

 System eBike można aktywować, popychając eBike do 

tyłu lub obracając pedały do tyłu. 

 Z funkcji wspomagania pchania można korzystać 

wyłącznie podczas pchania roweru elektrycznego. 

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, jeśli koła roweru 

elektrycznego nie mają kontaktu z podłożem podczas 

korzystania ze wspomagania podczas pchania. 

  

 Gdy wspomaganie pchania jest włączone, pedały 

mogą się obracać w tym samym czasie. Gdy funkcja 

wspomagania pchania jest włączona, upewnij się, że 

między nogami a pedałami obrotowymi jest 

wystarczająco dużo miejsca, aby uniknąć ryzyka 

obrażeń. 

  

 Po jeździe nie wolno dopuścić do kontaktu 

nieosłoniętych rąk lub nóg z obudową jednostki 

napędowej. W ekstremalnych warunkach, takich jak 

stale wysoki moment obrotowy przy niskich 

prędkościach jazdy lub podczas jazdy pod górę lub 

przewożenia ładunków, obudowa może osiągnąć 

bardzo wysoką temperaturę. 

 Na temperaturę, jaką może osiągnąć obudowa 

jednostki napędowej, mają wpływ następujące czynniki: 

 - Temperatura otoczenia 

  

 – Profil jazdy (trasa/nachylenie) 

  

 – Czas jazdy 

  

 – Tryby asysty 

  

 – Zachowanie użytkownika (osobisty wysiłek) 

  

 – Waga całkowita (kierowca, eBike, bagaż) 

  

 – Osłona silnika na jednostce  

 
 – Właściwości rozpraszania ciepła przez ramę roweru 

  

 – Rodzaj jednostki napędowej i rodzaj zmiany biegów 

  

 Używaj wyłącznie oryginalnych akumulatorów Bosch 

zatwierdzonych przez producenta dla Twojego roweru 

elektrycznego. Używanie innych baterii może 

prowadzić do obrażeń i stwarzać zagrożenie pożarowe. 

Firma Bosch nie ponosi odpowiedzialności ani 

roszczeń gwarancyjnych w przypadku użycia innych 

akumulatorów. 

  

 Nie dokonuj żadnych modyfikacji systemu eBike ani nie 

montuj żadnych innych produktów, które mogą 

zwiększyć wydajność systemu eBike. Takie 

postępowanie zasadniczo skróci żywotność systemu i 

spowoduje ryzyko uszkodzenia jednostki napędowej i 

roweru. Ryzykujesz również utratę gwarancji i roszczeń 

gwarancyjnych na zakupiony rower. Niewłaściwe 

obchodzenie się z systemem zagraża również 

bezpieczeństwu swojemu i innych użytkowników dróg, 

tym samym narażając się na wysokie koszty 

odpowiedzialności osobistej, a nawet ściganie karne w 

przypadku wypadków, które można przypisać 

manipulacji rowerem . 
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Na odcinkach napędu mogą wystąpić 

temperatury >60 °C w ekstremalnych 

warunkach, np. podczas przewożenia 

stale wysokich ładunków przy niskiej 

prędkości podczas jazdy pod górę lub 

transportu ładunków. 

 

Przestrzegaj wszystkich przepisów krajowych, 

które określają dozwolone użytkowanie rowerów 

elektrycznych.  

 Przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń i wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa zawartych we wszystkich 

instrukcjach obsługi systemu eBike oraz w instrukcji 

obsługi Twojego eBike. 

  

 Informacja o prywatności 

  

 Po podłączeniu eBike do Bosch DiagnosticTool dane 

dotyczące jednostki napędowej eBike (np. zużycie 

energii, temperatura itp.) są przesyłane do Bosch eBike 

Systems (Robert Bosch GmbH) w celu ulepszenia 

produktu. Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć na stronie internetowej Bosch eBike pod 

adresem www.bosch-ebike.com. 

 

Opis i specyfikacje produktu 
 
Przeznaczenie 
 
 Jednostka napędowa jest przeznaczona wyłącznie do 

prowadzenia Twojego eBike i nie może być używana 

do żadnych innych celów. 

  

Oprócz funkcji przedstawionych tutaj, w dowolnym 

momencie mogą zostać wprowadzone zmiany w 

oprogramowaniu związane z rozwiązywaniem problemów i 

ulepszeniami funkcjonalnymi. 

Cechy produktu 
 
 Poszczególne ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi 

mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych 

warunków w zależności od wyposażenia Twojego 

eBike. 

  

 Przedstawiona numeracja elementów odnosi się do 

ilustracji na stronach graficznych na początku instrukcji. 

 1. Jednostka napędowa 

 2. Czujnik prędkości 

 3. Magnes na szprychę czujnika prędkości

 

 

Dane Techniczne 
 

Jednostka napędowa  Active Line Active Line Plus Performance Line 

Kod produktu  BDU310 BDU350 BDU365 

Ciągła moc znamionowa W 250 250 250 

Moment obrotowy przy 
napędzie, max. Nm 40 50 65 

Napięcie znamionowe V= 36 36 36 

Temperatura robocza °C −5 to +40 −5 to +40 −5 to +40 

Temperatura 
przechowywania °C −10 to +50 −10 to +50 −10 to +50 

Stopień ochrony  IP 54 (dust- and IP 54 (dust- and IP 54 (dust- and 

  splash-proof) splash-proof) splash-proof) 

Waga, ok. kg 3 3.3 3.5  
System Bosch eBike wykorzystuje FreeRTOS (patrz http://www.freertos.org).   
Światła rowerowe

A) 

  
Napięcie około.

B) 
V= 12 

Maksymalna moc   

– Przednie światła W 17.4 

– Światło tylne W 0.6  
 Depends on legal regulations, not possible in all country-specific models via the eBike battery 
 
 When changing the bulbs, ensure that they are compatible with the Bosch eBike system (ask your bicycle dealer) and 

are suitable for the specified voltage. Bulbs must only be replaced with bulbs of the same voltage. 

Inserting a bulb incorrectly can cause it to blow. 
 
 
 
 



51 
 

 
Montaż 
 
Wkładanie i wyjmowanie baterii 
 
 W celu wkładania i wyjmowania baterii eBike do/z 

eBike należy przeczytać i przestrzegać instrukcji 

obsługi baterii. 

  

 Sprawdzenie czujnika prędkości (patrz rysunek A) 

  

 Czujnik prędkości (2) i jego magnes na szprychę (3) 

muszą być zamontowane w taki sposób, aby magnes 

na szprychę przesuwał się obok czujnika prędkości na 

odległość co najmniej 5 mm i maksymalnie 17 mm 

przy każdym obrocie koła. 

  

 Uwaga: Jeśli odległość między czujnikiem prędkości 

(2) a magnesem na szprychę (3) jest zbyt mała lub 

zbyt duża lub jeśli czujnik prędkości (2) nie jest 

prawidłowo podłączony, wyświetlacz 

prędkościomierza nie działa, a napęd eBike 

urządzenie będzie działać w trybie awaryjnym. 

 
 W takim przypadku należy poluzować śrubę magnesu 

na szprychę (3) i zamocować magnes na szprysze 

tak, aby przebiegał obok oznaczenia na czujniku 

prędkości w odpowiednim odstępie. Jeśli po 

wykonaniu tej czynności prędkość nadal nie jest 

wyświetlana na wyświetlaczu prędkościomierza, 

skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą rowerów. 

  

Uruchomienie 
 
Wymagania 
  

 System eBike można aktywować tylko wtedy, gdy 

spełnione są następujące wymagania: 

  

 – Włożony jest wystarczająco naładowany akumulator 

(patrz instrukcja obsługi akumulatora). 

 – Komputer pokładowy jest prawidłowo umieszczony 

w uchwycie (patrz instrukcja obsługi komputera 

pokładowego). 

 – Czujnik prędkości jest prawidłowo podłączony (patrz 

"Kontrola czujnika prędkości (patrz rysunek A)"). 

 Włączanie/wyłączanie systemu eBike 

  

 Dostępne są następujące opcje włączenia systemu 

eBike: 

  

 – Jeżeli komputer pokładowy jest już włączony w 

momencie wkładania go do uchwytu, system eBike 

zostanie aktywowany automatycznie. 

 – Po zamontowaniu komputera pokładowego i 

akumulatora eBike krótko nacisnąć wyłącznik na 

komputerze pokładowym. 

  

 – Z podłączonym komputerem pokładowym, wciśnij 

przycisk włączania/wyłączania na akumulatorze eBike 

(możliwe są rozwiązania specyficzne dla producenta 

roweru, gdy nie ma dostępu do przycisku 

włączania/wyłączania akumulatora; patrz instrukcja 

obsługi akumulatora) . 

  

 Napęd jest aktywowany, gdy tylko zaczniesz 

pedałować (z wyjątkiem korzystania z funkcji 

wspomagania przy pchaniu, Włączanie/wyłączanie 

wspomagania przy pchaniu). Moc silnika zależy od 

ustawień poziomu wspomagania na komputerze 

pokładowym. 

  

 Gdy tylko przestaniesz pedałować podczas normalnej 

pracy lub gdy osiągniesz prędkość 25 km/h, napęd eBike 

wyłącza wspomaganie. Napęd jest automatycznie 

reaktywowany, gdy tylko ponownie zaczniesz pedałować, 

a prędkość spadnie poniżej 25 km/h. 

  

 Dostępne są następujące opcje wyłączenia systemu 

eBike: 

  

 – Nacisnąć włącznik/wyłącznik komputera 

pokładowego. 

  

 – Wyłączyć akumulator eBike za pomocą przycisku 

włączania/wyłączania (rozwiązania specyficzne dla 

producenta roweru są możliwe, gdy nie ma dostępu do 

przycisku włączania/wyłączania akumulatora; patrz 

instrukcja obsługi producenta roweru). 

  

 – Wyjąć komputer pokładowy z uchwytu. 

  

 Jeśli eBike nie będzie poruszany przez ok. 1 godz. Po 

10 minutach bez naciśnięcia przycisku komputera 

pokładowego system eBike wyłącza się automatycznie, 

aby oszczędzać energię. 

  

 eShift (opcjonalnie) 

  

 eShift to integracja elektronicznych systemów zmiany 

biegów z systemem eBike. Podzespoły eShift są 

elektrycznie połączone przez producenta z jednostką 

napędową. Oddzielna instrukcja obsługi opisuje sposób 

obsługi elektronicznych systemów zmiany biegów. 

 
Ustawianie poziomu asysty 
  

 Możesz ustawić poziom, na którym napęd eBike 

wspomaga Cię podczas pedałowania na komputerze 

pokładowym. Poziom wspomagania można zmienić w 

dowolnym momencie, nawet podczas jazdy na rowerze. 

Uwaga: W niektórych modelach poziom wspomagania 

może być wstępnie ustawiony i nie można go zmienić. 

Dostępnych może być również mniej poziomów pomocy 

niż podano tutaj. 
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 Dostępne są maksymalnie następujące poziomy 

asysty: 

  

 – OFF: Wspomaganie silnika jest wyłączone. 

Rowerem elektrycznym można po prostu pedałować, tak 

jak zwykłym rowerem. Wspomagania pchania nie można 

aktywować na tym poziomie wspomagania. 

  

 – ECO: Skuteczne wspomaganie z maksymalną 

wydajnością, dla maksymalnego zasięgu 

  

 – TOUR: Stabilne wspomaganie, daleki zasięg do 

zwiedzania 

  

 – SPORT/eMTB: 

  

 SPORT: Wydajne wspomaganie, do jazdy na rowerze 

górskim i jazdy na rowerze w ruchu miejskim 

 eMTB: optymalna pomoc w każdym terenie, szybkie 

przyspieszenie przy ruszaniu z miejsca, lepsza dynamika i 

najwyższa wydajność (eMTB dostępne tylko w połączeniu 

z jednostkami napędowymi BDU250P CX, BDU365, 

BDU450 CX i BDU480 CX. Może być wymagana 

aktualizacja oprogramowania .) 

  

 – TURBO: maksymalna pomoc nawet przy dużych 

prędkościach pedałowania, do jazdy sportowej 

  

 Żądana moc silnika pojawia się na wyświetlaczu 

komputera pokładowego. Maksymalna moc silnika 

zależy od wybranego poziomu wspomagania. 

 
 

Poziom wspomagania  Assistance factor 
A)  

 Active Line Active Line Plus Performance Line 

 (BDU310) (BDU350) (BDU365) 

ECO 40 % 40 % 55 % 

TOUR 100 % 100 % 120 % 

SPORT/eMTB 150 % 180 % 200/120 % to 300 %B) 

TURBO 250 % 270 % 300 % 
  

 Współczynnik wspomagania może się różnić w niektórych modelach. 

  

 Maksymalna wartość 

 

Włączanie/wyłączanie wspomagania 

przy pchaniu 
  

 Wspomaganie pchania pomaga w pchaniu roweru 

elektrycznego. Prędkość w tej funkcji zależy od 

wybranego biegu i może osiągnąć maksymalnie 6 km/h. 

Im niższy bieg, tym mniejsza prędkość funkcji 

wspomagania pchania (przy pełnej mocy). 

  

 Z funkcji wspomagania pchania można korzystać 

wyłącznie podczas pchania roweru elektrycznego. Istnieje 

ryzyko odniesienia obrażeń, jeśli koła roweru 

elektrycznego nie mają kontaktu z podłożem podczas 

korzystania ze wspomagania podczas pchania. 

 Aby aktywować wspomaganie przy pchaniu, naciśnij 

krótko przycisk WALK na komputerze pokładowym. Po 

aktywacji naciśnij przycisk + w ciągu 3 sekund i trzymaj 

wciśnięty. Napęd eBike jest włączony. 

 Uwaga: Wspomagania przy pchaniu nie można 

aktywować na poziomie wspomagania WYŁ. 

  

 Wspomaganie pchania wyłącza się, gdy wystąpi jedna 

z poniższych sytuacji: 

  

 – puszczasz przycisk +; 

  

 – Koła roweru elektrycznego są zablokowane (np. 

przez naciśnięcie hamulców lub uderzenie w przeszkodę); 

 – Prędkość przekracza 6 km/h. 

  

 Funkcja wspomagania pchania podlega lokalnym 

przepisom; sposób działania może zatem różnić się od 

powyższego opisu, a nawet funkcja może być całkowicie 

wyłączona. 

  

 Włączanie/wyłączanie świateł rowerowych 

  

 W modelu, w którym światła rowerowe są zasilane 

przez system eBike, przednie światło i tylne światło 

można jednocześnie włączać i wyłączać za pomocą 

komputera pokładowego. 

 



53 
 

    

  Napęd eBike wyłącza się automatycznie przy 

prędkości powyżej 25 km/h. Gdy prędkość spadnie 

poniżej 25 km/h, napęd automatycznie staje się ponownie 

dostępny. 

 Wyjątkiem jest funkcja wspomagania pchania, w której 

rower elektryczny może być pchany z małą prędkością 

bez pedałowania. Pedały mogą się obracać podczas 

używania wspomagania przy pchaniu. 

  

 Roweru eBike można również używać jako zwykłego 

roweru bez pomocy w dowolnym momencie, wyłączając 

system eBike lub ustawiając poziom wspomagania na 

WYŁĄCZONY. To samo dotyczy sytuacji, gdy bateria jest 

rozładowana. 

  

 Interakcja między systemem eBike a zmianą biegów 

 Zmiana biegów powinna być używana z napędem 

eBike w taki sam sposób, jak w przypadku normalnego 

roweru (przestrzegaj instrukcji obsługi swojego eBike w 

tym punkcie). 

  

 Niezależnie od rodzaju zmiany biegów, zaleca się 

krótkie przerwanie pedałowania podczas zmiany biegów. 

Ułatwi to zmianę biegów i zmniejszy zużycie układu 

napędowego. 

 Wybierając odpowiedni bieg, możesz zwiększyć 

prędkość i zasięg, stosując taką samą siłę. 

 Zdobywanie początkowego doświadczenia 

  

 Zalecamy, abyś zdobył pierwsze doświadczenia z 

eBike z dala od ruchliwych dróg. 

 Przetestuj różne poziomy asysty, zaczynając od 

najniższego poziomu. Gdy tylko poczujesz się pewnie, 

możesz jeździć swoim eBike w ruchu ulicznym jak 

każdym innym rowerem. 

  

 Przetestuj zasięg swojego eBike w różnych warunkach 

przed planowaniem dłuższych i bardziej wymagających 

podróży. 

   

  

Uwagi dotyczące jazdy na rowerze z 

systemem eBike 
  

Kiedy działa napęd eBike? 
  

 Napęd eBike wspomaga jazdę na rowerze tylko wtedy, 

gdy pedałujesz. Jeśli nie pedałujesz, wspomaganie nie 

będzie działać. Moc silnika zawsze zależy od 

zastosowanej siły pedałowania. 

  

 Jeśli użyjesz mniejszej siły, otrzymasz mniej pomocy 

niż w przypadku użycia dużej siły. Obowiązuje to 

niezależnie od poziomu asysty. 

   

   

  

Wpływy na zasięg 
  

 Na zasięg ma wpływ szereg czynników, takich jak: 

  

 – Poziom pomocy 

  

 -  Prędkość 

  

 – Zachowanie zmiany biegów 

  

 – Rodzaj opon i ciśnienie w oponach 

  

 – Wiek i stan baterii 

  

 – Profil trasy (nachylenie) i warunki (nawierzchnia 

drogi) 

  

 – Wiatr i temperatura otoczenia 

  

 – Waga eBike, rowerzysty i bagażu. 

 

 Z tego powodu nie jest możliwe dokładne przewidzenie 

zasięgu przed i w trakcie podróży. Jednak co do zasady: 

  

 – Przy tym samym poziomie wspomagania w napędzie 

eBike: im mniej energii musisz włożyć, aby osiągnąć 

określoną prędkość (np. poprzez optymalną zmianę 

biegów), tym mniej energii zużyje napęd eBike i tym 

większy zasięg na jedno ładowanie akumulatora być. 

  

 – Im wyższy wybrany poziom wspomagania w stałych 

warunkach, tym mniejszy będzie zasięg. 

  

Dbanie o swój eBike 

  

 Należy zwrócić uwagę na temperatury pracy i 

przechowywania komponentów eBike. Chroń jednostkę 

napędową, komputer pokładowy i akumulator przed 

ekstremalnymi temperaturami (np. przed intensywnym 

nasłonecznieniem bez odpowiedniej wentylacji). 

Ekstremalne temperatury mogą spowodować 

uszkodzenie elementów (zwłaszcza baterii). 

  

 Co najmniej raz w roku zleć przegląd systemu eBike 

przez rzeczoznawcę (m.in. części mechaniczne, 

aktualność oprogramowania systemowego). 

  

 Zleć serwis i naprawę swojego eBike przez 

autoryzowanego sprzedawcę rowerów. 
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Konserwacja i serwis 

 

Konserwacja i czyszczenie 
 

Podczas wymiany żarówek upewnij się, że są one 

kompatybilne z systemem Bosch eBike (zapytaj 

sprzedawcę roweru) i są odpowiednie do określonego 

napięcia. Żarówki wolno wymieniać tylko na żarówki o tym 

samym napięciu. 

 

Nie zanurzaj żadnych elementów, w tym jednostki 

napędowej, w wodzie ani nie myj ich wodą pod 

ciśnieniem. 

 

Co najmniej raz w roku zlecaj sprawdzenie systemu eBike 

przez rzeczoznawcę (m.in. części mechaniczne, 

aktualność oprogramowania systemowego). 

 

Zleć serwis i naprawę swojego eBike przez 

autoryzowanego sprzedawcę rowerów. 

 

Obsługa posprzedażna i doradztwo w zakresie 

użytkowania produktów 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące systemu eBike 

i jego komponentów, skontaktuj się z autoryzowanym 

sprzedawcą rowerów. 

 

Dane kontaktowe autoryzowanych dealerów rowerów 

można znaleźć na stronie www.bosch-ebike.com.
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Performance Line/Cargo Line Performance Line/Cargo Line 
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Instrukcje bezpieczeństwa 
 
 Przeczytaj wszystkie informacje i instrukcje 

dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i 

nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować 

porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. 

  

 Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje 

dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w 

przyszłości. 

  

 Termin bateria jest używany w niniejszej instrukcji w 

odniesieniu do wszystkich oryginalnych akumulatorów 

Bosch eBike. 

  

 Nie próbuj zmieniać – a zwłaszcza zwiększać – mocy 

dysku lub maksymalnej obsługiwanej przez niego 

prędkości. Może to narazić siebie i innych na ryzyko, a 

także naruszyć przepisy ustawowe. 

  

 Nie otwieraj samodzielnie jednostki napędowej. 

Jednostka napędowa może być naprawiana wyłącznie 

przez wykwalifikowany personel przy użyciu wyłącznie 

oryginalnych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie 

bezpieczeństwa jednostki napędowej. Nieupoważnione 

otwarcie jednostki napędowej spowoduje unieważnienie 

roszczeń gwarancyjnych. 

 Wszystkie komponenty zamontowane w jednostce 

napędowej i wszystkie inne komponenty napędu eBike 

(np. tarcza, gniazdo tarczy, pedały) mogą być 

wymieniane tylko na identyczne komponenty lub 

komponenty, które zostały specjalnie zatwierdzone przez 

producenta dla Twojego eBike. Zabezpieczy to 

jednostkę napędową przed przeciążeniem i 

uszkodzeniem. 

  

 Wyjmij baterię z eBike przed rozpoczęciem prac (np. 

przegląd, naprawa, montaż, konserwacja, praca przy 

łańcuchu itp.) na eBike, transportem samochodem lub 

samolotem lub przechowywaniem. Niezamierzone 

uruchomienie systemu eBike stwarza ryzyko obrażeń. 

  

 Z funkcji wspomagania pchania można korzystać 

wyłącznie podczas pchania roweru elektrycznego. 

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, jeśli koła roweru 

elektrycznego nie mają kontaktu z podłożem podczas 

korzystania ze wspomagania podczas pchania. 

  

 Gdy wspomaganie pchania jest włączone, pedały mogą 

się obracać w tym samym czasie. Gdy funkcja 

wspomagania pchania jest włączona, upewnij się, że 

między nogami a pedałami obrotowymi jest 

wystarczająco dużo miejsca, aby uniknąć ryzyka 

obrażeń. 

  

 Po jeździe nie wolno dopuścić do kontaktu 

nieosłoniętych rąk lub nóg z obudową jednostki 

napędowej. W ekstremalnych warunkach, takich jak 

stale wysoki moment obrotowy przy niskich 

prędkościach jazdy lub podczas jazdy pod górę lub 

przewożenia ładunków, obudowa może osiągnąć bardzo 

wysoką temperaturę. 

 Na temperaturę, jaką może osiągnąć obudowa jednostki 

napędowej, mają wpływ następujące czynniki: 

 - Temperatura otoczenia 

  

 – Profil jazdy (trasa/nachylenie) 

  

 – Czas jazdy 

  

 – Tryby asysty 

  

 – Zachowanie użytkownika (osobisty wysiłek) 

  

 – Waga całkowita (kierowca, eBike, bagaż) 

  

 – Osłona silnika na jednostce napędowej 

  

 – Właściwości rozpraszania ciepła przez ramę roweru 

  

 – Rodzaj jednostki napędowej i rodzaj zmiany biegów 
 

 Używaj wyłącznie oryginalnych akumulatorów Bosch 

zatwierdzonych przez producenta dla Twojego eBike. 

Używanie innych baterii może prowadzić do obrażeń i 

stwarzać zagrożenie pożarowe. Firma Bosch nie ponosi 

odpowiedzialności ani roszczeń gwarancyjnych w 

przypadku użycia innych akumulatorów. 

  

 Nie dokonuj żadnych modyfikacji systemu eBike ani nie 

montuj żadnych innych produktów, które mogą 

zwiększyć wydajność systemu eBike. Takie 

postępowanie zasadniczo skróci żywotność systemu i 

spowoduje ryzyko uszkodzenia jednostki napędowej i 

roweru. Ryzykujesz również utratę gwarancji i roszczeń 

gwarancyjnych na zakupiony rower. Niewłaściwe 

obchodzenie się z systemem zagraża również 

bezpieczeństwu swojemu i innych użytkowników dróg, 

tym samym narażając się na wysokie koszty 

odpowiedzialności osobistej, a nawet ściganie karne w 

przypadku wypadków, które można przypisać 

manipulacji rowerem . 

  

 Na odcinkach napędu mogą wystąpić temperatury >60 

°C w ekstremalnych warunkach, np. podczas 

przewożenia stale wysokich ładunków przy niskiej 

prędkości podczas jazdy pod górę lub transportu 

ładunków. 

  

 Przestrzegaj wszystkich przepisów krajowych, które 

określają dozwolone użytkowanie rowerów 

elektrycznych. 

 Przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń i wskazówek 

dotyczących bezpieczeństwa zawartych we wszystkich 

instrukcjach obsługi systemu eBike oraz w instrukcji 

obsługi Twojego eBike. 
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 Informacja o prywatności Privacy 

  

 Po podłączeniu eBike do Bosch DiagnosticTool dane 

dotyczące jednostki napędowej eBike (np. zużycie 

energii, temperatura itp.) są przesyłane do Bosch eBike 

Systems (Robert Bosch GmbH) w celu ulepszenia 

produktu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

na stronie internetowej Bosch eBike pod adresem 

www.bosch-ebike.com 

 

Opis i specyfikacje produktu 
 
Przeznaczenie 
  

 Jednostka napędowa jest przeznaczona wyłącznie do 

prowadzenia Twojego eBike i nie może być używana do 

żadnych innych celów. 

  

 Oprócz funkcji przedstawionych tutaj, w dowolnym 

momencie mogą zostać wprowadzone zmiany w 

oprogramowaniu związane z rozwiązywaniem 

problemów i ulepszeniami funkcjonalnymi. 

 

Cechy produktu 
  

  

 Poszczególne ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi 

mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych warunków w 

zależności od wyposażenia Twojego eBike. 

  

 Przedstawiona numeracja elementów odnosi się do 

ilustracji na stronach graficznych na początku instrukcji. 

  

 1. Jednostka napędowa 

  

 2. Czujnik prędkości 

  

 3. Magnes na szprychę czujnika prędkości 

 

  
 
 
. 

http://www.bosch-ebike.com/


59 
 

 
Dane Techniczne 
 
Jednostka napędowa  Drive Unit Drive Unit 

  Performance Line CX/ Performance Line Speed/ 

  Cargo Line Cargo Line Speed 

Kod produktu  BDU450 CX BDU490P 

Ciągła moc znamionowa W 250 250 

Moment obrotowy przy napędzie, 
max. Nm 75 75 

Napięcie znamionowe V= 36 36 

Temperatura robocza °C −5 to +40 −5 to +40 

Temperatura przechowywania °C −10 to +50 −10 to +50 

Stopień ochrony  IP 54 (dust- and splash-proof) IP 54 (dust- and splash-proof) 

Waga, ok. kg 3 3  
System Bosch eBike wykorzystuje FreeRTOS (patrz http://www.freertos.org).   
Światła rowerowe

A) 

  
Napięcie około.

B) 
V= 12 

Maksymalna moc   

– Przednie światła W 17.4 

– Światło tylne W 0.6  
Zależy od przepisów prawnych, nie jest możliwe we wszystkich modelach krajowych za pomocą akumulatora eBike 
 
Podczas wymiany żarówek upewnij się, że są one 
kompatybilne z systemem Bosch eBike (zapytaj 
sprzedawcę roweru) i są odpowiednie do określonego 
napięcia. Żarówki należy wymieniać tylko na żarówki o tym 
samym napięciu. 
Nieprawidłowe włożenie żarówki może spowodować jej 
przepalenie. montaż 

 
Wkładanie i wyjmowanie baterii 
 
W celu wkładania i wyjmowania baterii eBike do/z eBike 
należy przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi baterii. 
 
Sprawdzenie czujnika prędkości (patrz rysunek A) 
 
Czujnik prędkości (2) i jego magnes na szprychę (3) muszą 
być zamontowane w taki sposób, aby magnes na szprychę 
przesuwał się obok czujnika prędkości na odległość co 
najmniej 5 mm i maksymalnie 17 mm przy każdym obrocie 
koła. 
 
Uwaga: Jeśli odległość między czujnikiem prędkości (2) a 

magnesem na szprychę (3) jest zbyt mała lub zbyt duża lub 
jeśli czujnik prędkości (2) nie jest prawidłowo podłączony, 
wyświetlacz prędkościomierza nie działa, a napęd eBike 
urządzenie będzie działać w trybie awaryjnym. 
 
W takim przypadku należy poluzować śrubę magnesu na 
szprychę (3) i zamocować magnes na szprysze tak, aby 
przebiegał obok oznaczenia na czujniku prędkości w 
odpowiednim odstępie. Jeśli po wykonaniu tej czynności 
prędkość nadal nie jest wyświetlana na wyświetlaczu 
prędkościomierza, skontaktuj się z autoryzowanym 
sprzedawcą rowerów. 
 
 
 
 
 
 

Uruchomienie 
 
Wymagania 
 
System eBike można aktywować tylko wtedy, gdy spełnione 
są następujące wymagania: 
 
– Włożony jest wystarczająco naładowany akumulator 
(patrz instrukcja obsługi akumulatora). 
 
– Komputer pokładowy jest prawidłowo umieszczony w 
uchwycie (patrz instrukcja obsługi komputera pokładowego). 
– Czujnik prędkości jest prawidłowo podłączony (patrz 
„Kontrola czujnika prędkości (patrz rysunek A)”, strona 
Polski – 2). 
 
Jeśli eBike nie będzie poruszany przez ok. 1 godz. Po 10 
minutach bez naciśnięcia przycisku komputera 
pokładowego system eBike wyłącza się automatycznie, aby 
oszczędzać energię. 
  
 
Włączanie/wyłączanie systemu eBike 
 
Dostępne są następujące opcje włączenia systemu eBike: 
 
– Jeżeli komputer pokładowy jest już włączony w momencie 
wkładania go do uchwytu, system eBike zostanie 
aktywowany automatycznie. 
– Po zamontowaniu komputera pokładowego i akumulatora 
eBike krótko nacisnąć wyłącznik na komputerze 
pokładowym. 
 
– Z podłączonym komputerem pokładowym, wciśnij przycisk 
włączania/wyłączania na akumulatorze eBike (możliwe są 
rozwiązania specyficzne dla producenta roweru, gdy nie ma 
dostępu do przycisku włączania/wyłączania akumulatora; 
patrz instrukcja obsługi akumulatora) . 
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Uwaga: System eBike zawsze uruchamia się w trybie OFF 
dla jednostek napędowych o maksymalnej prędkości 
powyżej 25 km/h. 
Napęd jest aktywowany, gdy tylko zaczniesz pedałować (z 
wyjątkiem korzystania z funkcji wspomagania przy pchaniu, 
Włączanie/wyłączanie wspomagania przy pchaniu). Moc 
silnika zależy od ustawień poziomu wspomagania na 
komputerze pokładowym. 
 
Gdy tylko przestaniesz pedałować podczas normalnej pracy 
lub gdy osiągniesz prędkość 25/45 km/h, napęd eBike 
wyłącza wspomaganie. Napęd jest automatycznie 
reaktywowany, gdy tylko ponownie zaczniesz pedałować, a 
prędkość spadnie poniżej 25/45 km/h. 
 
Dostępne są następujące opcje wyłączenia systemu eBike: 
 
– Nacisnąć włącznik/wyłącznik komputera pokładowego. 
 
– Wyłączyć akumulator eBike za pomocą przycisku 
włączania/wyłączania (rozwiązania specyficzne dla 
producenta roweru są możliwe, gdy nie ma dostępu do 
przycisku włączania/wyłączania akumulatora; patrz 
instrukcja obsługi producenta roweru). 
 
– Wyjąć komputer pokładowy z uchwytu. 
 
eShift (opcjonalnie) 
 
eShift to integracja elektronicznych systemów zmiany 
biegów z systemem eBike. Podzespoły eShift są 
elektrycznie połączone przez producenta z jednostką 
napędową. Oddzielna instrukcja obsługi opisuje sposób 
obsługi elektronicznych systemów zmiany biegów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawianie poziomu asysty 
 
Możesz ustawić poziom, na którym napęd eBike wspomaga 
Cię podczas pedałowania na komputerze pokładowym. 
Poziom wspomagania można zmienić w dowolnym 
momencie, nawet podczas jazdy na rowerze. Uwaga: W 
niektórych modelach poziom wspomagania może być 
wstępnie ustawiony i nie można go zmienić. Dostępnych 
może być również mniej poziomów pomocy niż podano 
tutaj. 
 
Żądana moc silnika pojawia się na wyświetlaczu komputera 
pokładowego. Maksymalna moc silnika zależy od 
wybranego poziomu wspomagania. 
 
Dostępne są maksymalnie następujące poziomy asysty: 
 
– OFF: Wspomaganie silnika jest wyłączone. Rowerem 
elektrycznym można po prostu pedałować, tak jak zwykłym 
rowerem. Wspomagania pchania nie można aktywować na 
tym poziomie wspomagania. 
 
– ECO: Skuteczne wspomaganie z maksymalną 
wydajnością, dla maksymalnego zasięgu 
 
– TOUR: Stabilne wspomaganie, daleki zasięg do 
zwiedzania 
 
– SPORT/eMTB: 
 
SPORT: Wydajne wspomaganie, do jazdy na rowerze 
górskim i jazdy na rowerze w ruchu miejskim 
eMTB: optymalna pomoc w każdym terenie, szybkie 
przyspieszenie przy ruszaniu z miejsca, lepsza dynamika i 
najwyższa wydajność (eMTB dostępne tylko w połączeniu z 
jednostkami napędowymi BDU250P CX, BDU365, BDU450 
CX i BDU480 CX. Może być wymagana aktualizacja 
oprogramowania .) 
 
– TURBO: maksymalna pomoc nawet przy dużych 
prędkościach pedałowania, do jazdy sportowej
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Poziom wspomagania  Assistance factor 

A)  
 Performance Line Performance Line CX Cargo Line 

 (BDU490P) (BDU450 CX)  

ECO 60 % 60 % 60 % 

TOUR 140 % 140 % 140 % 

SPORT/eMTB 240 % 240/140...340 %
B) 

240 % 

TURBO 340 % 340 % 400 %  
Współczynnik wspomagania może się różnić w niektórych modelach. 
 
Maksymalna wartość

 
 
Włączanie/wyłączanie wspomagania 
przy pchaniu 
 
Wspomaganie pchania pomaga w pchaniu roweru 
elektrycznego. Prędkość w tej funkcji zależy od wybranego 
biegu i może osiągnąć maksymalnie 6 km/h. Im niższy bieg, 
tym mniejsza prędkość funkcji wspomagania pchania (przy 
pełnej mocy). 
 
Z funkcji wspomagania pchania można korzystać wyłącznie 
podczas pchania roweru elektrycznego. Istnieje ryzyko 
odniesienia obrażeń, jeśli koła roweru elektrycznego nie 
mają kontaktu z podłożem podczas korzystania ze 
wspomagania podczas pchania. 
Aby aktywować wspomaganie przy pchaniu, naciśnij krótko 
przycisk WALK na komputerze pokładowym. Po aktywacji 
naciśnij przycisk + w ciągu 3 sekund i trzymaj wciśnięty. 
Napęd eBike jest włączony. 
Uwaga: Wspomagania przy pchaniu nie można aktywować 
na poziomie wspomagania WYŁ. 
 
Wspomaganie pchania wyłącza się, gdy wystąpi jedna z 
poniższych sytuacji: 
 
– puszczasz przycisk +; 
 
– Koła roweru elektrycznego są zablokowane (np. przez 
naciśnięcie hamulców lub uderzenie w przeszkodę); 
– Prędkość przekracza 6 km/h. 
 
Funkcja wspomagania pchania podlega lokalnym 
przepisom; sposób działania może zatem różnić się od 
powyższego opisu, a nawet funkcja może być całkowicie 
wyłączona. 
 

Włączanie/wyłączanie świateł 
rowerowych 
 
W modelu, w którym światła rowerowe są zasilane przez 
system eBike, przednie światło i tylne światło można 
jednocześnie włączać i wyłączać za pomocą komputera 
pokładowego. 
 
Uwagi dotyczące jazdy na rowerze z systemem eBike 
 

Kiedy działa napęd eBike? 
 
Napęd eBike wspomaga jazdę na rowerze tylko wtedy, gdy 
pedałujesz. Jeśli nie pedałujesz, wspomaganie nie będzie 
działać. Moc silnika zawsze zależy od zastosowanej siły 
pedałowania. 
 

Jeśli użyjesz mniejszej siły, otrzymasz mniej pomocy niż w 
przypadku użycia dużej siły. Obowiązuje to niezależnie od 
poziomu asysty. 
 
Napęd eBike wyłącza się automatycznie przy prędkościach 
powyżej 25/45 km/h. Gdy prędkość spadnie poniżej 25/45 
km/h, napęd automatycznie staje się ponownie dostępny. 
Wyjątkiem jest funkcja wspomagania pchania, w której 
rower elektryczny może być pchany z małą prędkością bez 
pedałowania. Pedały mogą się obracać podczas używania 
wspomagania przy pchaniu. 
 
Roweru eBike można również używać jako zwykłego roweru 
bez pomocy w dowolnym momencie, wyłączając system 
eBike lub ustawiając poziom wspomagania na 
WYŁĄCZONY. To samo dotyczy sytuacji, gdy bateria jest 
rozładowana. 
Interakcja między systemem eBike a zmianą biegów 
 
Zmiana biegów powinna być używana z napędem eBike w 
taki sam sposób, jak w przypadku normalnego roweru 
(przestrzegaj instrukcji obsługi swojego eBike w tym 
punkcie). 
 
Niezależnie od rodzaju zmiany biegów, zaleca się krótkie 
przerwanie pedałowania podczas zmiany biegów. Ułatwi to 
zmianę biegów i zmniejszy zużycie układu napędowego. 
Wybierając odpowiedni bieg, możesz zwiększyć prędkość i 
zasięg, stosując taką samą siłę. 
Zdobywanie początkowego doświadczenia 
 
Zalecamy, abyś zdobył pierwsze doświadczenia z eBike z 
dala od ruchliwych dróg. 
Przetestuj różne poziomy asysty, zaczynając od 
najniższego poziomu. Gdy tylko poczujesz się pewnie, 
możesz jeździć swoim eBike w ruchu ulicznym jak każdym 
innym rowerem. 
 
Przetestuj zasięg swojego eBike w różnych warunkach 
przed planowaniem dłuższych i bardziej wymagających 
podróży. 
 
Wpływy na zasięg 
 
Na zasięg ma wpływ szereg czynników, takich jak: 
 
– Poziom pomocy 
 
-  Prędkość 
 
– Zachowanie zmiany biegów 
 
– Rodzaj opon i ciśnienie w oponach 
 
– Wiek i stan baterii 
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– Profil trasy (nachylenie) i warunki (nawierzchnia drogi) 
 
– Wiatr i temperatura otoczenia 
 
– Waga eBike, rowerzysty i bagażu 
 
Z tego powodu nie jest możliwe dokładne przewidzenie 
zasięgu przed i w trakcie podróży. Jednak co do zasady: 
 
– Przy tym samym poziomie wspomagania w napędzie 
eBike: im mniej energii musisz włożyć, aby osiągnąć 
określoną prędkość (np. poprzez optymalną zmianę 
biegów), tym mniej energii zużyje napęd eBike i tym 
większy zasięg na jedno ładowanie akumulatora być. 
 
– Im wyższy wybrany poziom wspomagania w stałych 
warunkach, tym mniejszy będzie zasięg. 
 

Dbanie o swój eBike 
 
Należy zwrócić uwagę na temperatury pracy i 
przechowywania komponentów eBike. Chroń jednostkę 
napędową, komputer pokładowy i akumulator przed 
ekstremalnymi temperaturami (np. przed intensywnym 
nasłonecznieniem bez odpowiedniej wentylacji). 
Ekstremalne temperatury mogą spowodować uszkodzenie 
elementów (zwłaszcza baterii). 
 
Co najmniej raz w roku zleć przegląd systemu eBike przez 
rzeczoznawcę (m.in. części mechaniczne, aktualność 
oprogramowania systemowego). 
 
Zleć serwis i naprawę swojego eBike przez autoryzowanego 
sprzedawcę rowerów.
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