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Drošības noteikumi
Izlasiet drošības noteikumus un norādījumus
lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu
neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni
elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.
Šajā lietošanas pamācībā izmantotais termins akumulators attiecas uz
visiem oriģinālajiem Bosch elektrovelosipēdu eBike akumulatoriem.
u Nenovērsieties no maršruta, kas tiek parādīts uz bortdatora displeja.

Pilnīgi nekoncentrējoties uz ielas satiksmi, var piedzīvot satiksmes
negadījumu. Ja vēlaties ievadīt datus savā bortdatorā, lai izmainītu gaitas
atbalsta līmeni, vispirms apstājieties un tikai tad ievadiet bortdatorā
vajadzīgos datus.

u Neatveriet bortdatoru. Atverot bortdatoru, tas var tikt bojāts, un bez
tam zaudē spēku bortdatoram noteiktās garantijas saistības.

u Nelietojiet bortdatoru kā rokturi. Paceļot elektrovelosipēdu aiz
bortdatora, tas var tikt neatgriezeniski sabojāts.

u Nepaceliet velosipēdu virs galvas un nenovietojiet to uz stūres vai uz
sēdekļa, ja bortdators vai tā turētājs paceļas virs stūres. Šādā
gadījumā bortdators vai tā turētājs var tikt neatgriezeniski bojāts.
Noņemiet bortdatoru arī pirms velosipēda iestiprināšanas montāžas
turētājā, lai novērstu bortdatora krišanu vai sabojāšanos.

u Ievērībai! Lietojot bortdatoru ar Bluetooth® un/vai WiFi funkciju, var
rasties traucējumi citām iekārtām un ierīcēm, lidmašīnām un
medicīniskajām ierīcēm (piemēram, sirds stimulatoriem un dzirdes
aparātiem). Tāpat nevar pilnīgi izslēgt kaitējumu nodarīšanu cilvēkiem un
dzīvniekiem, kas atrodas bortdatora lietošanas vietas tiešā tuvumā.
Nelietojiet bortdatoru ar Bluetooth® funkciju medicīnisku ierīču, degvielas
uzpildes staciju un ķīmisku iekārtu tuvumā, kā arī vietās ar paaugstinātu
sprādzienbīstamību. Nelietojiet bortdatoru ar Bluetooth® funkciju
lidmašīnās. Nepieļaujiet ilgstošu bortdatora darbību ķermeņa tiešā
tuvumā.

u Bluetooth® vārdiskais apzīmējums, kā arī grafiskais attēlojums (logotips)
ir firmas Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme un īpašums. Ikviens šā
vārdiskā apzīmējuma vai grafiskā attēlojuma lietojums no uzņēmuma
Bosch eBike Systems puses notiek saskaņā ar licenci.
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u Bortdators ir apgādāts ar radio interfeisu. Tāpēc jāievēro vietējie
lietošanas ierobežojumi, kādi pastāv, piemēram, lidmašīnās vai
slimnīcās.

Par datu drošību
Ja bortdators servisa gadījumā tiek nosūtīts uz Bosch servisa darbnīcu,
vajadzības gadījumā tajā uzkrātie dati var tikt pārsūtīti uz uzņēmumu Bosch.



Sirsnīgi apsveicam!
Vissirsnīgākie laimes vēlējumi sakarā ar šī elektrovelosipēda eBike
bortdatora iegādi.
Kiox uzņemsies elektrovelosipēda eBike vadību un informēs Jūs par visiem
svarīgākajiem brauciena datiem.
– Elektrovelosipēda eBike bortdators ar atsevišķu vadības moduli
– Ir iespējams izveidot Bluetooth® savienojumu ar sirds ritma devēja jostu

Jauninājumi
Jūsu Kiox funkciju klāsts tiek pastāvīgi paplašināts. 
Papildus šeit aprakstītajām funkcijām, jebkurā laikā var tikt veiktas izmaiņas 
kļūmju novēršanas programmatūrā un ieviesti funkcionāli uzlabojumi.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts
Pielietojums
Bortdators Kiox ir paredzēts Bosch elektrovelosipēda eBike sistēmas 
vadībai un brauciena datu indikācijai.
Papildus šeit aprakstītajām funkcijām var gadīties, ka ir tikušas ieviestas 
programmatūras izmaiņas problēmu novēršanai un funkciju uzlabojumi.
Vēlāk bortdatoram Kiox būs pieejama arī viedtālruņu lietotne un tiešsaistes 
portāls.
Sīkāku informāciju par to Jūs varat atrast interneta vietnē
www.Bosch-eBike.com.
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Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst lietošanas pamācības sākumā
esošajās grafikas lappusēs sniegtajiem attēliem.

(1) Bortdators
(2) Displejs
(3) Taustiņš velosipēda apgaismojuma ieslēgšanai un izslēgšanai
(4) Bortdatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņš
(5) Bortdatora turētājs
(6) USB interfeisa pieslēgvieta
(7) Vadības modulis
(8) Taustiņš pārlapošanai uz priekšu / pa labi >
(9) Izvēles taustiņš

(10) Taustiņš pārlapošanai atpakaļ / pa kreisi <
(11) Taustiņš gaitas atbalsta pazemināšanai –/

Taustiņš pārlapošanai lejup
(12) Taustiņš gaitas atbalsta paaugstināšanai +/

Taustiņš pārlapošanai augšup
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(13) Taustiņš pārvietošanas palīdzības aktivizēšanai WALK (Iet)
(14) Kontakti piedziņas modulim
(15) Bortdatora bloķējošā skrūve
(16) Stūres komplekta skrūve
(17) USB interfeisa pieslēgvietas aizsargvāciņšA)

(18) Magnētiskais turētājs
A) pieejams kā rezerves daļa

Tehniskie dati
Bortdators Kiox
Izstrādājuma kods BUI330
Maks. uzlādes strāva no USB
interfeisa pieslēgvietas A)

mA 1000

Uzlādes spriegums USB interfeisa
pieslēgvietā

V 5

USB uzlādes kabelisB) 1 270 016 360
Darba temperatūra °C –5...+40
Uzlādes temperatūra °C 0...+40
Uzglabāšanas temperatūra °C –10...+50
Litija-jonu akumulators, iekšējais V

mAh
3,7 
230

Aizsardzības tipsC) IP x7 (drošs pret
putekļu un ūdens

iekļūšanu)
Svars, apt. g 60
BLUETOOTH low energy®
– frekvence MHz 2400–2480
– raidīšanas jauda mW < 10
A) pie apkārtējā gaisa temperatūras < 25 °C
B) neietilpst standarta piegādes komplektā
C) pie aizvērta USB interfeisa ligzdas aizsargvāciņa



Atbilstības deklarācija
Uzņēmumi Robert Bosch GmbH un Bosch eBike Systems ar šo deklarē, ka
Kiox tipa radioierīces atbilst direktīvai 2014/53/EL. EL atbilstības
deklarācijas pilns teksts ir pieejams interneta vietnē:
https://www.ebike-connect.com/conformity

Montāža

1

2

A
(1)

(5)

(14)

(16)

(15)

(18)

(1) Bortdators
(5) Bortdatora turētājs

(14) Kontakti piedziņas modulim
(15) Bortdatora bloķējošā skrūve
(16) Stūres komplekta skrūve
(18) Magnētiskais turētājs
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Bortdatora ievietošana un izņemšana (attēls A)
Vispirms novietojiet bortdatora Kiox apakšējo daļu uz turētāja (5) un tad
nedaudz nolieciet to uz priekšu, līdz bortdators manāmi fiksējas
magnētiskajā turētājā.
Piezīme. Lai satricinājuma gadījumā novērstu bortdatora izkrišanu no
turētāja, tas papildus jānostiprina ar drošības sasaistes (izvēles
piederums)palīdzību.
Lai izņemtu bortdatoru, satveriet to aiz augšējās daļas un velciet pret sevi,
līdz bortdators atbrīvojas no magnētiskā turētāja.
u Novietojot elektrovelosipēdu stāvvietā, izņemiet no tā bortdatoru.
Bortdatoru ir iespējams nostiprināt turētājā, nodrošinoties pret tā
izņemšanu. Atskrūvējiet stūres komplekta skrūvi (16), līdz bortdatoru Kiox
kļūst iespējams noliekt sānu virzienā. Ievietojiet bortdatoru turētājā. No
apakšas ieskrūvējiet bloķējošo skrūvi (M3, garums 6 mm) šim nolūkam
paredzētajā bortdatora vītnē (lietojot garāku skrūvi, bortdatoram var rasties
bojājumi). Nolieciet turētāju sākotnējā stāvoklī un stingri pieskrūvējiet stūres
komplekta skrūvi atbilstoši ražotāja norādījumiem.



Lietošana
Pirms lietošanas pirmo reizi
Bortdators Kiox tiek piegādāts kopā ar daļēji uzlādētu akumulatoru. Pirms
bortdatora lietošanas pirmo reizi tā akumulators pilnīgi jāuzlādē no USB
interfeisa pieslēgvietas, kā norādīts sadaļā (skatīt „Bortdatora
elektrobarošana“, Lappuse Latviešu – 14) vai arī no elektrovelosipēda
eBike sistēmas vismaz 1 stundu ilgi.
Vadības modulis jānostiprina uz stūres tā, lai tā taustiņi atrastos gandrīz
vertikāli.
Veicot iedarbināšanu pirmo reizi, vispirms tiek parādīta valodas izvēle, un
pēc tam var izmantot izvēlnes punktu <Intro to Kiox (Ievads Kiox)> , lai
piekļūtu svarīgāko funkciju un indikatoru izskaidrojumiem. Šo izvēlnes
punktu pēc tam var izsaukt, izmantojot īsceļu <Settings (Iestatījumi)> →
<Information (Informācija)>.

Bortdatora ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu un izslēgtu bortdatoru, īslaicīgi nospiediet bortdatora
ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4).

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes pakāpes indikatora d
rādījumus var nolasīt uz statusa ekrāna, kā arī statusa rindā.
Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes pakāpi var nolasīt arī ar LED
diožu palīdzību uz elektrovelosipēda akumulatora.
Indikatora krāsa
d

Skaidrojums

Balta Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes pakāpe ir
mazāka par 20 %.

Dzeltena Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes pakāpe ir
mazāka par 5 %.

Sarkana Piedziņas atbalstam nepieciešanā akumulatora enerģija
ir izlietota, tāpēc piedziņas atbalsts tiks izslēgts. Atlikusī
akumulatora enerģija tiks izlietota velosipēda
apgaismojuma nodrošināšanai un bortdatora
elektrobarošanai. Atlikušās elektrovelosipēda
akumulatora enerģijas pietiek, lai vēl aptuveni 2 stundas
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Indikatora krāsa
d

Skaidrojums

nodrošinātu velosipēda apgaismošanu. Šeit nav ņemti
vērā citi elektroenerģijas patērētāji (piemēram,
automātiskā pārnesumu pārslēgšana, ārējo ierīču uzlāde
no USB interfeisa pieslēgvietas u.c.), tāpēc reāli šis laiks
var būt vēl mazāks.

Ja elektrovelosiēda eBike akumulators tiek uzlādēts velosipēdā, uz displeja
tiek izvadīts atbilstošs ziņojums.
Ja bortdators ir izņemts no turētāja (5), tā atmiņā tiek saglabāta pēdējā
parādītā akumulatora uzlādes pakāpe.

Sistēmas iestatījumu izvēle
Ievietojiet bortdatoru turētājā un laikā, kad velosipēds nebrauc, rīkojieties
šādi.
Pārejiet uz statusa ekrānu (ar vadības moduļa taustiņu < (10) (Pārlapošana
atpakaļ) pārejiet uz pirmo indikatoru) un ar izvēles taustiņu (9) <Settings
(Iestatījumi)> to izsauciet.
Ar taustiņiem – (11) (Gaitas atbalsta pazemināšana) un + (12) (Gaitas
atbalsta paaugstināšana) var izvēlēties vajadzīgo iestatījumu un atvērt šo
vai, iespējams, arī tālākās apakšizvēlnes, nospiežot izvēles taustiņu (9).
Nospiežot taustiņu < (10) (Pārlapošana atpakaļ), no pašreizējās iestatījumu
izvēlnes var pāriet uz iepriekšējo iestatījumu izvēlni.
Izvēlnē <Sys settings (System settings/Sistēmas iestatījumi)> (Sistēmas
iestatījumi) var veikt šādus iestatījumus.
– <Brightness (Parādīt spožumu)>

Ekrāna spožumu var iestatīt 10 soļos robežās 0–100%. Ar taustiņiem </>
var izvēlēties iestatāmās vērtības, bet ar taustiņiem +/– šīs vērtības var
iestatīt. Aktivizējot izvēlnes punktu <Automatic (Automātiski)>, ekrāna
spožums tiek regulēts automātiski, atkarībā no apkārtējā apgaismojuma.

– <Time (Laiks)>
Ar taustiņiem </> var izvēlēties iestatāmās vērtības, bet ar taustiņiem
+/– šīs vērtības var iestatīt.

– <Date [DD.Mon.YYYY] (Datums [DD.MM.GGGG])>
Šis izvēlnes punkts ļauj iestatīt aktuālo datumu.

– <Time zone (Laika zona)>
Šis izvēlnes punkts ļauj izvēlēties piemērotu laika zonu.



– <24h form (24 st. laika formāts)>
Šis izvēlnes punkts ļauj izslēgt un ieslēgt 24 stundu laika formātu.

– <Light backg. (Spožs fons)>
Šis izvēlnes punkts ļauj izslēgt un ieslēgt spožu fona izgaismojumu.

– <Imperial (Impērijas vienības)>
Ja šis punkts ir aktivizēts, tiek lietotas angloamerikāņu mērvienības
(piemēram, jūdzes kilometru vietā).

– <Language [Current language] (Valoda [Pašreizējā valoda])>
Šis izvēlnes punkts ļauj izvēlēties vienu no 9 displeja valodām.

– <Factory reset (Rūpnīcas režīma iestatīšana)>
Šis izvēlnes punkts ļauj atiestatīt bortdatoru, pārejot uz rūpnīcas
iestatījumiem.

Elektrovelosipēda eBike sistēmas lietošanas uzsākšana
Priekšnoteikumi
Elektrovelosipēda eBike sistēmu var aktivizēt vienīgi tad, ja tiek izpildīti šādi
priekšnoteikumi.
– Elektrovelosipēdā ir ievietots līdz pietiekošai pakāpei uzlādēts

akumulators (skatīt akumulatora lietošanas pamācību).
– Bortdators ir pareizi ievietots turētājā.

Elektrovelosipēda eBike sistēmas ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu elektrovelosipēda eBike sistēmu, pastāv šādas iespējas.
– Ievietojiet bortdatoru turētājā (5).
– Ja elektrovelosipēdā eBike ir ievietots bortdators un akumulators,

vienreiz īslaicīgi nospiediet bortdatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu
(4).

– Nospiediet akumulatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (ir iespējami arī
tādi velosipēdu ražotāja konstruktīvie risinājumi, kas neļauj braucējam
piekļūt akumulatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņam; skatīt
akumulatora lietošanas pamācību).

Piedziņa aktivizējas, līdzko tiek pagriezts pedālis (izņemot laiku, kad
darbojas pārvietošanas palīdzības funkcija vai ir izvēlēts gaitas atbalsta
līmenis OFF (zslēgts)). Motora jauda tiek automātiski ieregulēta atbilstoši ar
bortdatora palīdzību izvēlētajam gaitas atbalsta līmenim.
Līdzko elektrovelosipēda pārvietošanās normālā režīmā tiek izbeigta,
nospiežot pedāli, kā arī tad, ja elektrovelosipēds ir sasniedzis ātrumu 25/45
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km/h, gaitas atbalsts caur elektrovelosipēda eBike piedziņu izslēdzas.
Piedziņa no jauna automātiski aktivizējas, līdzko tiek pagriezts pedālis un
elektrovelosipēda ātrums kļūst mazāks par 25/45 km/h.
Lai izslēgtu elektrovelosipēda eBike sistēmu, pastāv šādas iespējas.
– Īslaicīgi nospiediet bortdatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4).
– Izslēdziet elektrovelosipēda akumulatoru ar tā ieslēgšanas-izslēgšanas

taustiņu (ir iespējams tāds velosipēda ražotāja konstruktīvs risinājums,
kas neļauj piekļūt akumulatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņam; skatīt
elektrovelosipēda ražotāja piegādāto lietošanas pamācību).

– Izņemiet bortdatoru no turētāja.
Ja aptuveni 10 minūtes ilgi no elektrovelosipēda eBike piedziņas mezgla
netiek patērēta jauda (piemēram, ja elektrovelosipēds eBike ir novietots) un
netiek nospiests neviens elektrovelosipēda eBike bortdatora vai vadības
bloka taustiņš, elektrovelosipēda eBike sistēma automātiski izslēdzas, lai
taupītu enerģiju.

Bortdatora elektrobarošana
Ja bortdators ir ievietots turētājā (5), elektrovelosipēdā ir ievietots
pietiekoši uzlādēts elektrovelosipēda eBike akumulators un ir ieslēgta
elektrovelosipēda eBike sistēma, bortdatora akumulators saņem enerģiju no
elektrovelosipēda eBike akumulatora.
Ja bortdators ir izņemts no turētāja (5), tā elektrobarošana notiek no paša
bortdatora akumulatora. Ja bortdatora akumulators ir izlādējies, uz
bortdatora displeja tiek izvadīts brīdinošs ziņojums.
Lai uzlādētu bortdatora iekšējo akumulatoru, ievietojiet bortdatoru atpakaļ
turētājā (5). Ņemiet vērā, ka laikā, kad nenotiek elektrovelosipēda
akumulatora uzlāde un 10 minūtes ilgi netiek nospiests neviens taustiņš,
elektrovelosipēda sistēma automātiski izslēdzas. Šādā gadījumā izbeidzas
arī bortdatora akumulatora uzlāde.
Bortdatoru var uzlādēt arī no USB interfeisa pieslēgvietas. Šim nolūkam
noņemiet aizsargvāciņu (17). Izmantojot piemērotu mikroUSB savienojošo
kabeli, savienojiet bortdatora USB interfeisa pieslēgvietu (6) ar tirdzniecībā
pieejamu USB uzlādes ierīci (neietilpst standarta piegādes komplektā) vai
arī ar datora USB interfeisa pieslēgvietu (uzlādes spriegums 5 V, maks.
uzlādes strāva 500 mA).
Ja bortdators ir izņemts no turētāja (5), tā atmiņā saglabājas visu funkciju
vērtības, kas tiek secīgi parādītas uz tā displeja.



Bortdatora iekšējais kalendārs un pulkstenis darbojas 6 mēnešus bez Kiox
akumulatora atkārtotas uzlādes.
Piezīme. Bortdatora Kiox akumulatoru var uzlādēt vienīgi tad, ja bortdators
ir ieslēgts.
Piezīme. Ja, veicot akumulatora uzlādi ar USB kabeli, bortdators Kiox tiek
izslēgts, tad to var no jauna ieslēgt tikai pēc USB kabeļa atvienošanas.
Piezīme. Lai bortdatora akumulatoram nodrošinātu maksimālu kalpošanas
laiku, tas ik pēc trim mēnešiem jāuzlādē vienu stundu ilgi.

Uzglabāšanas režīms / Bortdatora Kiox atiestatīšana
Bortdatoram var izvēlēties energotaupošu uzglabāšanas režīmu, kas ļauj
minimizēt iekšējā akumulatora izlādi. Pie tam tiek zaudēti bortdatora iekšējā
kalendāra un pulksteņa iestatījumi.
Šo režīmu var aktivizēt, ilgstoši (vismaz 8 s ilgi) nospiežot bortdatora
ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4).
Ja, īslaicīgi nospiežot ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4), bortdatoru nav
iespējams palaist, tas atrodas uzglabāšanas režīmā.
Nospiežot bortdatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4) vismaz 2 s ilgi, tā
atrašanos uzglabāšanas režīmā var izbeigt.
Bortdators spēj atpazīt, vai tas atrodas stāvoklī, kurā tas ir pilnā apjomā
spējīgs funkcionēt. Ja, bortdatoram atrodoties stāvoklī, kurā tas ir pilnā
apjomā spējīgs funkcionēt, tā ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņš (4) tiek
nospiests vismaz 8 s ilgi, bortdators pāriet uzglabāšanas režīmā. Ja
bortdators Kiox neatrodas funkcionētspējīgā stāvoklī un vairs nav vadāms,
tad, ilgstoši (vismaz 8 s ilgi) nospiežot tā ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu,
bortdators tiek atiestatīts. Pēc atiestatīšanas bortdators aptuveni pēc
5 sekundēm automātiski restartējas. Ja bortdators Kiox automātiski
nerestartējas, nospiediet tā ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4) un turiet to
nospiestu 2 s ilgi.
Lai bortdatoru Kiox atiestatītu, atgriežoties uz rūpnīcas iestatījumiem,
izmantojiet īsceļu <Settings (Iestatījumi)> → <Sys settings (System
settings/Sistēmas iestatījumi)> → <Factory reset (Rūpnīcas režīma
iestatīšana)>. Pie tam visi lietotāja dati tiek pazaudēti.
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Bortdatora indikācija un iestatījumi
Norāde: visi tālākajās lappusēs parādītie ekrāna attēli un ekrāna teksti
atbilst esošajai programmatūras versijai. Tāpēc, sakarā ar to, ka
programmatūra tiek atjaunināta vairākas reizes vienā gadā, ir iespējams, ka
ekrāna attēli un/vai ekrāna teksti pēc programmatūras atjaunināšanas
nedaudz mainīsies.

Vadības loģika
Ar taustiņiem < (10) (Pārlapošana atpakaļ) un > (8) (Pārlapošana uz
priekšu) var atvērt dažādus ekrānus ar informāciju par braucienu; šiem
ekrāniem var piekļūt arī brauciena laikā. Pie tam brauciena laikā abas rokas
var turēt uz stūres.
Ar taustiņiem + (12) (Gaitas atbalsta paaugstināšana), un – (11) (Gaitas
atbalsta pazemināšana) var paaugstināt vai pazemināt gaitas atbalsta līmeni.
Atrodoties kādā no sarakstiem (piemēram, izvēlnē <Settings
(Iestatījumi)>(Iestatījumi)), ar minētajiem taustiņiem šī saraksta ietvaros
var veikt pārlapošanu augšup vai lejup.
Izvēlne <Settings (Iestatījumi)>(Iestatījumi) ir sasniedzama no statusa
ekrāna, taču tas nav iespējams brauciena laikā.
Ar izvēles taustiņu (9) var iestatīt šādas funkcijas.
– Brauciena laikā Jūs varat saņemt piekļuvi ātrajai izvēlnei.
– No statusa ekrāna Jūs varat izsaukt iestatījumu izvēlni.
– Jūs varat apstiprināt parametru vērtības un informatīvos ziņojumus.
– Jūs varat iziet no dialoga.
Ja bortdators ir izņemts no turētāja, bet nav izslēgts, uz tā displeja tiek secīgi
parādīta informācija par pēdējo nobraukto attālumu, kā arī statusa
informācija.
Ja pēc bortdatora izņemšanas no turētāja netiek nospiests neviens no tā
taustiņiem, bortdators pēc 1 minūtes izslēdzas.



Ekrānu secība
Sākuma ekrāna sākumā var secīgi izsaukt šādus indikatorus.
1. Sākuma ekrāns
2. Diennakts laiks un sniedzamība
3. Attālums un brauciena laiks
4. Jauda un pedāļu griešanas frekvence
5. Vidējais ātrums un maksimālais ātrums
6. Attālums, sniedzamība, jauda un pulsa biežums
7. Pulsa biežums
8. Statusa ekrāns
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Sākuma ekrāns
Pēc bortdatora ievietošanas turētājā uz tā displeja parādās sākuma ekrāns.

24,3

c
d
e

f
h

i

j

a

b

g

k

a Diennakts laika / ātruma indikators
b Gaitas atbalsta līmeņa indikators
c Braukšanas apgaismojuma indikators
d Uzlādes pakāpes indikators elektrovelosipēda eBike akumulatoram
e Ātruma indikatorsA)

f Ātrums
g Orientēšanās josla
h Motora jauda
i Braucēja jauda
j Vidējais ātrums

k Izvērtējums
A) Var izmainīt statusa ekrānā <Settings (Iestatījumi)>.



Indikatori a...d, kas ir redzami statusa joslā un tiek parādīti ikvienā ekrānā.
Ja ātrums jau tiek parādīts ekrānā, indikators a (Diennakts laiks) pāriet uz
diennakts laika indikāciju stundās un minūtēs. Statusa joslā ir redzami šādi
indikatori,
– Ātrums/Diennakts laiks: parāda pašreizējo ātrumu km/h vai mph /

pašreizējo diennakts laiku
– Gaitas atbalsta līmenis: parāda izvēlēto gaitas atbalsta līmeni krāsu

koda veidā
– Apgaismojums: šis simbols parāda, ka ir ieslēgts apgaismojums
– Elektrovelosipēda akumulatora uzlādes pakāpe: šis simbols

procentuāli parāda aktuālo akumulatora uzlādes pakāpi
Indikatorā k (Izvērtējums) tiek grafiskā veidā parādīts elektrovelosipēda
momentānais ātrums (baltā josla) attiecībā pret vidējo ātruma vērtību j. Šajā
grafikā tiek tieši parādīts, vai elektrovelosipēda momentānais ātrums ir
lielāks vai mazāks par vidējo ātruma vērtību (pa kreisi no melnā svītrojuma =
ātrums ir mazāks par vidējo vērtību; pa labi no melnā svītrojuma = ātrums ir
lielāks par vidējo vērtību).
Orientējošā josla g ļauj noteikt, kurš ekrāns ir atvērts. Izvēlētais ekrāns ir
attēlots izceltā veidā. Ar taustiņiem (10) < (Pārlapošana atpakaļ) un (8) >
(Pārlapošana uz priekšu) var pāriet uz nākošajiem ekrāniem.
No pirmā sākuma ekrāna var pāriet uz statusa ekrānu, nospiežot
taustiņu < (10) (Pārlapošana atpakaļ).
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Statusa ekrāns
Uz statusa ekrāna bez statusa līstes
tiek parādīts arī pašreizējais
diennakts laiks un visu
elektrovelosipēda eBike akumulatoru
uzlādes pakāpe.

Zemāk ir redzami aktivizēto
Bluetooth® funkciju simboli vai arī ar
interfeisa Bluetooth® ® Bluetooth®
palīdzību pievienotās ierīces
(piemēram, pulsa biežuma mērītājs).

Apakšējā apgabalā ir parādīta sadaļa
<Settings (Iestatījumi)>
(iestatījumi).

<Settings (Iestatījumi)>
Piekļuve iestatījumu izvēlnei ir iespējama no statusa ekrāna. Izvēlnei
<Settings (Iestatījumi)> (Iestatījumi) nevar piekļūt un mainīt iestatījumus
brauciena laikā.
Ar taustiņiem – (11) (Gaitas atbalsta pazemināšana) un + (12) (Gaitas
atbalsta paaugstināšana) var izvēlēties vajadzīgo iestatījumu un atvērt šo
vai, iespējams, arī tālākās apakšizvēlnes, nospiežot izvēles taustiņu (9).
Nospiežot taustiņu < (10) (Pārlapošana atpakaļ), no pašreizējās iestatījumu
izvēlnes var pāriet uz iepriekšējo iestatījumu izvēlni.



Pirmajā navigācijas līmenī atrodas sekojoši piekārtoti apgabali.
– <My eBike (Mans eBike)> – Jūsu elektrovelosipēda eBike iestatījumi:

Jūs varat automātiski vai ar roku nullēt skaitītājus, piemēram, dienā
nobraukto kilometru skaitītāju un vidējās vērtības skaitītāju, kā arī
atiestatīt sniedzamības vērtību. Jūs varat mainīt ražotāja iestatīto riteņa
apkārtmēra vērtību  ± 5% robežās. Ja Jūsu elektrovelosipēds eBike ir
aprīkots ar funkciju eShift, Jūs no šejienes varat konfigurēt arī eShift
sistēmu. Velosipēda ražotājs servisa termiņa noteikšanai var izmantot tā
noskrējienu un/vai laika posmu. Elektrovelosipēds eBike sastāvdaļu
lappusē tiek parādīts attiecīgās sastāvdaļas sērijas numurs, mehāniskās
daļas versija, programmatūras versija un citi svarīgi dati par sastāvdaļām.
◦ <Reset> - šis punkts ļauj nolasīt laiku, kad pēdējo reizi ir notikusi

atiestatīšana. Var tikt atiestatīts brauciena attālums un vidējā vērtība.
◦ <Auto. reset (Atiestatīt brauciena datus automātiski)> - šis punkts

ļauj izvēlēties vienu no iestatījumiem <Off (Izslēgts)>, <Once a day
(Reizi dienā )> vai <After 4h (Pēc 4 neaktivitātes stundām)>
◦ <Reset range calculation (Atiestatīt tāluma aprēķinus tūlīt)> - šis

punkts ļauj pāriet atpakaļ uz standarta iestatījumu.
◦ <eShift (eShift)> - šis punkts ļauj iestatīt pedāļu griešanas frekvenci

un kustības uzsākšanas pārnesumu.
◦ <Wheel circum. (Wheel circumference/Riteņa apkārtmērs)> - šis

punkts ļauj pielāgot riteņa apkārtmēru vai arī atgriezties uz standarta
iestatījumu.
◦ <Next Service: [DD.Mon.YYYY] or at [xxxxx] [km] (Nākošā eBike

apkalpošana: [DD.MM.GGGG] vai pie [xxxxx] [km])> - šis punkts
tiek parādīts vienīgi tad, ja ražotājs vai tirgotājs ir ievadījis nākošās
apkalpošanas laiku.
◦ <Components (My eBike sastāvdaļas)>

– <Bluetooth [current setting] (Bluetooth [pašreizējie iestatījumi])> –
šis punkts ļauj ieslēgt vai izslēgt Bluetooth® funkciju:
Pie tam tiek parādītas savienotās ierīces.
Punkts <Settings (Iestatījumi)> → <Bluetooth [current setting]
(Bluetooth [pašreizējie iestatījumi])> ļauj pievienot jaunas ierīces, kā
arī atteikties no vairs nevajadzīgajām ierīcēm.
Ieteicamās pulsa biežuma mērīšanas ierīces ir šādas:
◦ Polar H7
◦ Polar H10 Heart Rate Sensor
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◦ Runtastic Heart Rate Combo Monitor
◦ Wahoo TICKR Heart Rate Monitor
◦ BerryKing Heartbeat Brustgurt
◦ BerryKing Sportbeat Armgurt

– Var būt iespējama saderība arī ar citām ierīcēm.
– <Sys settings (System settings/Sistēmas iestatījumi)>

Jūs varat isvēlēties ātruma un attāluma indikāciju kilometros vai jūdzēs,
diennakts laika indikāciju 12 stundu vai 24 stundu formātā, iestatīt
diennakts laiku, datumu un laika zonu un izvēlēties valodu, kam dodama
priekšroka. Jūs varat atiestatīt bortdatoru Kiox, atgriežoties pie rūpnīcas
iestatījumiem, varat sākt programmatūras atjaunināšanu (ja ir pieejami
atjauninājumi) un izvēlēties melnu vai baltu ekrānu noformējumu.

– <Information (Informācija)>
◦ <Registration (Reģistrācija)>
◦ <FAQs (Biežāk uzdotie jautājumi)>
◦ <Intro to Kiox (Ievads Kiox)>
◦ <Certifications (Sertifikāti)>
◦ <License info (Licences informācija)>
◦ <Contact us (Sazinieties ar mums)>

Ātrā izvēlne
Ātrajā izvēlnē ir apkopoti un tiek parādīti izvēlēti iestatījumi, kuriem var
piekļūt un kurus var iestatīt arī brauciena laikā.
Piekļuve ātrajai izvēlnei ir iespējama, nospiežot izvēles taustiņu (9). Piekļuve
ātrajai izvēlnei ir iespējama no statusa ekrāna.
Izmantojot ātro izvēlni, var veikt šādus iestatījumus.
– <Reset trip data? (Atiestatīt brauciena datus)>

Ļauj nullēt visus datus par līdz šim brīdim nobraukto attālumu.
– <eShift (eShift)>

Ļauj iestatīt pedāļu griešanas frekvenci.

Gaitas atbalsta līmeņa iestatīšana
Ar vadības moduļa (7) palīdzību var iestatīt, cik stiprs būs elektrovelosipēda
eBike piedziņas atbalsts, griežot pedāļus. Lietotājs var jebkurā laikā mainīt
gaitas atbalsta līmeni, tai skaitā brauciena laikā.



Piezīme. Dažiem elektrovelosipēda izpildījumiem ir iespējams, ka gaitas
atbalsta līmenis ir fiksēts, un to nav iespējams izmainīt. Bez tam ir
iespējams, ka elektrovelosipēdam ir pieejams mazāks skaits gaitas atbalsta
līmeņu, nekā šeit ir norādīts.
Ja ražotājs elektrovelosipēdam eBike ir konfigurējis režīmu eMTB Mode,
gaitas atbalsta līmenis SPORT tiek nomainīts ar līmeni eMTB. Režīmā eMTB
Mode gaitas atbalsta koeficients un griezes moments tiek dinamiski
pielāgots pedāļu griešanas spēkam. Režīms eMTB Mode tiek izmantots
vienīgi elektrovelosipēdu Performance Line CX piedziņai.
Elektrovelosipēdā ir pieejami šādi gaitas atbalsta līmeņi.
– OFF: gaitas atbalsts ir izslēgts, elektrovelosipēdu eBike var lietot kā

normālu velosipēdu, kas pārvietojas, griežot pedāļus. Šajā gaitas atbalsta
līmenī pārvietošanās palīdzības funkciju nav iespējams aktivizēt.

– ECO: visefektīvākais gaitas atbalsts, nodrošina maksimālu brauciena
tālumu

– TOUR: pastāvīgs gaitas atbalsts, nodrošina lielu brauciena tālumu
– SPORT/eMTB:

SPORT: stiprs gaitas atbalsts, paredzēts sporta braucieniem kalnainā
apvidū, kā arī braucieniem pilsētas satiksmes plūsmā
eMTB: optimāls gaitas atbalsts braucieniem jebkurā apvidū, sporta
braucieniem, uzlabota dinamika, maksimāla veiktspēja

– TURBO: maksimāls gaitas atbalsts, ātriem sporta braucieniem ar
maksimālu pedāļu griešanas ātrumu

Lai paaugstinātu gaitas atbalsta līmeni, atkārtoti spiediet vadības moduļa
taustiņu + (12) (Atbalsta līmeņa paaugstināšana), līdz indikatorā parādās
vēlamais gaitas atbalsta līmenis; bet, lai pazeminātu gaitas atbalsta līmeni,
atkārtoti spiediet vadības moduļa taustiņu – (11)(Atbalsta līmeņa
pazemināšana).
Izvēlētajam gaitas atbalsta līmenim atbilstošā motora jauda tiek parādīta
indikatorā h. Maksimālā motora jauda ir atkarīga no izvēlētā gaitas atbalsta
līmeņa.
Ja bortdators ir izņemts no turētāja (5), tā atmiņā tiek saglabāta pēdējā uz
displeja parādītā gaitas atbalsta līmeņa vērtība.
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Pārvietošanās palīdzības funkcijas ieslēgšana un izslēgšana
Pārvietošanās palīdzības funkcija var atvieglot elektrovelosipēda
pārvietošanu pie rokas. Izmantojot šo funkciju, elektrovelosipēda
pārvietošanas ātrums ir atkarīgs no izvēlētā pārnesuma un var sasniegt
6 km/h. Jo mazāks ir izvēlētais pārnesums, jo mazāks ir ātrums, ko
nodrošina pārvietošanās palīdzības funkcija (pie pilnas jaudas).
u Pārvietošanas palīdzības funkciju drīkst izmantot vienīgi

elektrovelosipēda pārvietošanai pie rokas. Ja pārvietošanas palīdzības
funkcijas izmantošanas laikā elektrovelosipēda riteņi nesaskaras ar zemi,
var notikt savainošanās.

Lai aktivizētu pārvietošanās palīdzības funkciju, īslaicīgi nospiediet taustiņu
(13) uz bortdatora. 3 sekunžu laikā pēc pārvietošanās palīdzības funkcijas
aktivizēšanas nospiediet taustiņu + un turiet to nospiestu. Līdz ar to
ieslēdzas elektrovelosipēda eBike piedziņa.
Pārvietošanās palīdzības funkcija izslēdzas, realizējoties vienam no šādiem
apstākļiem:
– tiek atlaists taustiņš +,
– elektrovelosipēda eBike riteņi tiek bloķēti (piemēram, aktivizējot bremzi

vai atduroties pret šķērsli),
– ja elektrovelosipēda pārvietošanās ātrums pārsniedz 6 km/st.
Pēc taustiņa + atlaišanas pārvietošanās palīdzības funkcija saglabā gatavību
vēl nākošās 3 sekundes. Āajā laika posmā vēlreiz nospiežot taustiņu +,
pārvietošanās palīdzības funkcija no jauna aktivizējas.
Piezīme. Dažām sistēmām pārvietošanās palīdzības funkcija tieši ieslēdzas,
nospiežot taustiņu WALK.
Piezīme. Gaitas atbalsta līmenī OFF pārvietošanās palīdzības funkciju nav
iespējams aktivizēt.

Elektrovelosipēda apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana
Izpildījumā, kurā apgaismojošo elementu elektrobarošana tiek nodrošināta
no elektrovelosipēda eBike sistēmas, priekšējais un aizmugurējais
apgaismojums ir vienlaicīgi ieslēdzams un izslēdzams ar bortdatora
palīdzību, nospiežot taustiņu (3) (Velosipēda apgaismojums).
Ieslēdzot velosipēda apgaismojumu, uz displeja statusa joslas parādās
atbilstošs simbols.



Velosipēda apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana neietekmē displeja fona
apgaismojumu.

Elektroniskā pārnesumu pārslēgšana eShift (izvēles variants)
Ar eShift saprot elektroniskās pārnesumu pārslēgšanas sistēmas
savienošanu ar elektrovelosipēda eBike sistēmu. Ražotāja uzņēmumā
sistēmas eShift sastāvdaļas tiek elektriski savienotas ar piedziņas mezglu.
Elektroniskās pārnesumu pārslēgšanas sistēmas lietošana ir aprakstīta šīs
sistēmas lietošanas pamācībā.

Ārējo ierīču elektrobarošana no USB interfeisa pieslēgvietas
No USB interfeisa pieslēgvietām var darbināt vai uzlādēt parastākās ierīces,
kuru elektrobarošana ir iespējama no USB interfeisa (piemēram, dažādus
mobilos tālruņus).
Lai būtu iespējama ārējo ierīču uzlādēšana, elektrovelosipēdā jābūt
ievietotam bortdatoram un pietiekoši uzlādētam akumulatoram.
Atveriet bortdatora USB interfeisa pieslēgvietas aizsargvāciņu (17). Ar
Micro A / Micro B USB savienojošo kabeli (pieejams Bosch
elektrovelosipēdu eBike tirdzniecības vietās) savienojiet ārējās ierīces USB
interfeisa pieslēgvietu ar USB interfeisa pieslēgvietu (6) uz bortdatora.
Pēc ārējā patērētāja atvienošanas USB interfeisa pieslēgvieta no jauna rūpīgi
jānosedz ar aizsargvāciņu (17).
Uzmanību! Pievienotais ārējais elektroenerģijas patērētājs var samazināt
elektrovelosipēda brauciena tālumu.
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Kļūmju kodu indikācija
Elektrovelosipēda eBike sistēmas sastāvdaļas tiek pastāvīgi un automātiski
pārbaudītas. Ja tiek konstatēta kļūme, uz bortdatora displeja parādās
attiecīgs kļūmes kods.
Atkarībā no kļūmes veida, elektrovelosipēda piedziņa var automātiski
izslēgties. Taču jebkurā gadījumā braucienu var turpināt arī bez gaitas
atbalsta. Tomēr pirms turpmākajiem braucieniem elektrovelosipēdu
nepieciešams pārbaudīt.
u Uzticiet visus elektrovelosipēda remonta darbus vienīgi

speciālistiem no pilnvarotas velosipēdu tirdzniecības vietas.

Kods Cēlonis Kļūmju novēršana
410 Ir iestrēdzis viens vai

vairāki bortdatora
taustiņi.

Pārbaudiet, vai taustiņi nav iestrēguši,
piemēram, tajos iekļuvušo netīrumu dēļ.
Vajadzības gadījumā veiciet taustiņu
tīrīšanu.

414 Vadības moduļa
savienojumu kļūme

Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīti
kontaktsavienotāji un savienojumi

418 Ir iestrēdzis viens vai
vairāki vadības moduļa
taustiņi.

Pārbaudiet, vai taustiņi nav iestrēguši,
piemēram, tajos iekļuvušo netīrumu dēļ.
Vajadzības gadījumā veiciet taustiņu
tīrīšanu.

419 Konfigurācijas kļūme Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

422 Piedziņas moduļa
savienojumu kļūme

Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīti
kontaktsavienotāji un savienojumi

423 Elektrovelosipēda
akumulatora
savienojumu kļūme

Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīti
kontaktsavienotāji un savienojumi

424 Sastāvdaļu savstarpējo
sakaru kļūme

Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīti
kontaktsavienotāji un savienojumi

426 Atbildes laika
pārsniegšanas iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības



Kods Cēlonis Kļūmju novēršana
vietu. Šīs kļūmes gadījumā pamata
iestatījumu izvēlnē nav iespējams
nolasīt vai pielāgot riteņa apkārtmēru.

430 Ir izlādējies bortdatora
iekšējais akumulators

Uzlādējiet bortdatora akumulatoru
(turētājā vai caur USB interfeisa
pieslēgvietu)

431 Nepareiza vai novecojusi
programmatūras versija

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

440 Piedziņas moduļa iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

450 Programmatūras iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

460 USB interfeisa
pieslēgvietas kļūme

Atvienojiet savienojošo kabeli no
bortdatora USB interfeisa pieslēgvietas.
Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

490 Bortdatora iekšējā kļūme Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīts
bortdators

500 Piedziņas moduļa iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

502 Velosipēda
apgaismojuma kļūme

Pārbaudiet apgaismojošos elementus
un savienojošos vadus. Pārstartējiet
sistēmu. Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.
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Kods Cēlonis Kļūmju novēršana
503 Ātruma devēja kļūme Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma

joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

510 Devēja iekšējā kļūme Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

511 Piedziņas moduļa iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

530 Akumulatora kļūme Izslēdziet elektrovelosipēdu, izņemiet
elektrovelosipēda akumulatoru un no
jauna to ievietojiet elektrovelosipēdā.
Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

531 Konfigurācijas kļūme Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

540 Temperatūras kļūme Elektrovelosipēda temperatūra atrodas
ārpus pieļaujamo vērtību diapazona
robežām. Izslēdziet elektrovelosipēda
sistēmu un nogaidiet, līdz piedziņas
modulis ir atdzisis vai uzsilis līdz
pieļaujamajai darba temperatūrai.
Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

550 Ir konstatēts
nepieļaujami jaudīgs

Atvienojiet ārējo elektroenerģijas
patērētāju. Pārstartējiet sistēmu. Ja



Kods Cēlonis Kļūmju novēršana
ārējais elektroenerģijas
patērētājs.

problēma joprojām pastāv, sazinieties
ar tuvāko Bosch elektrovelosipēdu
tirdzniecības vietu.

580 Nepareiza vai novecojusi
programmatūras versija

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

591 Autentificēšanas kļūme Izslēdziet elektrovelosipēda eBike
sistēmu. Izņemiet akumulatoru un no
jauna to ievietojiet. Pārstartējiet
sistēmu. Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

592 Nesaderīga sastāvdaļa Pievienojiet saderīgu displeju. Ja
problēma joprojām pastāv, sazinieties
ar tuvāko Bosch elektrovelosipēdu
tirdzniecības vietu.

593 Konfigurācijas kļūme Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

595,
596

Sakaru kļūme Pārbaudiet piedziņas kabeļu
savienojumus un tad pārstartējiet
sistēmu. Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

602 Akumulatora iekšējā
kļūme uzlādes laikā

Atvienojiet uzlādes ierīci no
akumulatora. Pārstartējiet
elektrovelosipēda sistēmu. Pievienojiet
uzlādes ierīci akumulatoram. Ja
problēma joprojām pastāv, sazinieties
ar tuvāko Bosch elektrovelosipēdu
tirdzniecības vietu.

602 Akumulatora iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
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Kods Cēlonis Kļūmju novēršana
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

603 Akumulatora iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

605 Akumulatora
temperatūras kļūme

Elektrovelosipēda temperatūra atrodas
ārpus pieļaujamo vērtību diapazona
robežām. Izslēdziet elektrovelosipēda
sistēmu un nogaidiet, līdz piedziņas
modulis ir atdzisis vai uzsilis līdz
pieļaujamajai darba temperatūrai.
Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

605 Akumulatora
temperatūras kļūme
uzlādes laikā

Atvienojiet uzlādes ierīci no
akumulatora. Nogaidiet, līdz
akumulators ir atdzisis. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

606 Akumulatora ārējā kļūme Pārbaudiet savienojošo kabeli.
Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

610 Akumulatora sprieguma
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

620 Uzlādes ierīces kļūme Nomainiet uzlādes ierīci. Sazinieties ar
tuvāko Bosch elektrovelosipēdu
tirdzniecības vietu.
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640 Akumulatora iekšējā

kļūme
Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

655 Atkārtota akumulatora
kļūme

Izslēdziet elektrovelosipēda eBike
sistēmu. Izņemiet akumulatoru un no
jauna to ievietojiet. Pārstartējiet
sistēmu. Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

656 Nepareiza vai novecojusi
programmatūras versija

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu un
nodrošiniet, lai tiktu veikta
programmatūras atjaunināšana.

7xx Piedziņas kļūme Ievērojiet pārnesumu pārslēdzēja
ražotāja piegādātājā lietošanas
pamācībā sniegtos norādījumus.

800 iekšējā ABS sistēmas
kļūme

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

810 Neiespējams signāls no
riteņa ātruma devēja

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

820 Bojājums priekšējā riteņa
ātruma devēja vadā

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

821...
826

Neiespējams signāls no
priekšējā riteņa ātruma
devēja

Devēja disks var nebūt
uzstādīts, tas var būt
bojāts vai uzstādīts
nepareizi, var būt stipri
atšķirīgas riepas
diametra vērtības
priekšējam un
aizmugurējam ritenim, kā
arī tas var būt vērojams

Pārstartējiet sistēmu un tad veiciet
vismaz 2 minūtes ilgu mēģinājuma
braucienu. Pie tam bremžu
pretbloķēšanas sistēmas ABS
kontrollampai jāizdziest. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.
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Kods Cēlonis Kļūmju novēršana
ekstremālās braukšanas
situācijā, piemēram,
braucot uz aizmugurējā
riteņa

830 Bojājums aizmugurējā
riteņa ātruma devēja
vadā

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

831

833...
835

Neiespējams signāls no
aizmugurējā riteņa
ātruma devēja

Devēja disks var nebūt
uzstādīts, tas var būt
bojāts vai uzstādīts
nepareizi, var būt stipri
atšķirīgas riepas
diametra vērtības
priekšējam un
aizmugurējam ritenim, kā
arī tas var būt vērojams
ekstremālās braukšanas
situācijā, piemēram,
braucot uz aizmugurējā
riteņa

Pārstartējiet sistēmu un tad veiciet
vismaz 2 minūtes ilgu mēģinājuma
braucienu. Pie tam bremžu
pretbloķēšanas sistēmas ABS
kontrollampai jāizdziest. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

840 iekšējā ABS sistēmas
kļūme

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

850 iekšējā ABS sistēmas
kļūme

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

860,
861

Elektrobarošanas kļūme Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

870,
871 
880 

Sakaru kļūme Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.
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883...
885
889 iekšējā ABS sistēmas

kļūme
Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

890 Bremžu pretbloķēšanas
sistēmas ABS
kontrollampa ir bojāta vai
arī tās trūkst, iespējams,
ka ABS sistēma
nefunkcionē.

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

Nav
indikāci
jas

Bortdatora iekšējā kļūme Pārstartējiet elektrovelosipēda eBike
sistēmu, to izslēdzot un ieslēdzot.
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Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana
Nevienu no elektrovelosipēda sastāvdaļām nedrīkst tīrīt ar augstspiediena
ūdens strūklu.
Uzturiet bortdatora displeju tīru. Ja displejs ir netīrs, var tikt nepareizi
atpazīts apgaismojuma spilgtums.
Lietojiet bortdatora tīrīšanai mīkstu, ar ūdeni samitrinātu audumu.
Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus.
Nodrošiniet, lai elektrovelosipēda eBike sistēma vismaz reizi gadā tiktu
tehniski pārbaudīta (īpaši mehāniskā daļa) un tiktu aktualizēta sistēmas
programmatūra.
Papildus tam, velosipēda ražotājs servisa termiņa noteikšanai var izmantot
tā noskrējienu un/vai laika posmu. Šādā gadījumā ik reizi pēc ieslēgšanas
bortdators uz displeja parāda ziņojumu par apkalpošanas termiņa paiešanu.
Lai veiktu elektrovelosipēda eBike apkalpošanu vai remontu, griezieties
pilnvarotā velosipēdu tirdzniecības vietā.
u Uzticiet visus elektrovelosipēda remonta darbus vienīgi

speciālistiem no pilnvarotas velosipēdu tirdzniecības vietas.

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu
Ja rodas jautājumi par elektrovelosipēda eBike sistēmu un tās sastāvdaļām,
griezieties pilnvarotā velosipēdu tirdzniecības vietā.
Pilnvaroto velosipēdu tirdzniecības vietu kontaktinformāciju var atrast
interneta vietnē www.bosch-ebike.com.

Transportēšana
u Ja vēlaties ņemt sev līdzi savu elektrovelosipēdu eBike ārpus savas

automašīnas, piemēram, iestiprinot to automašīnas turētājā,
izņemiet no elektrovelosipēda bortdatoru un akumulatoru, lai
pasargātu tos no bojājumiem.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Piedziņas mezgls, bortdators kopā ar vadības bloku,
akumulators, ātruma devējs, piederumi un iesaiņojuma

http://www.bosch-ebike.com


materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.

Neizmetiet nolietotos elektrovelosipēdus eBike un to sastāvdaļas sadzīves
atkritumu tvertnē!

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 
2012/19/ES, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti, kā
arī, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66/EK,
bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc
atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.

Vairs nenogādājiet nolietotos elektrovelosipēdus eBike un to sastāvdaļas
pilnvarotā velosipēdu tirdzniecības vietā.
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Latviešu – 35

Bosch eBike Systems 1 270 020 Klv | (06.11.2018)



Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72757 Reutlingen
GERMANY

www.bosch-ebike.com

1 270 020 Klv (2018.11) T / 38


	Titelseite
	Kiox-Online
	1 Drošības noteikumi
	1.1 Par datu drošību

	2 Sirsnīgi apsveicam!
	3 Izstrādājuma un tā funkciju apraksts
	3.1 Pielietojums
	3.2 Attēlotās sastāvdaļas
	3.3 Tehniskie dati
	3.4 Atbilstības deklarācija

	4 Montāža
	4.1 Bortdatora ievietošana un izņemšana (attēls A)

	5 Lietošana
	5.1 Pirms lietošanas pirmo reizi
	5.1.1 Bortdatora ieslēgšana un izslēgšana
	5.1.2 Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
	5.1.3 Sistēmas iestatījumu izvēle

	5.2 Elektrovelosipēda eBike sistēmas lietošanas uzsākšana
	5.2.1 Priekšnoteikumi
	5.2.2 Elektrovelosipēda eBike sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

	5.3 Bortdatora elektrobarošana
	5.4 Uzglabāšanas režīms / Bortdatora Kiox atiestatīšana

	6 Bortdatora indikācija un iestatījumi
	6.1 Vadības loģika
	6.2 Ekrānu secība
	6.3 Sākuma ekrāns
	6.4 Statusa ekrāns
	6.5 <Settings (Iestatījumi)>
	6.6 Ātrā izvēlne
	6.7 Gaitas atbalsta līmeņa iestatīšana
	6.8 Pārvietošanās palīdzības funkcijas ieslēgšana un izslēgšana
	6.9 Elektrovelosipēda apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana
	6.10 Elektroniskā pārnesumu pārslēgšana eShift (izvēles variants)
	6.11 Ārējo ierīču elektrobarošana no USB interfeisa pieslēgvietas
	6.12 Kļūmju kodu indikācija

	7 Apkalpošana un apkope
	7.1 Apkalpošana un tīrīšana
	7.2 Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu
	7.3 Transportēšana
	7.4 Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



