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Ohutusnõuded
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa tuua
elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt
alles.
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõiste aku käib kõikide Boschi
eBike-akude kohta.
u Lugege läbi eBike-süsteemi kõikides kasutusjuhendites ning eBike´i

kasutusjuhendis toodud ohutusnõuded ja juhised ning järgige neid.
u Ärge püüdke sõidu ajal ekraani või juhtüksust kinnitada!
u Ärge laske pardaarvuti näidikul oma tähelepanu kõrvale juhtida. Kui

te ei keskenda oma tähelepanu täielikult liiklusele, riskite õnnetusse
sattumisega. Kui soovite teha sisestusi oma pardaarvutisse toe taseme
muutmiseks, peatuge ja sisestage seejärel vajalikud andmed.

u Ärge kasutage oma nutitelefoni sõidu ajal. Kui te ei keskenda oma
tähelepanu täielikult liiklusele, riskite õnnetusse sattumisega. Peatuge ja
sisestage alles seejärel vastavad andmed.

u Seadke ekraani heledus nii, et te näeksite olulist teavet, nagu kiirus
või hoiatussümbolid, piisavalt selgesti. Valesti reguleeritud ekraan võib
põhjustada ohtlikke olukordi.

u Ärge avage pardaarvutit. Avamisega võib pardaarvuti saada kahjustada
ja kaob Teie õigus garantiinõuete esitamiseks.

u Ärge kasutage pardaarvutit käepidemena. Kui tõstate eBike’i
pardaarvutist üles, võite pardaarvutit pöördumatult kahjustada.

u Ärge asetage jalgratast tagurpidi juhtrauale ja sadulale, kui juhtpult
või selle klamber ulatub juhtrauast kõrgemale. Võite pardaarvutit või
selle hoidikut parandamatult vigastada. Et pardaarvuti maha ei kukuks või
seda ei vigastataks, eemaldage pardaarvuti ka enne jalgratta kinnitamist
montaažihoidikusse.

Andmekaitsesuunis
Kui pardaarvuti saadetakse hoolduseks Boschi teenindusse, võidakse
Boschile üle anda ka pardaarvutisse salvestatud andmed.
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Palju õnne!
Südamlik õnnesoov eBike'i pardaarvuti ostmise puhul.
Kiox 300 teavitab teid usaldusväärselt kõigist olulistest sõiduandmetest.

Värskendused
Teie Kiox 300 funktsioonide ulatust laiendatakse pidevalt. Hoidke oma
nutitelefoni rakendust eBike Flow uusimal tasemel. Selle rakenduse abil
saate alla laadida uusi funktsioone ja neid oma pardaarvutisse Kiox 300 üle
kanda.
Lisaks siin kujutatud funktsioonidele võidakse igal ajal lisada tarkvara
muudatusi vigade kõrvaldamiseks ja funktsioonide laiendamiseks.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend
Nõuetekohane kasutamine
Pardaarvuti Kiox 300 on mõeldud sõiduandmete kuvamiseks.
Pardaarvuti Kiox 300 täies ulatuses kasutamiseks on vaja ühilduvat
nutitelefoni rakendusega eBike Flow (saadaval Apple App Store'is või
Google Play Store'is).
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Seadme osad

(1)

(7)

(6)

(4)

(2)

(8)

(3)

(10)
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(1) Ekraan
(2) Kaabli väljumiskoht
(3) Lukustusplaat
(4) Fikseerimiskonks
(5) Kaussadapter
(6) Ekraani kontaktid
(7) Pistikupesa kontaktid
(8) Ekraanihoidik
(9) Ekraanihoidiku kinnituskruvi

(10) Hoiderihma kinnitusklambera)

a) Hoiderihm ei kuulu tarnekomplekti.

Tehnilised andmed
Pardaarvuti Kiox 300
Tootekood BHU3600
Töötemperatuur A) °C –5 … +40
Hoiutemperatuur °C +10 … +40
Kaitseklass IP54
Kaal, u g 32
A) Väljaspool seda temperatuurivahemikku võivad ekraanil tekkida talitlushäired.

Toote lintsentsiteavet saab vaadata järgmisel veebiaadressil:
https://www.bosch-ebike.com/licences
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Paigaldus
Ekraani kohaleasetamine ja eemaldamine (vt joonist A)

1

2

2

1

(1)

(4) (8)

(8)

(1)

A

(10)

Ekraani (1) kinnitamiseks asetage ekraan (1) ekraanihoidiku(8) esiservale
lukustuskonksu (4) liikumise suunas ❶ ja vajutage ekraan (1) tagaküljega
ekraanihoidikule (8) ❷.
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Ekraani (1) eemaldamiseks tõmmake ekraani (1) enda poole ❶, kuni saate
ekraani (1) üles tõsta ❷.
Juhtraua (10) külge saab kinnitada kinnitusrihma.
Märkus: eBike'i süsteem lülitub välja, kui sõidate aeglasemalt kui 3 km/h ja
võtate pardaarvuti hoidikust välja. See ei kehti eBike'idele toega kuni 
45 km/h.

Lukustusplaadi paigaldamine (vt joonist B)

(9)

(3)

(8)

B

(5)

Märkus: Olenevalt ekraanihoidiku konstruktsioonist/paigaldamisest võib
juhtuda, et lukustusplaati ei saa kasutada. Ekraan peab olema sealjuures
monteeritud.
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Lükake lukustusplaat (3) altpoolt adapteri korpusesse (5), kuni
lukustusplaat (3) kuuldavalt oma kohale klõpsab.
Sellest hetkest alates ei saa ekraani (1) enam ekraanihoidikust (8) maha
tõsta ilma ekraanihoidikut (8) adapteri korpuse (5) küljest mõlemat
kinnituskruvi (9) lõdvendades eemaldamata.
Märkus: Lukustusplaat (3) ei ole vargusevastane seade.
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Kasutamine
Ekraani kasutamine ja näitude valimine toimub juhtpuldi abil.
Juhtpuldi ekraaninäitude nuppude tähendus on esitatud järgnevas
ülevaates. Valikunupul on olenevalt vajutuse kestusest 2 funktsiooni.

vasakule lehitsemine
paremale lehitsemine
üles lehitsemine
alla lehitsemine
vahetumine 2. kuvatasandile (lühivajutus)
seademenüü avamine olekukuval (lühivajutus)
kuvaga seotud suvandite avamine
nt <Reset trip> (pikk vajutus > 1 s)

Märkus: kõik järgmistel lehekülgedel esitatud kasutajaliidese kujutised ja
tekstid vastavad tarkvara kasutusse andmise seisule. Tarkvaravärskenduse
järel võivad ekraanikujutised ja ekraanitekstid vähesel määral muutuda.
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Olekukuva
Avakuvalt pääsete olekukuvale nuppu  vajutades.

80% eMTB

CONNECTIONS

10:45

SETTINGS

a
b

c

d

e

g

h

f

a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
d Kellaaeg
e Ühenduse näit
f Ühendus nutitelefoniga
g Ühenduse olek
h Seademenüü

Sellelt kuvalt pääsete seademenüüsse nuppu  vajutades.
Märkus: Sõidu ajal ei saa seademenüüd avada.
Seademenüü <SETTINGS> sisaldab järgmisi menüüpunkte:
– <My eBike>

Siit leiate järgmised menüüpunktid.
◦ <Range reset>

Siin saab tegevusraadiuse väärtust lähtestada.
◦ <Auto trip reset>

Automaatse lähtestamise seadeid saab teha siin.
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◦ <Wheel circumf.>
Siin saab ratta ümbermõõdu väärtust sobitada või standardseadele
lähtestada.
◦ <Service (Hooldus)>

Siin näidatakse teile järgmist hooldustähtaega, kui see on jalgratta
müüja poolt määratud.
◦ <Components>

Siin kuvatakse kasutatud komponendid koos nende
versiooninumbritega.

– <My Kiox>
Siit leiate järgmised menüüpunktid.
◦ <Statusbar (Olekuriba)>

Siin saate valida näitude <Battery>, <Time> või <Speed> vahel.
◦ <Language>

Siin saate valida eelistatud näidukeele.
◦ <Units>

Siin saate valida meeter- või inglise mõõdusüsteemi vahel.
◦ <Time>

Siin saate seada kellaaja.
◦ <Time format>

Siin saate valida 2 ajavormingu vahel.
◦ <Brightness>

Siin saate määrata ekraani heleduse.
◦ <Settings reset>

Siin saate lähtestada kõik süsteemi seaded standardväärtustele.
– Menüüpunktist <Information> leiate teavet kontaktide (<Contact>) ja

sertifikaatide (<Certificates>) kohta.
Seademenüüst lahkute nupuga  või nupuga .
Nupuga  jõuate stardikuvale.
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Stardikuva
Kui te ei valinud enne viimast väljalülitamist muud kuva, näidatakse teile
seda kuva.

80% eMTB

21.4

SPEED km/h

a

c
i
j

k

l

m

b

a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
i Kiiruseühiku näit
j Näidu nimetus
k oma jõudlus
l kiirus
m mootori jõudlus

Näidud a ... c moodustavad olekuriba ja seda näidatakse igal kuval.
Sellelt kuvalt saate nupuga  vahetuda olekukuvale või nupuga  pääseda
teistele kuvadele. Nendel kuvadel näidatakse statistilisi andmeid,
tegevusraadiust akuga ja keskväärtusi.
Kõigilt nendelt kuvadelt pääsete nupuga  teisele andmetasemele.
Kui kasutaja on väljalülitamise ajal mõnel muul, stardikuvast erineval kuval,
näidatakse eBike'i uuel sisselülitamisel jälle viimati näidatud kuva.
Valikunupu  pikema vajutamisega saate lähtestada oma sõidu või matka
statistilised andmed (mitte kuval <SETTINGS>).
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Stardikuva 2. tase

eMTB80%
AVG. SPEED km/h

20.5
MAX. SPEED km/h

29.2

a

c
i

n

o

b
a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
i Kiiruseühiku näit
n keskmine kiirus
o maksimaalne kiirus
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Sõidukuva

eMTB80%
TRIP km

19.4
RIDING TIME h:min

02:02
SPEED km/h

21.4

a

c

p

q

l

b
a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
p Teelõik
q Sõiduaeg
l Kiirus

Sõidukuva 2. tasand

eMTB80%
TOTAL TRIP km

1850
CALORIES kcal

964

a

c

r

s

b
a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
r Kogu teelõik
s Kasutatud energia
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Tegevusraadiuse kuva

eMTB80%
RANGE km

38
eBIKE %

80

a

c

t

a

b
a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
t Tegevusraadius

Tegevusraadiuse kuva 2. tasand

eMTB80%
RANGE km

25TURBO

38eMTB

45TOUR

64ECO

a

c

u

b
a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
u Tegevusraadius olenevalt

toetustasemest
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Fitness-kuva

eMTB80%
POWER W

134
CADENCE rpm

72

a

c

v

w

x

b

w

a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
v Oma jõudlus
w Sihtindikaator (keskmisest kõrgem) 

Kui sihtindikaatori osuti on paremal
pool või keskel, muutub taust
roheliseks. See tähendab, et enda
jõudlus on üle keskväärtuse või
võrdub sellega.

x Väntamissagedus
w Sihtindikaator (keskmisest

madalam) 
Kui sihtindikaatori osuti on vaskul
pool, muutub taust oranžiks. Enda
jõudlus on alla keskväärtuse.

Fitness-kuva 2. tasand

eMTB80%
AVG. POWER W

129
AVG. CADENCE rpm

70

a

c

y

z

b
a Aku laetuseolek
b Toetustase
c Jalgratta valgustus
y keskmine võimsus vattides
z keskmine väntamissagedus pöörete

arvuna minutis

Kasutajanime loomine
Pardaarvuti kõigi funktsioonide kasutamiseks peate veebis registreeruma.
Kasutajanimega saate muuhulgas vaadata oma sõiduandmeid.
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Kasutajanime saate luua oma rakenduse eBike Flow abil. Sisestage
registreerumiseks vajalikud andmed. Rakenduse eBike Flow saate tasuta
alla laadida Apple App Store (iPhone'idele) või Google Play Store (Android-
seadmetele) kaudu.

Pardaarvuti ühendamine rakendusega eBike Flow
Nuititelefoniga moodustatakse ühendus järgmiselt:
– Käivitage äpp.
– Valige Kohe ühendamine.
– Järgige nutitelefoni ekraanil olevaid suuniseid.
Rakendusega saate tegevusi registreerida ja toetusastmeid sobitada.

<eBike Lock>
<eBike Lock>i saab iga kasutaja jaoks aktiveerida rakenduse eBike Flow
abil. Selleks salvestatakse nutitelefonil võti eBike'i vabastamiseks
lukustusest.
<eBike Lock> on järgmistel juhtudel automaatselt aktiivne:
– eBike'i süsteemi väljalülitamisel juhtpuldi abil
– eBike'i süsteemi automaatsel väljalülitumisel
– pardaarvuti eemaldamisel
Kui eBike'i süsteem on sisse lülitatud ja nutitelefon on eBike'iga Bluetooth®
abil seotud, vabastatakse eBike' lukustusest.
<eBike Lock> on seotud teie kasutajakontoga.
Kui peaksite oma nutitelefoni kaotama, saate mõne muu nutitelefoniga
rakenduse eBike Flow ja oma kasutajakontoga sisse logida ja eBike'i
lukustusest vabastada.
Tähelepanu! Kui valite rakenduses seade, mis põhjustab <eBike Lock>-i
korral kahjustusi (nt teie eBike'i või kasutajakonto kustutamist), näidatakse
teile eelnevalt hoiatavaid teateid. Palun lugege neid põhjalikult ja talitage
vastavalt hoiatustele (nt enne teie eBike'i või kasutajakonto
kustutamist).

<eBike Lock>i paigaldamine
<eBike Lock>i paigaldamise võimaldamiseks peavad olema täidetud
järgmised eeltingimused:
– Rakendus eBike Flow on paigaldatud.
– Kasutajakonto on moodustatud.
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– Hetkel ei viida läbi eBike'i värskendust.
– eBike on Bluetooth® abil nutitelefoniga seotud.
– eBike seisab paigal.
– Nutitelefon on ühendatud internetiga.
– eBike'i aku on piisavalt laetud ja laadimiskaabel ei ole ühendatud.
Te saate <eBike Lock>i rakenduse eBike Flow menüüpunktis Seaded
paigaldada.
Nüüd saate oma ajamisõlme toe <eBike Lock>i sisselülitamisega
rakenduses eBike Flow inaktiveerida. Inaktiveerimist saab tühistada ainult
siis, kui eBike'i süsteemi sisselülitamisel on teie nutitelefon läheduses.
Sealjuures peab Bluetooth® olema teie nutitelefonil sisse lülitatud ja
rakendus eBike Flow taustal aktiivne. Rakendus eBike Flow ei pea olema
avatud. Kui <eBike Lock> on aktiveeritud, võite oma eBike'i ilma
ajamisõlme toeta edasi kasutada.

Ühilduvus
<eBike Lock> on ühilduv järgmiste Boschi eBike'i tooteliinidega:
Ajamisõlm Tooteliin
BDU374x Performance Line CX
BDU33xx Performance Line

Talitlusviis
Koos <eBike Lock>iga talitleb nutitelefon analoogselt ajamisõlme võtmega.
<eBike Lock> aktiveeritakse eBike'i süsteemi väljalülitamisega. <eBike
Lock>i olekut näidatakse sisselülitamise järel lühidalt pardaarvuti ekraanil
tabaluku-sümboliga.
Märkus: <eBike Lock> ei ole vargusvastane kaitse, vaid mehaanilise luku
täiendus! <eBike Lock>iga ei toimu eBike'i mehaanilist blokeerimist või
muud sellesarnast. Inaktiveeritakse ainult ajamisõlme tugi. Seni kuni
nutittelefon on Bluetooth® abil eBike'iga ühendatud, on ajamisõlm
lukustusest vabastatud.
Kui annate kõrvalistele isikutele ajutiselt või kestvalt juurdepääsu oma
eBike'ile või viite oma eBike'i hooldusesse, inaktiveerige <eBike Lock>
rakenduse eBike Flow menüüpunktis Seaded. Kui soovite oma eBike'i
müüa, kustutage lisaks eBike' rakenduse eBike Flow menüüpunktis Seaded
oma kasutajakontost.
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Kui eBike'i süsteem välja lülitatakse, annab ajamisõlm lukustusheli (üks
akustiline signaal), näitamaks, et ajami tugi on välja lülitatud.
Märkus: Heli väljastamine on võimalik ainult seni, kuni süsteem on sisse
lülitatud.
Kui eBike'i süsteem sisse lülitatakse, annab ajamisõlm kaks lukustuse
vabastamisheli (kaks akustilist signaali), näitamaks, et ajami tugi on jälle
võimalik.
Lukustustusheli aitab teil tuvastada, et <eBike Lock> on teie eBike'il
aktiveeritud. Akustiline tagasiside on tavajuhul aktiveeritud, seda saab aga
rakenduse eBike Flow menüüpunktis Seaded lukusümboli valimisega teie
eBike'is inaktiveerida.
Märkus: Kui te ei saa <eBike Lock>'i enam rakendada või välja lülitada,
pöörduge oma jalgratta müüja poole.

eBike'i komponentide ja <eBike Lock>'i väljavahetamine
Nutitelefoni väljavahetamine
1. Installige rakendus eBike Flow uuele nutitelefonile.
2. Registreeruge samas kontos, millega aktveerisite <eBike Lock>'i.
3. Rakenduses eBike Flow näidatakse <eBike Lock>i paigaldatuna.
Ajamisõlme väljavahetamine
1. Rakenduses eBike Flow näidatakse <eBike Lock>i inaktiveerituna.
2. Aktiveerige <eBike Lock>, lükates regulaatorit <eBike Lock>

paremale.
3. Kui annate oma eBike'i hooldamiseks jalgrattamüüjale, soovitatakse

vääralarmi vältimiseks <eBike Lock> ajutiselt inaktiveerida.

Toetusastmete sobitamine
Toetusastmeid saab teatavates piirides sobitada. Nii saate oma eBike'i oma
personaalsete vajadustega sobitada.
Oma komplektse laadi seadmine ei ole võimalik. Saate sobitada ainult laade,
mida tootja või edasimüüja on teie süsteemis lubanud. Neid laade võib olla
ka vähem kui 4.
Tehnilistel põhjustel ei saa te laade eMTB ja TOUR+ sobitada. Lisaks võib
olla mõne laadi sobitamine teie riigis kehtivate piirangute tõttu keelatud.
Sobitamiseks saab kasutada järgmisi parameetreid:
– Toetus laadi põhiväärtuse suhtes (seadussätete piires)
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– Ajami reageerimiskäitumine
– Piiratud kiirus (seadussätete piires)
– Maksimaalne pöördemoment (ajami piirangute raames)
Parameetrid on üksteisest sõltuvad ja mõjutavad üksteist vastastikku.
Näiteks ei ole põhimõtteliselt võimalik üheaegne madala pöördemomendi
väärtuse ja kõrge toe seadmine.
Märkus: Palun võtke arvesse, et teie muudetud laad säilitab kõikidel
pardaarvutitel ja juhtelementidel oma asukoha, nime ja värvi.
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Rakenduse eBike Flownäidud ja seaded
Nutitelefon ei kuulu tarnekomplekti. Nutitelefoniga registreerumiseks on
vajalik internetiühendus, mis olenevalt teie telefonioperaatoriga sõlmitud
lepingust võib tekitada teile lisakulutusi.
Märkus: Kõik järgmistel lehekülgedel esitatud kasutajaliidese kujutised ja
tekstid vastavad tarkvara kasutusse andmise seisule. Kuna aasta jooksul
võidakse tarkvara värskendada, võib juhtuda, et kasutajaliidese kujutised ja
tekstid muutuvad.
Järgnev rakenduse eBike Flow kirjeldus kehtib pardaarvuti Kiox 300 korral.

Olenevalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist saab
rakenduse eBike Flow tasuta alla laadida Apple App
Store'ist või Google Play Store'ist.
Rakenduse eBike Flow allalaadimiseks skannige koodi oma
nutitelefoniga.

Rakenduse eBike Flowaktiveerimine
Kõigi eBike-Flow funktsioonide kasutamiseks on vajalik rakendusega eBike
Flow nutitelefon.
Aktiveerimiseks toimige järgmiselt:
1. Avage oma nutitelefonil Google Play Store (Android) või Apple

App Store (iOS).
2. Otsige rakendust eBike Flow.
3. Installige rakendus eBike Flow ja avage see.
4. Registreeruge järgmises lõigus kirjeldatud viisil.

Registreerimine nutitelefoni kaudu
– Käivitage eBike Flow.
– Järgige suuniseid.
– Looge kasutajakonto või logige sisse olemasoleva kasutajakontoga.
– Registreerige oma Bosch-ID.
– Lugege läbi üldised äritingimused ja andmekaitsedeklaratsioon ning

nõustuge nendega.
– Kinnitamise järel saadetakse teie poolt antud e-posti aadressil e-kiri

lepingutingimustega.
– Aktiveerige oma kasutajakonto, puudutades oma e-kirjas olevat nuppu

Kasutajakonto aktiveerimine.
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Rakenduse eBike Flowpeamenüü
Sümbol Menüüpunkt Funktsioon

<Avakuva> See on rakenduse stardikuva.

<Kaart> Kaardiga orienteerute ja registreerite oma
sõidu.

<Statistika> Selles menüüpunktis näidatakse teie
registreeritud sõitusid.

<Seaded> Selle menüüpunkti all saate vaadata ja
töödelda oma isiklikke andmeid, oma
andmekaitse- ja rakenduse-seadeid. Lisaks
leiate sealt teavet oma eBike'i
komponentide kohta.
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Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja puhastus
Surveveega ei tohi puhastada mitte ühtegi komponenti.
Hoidke oma pardaarvuti ekraan puhas. Määrdumise korral võidakse
heledust valesti tuvastada.
Pardaarvuti puhastamiseks kasutage pehmet lappi, mida on niisutatud vaid
veega. Ärge kasutage puhastusvahendeid.
Laske eBike’i süsteemi vähemalt kord aastas teha tehniliselt kontrollida
(muuhulgasmehaanikat, süsteemi tarkvara ajakohasust).
Jalgratta edasimüüja võib hooldustähtaja aluseks seada läbisõidu ja/või
ajavahemiku. Sellisel juhul näitab pardaarvuti iga sisselülitamise järel
hoolduse tähtaega.
eBike’i hooldamiseks või parandamiseks pöörduge autoriseeritud
jalgrattamüüja poole.
u Laske kõik parandustööd teha ainult autoriseeritud jalgrattamüüjal.
Märkus: Kui annate oma eBike'i hooldamiseks jalgrattamüüjale,
soovitatakse vääralarmi vältimiseks <eBike Lock> ja <eBike Alarm>
ajutiselt inaktiveerida.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane nõustamine
Kõigi küsimuste korral eBike’i ja selle komponentide kohta pöörduge
autoriseeritud jalgrattamüüja poole.
Volitatud jalgrattamüüjate kontaktandmed leiate veebisaidilt
www.bosch-ebike.com.

Transport
u Kui transpordite eBike´i väljaspool oma autot, nt auto pakiraamil,

siis eemaldage pardaarvuti ja eBike´i aku, et vältida kahjustusi.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete ringlussevõtt
Ajamisõlm, pardaarvuti koos käsitsemisüksusega, aku,
kiiruseandur, lisavarustus ja pakendid tuleb loodushoidlikult
taaskasutusse suunata.

Veenduge ise, et isikuandmed on seadmest kustutatud.
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Ärge visake oma eBike’i ega selle komponente olmejäätmete hulka!
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kohta ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb defektsed
või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kringlusse võtta.

Andke Boschi eBike'i kasutusressursi ammendanud komponendid tasuta
volitatud jalgrattamüüjale või viige jäätmejaama.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
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Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

www.bosch-ebike.com
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