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Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus-
ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumi-
seen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa kaikkia alkuperäi-
siä Boschin eBike-akkuja.
u Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja eBike-pyörän

käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja käyttöohjeet ja noudata
niitä.

u Älä yritä kiinnittää näyttöä tai käyttöyksikköä ajon aikana!
u Älä anna ajotietokoneen viedä huomiotasi liikenteestä. Onnettomuus-

vaara, jos et keskity yksinomaan tieliikenteeseen. Jos haluat tehdä tehos-
tustason vaihtoa pidemmälle meneviä syöttöjä ajotietokoneeseen, py-
sähdy ja syötä asiaankuuluvat tiedot.

u Älä käytä älypuhelinta ajaessasi. Onnettomuusvaara, jos et keskity yk-
sinomaan tieliikenteeseen. Pysähdy ja syötä vasta sitten tarvittavat tie-
dot.

u Säädä näytön kirkkaus niin, että pystyt näkemään tärkeät tiedot (esi-
merkiksi nopeuden tai varoitusmerkit) helposti. Väärin säädetty näy-
tön kirkkaus voi johtaa vaaratilanteisiin.

u Älä avaa ajotietokonetta. Ajotietokone saattaa rikkoutua avaamisen ta-
kia ja sen takuu raukeaa.

u Älä käytä ajotietokonetta kahvana. Jos nostat eBike-pyörää ajotietoko-
neen avulla, ajotietokone voi rikkoutua korjauskelvottomaksi.

u Älä käännä polkupyörää ylösalaisin ohjaustangon ja satulan varaan,
jos ajotietokone tai sen pidike ovat ohjaustankoa ylempänä. Muuten
ajotietokone ja pidike voivat rikkoutua käyttökelvottomiksi. Irrota ajotie-
tokone myös ennen kuin kiinnität polkupyörän asennustelineeseen, jotta
ajotietokone ei pääse putoamaan tai rikkoutumaan.

Tietosuojaohje
Kun lähetät ajotietokoneen huoltoa varten Bosch-huoltopisteeseen, ajotieto-
koneeseen tallentamasi tiedot välitetään mahdollisesti Boschille.
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Onnittelut
Onnittelut hankkimasi eBike-ajotietokoneen johdosta.
Kiox 300 tiedottaa kaikista tärkeistä ajotiedoista.

Päivitykset
Kiox 300 -laitteen toimintovalikoimaa laajennetaan jatkuvasti. Pidä älypuhe-
linsovelluksesi eBike Flow ajan tasalla. Tämän sovelluksen kautta voit ladata
uusia toimintoja ja välittää ne Kiox 300 -laitteeseen.
Tässä esiteltyjen toimintojen lisäksi on mahdollista, että ohjelmistoon teh-
dään milloin tahansa virheiden korjausta ja toimintojen laajentamista koske-
via muutoksia.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Ajotietokone Kiox 300 on tarkoitettu ajotietojen näyttämiseen.
Ajotietokoneen Kiox 300 kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseksi tarvit-
set yhteensopivan älypuhelimen ja sovelluksen eBike Flow (saatavana
Apple App Storesta tai Google Play Storesta).
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Kuvatut osat

(1)

(7)

(6)

(4)

(2)

(8)

(3)

(10)
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(1) Näyttö
(2) Kaapelilähtö
(3) Lukituslevy
(4) Lukitushaka
(5) Adapterikuori
(6) Näytön koskettimet
(7) Pidikkeen koskettimet
(8) Näytön kiinnityskohta
(9) Näytön kiinnityskohdan kiinnitysruuvi

(10) Kiinnityspannan hahloa)

a) Kiinnityspanta ei sisälly vakiovarustukseen.

Tekniset tiedot
Ajotietokone Kiox 300
Tuotekoodi BHU3600
Käyttölämpötila A) °C –5 … +40
Säilytyslämpötila °C +10 … +40
Suojausluokka IP54
Paino n. g 32
A) Näytössä voi ilmetä häiriöitä tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

Tuotteen lisenssitiedot ovat saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta:
https://www.bosch-ebike.com/licences
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Asennus
Näytön asennus ja irrotus (katso kuva A)

1

2

2

1

(1)

(4) (8)

(8)

(1)

A

(10)

Kun haluat asentaa näytön (1), aseta näyttö (1) ajosuuntaan katsottuna
näytön pidikkeen (8) etureunan lukitushakaan (4) ❶ ja paina näyttö (1)
taustapuoli edellä näytön pidikkeeseen (8) ❷.
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Irrota näyttö (1) vetämällä näyttöä (1) itseäsi kohti ❶, kunnes saat nostet-
tua näytön (1) pois paikaltaan ❷.
Hahlon (10) kautta voi kiinnittää kiinnityspannan.
Huomautus: eBike-järjestelmä sammuu itsestään, jos ajat hitaammin kuin
3 km/h ja otat ajotietokoneen pois pidikkeestä. Tämä ei koske eBike-pyöriä,
joiden tehostus on maks. 45 km/h.

Lukituslevyn asentaminen (katso kuva B)

(9)

(3)

(8)

B

(5)

Huomautus: näytön kiinnityskohdan rakenteesta/asennuksesta riippuen ei
ehkä ole mahdollista käyttää lukituslevyä. Näytön täytyy olla tällöin asennet-
tuna.
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Työnnä lukituslevy (3) alakautta adapterikuoren (5) sisään, kunnes lukitus-
levy (3) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
Tästä hetkestä lähtien näyttöä (1) ei voi enää nostaa pois näytön pidikkeestä
(8) irrottamatta näytön pidikettä (8) adapterikuoresta (5), mikä edellyttää
kahden kiinnitysruuvin (9) avaamista.
Huomautus: lukituslevy (3) ei voi estää varkautta.
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Käyttö
Näytön ja ilmoitusten ohjaus tapahtuu käyttöyksikön kautta.
Käyttöyksikön painikkeiden tarkoituksen näytön ilmoituksissa voit katsoa
seuraavasta yleiskatsauksesta. Valintapainikkeella on painalluksen pituuden
mukaan 2 eri toimintoa.

Selaaminen vasemmalle
Selaaminen oikealle
Selaaminen ylöspäin
Selaaminen alaspäin
Vaihto 2. näkymätasolle (lyhyt painallus)
Tilanäkymän asetusvalikon avaaminen (lyhyt painallus)
Näkymäkohtaisten vaihtoehtojen avaaminen 
esim. <Reset trip> (pitkä painallus > 1 s)

Huomautus: kaikki seuraavien sivujen käyttöliittymäkuvat ja -tekstit vastaa-
vat ohjelmiston julkaisuhetkeä. Ohjelmiston päivitys saattaa hieman muuttaa
käyttöliittymän kuvia ja/tai tekstejä.
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Tilanäkymä
Aloitusnäkymästä pääset tilanäkymään painamalla painiketta .

80% eMTB

CONNECTIONS

10:45

SETTINGS

a
b

c

d

e

g

h

f

a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
d Kellonaika
e Yhteysnäyttö
f Yhteys älypuhelimeen
g Yhteystila
h Asetusvalikko

Tästä näkymästä pääset asetusvalikkoon painamalla painiketta .
Huomautus: asetusvalikkoa ei voi avata ajon aikana.
Asetusvalikossa <SETTINGS> on seuraavat valikkokohdat:
– <My eBike>

Tässä on seuraavat valikkokohdat.
◦ <Range reset>

Tässä voi nollata toimintasäteen arvon.
◦ <Auto trip reset>

Tässä voi tehdä automaattisen nollauksen asetukset.
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◦ <Wheel circumf.>
Tässä voi säätää renkaan ympärysmitan arvoa tai palauttaa sen vakio-
asetukseen.
◦ <Service (Huolto)>

Tässä näkyy seuraava huoltoaika, mikäli polkupyöräkauppias on asetta-
nut sen.
◦ <Components>

Tässä ilmoitetaan asennetut komponentit ja niiden versionumerot.
– <My Kiox>

Tässä on seuraavat valikkokohdat.
◦ <Statusbar (Tilarivi)>

Tässä voit vaihdella näyttöjen <Battery>, <Time> tai <Speed> välillä.
◦ <Language>

Tästä listasta voit valita haluamasi näyttökielen.
◦ <Units>

Tästä voit valita metrisen tai imperiaalisen mittajärjestelmän välillä.
◦ <Time>

Tässä voit asettaa kellonajan.
◦ <Time format>

Tässä voit valita kahden aikamuodon välillä.
◦ <Brightness>

Tässä voit säätää näytön kirkkauden.
◦ <Settings reset>

Tässä voit palauttaa kaikki järjestelmäasetukset vakioarvoihin.
– Valikkokohdassa <Information> ovat yhteystiedot (<Contact>) ja tiedot

varmenteista (<Certificates>).
Asetusvalikosta poistutaan painikkeella   tai painikkeella .
Painikkeen  avulla pääset aloitusnäkymään.
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Aloitusnäkymä
Tämä näkymä tulee näyttöön, jos et ole valinnut toista näkymää ennen viime-
kertaista sammutusta.

80% eMTB

21.4

SPEED km/h

a

c
i
j

k

l

m

b

a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
i Nopeuden mittayksikön näyttö
j Näytön otsikko
k Oma poljentateho
l Nopeus
m Moottoriteho

Näytöt a ... c muodostavat tilarivin ja ne näytetään jokaisessa näkymässä.
Tästä näkymästä voit vaihtaa painikkeella  tilanäkymään tai painikkeella 
muihin näkymiin. Näissä näkymissä ilmoitetaan tilastotiedot, akun toiminta-
säde ja keskiarvot.
Näistä jokaisesta näkymästä voi vaihtaa tietojen toiselle tasolle painikkeella

.
Jos laitteen käyttäjä on sammutushetkellä muussa kuin aloitusnäkymässä,
eBiken seuraavalla käynnistyskerralla näyttöön tulee taas viimeksi käytetty
näkymä.
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Voit nollata tilasto- tai ajomatkatiedot valintapainikkeen  pitkäkestoisella
painalluksella (ei näkymässä <SETTINGS>).

Aloitusnäkymän 2. taso

eMTB80%
AVG. SPEED km/h

20.5
MAX. SPEED km/h

29.2

a

c
i

n

o

b
a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
i Nopeuden mittayksikön näyttö
n Keskinopeus
o Huippunopeus
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Matkanäkymä

eMTB80%
TRIP km

19.4
RIDING TIME h:min

02:02
SPEED km/h

21.4

a

c

p

q

l

b
a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
p Osamatka
q Ajoaika
l Nopeus

Matkanäkymän 2. taso

eMTB80%
TOTAL TRIP km

1850
CALORIES kcal

964

a

c

r

s

b
a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
r Kokonaismatka
s Kulutettu energia
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Toimintasädenäkymä

eMTB80%
RANGE km

38
eBIKE %

80

a

c

t

a

b
a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
t Toimintasäde

Toimintasädenäkymän 2. taso

eMTB80%
RANGE km

25TURBO

38eMTB

45TOUR

64ECO

a

c

u

b
a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
u Tehostustasosta riippuva toiminta-

säde

Bosch eBike Systems 0 275 007 3BKfi | (20.12.2021)



Suomi – 19

Kuntoilunäkymä

eMTB80%
POWER W

134
CADENCE rpm

72

a

c

v

w

x

b

w

a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
v Oma poljentateho
w Kuntoilumotivaattori (poljentateho

keskimääräistä korkeampi) 
Kun kuntoilumotivaattorin osoitin on
oikealla tai keskellä, tausta muuttuu
vihreäksi. Tämä tarkoittaa, että oma
poljentatehosi on vähintään keski-
määräisellä tasolla.

x Poljentataajuus
w Kuntoilumotivaattori (poljentateho

keskimääräistä alempi) 
Kun kuntoilumotivaattorin osoitin on
vasemmalla, tausta muuttuu orans-
siksi. Oma poljentatehosi on alle kes-
kiarvon.

Kuntoilunäkymän 2. taso

eMTB80%
AVG. POWER W

129
AVG. CADENCE rpm

70

a

c

y

z

b
a Akun lataustila
b Tehostustaso
c Polkupyörän valot
y Keskimääräinen teho watteina
z Keskimääräinen poljentataajuus 

r/min
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Käyttäjätunnuksen luominen
Ajotietokoneen kaikkien toimintojen käyttämiseksi on tehtävä online-rekiste-
röinti.
Käyttäjätunnuksen avulla voit katsella esim. ajotietojasi.
Voit luoda käyttäjätunnuksen eBike Flow -sovelluksesi kautta. Ilmoita rekis-
teröintiin tarvittavat tiedot. Voit ladata eBike Flow -sovelluksen ilmaiseksi
Apple App Storesta (iPhone-puhelimiin) tai Google Play Storesta (Android-
laitteisiin).

Ajotietokoneen langaton yhteys eBike Flow -sovelluksen
kanssa
Yhteys älypuhelimeen muodostetaan seuraavasti:
– Käynnistä sovellus.
– Valitse Muodosta yhteys nyt.
– Noudata älypuhelimen näytöllä annettavia ohjeita.
Voit käyttää sovellusta ajosuoritteiden taltiointiin ja tehostustasojen säätä-
miseen.

<eBike Lock>
<eBike Lock> -toiminnon voi aktivoida jokaiselle käyttäjälle eBike Flow -so-
velluksen kautta. Tällöin eBike-pyörän lukituksen avaava avain tallennetaan
älypuhelimeen.
<eBike Lock> aktivoidaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
– kun sammutat eBike-järjestelmän käyttöyksikön kautta
– kun eBike-järjestelmä sammuu automaattisesti
– kun irrotat ajotietokoneen
Kun eBike-järjestelmä on kytketty päälle ja älypuhelin on Bluetooth®-yhtey-
dessä eBikeen, eBiken lukitus avautuu.
<eBike Lock> on liitetty käyttäjätiliisi.
Jos kadotat älypuhelimesi, voit kirjautua sisään toiseen älypuhelimen
kautta eBike Flow -sovelluksella ja käyttäjätunnuksellasi ja avata sitten
eBike-pyörän lukituksen.
Huomio! Saat etukäteen varoituksen, jos valitset sovelluksesta sellaisen
asetuksen, joka aiheuttaa epätoivottavia vaikutuksia <eBike Lock>in käy-
tössä (esim. jos asetus poistaa eBike-pyöräsi tai käyttäjätilisi). Lue varoi-
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tukset huolellisesti ja huomioi ne asiaankuuluvasti (esim. jotta et poista
vahingossa eBike-pyörää tai käyttäjätiliä).

<eBike Lock>in asennus
<eBike Lock>in asentamiseksi on täytettävä seuraavat vaatimukset:
– eBike Flow -sovellus on asennettu.
– Käyttäjätili on luotu.
– eBike-pyörään ei tehdä tällä hetkellä päivitystä.
– eBike on langattomassa Bluetooth®-yhteydessä älypuhelimeen.
– eBike seisoo paikallaan.
– Älypuhelin on kytketty Internet-verkkoon.
– eBike-akku on ladattu riittävän täyteen ja latausjohto on irrotettu.
Voit asentaa <eBike Lock>in eBike Flow -sovelluksen Asetukset-valikko-
kohdan kautta.
Sen jälkeen voit milloin tahansa deaktivoida moottoriyksikön tehostuksen
kytkemällä <eBike Lock>in päälle eBike Flow-sovelluksen kautta. Deakti-
voinnin voi peruuttaa vain, kun eBike-järjestelmän käynnistyksen aikana äly-
puhelimesi on lähietäisyydellä. Tällöin älypuhelimen Bluetooth®-toiminnon
täytyy olla päällä ja eBike Flow -sovelluksen pitää olla aktivoituna taustalla.
eBike Flow -sovellusta ei tarvitse avata. Jos <eBike Lock> on aktivoitu, voit
polkea eBike-pyörällä edelleen ilman moottoriyksikön tehostusta.

Yhteensopivuus
<eBike Lock> on yhteensopiva tämän Bosch eBike -tuotemalliston kanssa:
Moottoriyksikkö Tuotemallisto
BDU374x Performance Line CX
BDU33xx Performance Line

Toimintaperiaate
<eBike Lock>in yhteydessä älypuhelin toimii kuten moottoriyksikön avain.
<eBike Lock> aktivoituu, kun sammutat eBike-järjestelmän. <eBike Lock-
>in tila näkyy käynnistyksen jälkeen hetken aikaa ajotietokoneen näytössä
lukkosymbolilla.
Huomautus: <eBike Lock> ei ole varkaussuoja, vaan se täydentää mekaa-
nista lukkoa! <eBike Lock> ei lukitse eBike-pyörää tms. mekaanisesti. Se
deaktivoi vain moottoriyksikön tehostuksen. Moottoriyksikkö pysyy vapau-
tettuna niin kauan kuin älypuhelin on Bluetooth®-yhteydessä eBike-pyörään.
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Jos haluat antaa eBike-pyörän tilapäisesti tai pysyvästi muiden käyttöön tai
viedä eBiken huoltoon, deaktivoi <eBike Lock> eBike Flow -sovelluksen
Asetukset-valikkokohdan kautta. Jos haluat myydä eBike-pyöräsi, poista li-
säksi eBike käyttäjätililtäsi eBike Flow -sovelluksen Asetukset-valikkohdan
kautta.
Kun eBike-järjestelmä sammutetaan, moottoriyksiköstä kuuluu lukitusääni
(yksi äänimerkki), mikä tarkoittaa, että moottorin tehostus on kytketty pois
toiminnasta.
Huomautus: merkkiääni voi kuulua vain järjestelmän ollessa päällä.
Kun eBike-järjestelmä käynnistetään, moottoriyksiköstä kuuluu kaksi lukituk-
sen avausääntä (kaksi äänimerkkiä), mikä tarkoittaa, että moottorin tehos-
tuksen voi jälleen kytkeä toimintaan.
Lukitusäänen avulla tunnistat, onko eBiken <eBike Lock> aktivoitu. Ääni-
merkki on aktivoitu vakioasetuksissa. Sen voi myös deaktivoida eBike Flow -
sovelluksen Asetukset-valikkokohdan kautta eBike-pyöräsi lukitussymbolin
valinnan jälkeen.
Huomautus: jos <eBike Lock>in asennus tai pois päältä kytkentä ei ole
enää mahdollista, käänny polkupyöräkauppiaan puoleen.

eBike-komponenttien ja <eBike Lock>in vaihtaminen
Älypuhelimen vaihtaminen
1. Asenna eBike Flow -sovellus uuteen älypuhelimeen.
2. Kirjaudu sisään samalla tilillä, jolla olet aktivoinut <eBike Lock>in.
3. eBike Flow -sovellus ilmoittaa <eBike Lock>in asennetuksi.
Moottoriyksikön vaihtaminen
1. eBike Flow -sovellus ilmoittaa <eBike Lock>in deaktivoiduksi.
2. Aktivoi <eBike Lock> siirtämällä <eBike Lock> -säädintä oikealle.
3. Kun viet eBiken polkupyöräkauppiaalle huoltoon, suosittelemme

deaktivoimaan <eBike Lock>in tilapäisesti tarpeettoman hälytyksen
välttämiseksi.

Tehostustasojen säätäminen
Tehostustasoja voi säädellä tietyissä rajoissa. Tämän ansiosta voit mukaut-
taa eBiken itsellesi sopivaksi.
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Täysin oman tilan luominen ei ole mahdollista. Voit säätää vain niitä tiloja,
jotka valmistaja tai kauppias on aktivoinut järjestelmässäsi. Tiloja voi olla
myös vähemmän kuin 4 kappaletta.
Teknisistä rajoituksista johtuen et voi säätää eMTB- ja TOUR+-tiloja. Lisäksi
on mahdollista, ettei tilaa voi säätää maakohtaisten rajoitusten vuoksi.
Voit säätää seuraavia parametreja:
– Tehostus tilan perusarvon suhteen (lakimääräysten puitteissa)
– Moottorin käynnistyminen
– Toiminnan katkaiseva nopeus (lakimääräysten puitteissa)
– Suurin vääntömomentti (moottorin suorituskykyrajojen puitteissa)
Parametrit riippuvat toisistaan ja vaikuttavat toisiinsa. Et voi esimerkiksi sää-
tää samanaikaisesti alhaista vääntömomenttiarvoa ja voimakasta tehostusta,
koska tämä ei ole teknisesti mahdollista.
Huomautus: huomioi, että muuttamasi tila säilyttää sijainnin, nimen ja värin
kaikissa ajotietokoneissa ja säätimissä.
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eBike Flow -sovelluksen näytöt ja asetukset
Älypuhelin ei kuulu vakiovarustukseen. Älypuhelimen kanssa rekisteröintiin
tarvitset Internet-yhteyden, jonka käytöstä voi syntyä kustannuksia palvelun-
tarjoajastasi riippuen.
Huomautus: kaikki seuraavien sivujen käyttöliittymäkuvat ja -tekstit vastaa-
vat ohjelmiston julkaisuhetkeä. Koska ohjelmistoon saatetaan tehdä ajan
myötä päivityksiä, käyttöliittymän asetukset ja/tai tekstit saattavat vaihdella.
Seuraava eBike Flow -sovelluksen kuvaus koskee Kiox 300 -ajotietoko-
netta.

Älypuhelimen käyttöjärjestelmästä riippuen eBike Flow -so-
velluksen voi ladata ilmaiseksi Apple App Storesta tai
Google Play Storesta.
Lataa eBike Flow -sovellus skannaamalla koodi älypuheli-
mellasi.

eBike Flow -sovelluksen aktivoiminen
Voidaksesi käyttää kaikkia eBike Flow -toimintoja tarvitset eBike Flow -so-
velluksella varustetun älypuhelimen.
Suorita aktivointi seuraavalla tavalla:
1. Avaa Google Play Store (Android) tai Apple App Store (iOS) älypuheli-

messasi.
2. Etsi eBike Flow.
3. Asenna ja avaa eBike Flow -sovellus.
4. Rekisteröidy seuraavan kohdan ohjeiden mukaisesti.

Rekisteröinti älypuhelimen kautta
– Käynnistä eBike Flow -sovellus.
– Noudata ohjeita.
– Luo käyttäjätili tai kirjaudu sisään olemassa olevalla käyttäjätilillä.
– Rekisteröi Bosch-tunnuksesi.
– Lue ja hyväksy yleiset kauppaehdot ja tietosuojaseloste.
– Vahvistuksen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sähkö-

postiviestin, joka sisältää sopimusmääräykset.
– Aktivoi käyttäjätili painamalla sähköpostiviestissä olevaa Aktivoi käyttä-

jätili -näyttönäppäintä.
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eBike Flow -sovelluksen päävalikko
Symboli Valikkokohta Toiminta

<Aloitusnäkymä> Tämä on sovelluksen aloitusnäyttö.

<Kartta> Kartan avulla näet sijaintisi ja taltioit ajo-
matkasi.

<Tilastot> Tässä valikkokohdassa näytetään taltioi-
masi reitit.

<Asetukset> Tässä valikkokohdassa voit tarkastella ja
muokata henkilötietojasi sekä tietosuoja- ja
sovellusasetuksia. Siitä saat myös tiedot
eBike-pyöräsi osista.
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Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Kaikkia polkupyörän osia ei saa puhdistaa painepesurilla.
Pidä ajotietokoneen näyttö puhtaana. Lika voi aiheuttaa kirkkaudentunnis-
tuksen toimintavirheitä.
Käytä ajotietokoneen puhdistamiseen pehmeää ja vain vedellä kostutettua
liinaa. Älä käytä pesuaineita.
Tarkistuta eBike-järjestelmän tekniikka vähintään kerran vuodessa (mm. me-
kaniikka ja järjestelmän ohjelmistoversio).
Lisäksi polkupyöräkauppias voi asettaa huoltoajankohdan perustaksi tietyn
pituisen ajomatkan ja/tai aikavälin. Tässä tapauksessa ajotietokone ilmoittaa
jokaisen käynnistyksen yhteydessä seuraavan huoltoajankohdan.
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa polkupyöräkaupassa.
u Anna kaikki korjaustyöt vain valtuutetun polkupyöräkauppiaan teh-

täväksi.
Huomautus: kun viet eBiken polkupyöräkauppiaalle huoltoon, suositte-
lemme deaktivoimaan <eBike Lock>in ja <eBike Alarm>in tilapäisesti tar-
peettoman hälytyksen välttämiseksi.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa eBike-järjestel-
mää ja sen osia liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit katsoa verkkosi-
vulta www.bosch-ebike.com.

Kuljetus
u Jos kuljetat eBike-pyörää auton ulkopuolella esim. kattotelineellä, ir-

rota ajotietokone ja eBike-akku, jotta ne eivät vaurioidu.

Hävitys
Moottoriyksikkö, ajotietokone, käyttöyksikkö, akku, nopeu-
santuri, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöä
säästävää uusiokäyttöön.

Varmista itse, että henkilökohtaiset tiedot on poistettu laitteesta.
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Älä heitä eBike-pyörää tai sen osia talousjätteisiin!
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käyttökel-
vottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/pa-
ristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälli-
seen kierrätykseen.

Bosch eBiken käytöstä poistetut osat voit toimittaa ilmaiseksi valtuutetulle
polkupyöräkauppiaalle tai kierrätyskeskukseen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
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