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Saugos nuorodos
Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.
Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Šioje naudojimo instrukcijoje vartojama sąvoka akumuliatorius taikoma visiems originaliems Bosch „eBike“ akumuliatoriams.
u Perskaitykite visose „eBike“ sistemos naudojimo instrukcijose bei
jūsų „eBike“ naudojimo instrukcijoje pateiktas saugos nuorodas ir
reikalavimus ir jų laikykitės.
u Nebandykite važiavimo metu tvirtinti ekrano arba valdymo bloko!
u

u

u

u

u
u

Nenukreipkite dėmesio į dviračio kompiuterio rodmenis. Jei į eismą
nesutelkiate viso dėmesio, rizikuojate patekti į avariją. Jei dviračio kompiuteryje norite ne tik pakeisti pavaros galios lygmenį, bet ir įvesti atitinkamus duomenis, sustokite ir juos įveskite.
Nevaldykite savo išmaniojo telefono važiuodami. Jei į eismą nesutelkiate viso dėmesio, rizikuojate patekti į avariją. Tuo tikslu sustokite ir tik
tada įveskite atitinkamus duomenis.
Nustatykite tokį ekrano apšvietimą, kad galėtumėte gerai matyti
svarbią informaciją, pvz., greitį arba įspėjamuosius simbolius. Netinkamai nustatytas ekrano apšvietimas kelia pavojingas situacijas.
Neatidarykite dviračio kompiuterio. Atidarius dviračio kompiuterį, jis
gali būti nepataisomai sugadintas ir prarandama teisė pateikti pretenzijas
dėl garantijos.
Dviračio kompiuterio nenaudokite kaip rankenos. „eBike“ keldami už
dviračio kompiuterio, galite nepataisomai sugadinti dviračio kompiuterį.
Nestatykite dviračio apvertę ant vairo ir sėdynės, jei dviračio kompiuteris arba jo laikiklis išsikišę iš vairo. Dviračio kompiuteris arba
laikiklis gali būti nepataisomai sugadinami. Dviračio kompiuterį taip pat
nuimkite prieš įtvirtindami dviratį montavimo rėme, kad išvengtumėte
dviračio kompiuterio nukritimo ir pažeidimo.
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Privatumo pranešimas
Jei dviračio kompiuteris techninės priežiūros tikslu nusiunčiamas į Bosch
techninės priežiūros skyrių, gali būti, kad dviračio kompiuteryje išsaugoti
duomenys bus perduodami Bosch.
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Nuoširdžiai sveikiname
Nuoširdžiai sveikiname nusipirkus „eBike“ dviračio kompiuterį.
Kiox 300 patikimai pateikia visus svarbius važiavimo duomenis.

Naujinimas
Jūsų Kiox 300 funkcijos nuolat papildomos. Pasirūpinkite, kad jūsų išmaniojo telefono programėlė eBike Flow būtų nuolat atnaujinta. Naudodamiesi šia
programėle, galite parsisiųsti naujas funkcijas ir perkelti į savo Kiox 300.
Be čia aprašytų funkcijų gali būti, kad bet kuriuo metu bus atliekami programinės įrangos pakeitimai, skirti klaidoms pašalinti ir funkcijoms praplėsti.

Gaminio ir savybių aprašas
Naudojimas pagal paskirtį
Dviračio kompiuteris Kiox 300 yra skirtas važiavimo duomenims rodyti.
Kad galėtumėte naudotis visomis dviračio kompiuterio Kiox 300 galimybėmis, reikia turėti tinkamą išmanųjį telefoną su taikomąja programa eBike
Flow (galima įsigyti „Apple App Store“ arba „Google Play Store“).
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Pavaizduoti prietaiso elementai

(1)

(6)

(7)

(10)
(4)
(8)

(2)
(3)
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Ekranas
Laido nuvedimas
Apsauginė plokštė
Fiksuojamasis kabliukas
Adapterio dėklas
Ekrano kontaktas
Laikiklio kontaktas
Ekrano įtvaras
Ekrano įtvaro tvirtinamasis varžtas
Tiltelis laikančiajai juostaia)

a) Laikančioji juosta neįeina į tiekiamą komplektą.

Techniniai duomenys
Dviračio kompiuteris

Kiox 300

Gaminio kodas

BHU3600

Darbinė temperatūra A)

°C

–5 … +40

Sandėliavimo temperatūra

°C

+10 … +40

Apsaugos tipas
Svoris apie.

IP54
g

32

A) Už šio temperatūros intervalo ribų rodmenyse gali atsirasti trikdžių.
Informaciją apie produkto licenciją galite rasti šiais internetiniais adresais:
https://www.bosch-ebike.com/licences
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Montavimas
Ekrano uždėjimas ir nuėmimas (žr. A pav.)

A

(1)

2

(10)

1

(4)

(8)

(1)

2
1

(8)

Norėdami uždėti ekraną (1), pridėkite ekraną (1) prie važiavimo kryptimi
esančios priekinės ekrano įtvaro (8) briaunos prie fiksuojamojo kabliuko (4)
❶ ir paspauskite ekrano (1) užpakalinę pusę į ekrano įtvarą (8) ❷.
Bosch eBike Systems
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Norėdami nuimti ekraną (1), traukite ekraną (1) į save tol ❶, kol ekraną (1)
galėsite nuimti ❷.
Prie tiltelio (10) galima pritvirtinti laikančiąją juostą.
Nuoroda: jei važiuojate lėčiau nei 3 km/h ir dviračio kompiuterį išimate iš laikiklio, „eBike“ sistema išsijungia. Tai negalioja „eBike“ su pavaros galia iki
45 km/h.

Apsauginės plokštės įstatymas (žr. B pav.)

B
(8)
(9)
(5)

(3)

Nuoroda: priklausomai nuo ekrano įtvaro konstrukcijos/įmontavimo gali
būti, kad nebus galima įstatyti apsauginės plokštės. Ekranas turi būti sumontuotas.
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Apsauginę plokštę (3) iš apačios stumkite į adapterio korpusą (5), kol išgirsite, kad apsauginė plokštė (3) užsifiksavo.
Nuo to momento nebegalėsite išimti ekrano (1) iš ekrano įtvaro (8), prieš tai
neatsukę tvirtinamųjų varžtų (9) ir neišėmę ekrano įtvaro (8) iš adapterio
korpuso (5).
Nuoroda: apsauginė plokštė (3) neatlieka apsaugos nuo vagystės funkcijos.
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Naudojimas
Ekranas valdomas ir rodmenys įjungiami valdymo bloku.
Ant valdymo bloko esančių mygtukų, skirtų ekrano rodmenims, reikšmė nurodyta žemiau pateiktoje apžvalgoje. Parinkties mygtukas, priklausomai nuo
paspaudimo trukmės, atlieka 2 funkcijas.

judėti kairėn
judėti dešinėn
judėti aukštyn
judėti žemyn
Perjungti į 2-ą ekrano lango lygmenį (trumpas paspaudimas)
Būsenos lange atidaryti nustatymų meniu (trumpas paspaudimas)
Atidaryti su ekrano langu susijusias parinktis
pvz., <Reset trip> (ilgas paspaudimas > 1 s)
Nurodymas: Visi naudotojo sąsajoje pateikti paveikslėliai ir tekstai, pateikti
tolimesniuose puslapiuose, atitinka aprobuotos programinės įrangos versiją.
Gali būti, kad po programinės įrangos atnaujinimo naudotojo sąsajos paveikslėliai ir/arba tekstas šiek tiek pasikeis.
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Būsenos langas
Būdami pradžios lange, būsenos langą pasieksite paspaudę mygtuką

80%

eMTB

10:45
CONNECTIONS

.

a
b
c
d
e
f
g

SETTINGS

h

Akumuliatoriaus įkrovos būklė
a
Pavaros galios lygmuo
b
Dviračio apšvietimas
c
Paros laikas
d
Ryšio rodmuo
e
Ryšys su išmaniuoju telefonu
f
Prisijungimo būsena
g
Nustatymų meniu
h
Būdami šiame lange, paspaudę mygtuką , galite pasiekti nustatymų meniu.
Nuoroda: nustatymų meniu važiavimo metu iškviesti negalima.
Nustatymų meniu <SETTINGS> yra šie meniu punktai:
– <My eBike>
Čia rasite šiuos meniu punktus.
◦ <Range reset>
Čia galima atkurti atsargos ridos vertę.
◦ <Auto trip reset>
Čia galima atlikti automatinio atkūrimo nustatymus.
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◦ <Wheel circumf.>
Čia galima priderinti rato apskritiminio ilgio vertę arba atkurti standartinį vertės nustatymą.
◦ <Service (Techninė priežiūra)>
Čia jums parodomas kitas techninės priežiūros terminas, jei jį nustatė
dviračio prekybos atstovas.
◦ <Components>
Čia rodomi naudojami komponentai su versijos numeriais.
– <My Kiox>
Čia rasite šiuos meniu punktus.
◦ <Statusbar (Būsenos juosta)>
Čia galite pasirinkti pageidaujamą rodmenį <Battery>, <Time> arba
<Speed>.
◦ <Language>
Čia iš sąrašo galite pasirinkti pageidaujamą rodmenų kalbą.
◦ <Units>
Čia galite pasirinkti metrinę arba imperinę matavimo vienetų sistemą.
◦ <Time>
Čia galite nustatyti paros laiką.
◦ <Time format>
Čia galite pasirinkti vieną iš 2 laiko formatų.
◦ <Brightness>
Čia galite nustatyti ekrano skaistį.
◦ <Settings reset>
Čia galite atkurti visų sistemos nustatymų standartines vertes.
– Meniu punkte <Information> rasite informacijos apie kontaktus (<Contact>) ir sertifikatus (<Certificates>).
Iš nustatymų meniu išeisite spustelėję mygtuką arba mygtuką .
Mygtuku pasieksite pradžios langą.
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Pradžios langas
Jei prieš paskutinį išjungimą nepasirinkote kito ekrano lango, jums bus rodomas šis ekrano langas.

80%

eMTB

SPEED

km/h

a
b
c
i
j
k

21.4

l

m

Akumuliatoriaus įkrovos būklė
a
Pavaros galios lygmuo
b
Dviračio apšvietimas
c
Greičio rodmuo
i
Rodmenų pavadinimai
j
Individuali galia
k
Greitis
l
Variklio galia
m
Rodmenys a ... c sudaro būsenos juostą ir yra rodomi visuose ekrano languose.
Būdami šiame ekrano lange, mygtuku galite perjungti į būsenos langą
arba mygtuku galite pasiekti kitus langus. Šiuose ekrano languose pateikiami statistiniai duomenys, akumuliatoriaus atsargos rida ir vidutinės vertės.
Būdami bet kuriame iš šių ekrano langų, mygtuku galite pasiekti antrąjį
duomenų lygmenį.
Jei naudotojas išjungimo metu yra kitame lange nei pradžios langas, tai iš
naujo įjungus „eBike“ bus rodomas paskiausiai rodytas langas.
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Ilgiau spausdami parinkties mygtuką , galite atkurti savo važiavimo arba
išvykos statistinius duomenis (ne lange <SETTINGS>).
Pradžios lango 2-asis lygmuo

80%

eMTB

AVG. SPEED

km/h

20.5
MAX. SPEED

n

km/h

29.2
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b
c
i

a
b
c
i
n
o

Akumuliatoriaus įkrovos būklė
Pavaros galios lygmuo
Dviračio apšvietimas
Greičio rodmuo
Vidutinis greitis
Maksimalus greitis

o
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Kelionės langas

80%

eMTB

TRIP

km

19.4
02:02
21.4

RIDING TIME

a
b
c
p

h:min

SPEED

q

a
b
c
p
q
l

Akumuliatoriaus įkrovos būklė
Pavaros galios lygmuo
Dviračio apšvietimas
Atstumas
Važiavimo laikas
Greitis

a
b
c
r
s

Akumuliatoriaus įkrovos būklė
Pavaros galios lygmuo
Dviračio apšvietimas
Bendras atstumas
Sunaudota energija

km/h
l

Kelionės lango 2-asis lygmuo

80%

eMTB

TOTAL TRIP

km

1850
CALORIES

r

kcal

964
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Ridos atsargos ekranas

80%

eMTB

RANGE

km

38
eBIKE

a
b
c

t

a
b
c
t

Akumuliatoriaus įkrovos būklė
Pavaros galios lygmuo
Dviračio apšvietimas
Veikimo nuotolis

%

80

a

Ridos atsargos lango 2-asis lygmuo

80%

eMTB

RANGE

km

a
b
c

TURBO 25
eMTB

38

TOUR

45

ECO

64
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Akumuliatoriaus įkrovos būklė
Pavaros galios lygmuo
Dviračio apšvietimas
Ridos atsarga priklausomai nuo pavaros galios lygmens
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Fizinės būklės langas

80%

eMTB

POWER

W

134

a
b
c

v
w

CADENCE

rpm

72

x
w

Akumuliatoriaus įkrovos būklė
Pavaros galios lygmuo
Dviračio apšvietimas
Individuali galia
Tikslo indikatorius (daugiau nei vidutinis)
Jei tikslo indikatoriaus žymeklis yra
dešinėje pusėje arba viduryje, fonas
būna žalias. Tai reiškia, kad individuali galia yra virš vidutinės vertės
arba lygi jai.
x Mynimo dažnis
w Tikslo indikatorius (mažiau nei vidutinis)
Jei tikslo indikatoriaus žymeklis yra
kairėje pusėje, fonas būna oranžinis.
Individuali galia yra žemiau vidutinės
vertės.
a
b
c
v
w

Fizinės būklės lango 2-asis lygmuo

80%

eMTB

AVG. POWER

W

129
AVG. CADENCE

y

rpm

70
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Akumuliatoriaus įkrovos būklė
Pavaros galios lygmuo
Dviračio apšvietimas
Vidutinė galia vatais
Vidutinis mynimo dažnis sūkiais per
minutę

z
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Naudojimo atpažinimo sukūrimas
Norėdami naudotis visomis dviračio kompiuterio funkcijomis, turite prisiregistruoti internete.
Naudodamiesi naudojimo atpažinimo funkcija, be visų kitų funkcijų taip pat
galite peržiūrėti važiavimo duomenis.
Naudojimo atpažinimo funkciją galite įdiegti programėle eBike Flow. Įveskite registracijai reikalingus duomenis. Tuo tikslu iš programų parduotuvės
„ Apple App Store“ (skirtos „Apple iPhone“) arba iš „Google Play Store“ (skirtos „Android“ įrenginiams) parsisiųskite nemokamą programėlę eBike Flow.

Dviračio kompiuterio ryšio sukūrimas su programėle eBike
Flow
Ryšys su išmaniuoju telefonu sukuriamas taip:
– Paleiskite taikomąją programą.
– Pasirinkite Sujungti dabar.
– Sekite nurodymus išmaniojo telefono ekrane.
Naudodamiesi programėle, galite įrašyti veiksmus ir priderinti pavaros galios
pakopą.

<eBike Lock>
<eBike Lock> funkciją, naudodamasis programėle eBike Flow, gali suaktyvinti kiekvienas naudotojas. Tai atliekant išmaniajame telefone išsaugomas
raktas, skirtas „eBike“ atblokuoti.
<eBike Lock> automatiškai suaktyvinamas šiais atvejais:
– Išjungiant „eBike“ sistemą valdymo bloku
– Automatiškai išjungiant „eBike“ sistemą
– Išimant dviračio kompiuterį
Kai „eBike“ sistema įjungiama, o išmanusis telefonas Bluetooth® ryšiu sujungiamas su „eBike“, tai „eBike“ atblokuojamas.
<eBike Lock> yra prijungtas prie jūsų Naudotojo paskyros.
Jei savo išmanųjį telefoną pamestumėte, naudodamiesi programėle eBike
Flow ir savo naudotojo paskyra, galite prisiregistruoti kitu išmaniuoju telefonu ir atblokuoti „eBike“.
Dėmesio! Jei programėlėje pasirenkate nustatymą, kuris kenkia <eBike
Lock> (pvz., pašalinamas jūsų „eBike“ arba naudotojo paskyra), prieš tai
jums parodomas įspėjamasis pranešimas. Prašome juos atidžiai perskaityBosch eBike Systems
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ti ir elgtis, kaip nurodo įspėjamieji pranešimai (pvz., prieš pašalinant
jūsų „eBike“ arba naudotojo paskyrą).
<eBike Lock> įdiegimas
Norint įdiegti <eBike Lock>, turi būti tenkinamos šios sąlygos:
– Įdiegta programėlė eBike Flow.
– Sukurta naudotojo paskyra.
– Šiuo metu „eBike“ nevykdomas joks naujinimas.
– „eBike“ Bluetooth® ryšiu yra sujungtas su išmaniuoju telefonu.
– „eBike“ stovi.
– Išmanusis telefonas yra prijungtas prie interneto.
– „eBike“ akumuliatorius yra pakankamai įkrautas, o įkrovimo laidas neprijungtas.
<eBike Lock> galite įdiegti programėlėje eBike Flow, meniu punkte
Nustatymai.
Nuo šiol įjungdami <eBike Lock> programėlėje eBike Flow galite deaktyvinti savo pavaros bloko pavaros galią. Deaktyvinimą galima panaikinti tik tada,
jei įjungiant „eBike“ sistemą netoli yra jūsų išmanusis telefonas. Jūsų išmaniajame telefone turi būti įjungtas Bluetooth® ir fone suaktyvinta eBike
Flow. Programėlės eBike Flow atidaryti nebūtina. Jei <eBike Lock> yra suaktyvinta, tai savo „eBike“ ir toliau galite naudoti be pavaros bloko pavaros
galios.
Suderinamumas
<eBike Lock> funkcija yra suderinama su šiomis Bosch „eBike“ gaminių linijomis:
Pavaros blokas

Produktų linija

BDU374x

Performance Line CX

BDU33xx

Performance Line

Veikimo principas
Išmanusis telefonas kartu su <eBike Lock> veikia panašiai kaip pavaros bloko raktas. <eBike Lock> suaktyvinamas išjungus „eBike“ sistemą. Po
įjungimo, <eBike Lock> būsena dviračio kompiuterio ekrane trumpam parodoma spynos simboliu.
Nuoroda: <eBike Lock> nėra apsauga nuo vagysčių, ji yra papildomas įtaisas prie mechaninio užrakto! Su <eBike Lock> „eBike“ mechaniškai ir pan.
neužblokuojamas. Su ja tik deaktyvinama pavaros bloko pavaros galia. Kol
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išmanusis telefonas Bluetooth® ryšiu yra sujungtas su „eBike“, pavaros blokas yra atblokuotas.
Jei tretiesiems asmenims norite suteikti laikiną ar nuolatinę prieigą prie
„eBike“ arba jei „eBike“ norite atiduoti į techninės priežiūros skyrių, tai programėlės eBike Flow meniu punkte Nustatymai deaktyvinkite <eBike Lock>.
Jei savo „eBike“ norite parduoti, programėlėje eBike Flow, meniu punkte
Nustatymai taip pat pašalinkite „eBike“ iš jūsų naudotojo paskyros.
Kai „eBike“ sistema išjungiama, pavaros blokas siunčia užrakinimo garsą
(vieną garsinį signalą), kad parodytų, jog yra išjungta pavaros galia.
Nuoroda: garsas gali būti siunčiamas tik tada, jei yra įjungta sistema.
Kai „eBike“ sistema įjungiama, pavaros blokas siunčia du atrakinimo garsus
(du garsiniai signalai), kad parodytų, jog vėl gali būti naudojama pavaros galia.
Užrakinimo ir atrakinimo garsai padeda jums suprasti, ar jūsų „eBike“ yra suaktyvintas <eBike Lock>. Garsinis signalas standartiškai yra suaktyvintas,
tačiau programėlės eBike Flow meniu punkte Nustatymai po jūsų „eBike“
pasirinkus užrakto simbolį, jį galima deaktyvinti.
Nuoroda: jei <eBike Lock> nebegalite įjungti ar išjungti, prašome kreiptis į
savo prekybos atstovą.
„eBike“ komponentų keitimas ir <eBike Lock>
Išmaniojo telefono keitimas
1. Naujame išmaniajame telefone įdiekite programėlę eBike Flow.
2. Prisiregistruokite su ta pačia paskyra, su kuria suaktyvinote <eBike
Lock>.
3. Programėlėje eBike Flow funkcija <eBike Lock> rodoma kaip įdiegta.
Pavaros bloko keitimas
1. Programėlėje eBike Flow funkcija <eBike Lock> rodoma kaip deaktyvinta.
2. Suaktyvinkite <eBike Lock>, t. y. reguliatorių <eBike Lock> pastumkite dešinėn.
3. Jei jūs techninės priežiūros tikslais savo „eBike“ norite atiduoti dviračio
prekybos atstovui, rekomenduojame laikinai deaktyvinti <eBike Lock>,
kad būtų išvengta klaidingo pavojaus signalo.
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Pavaros galios pakopos priderinimas
Pavaros galios pakopas galima priderinti tam tikrose ribose. Tokiu būdu turite galimybę priderinti savo „eBike“ prie savo asmeninių poreikių.
Sukurti visiškai individualų režimą negalima. Galite priderinti tik tuos režimus, kuriuos gamintojas arba prekybos atstovas atblokavo jūsų sistemoje.
Tai gali būti mažiau nei 4 režimai.
Dėl techninių apribojimų režimo eMTB ir TOUR+ priderinti negalite. Be to,
gali būti, kad dėl apribojimų jūsų šalyje režimo priderinti nebus galima.
Norėdami priderinti, galite naudotis šiais parametrais:
– Pavaros galia režimo bazinės vertės atžvilgiu (įstatyminių nuorodų ribose)
– Pavaros suveikimo principas
– Greičio apribojimas (įstatyminių nuorodų ribose)
– Maksimalus sukimo momentas (pavaros ribose)
Parametrai vienas nuo kito priklauso ir daro įtaką vienas kitam. Pavyzdžiui,
vienu metu nustatyti mažą sukimo momento vertę ir didelę pavaros galią iš
principo neįmanoma.
Nuoroda: atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų pakeistas režimas išlaikys padėtį,
pavadinimą ir spalvą visuose dviračio kompiuteriuose ir valdymo elementuose.
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Programėlės eBike Flow rodmenys ir
nustatymai
Išmanusis telefonas į tiekiamą komplektą neįeina. Norint registruotis išmaniuoju telefonu, reikia internetinio ryšio, dėl kurio, priklausomai nuo sutarties sąlygų, telefono paslaugų teikėjas gali pateikti sąskaitą.
Nurodymas: Visi naudotojo sąsajoje pateikti paveikslėliai ir tekstai, pateikti
tolimesniuose puslapiuose, atitinka aprobuotos programinės įrangos versiją.
Kadangi metų eigoje gali būti programinės įrangos naujinimų, gali būti, kad
pasikeis naudotojo sąsajoje pateikiami paveikslėliai ir/arba tekstai.
Žemiau pateiktas programėlės eBike Flow aprašas galioja dviračio kompiuteriui Kiox 300.
Priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos,
programėlę eBike Flow nemokamai galima parsisiųsti iš
„Apple App Store“ arba iš „Google Play Store“.
Norėdami parsisiųsti programėlę eBike Flow, savo išmaniuoju telefonu nuskenuokite kodą.

Programėlės eBike Flow suaktyvinimas
Norint naudotis visomis „eBike“ funkcijomis, reikia išmaniojo telefono su
programėle eBike Flow.
Norėdami suaktyvinti, atlikite šiuos veiksmus:
1. Savo išmaniajame telefone atidarykite „Google Play Store“ („Android“)
arba „ Apple App Store“ („iOS“).
2. Ieškokite eBike Flow.
3. Įdiekite programėlę eBike Flow ir ją atidarykite.
4. Užsiregistruokite, kaip aprašyta kitoje pastraipoje.

Registracija, naudojantis išmaniuoju telefonu
– Paleiskite programėlę eBike Flow.
– Sekite nurodymus.
– Sukurkite naudotojo paskyrą arba prisiregistruokite su turima naudotojo
paskyra.
– Užregistruokite savo Bosch-ID.
– Perskaitykite bendrąsias veiklos sąlygas ir privatumo politikos nuostatas.
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– Po patvirtinimo Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu gausite žinutę su
sutarties sąlygomis.
– Suaktyvinkite savo naudotojo paskyrą, spustelėdami elektroninio pašto
žinutėje esantį mygtuką Naudotojo paskyros suaktyvinimas.

Programėlės eBike Flow pagrindinis meniu
Simbolis

Meniu punktas

Funkcija

<Pradžios
langas>

Tai yra programėlės pradžios langas.

<Žemėlapis>

Su žemėlapiu jums bus lengviau orientuotis
ir įrašysite savo važiavimą.

<Statistika>

Šiame meniu punkte rodomi jūsų įrašyti
maršrutai.

<Nustatymai>

Šiame meniu punkte galite peržiūrėti ir apdoroti savo asmeninius duomenis, savo
duomenų apsaugos ir programėlės nustatymus.Be to, čia rasite informacijos apie savo
„eBike“ komponentus.
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Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
Visus komponentus suslėgtu vandeniu plauti draudžiama.
Dviračio kompiuterio ekraną laikykite švarų. Jei jis nešvarus, gali būti klaidingai įvertinamas skaistis.
Dviračio kompiuterį valykite minkštu, tik vandeniu sudrėkintu skudurėliu.
Nenaudokite jokių valymo priemonių.
Ne rečiau kaip kartą metuose kreipkitės į specialistus, kad patikrintų jūsų
„eBike“ sistemos techninę būklę (taip pat ir mechaniką, sistemos programinės įrangos versiją).
Dviračio pardavėjas techninės priežiūros terminui papildomai gali nurodyti
veikimo galią ir/arba laiko intervalą. Tokiu atveju, kaskart įjungus, dviračio
kompiuteris jums rodys techninės priežiūros terminą.
Dėl „eBike“ techninės priežiūros ir remonto prašome kreiptis į įgaliotą dviračių prekybos atstovą.
u Dėl bet kokio remonto kreipkitės tik į įgaliotą dviračių prekybos atstovą.
Nuoroda: Jei jūs techninės priežiūros tikslais savo „eBike“ norite atiduoti
dviračio prekybos atstovui, rekomenduojame laikinai deaktyvinti <eBike
Lock> ir <eBike Alarm>, kad būtų išvengta klaidingo pavojaus signalo.

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

Transportavimas
u

Jei „eBike“ gabenate pritvirtinę prie automobilio išorės, pvz., prie
automobilio krovinio laikiklio, kad išvengtumėte pažeidimų, nuimkite dviračio kompiuterį ir „eBike“ akumuliatorių.
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Šalinimas
Pavaros blokas, dviračio kompiuteris su valdymo bloku, akumuliatorius, greičio jutiklis, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.
Įsitikinkite, kad iš prietaiso buvo pašalinti asmeniniai duomenys.
„eBike“ ir jo komponentų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami
elektriniai prietaisai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/
EB, pažeisti ir išeikvoti akumuliatoriai ar baterijos turi būti
surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu.
Nebetinkamus naudoti Bosch „eBike“ komponentus nemokamai grąžinkite
įgaliotiems dviračių prekybos atstovams arba pristatykite į antrinių medžiagų surinkimo punktą.
Galimi pakeitimai.
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