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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 Izlasiet un ievērojiet visu elektrovelosipēda eBike sistēmu lietošanas
pamācībās un paša elektrovelosipēda eBike lietošanas pamācība
sniegtos drošības noteikumus un lietošanas norādījumus.
u Nemēģiniet piestiprināt displeju vai vadības moduli braukšanas
laikā!
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 Neizmantojiet viedtālruni brauciena laikā. Pilnībā nekoncentrējoties uz
ielas satiksmi, Jūs riskējat tikt iesaistīts satiksmes negadījumā. Šim
nolūkam vispirms apstājieties un ievadiet attiecīgos datus.
u Displeja spilgtumu regulējiet tā, ka var saskatīt svarīgo informāciju,
piemēram, ātrumu vai brīdinājuma simbolus. Ja displeja spilgtums ir
regulēts nepareizi, var rasties bīstamas situācijas.
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.

Bosch eBike Systems

0 275 007 3BKlv | (20.12.2021)

Latviešu – 6

Par datu drošību
Ja bortdators servisa gadījumā tiek nosūtīts uz Bosch servisa darbnīcu,
vajadzības gadījumā tajā uzkrātie dati var tikt pārsūtīti uz uzņēmumu Bosch.
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Sirsnīgi apsveicam!
Sirsnīgi apsveicam ar eBike elektrovelosipēda bortdatora iegādi.
Kiox 300 uzticami informē Jūs par visiem svarīgajiem brauciena datiem.

Atjauninājumi
Jūsu Kiox 300 funkciju klāsts tiek pastāvīgi papildināts. Regulāri atjauniniet
sava viedtālruņa lietotni eBike Flow. Ar šo lietotni varat lejupielādēt jaunas
funkcijas un pārnest tās uz Jūsu Kiox 300.
Papildus šeit aprakstītajām funkcijām jebkurā laikā var ieviest izmaiņas
kļūmju novēršanas programmatūrā un paplašināt funkcijas.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts
Pielietojums
Bortdators Kiox 300 ir paredzēts braucienu datu uzrādīšanai.
Lai varētu izmantot visas bortdatora Kiox 300 iespējas, nepieciešams
saderīgs viedtālrunis, kurā uzstādīta lietotne eBike Flow (pieejama Apple
App Store vai Google Play Store).
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Attēlotās sastāvdaļas
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Displejs
Kabeļa izvads
Fiksējošā plāksne
Fiksācijas āķi
Adaptera aptvere
Displeja kontakti
Turētāja kontakti
Displeja stiprinājums
Stiprinājuma skrūve displeja stiprinājumam
Stienis stiprinājuma siksnaia)

a) Stiprinājuma siksna neietilpst standarta piegādes komplektā.

Tehniskie dati
Bortdators

Kiox 300

Izstrādājuma kods

BHU3600

Darba temperatūra A)

°C

–5 … +40

Uzglabāšanas temperatūra

°C

+10 … +40

Aizsardzības klase
Aptuvenais svars

IP54
gr

32

A) Ārpus šī temperatūras diapazona var tikt uzrādīti traucējumi.
Produkta lincences informāciju var skatīt tīmekļa vietnē:
https://www.bosch-ebike.com/licences
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Montāža
Displeja ievietošana un izņemšana (skatīt attēlu A)

A

(1)

2

(10)

1

(4)

(8)

(1)

2
1

(8)

Lai uzstādītu displeju (1), novietojiet displeju (1) turpgaitas virzienā uz
displeja stiprinājuma (8) priekšējās malas pie fiksācijas āķiem (4) ❶ un
uzspiediet displeju (1) ar aizmuguri uz displeja stiprinājuma (8) ❷.
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Lai noņemtu displeju (1), velciet displeju (1) uz savu pusi ❶, līdz varat
noņemt displeju (1) ❷.
Pie stieņa (10) var piestiprināt stiprinājuma siksnu.
Norāde: eBike elektrovelosipēda sistēma izslēdzas, braucot ar ātrumu, kas
mazāks par 3 km/h un ja esat izņēmuši bortdatoru no tā stiprinājuma. Tas
neattiecas uz eBike elektrovelosipēdiem ar atbalstu līdz 45 km/h.

Fiksējošās plāksnes pievienošana (skatīt attēlu B)

B
(8)
(9)
(5)

(3)

Norāde: atkarībā no displeja stiprinājuma konstrukcijas/ izbūves veida,
pastāv varbūtība, ka fiksējošā plāksne nevar tikt ievietota. Displejam jābūt
samontētam.
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Iebīdiet fiksējošo plāksni (3) no apakšas adaptera čaulā (5), līdz fiksējošā
plāksne (3) dzirdami nofiksējas.
No šī brīža displeju (1) vairs nav iespējams noņemt no displeja stiprinājuma
(8) bez displeja stiprinājuma (8) demontāžas no adaptera čaulas (5),
atskrūvējot abas stiprinājuma skrūves (9).
Norāde: fiksējošā plāksne (3) nav aizsardzība pret zagļiem.
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Lietošana
Displejs un rādījumi tiek pārvaldīti no vadības bloka.
Displeja rādījumu vadības bloka taustiņu nozīme ir norādīta turpmāk tekstā.
Atkarībā no nospiešanas ilguma atlasīšanas taustiņam ir divas funkcijas.

ritināt uz kreiso pusi
ritināt uz labo pusi
ritināt uz augšu
ritināt uz leju
pāriet uz 2. ekrāna līmeni (īsi nospiežot)
Atvērt iestatījumu izvēlni Statusa ekrānā (īsi nospiežot)
Atvērt ar ekrānu saistītās izvēles
piem., <Reset trip> (turot nospiestu > 1 sek.)
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.
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Statusa ekrāns
No Sākuma ekrāna varat atvērt statusa ekrānu, nospiežot taustiņu

80%

eMTB

10:45
CONNECTIONS

.

a
b
c
d
e
f
g

SETTINGS

h

Akumulatora uzlādes pakāpe
a
Gaitas atbalsta līmenis
b
Velosipēda apgaismojums
c
Pulksteņlaiks
d
Savienojuma rādījums
e
Savienojums ar viedtālruni
f
Savienojuma statuss
g
Iestatījumu izvēlne
h
Šajā ekrānā varat atvērt iestatījumu izvēlni, nospiežot taustiņu .
Norāde: iestatījumu izvēlni nav iespējams atvērt brauciena laikā.
Iestatījumu izvēlne <SETTINGS> ietver šādus izvēlnes punktus:
– <My eBike>
Šeit atrodas šādi izvēlnes punkti.
◦ <Range reset>
Šeit varat atiestatīt attāluma vērtību.
◦ <Auto trip reset>
Šeit varat veikt automātiskās atiestatīšanas iestatījumus.
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◦ <Wheel circumf.>
Šeit var pielāgot riteņa apkārtmēru vai arī atiestatīt standarta
iestatījumu.
◦ <Service (Serviss)>
Šeit tiek uzrādīts Jūsu nākamais apkopes termiņš, ja to ir iestatījuši
velosipēdu tirgotāji.
◦ <Components>
Šeit tiek uzrādīti uzstādītie komponenti un to versiju numuri.
– <My Kiox>
Šeit atrodas šādi izvēlnes punkti.
◦ <Statusbar (Statusa josla)>
Šeit varat izvēlēties starp rādījumiem <Battery>, <Time>
vai <Speed>.
◦ <Language>
Šeit izvēlnē varat atlasīt vēlamo rādījumu valodu.
◦ <Units>
Šeit varat atlasīt metrisko vai imperiālo mērvienību sistēmu.
◦ <Time>
Šeit varat iestatīt pulksteņlaiku.
◦ <Time format>
Šeit varat izvēlēties starp diviem pulksteņlaika formātiem.
◦ <Brightness>
Šeit varat iestatīt displeja spilgtumu.
◦ <Settings reset>
Šeit visiem sistēmas iestatījumiem varat atiestatīt standarta vērtības.
– Izvēlnes punktā <Information> ir pieejama informācija par saziņas
iespējām (<Contact>) un sertifikātiem (<Certificates>).
No iestatījumu izvēles varat iziet, nospiežot taustiņu vai taustiņu .
Nospiežot taustiņu , atveras Sākuma ekrāns.
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Sākuma ekrāns
Ja pirms pēdējās izslēgšanas reizes neizvēlējāties citu ekrānu, atvērsies šis
ekrāns.

80%

eMTB

SPEED

km/h

a
b
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i
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k

21.4

l

m

Akumulatora uzlādes pakāpe
a
Gaitas atbalsta līmenis
b
Velosipēda apgaismojums
c
Ātruma vienības indikators
i
Rādījuma nosaukums
j
Braucēja jauda
k
Ātrums
l
Motora jauda
m
Indikatori a ... c veido statusa joslu un tiek parādīti ikvienā ekrānā.
Šajā ekrānā, nospiežot taustiņu , varat pāriet uz statusa ekrānu vai,
nospiežot taustiņu , pāriet uz citiem ekrāniem. Šajos ekrānos ir redzami
statistikas dati, akumulatora uzlādes līmenis attiecībā pret attālumu un
vidējā vērtība.
Visos šajos ekrānos jūs varat pāriet uz datu skatījumu 2. līmenī, nospiežot
taustiņu .
Ja izslēgšanas brīdī lietotājs atrodas nevis sākuma ekrānā, bet kādā citā
ekrānā, nākamajā eBike elektrovelosipēda ieslēgšanas reizē tiks atvērts
pēdējais skatītais ekrāns.
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Nospiežot un turot nospiestu atlasīšanas taustiņu , varat atiestatīt sava
brauciena vai ekskursijas statistikas datus (nevar izdarīt
ekrānā <SETTINGS>).
Sākuma ekrāna 2. līmenis
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Ceļojuma ekrāns
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l

Ceļojuma ekrāna 2. līmenis
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Attāluma ekrāns
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Akumulatora uzlādes pakāpe
Gaitas atbalsta līmenis
Velosipēda apgaismojums
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a

Attāluma ekrāna 2. līmenis
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Fitnesa ekrāns
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Akumulatora uzlādes pakāpe
Gaitas atbalsta līmenis
Velosipēda apgaismojums
Braucēja jauda
Mērķa indikators (virs vidējās
vērtības)
Ja mērķa indikatora rādītājs atrodas
labajā pusē vai vidū, fons izgaismojas
zaļā krāsā. Tas nozīmē, ka individuālā
jauda atrodas virs vidējās vērtības
vai atbilst tai.
x Kadence (apgriezienu skaits)
w Mērķa indikators (zem vidējās
vērtības)
Ja mērķa indikatora rādītājs atrodas
kreisajā pusē, fons izgaismojas
oranžā krāsā. Individuālā jauda
atrodas zem vidējās vērtības.
a
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c
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w

Fitnesa ekrāna 2. līmenis
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z

Lietotāja atpazīšanas izveidošana
Lai varētu izmantot visas bortdatora funkcijas, ir jāreģistrējas tiešsaistē.
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Ar lietotāja atpazīšanas funkciju cita starpā varat analizēt Jūsu braukšanas
datus.
Lietotāja atpazīšanas funkciju var izveidot, izmantojot Jūsu lietotni eBike
Flow. Lietotnē jāievada reģistrācijai nepieciešamie dati. Viedtālruņa
lietotni eBike Flow var bez maksas lejupielādēt no lietotņu veikala App Store
(Apple iPhone ierīcēm) vai arī no lietotņu veikala Google Play Store (Android
ierīcēm).

Bortdatora savienošana ar lietotni eBike Flow
Savienojums ar viedtālruni ir veidojams šādi:
– Atveriet lietotni.
– Izvēlieties Savienot tagad.
– Sekojiet viedtālruņa ekrānā sniegtajām norādēm.
Ar lietotnes palīdzību Jūs varat atzīmēt aktivitātes un pielāgot atbalsta
pakāpes.

<eBike Lock>
<eBike Lock> var tikt aktivizēts katram lietotājam ar lietotnes eBike Flow
palīdzību. Viedtālrunī tiek saglabāts taustiņš eBike elektrovelosipēda
atbloķēšanai.
<eBike Lock> šādos gadījumos tiek automātiski aktivizēts:
– izslēdzot eBike elektrovelosipēda sistēmu ar vadības bloku
– pie automātiskas eBike elektrovelosipēda sistēmas izslēgšanas
– izņemot bortdatoru
Esot ieslēgtai eBike sistēmai un savienojot viedtālruni ar eBike
elektrovelosipēdu ar Bluetooth® palīdzību, eBike elektrovelosipēds tiek
atbloķēts.
<eBike Lock> ir piesaistīta Jūsu lietotāja kontam.
Ja esat pazaudējis savu viedtālruni, Jūs varat piereģistrēties ar citu
viedtālruni, izmantojot lietotni eBike Flow un Jūsu lietotāja kontu, un varat
atbloķēt eBike elektrovelosipēdu.
Uzmanību! Ja lietotnē tiek atlasīts kāds iestatījums, kas negatīvi
ietekmē <eBike Lock> izmantošanu (piem., Jūsu eBike elektrovelosipēda
vai lietotāja konta dzēšana), iepriekš tiek parādīti brīdinājuma ziņojumi.
Lūdzam rūpīgi tos izlasīt un rīkoties atbilstoši parādītajiem
brīdinājumiem (piem., pirms eBike elektrovelosipēda vai lietotāja konta
dzēšanas).
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<eBike Lock> iestatīšana
Lai iestatītu <eBike Lock>, jābūt izpildītiem šādiem priekšnosacījumiem:
– Lietotne eBike Flow ir instalēta.
– Lietotāja konts ir izveidots.
– Pašlaik eBike elektrovelosipēdam netiek veikta atjaunināšana.
– eBike elektrovelosipēds ir savienots ar viedtālruni, izmantojot
Bluetooth®.
– eBike elektrovelosipēds nav ieslēgts.
– Viedtālrunis ir savienots ar internetu.
– eBike elektrovelosipēda akumulators ir pietiekoši uzlādēts, un lādēšanas
kabelis nav pievienots.
Jūs varat izveidot <eBike Lock> lietotnē eBike Flow izvēlnes punktā
Iestatījumi.
No šī brīža varat deaktivizēt piedziņas bloka atbalstu, ieslēdzot <eBike
Lock> lietotnē eBike Flow. Deaktivizēšanu var atcelt tikai tad, ja, ieslēdzot
eBike elektrovelosipēda sistēmu, Jūsu viedtālrunis atrodas tuvumā. Turklāt
Jūsu viedtālrunī ir jābūt ieslēgtam Bluetooth®, un lietotnei eBike Flow ir
jābūt aktīvai fonā. Lietotne eBike Flow nav jāatver. Ja ir aktivizēts <eBike
Lock>, savu eBike elektrovelosipēdu varat turpināt lietot bez piedziņas
bloka atbalsta.
Saderība
<eBike Lock> ir saderīga ar šādām Bosch-eBike elektrovelosipēdu produktu
līnijām:
Piedziņas bloks

Produktu līnija

BDU374x

Performance Line CX

BDU33xx

Performance Line

Darbības veids
Kopā ar <eBike Lock> viedtālrunis darbojas līdzīgi piedziņas bloka atslēgai.
<eBike Lock> tiek aktivizēts, izslēdzot eBike elektrovelosipēda sistēmu.
<eBike Lock> Statuss pēc ieslēgšanas tiek īslaicīgi parādīts bortdatora
displejā ar atslēgas simbolu.
Norāde: <eBike Lock> nav aizsardzība pret zādzību, bet tikai papildinājums
mehāniskai atslēgai! Ar <eBike Lock> eBike elektrovelosipēds netiek
mehāniski vai tamlīdzīgi bloķēts. Tiek tikai deaktivizēts atbalsts no piedziņas
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bloka. Ja viedtālrunis ir savienots ar eBike elektrovelosipēdu ar Bluetooth®
palīdzību, piedziņas bloks ir atbloķēts.
Ja vēlaties trešajai personai atļaut pagaidu vai pastāvīgu piekļuvi eBike
elektrovelosipēdam vai ja vēlaties nodot to servisā, deaktivizējiet <eBike
Lock> lietotnē eBike Flow izvēlnes punktā Iestatījumi. Ja vēlaties pārdot
savu eBike elektrovelosipēdu, papildus izdzēsiet eBike elektrovelosipēdu
lietotnē eBike Flow izvēlnes punktā Iestatījumi no Jūsu lietotāja konta.
Izslēdzot eBike elektrovelosipēda sistēmu, piedziņas bloks atskaņo Lock
skaņu (vienu akustisku signālu), lai parādītu, ka piedziņa ir izslēgusi
atbalstu.
Norāde: signāls ir iespējams, kamēr sistēma ir ieslēgta.
Ieslēdzot eBike elektrovelosipēda sistēmu, piedziņas bloks atskaņo divas
atbloķēšanas skaņas (divi akustiski signāli), lai parādītu, ka piedziņas
atbalsts atkal ir iespējams.
Lock skaņa palīdz noteikt, vai <eBike Lock> jūsu eBike elektrovelosipēdā ir
aktivizēta. Standarta variantā akustiskais signāls ir aktivizēts, bet to var
deaktivizēt lietotnē eBike Flow izvēlnes punktā Iestatījumi, atlasot Lock
simbolu zem Jūsu eBike elektrovelosipēda.
Norāde: ja vairs nav iespējama <eBike Lock> iestatīšana vai izslēgšana,
lūdzam griezties pie Jūsu velosipēdu tirgotāja.
eBike komponentu un <eBike Lock> nomainīšana
Viedtālruņa nomainīšana
1. Uzinstalējiet eBike Flow lietotni jaunajā viedtālrunī.
2. Piesakieties ar to pašu kontu, ar kuru aktivizējāt <eBike Lock>.
3. Lietotnē eBike Flow tiek <eBike Lock> parādīta kā iestatīta.
Piedziņas bloka nomainīšana
1. Lietotnē eBike Flow tiek <eBike Lock> parādīta kā deaktivizēta.
2. Aktivizējiet <eBike Lock>, pabīdot regulatoru <eBike Lock> pa labi.
3. Nodot Jūsu eBike elektrovelosipēdu apkopei pie velosipēdu tirgotāja,
tiek ieteikts <eBike Lock> īslaicīgi deaktivizēt, lai izvairītos no
nepareiza brīdinājuma.

Atbalsta pakāpju pielāgošana
Atbalsta pakāpes var tikt pielāgotas noteiktās robežās. Tādējādi Jums ir
iespēja pielāgot eBike elektrovelosipēdu Jūsu individuālajām vajadzībām.
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Pilnīgi individuāla režīma izveide nav iespējama. Jūs varat pielāgot tikai tos
režīmus, kurus Jūsu sistēmā ir iespējojis ražotājs vai tirgotājs. Tie var būt arī
mazāk nekā 4 režīmi.
Tehnisku iemeslu dēļ režīmu eMTB un TOUR+ Jūs individuāli nevarat
pielāgot. Turklāt ir iespējams, ka sakarā ar ierobežojumiem Jūsu valstī,
režīma pielāgošana nav iespējama.
Lai veiktu pielāgošanu, Jūsu rīcībā ir nodoti šādi parametri:
– Atbalsts saistībā ar režīma pamatvērtību (ar likumu noteikto vērtību
robežās)
– Piedziņas atbildes signāls
– Maksimālā ātruma ierobežojums (ar likumu noteikto vērtību robežās)
– maksimālais griezes moments (ar likumu noteikto vērtību robežās)
Parametri ir atkarīgi viens no otra un viens otru savstarpēji ietekmē.
Piemēram, vienlaicīga zema griezes momenta un augsta atbalsta līmeņa
iestatīšana principiāli nav iespējama.
Norāde: lūdzam ņemt vērā, ka Jūsu izmainītais režīms saglabā novietojumu,
nosaukumu un krāsu visos bortdatoros un apkalpes elementos.
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eBike Flow lietotnes rādījumi un iestatīšana
Viedtālrunis neietilpst standarta piegādes komplektā. Lai veiktu reģistrēšanu
ar viedtālruņa palīdzību, ir nepieciešams interneta savienojums, par kuru var
nākties veikt papildu maksājumus Jūsu mobilā tālruņa pakalpojumu
sniedzējam atbilstoši līguma nosacījumiem.
Norāde: visi tālākajās lappusēs parādītie ekrāna attēli un ekrāna teksti
atbilst esošajai programmatūras versijai. Tā kā gada gaitā iespējams
programmatūras atjauninājums, iespējams, ka mainās virsmas attēlojums
un/vai virsmas teksti.
Tālāk dotais eBike Flow lietotnes apraksts attiecas uz bortdatoru Kiox 300.
Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas eBike Flow
lietotni var lejupielādēt bez maksas lietotņu veikalā Apple
App Store vai lietotņu veikalā Google Play Store.
Lai lejuplādētu lietotni eBike Flow, ar viedtālruni
noskenējiet kodu.

eBike Flow lietotnes aktivizēšana
Lai varētu izmantot visas eBike-Flow elektrovelosipēda funkcijas,
nepieciešams viedtālrunis ar eBike Flow lietotni.
Lai aktivizētu lietojumprogrammu, rīkojieties šādi:
1. Viedtālrunī atveriet lietotņu veikalu Google Play Store (Android) vai
lietotņu veikalu Apple App Store (iOS).
2. Atrodiet eBike Flow.
3. Uzinstalējiet lietotni eBike Flow un atveriet to.
4. Reģistrējieties, kā aprakstīts nākošajā sadaļā.

Reģistrēšanās, izmantojot viedtālruni
– Atveriet lietotni eBike Flow.
– Sekojiet sniegtajām norādēm.
– Izveidojiet lietotāja kontu vai piereģistrējieties ar jau esošu lietotāja
kontu.
– Reģistrējiet Jūsu Bosch-ID.
– Izlasiet un akceptējiet vispārējos noteikumus un deklarāciju par datu
aizsardzību.
– Pēc apstiprinājuma saņemsiet e-pastu ar līguma noteikumiem uz norādīto
e-pasta adresi.
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– Aktivizējiet savu lietotāja kontu, spiežot uz ekrānpogas Aktivizēt
lietotāja kontu savā e-pastā.

eBike Flow lietotnes pamatizvēlne
Simbols

Izvēlnes punkts

Funkcija

<Sākuma
ekrāns>

Šis ir lietotnes sākuma ekrāns.

<Karte>

Orientējieties ar kartes palīdzību un
iezīmējiet savu braucienu.

<Statistika>

Šajā izvēlnes punktā tiek parādīti Jūsu
iezīmētie maršruti.

<Iestatījumi>

Šajā izvēlnes punktā varat apskatīt un
rediģēt savus personas datus, datu
aizsardzības un lietotnes iestatījumus.
Turklāt šeit atradīsiet informāciju par Jūsu
eBike elektrovelosipēda komponentiem.
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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.
Norāde: nododot Jūsu eBike elektrovelosipēdu apkopei pie velosipēdu
tirgotāja, tiek ieteikts <eBike Lock> un <eBike Alarm> īslaicīgi deaktivizēt,
lai izvairītos no nepareiza brīdinājuma.

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.
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Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Piedziņas mezgls, bortdators kopā ar vadības bloku,
akumulators, ātruma devējs, piederumi un iesaiņojuma
materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.
Pastāvīgi pārliecinieties, ka personas dati ir izdzēsti no ierīces.
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.
Bez maksas nododiet nederīgos elektrovelosipēdu Bosch eBike
komponentus pilnvarotā velosipēdu tirdzniecības vietā vai atkritumu
savākšanas punktā.
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
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