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Instrucţiuni privind siguranţa
Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de siguranţă.
Nerespectarea instrucţiunilor şi indicaţiilor de siguranţă
poate provoca electrocutare, incendiu şi/sau răniri
grave.
Păstraţi în condiţii optime toate instrucţiunile şi indicaţiile privind
siguranţa în vederea consultării ulterioare a acestora.
În aceste instrucţiuni de utilizare, termenul acumulatori se referă la toţi
acumulatorii originali Bosch pentru eBike.
u Citiţi şi respectaţi atât instrucţiunile şi indicaţiile privind siguranţa
din instrucţiunile de utilizare a sistemului eBike, cât şi instrucţiunile
de utilizare ale eBike-ului.
u Nu încerca să fixezi afişajul sau unitatea de comandă în timpul
deplasării!
u Nu vă lăsaţi distras de afişajul computerului de bord. Dacă nu vă
concentraţi exclusiv asupra traficului rutier, riscaţi să fiţi implicaţi într-un
accident. Dacă vreţi să introduceţi date în computerul dumneavoastră de
bord în afara funcţiilor de asistenţă configurate pe acesta, opriţi vehiculul
şi introduceţi datele respective.
u Nu utiliza smartphone-ul în timpul deplasării. Dacă nu te concentrezi
exclusiv asupra traficului rutier, rişti să fii implicat într-un accident.
Pentru a face acest lucru, opreşte-te şi numai apoi introdu datele
corespunzătoare.
u Reglează luminozitatea afişajului astfel încât să poţi percepe în mod
adecvat informaţiile importante, cum ar fi viteza sau simbolurile de
avertizare. O luminozitate a afişajului reglată incorect poate duce la
situaţii periculoase.
u Nu deschideţi computerul de bord. Deschiderea computerului de bord
poate duce la distrugerea acestuia şi, implicit, la anularea garanţiei.
u Nu folosiţi computerul de bord pe post de mâner. Dacă ridicaţi e-Bikeul ţinându-l de computerul de bord; în caz contrar, acesta din urmă ar
putea suferi deteriorări iremediabile.
u Nu aşeza bicicleta cu susul în jos pe ghidon şi şa dacă computerul de
bord sau suportul acestuia depăşesc limitele ghidonului. În caz
contrar, computerul de bord sau suportul pot suferi deteriorări
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iremediabile. Pentru a evita căderea sau deteriorarea computerului de
bord, acesta trebuie să fie demontat inclusiv înainte de fixarea bicicletei
într-un suport de montaj.

Politica de confidenţialitate
În cazul predării computerului de bord unui centru de service Bosch în
vederea servisării, există posibilitatea ca datele memorate pe computerul de
bord să fie transmise companiei Bosch.
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Felicitări
Felicitări pentru achiziţionarea acestui computer de bord eBike.
Kiox 300 îţi prezintă în mod fiabil toate datele de călătorie importante.

Actualizări
Funcţiile Kiox 300 sunt extinse în permanenţă. Menţine actualizată
aplicaţia eBike Flow a smartphone-ului tău. Cu această aplicaţie poţi
descărca funcţii noi şi le poţi transfera pe Kiox 300.
Pe lângă funcţiile prezentate, este posibil să fie introduse în orice moment
modificări de software pentru remedierea defecţiunilor sau funcţii extinse.

Descrierea produsului şi a performanţelor
sale
Utilizarea conform destinaţiei
Computerul de bord Kiox 300 este destinat afişării datelor de călătorie.
Pentru a putea utiliza complet computerul de bord Kiox 300, este necesar
un smartphone compatibil pe care să fie instalată aplicaţia eBike Flow
(disponibilă în Apple App Store sau în Google Play Store).
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Componentele ilustrate

(1)

(6)

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

Afişaj
Ieşire de cablu
Placă de siguranţă
Cârlig de fixare
Carcasa adaptorului
Borne de contact afişaj
Borne de contact suport
Sistem de prindere a afişajului
Şurub de fixare a sistemului de prindere a afişajului
Punte pentru banda de susţinerea)

a) Banda de susţinere nu este inclusă în pachetul de livrare.

Date tehnice
Computer de bord

Kiox 300

Cod produs

BHU3600

Temperatură de funcţionare A)

°C

–5 … +40

Temperatură de depozitare

°C

+10 … +40

Tip de protecţie
Greutate, aproximativă

IP54
g

32

A) În afara acestui interval de temperatură, indicatorul poate suferi deteriorări.
Informaţiile privind licenţa pentru produs sunt disponibile pe următorul site web:
https://www.bosch-ebike.com/licences
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Montarea
Montarea şi demontarea afişajului (consultă imaginea A)

A

(1)

2

(10)

1

(4)

(8)

(1)

2
1

(8)

Pentru montarea afişajului (1), aşază afişajul (1) pe muchia din faţă, privind
în direcţia de deplasare, a sistemului de prindere (8) din cârligul de fixare
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(4) ❶ şi apasă afişajul (1) cu partea posterioară pe sistemul de prindere
pentru afişaj (8) ❷.
Pentru demontarea afişajului (1), trage afişajul (1) spre tine ❶ până când
afişajul (1) poate fi ridicat ❷.
Pe puntea (10) poate fi fixată o bandă de susţinere.
Observaţie: Sistemul eBike-ului se deconectează dacă te deplasezi cu mai
puţin de 3 km/h şi scoţi computerul de bord din suport. Acest lucru nu este
valabil pentru eBike-urile cu un nivel de asistenţă de până la 45 km/h.

Montarea plăcii de siguranţă (consultă imaginea B)

B
(8)
(9)
(5)

(3)
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Observaţie: În funcţie de construcţia/montarea sistemului de prindere a
afişajului, este posibil ca placa de siguranţă să nu poată fi montată. De
aceea, afişajul trebuie să fie montat.
Împinge de jos placa de siguranţă (3) în carcasa adaptorului (5) până când
placa de siguranţă (3) se fixează sonor.
Din acest moment, afişajul (1) nu mai poate fi ridicat din sistemul de
prindere (8) decât dacă sistemul de prindere pentru afişaj (8) este
demontat din carcasa adaptorului (5) prin slăbirea ambelor şuruburi de
fixare (9).
Observaţie: Placa de siguranţă (3) nu este un dispozitiv de protecţie
antifurt.
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Operarea
Operarea afişajului şi comanda indicatoarelor se realizează prin intermediul
unităţii de comandă.
Semnificaţia tastelor de pe unitatea de comandă pentru indicatoarele
afişajului este explicată în următoarea prezentare generală. Tasta de
selectare are, în funcţie de durata de apăsare, 2 funcţii.

derulare spre stânga
derulare spre dreapta
derulare în sus
derulare în jos
comutare la al 2-lea nivel al ecranului (apăsare scurtă)
deschiderea meniului de setări în ecranului de stare (apăsare scurtă)
Deschiderea opţiunilor de pe ecran,
de exemplu <Reset trip> (apăsare lungă > 1 s)
Observaţie: Toate imaginile şi textele afişate la paginile următoare
corespund stadiului de aprobare a software-ului. După o actualizare
software se poate întâmpla ca imaginile şi/sau textele de pe ecran să sufere
uşoare modificări.
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Ecranul de stare
De la ecranul de pornire, accesează ecranul de stare apăsând tasta

80%

eMTB

10:45
CONNECTIONS

.

a
b
c
d
e
f
g

SETTINGS

h

Nivel de încărcare a acumulatorului
a
Nivel de asistenţă
b
Luminile de rulare ale bicicletei
c
Ora
d
Indicator de conexiune
e
Conectare la smartphone
f
Stare de conectare
g
Meniu de setări
h
De la acest ecran poţi accesa meniul de setări apăsând tasta .
Observaţie: Meniul de setări nu poate fi accesat în timpul deplasării.
Meniul de setări <SETTINGS> cuprinde următoarele puncte de meniu:
– <My eBike>
Aici găseşti următoarele puncte de meniu.
◦ <Range reset>
Aici se poate reseta valoarea pentru autonomie.
◦ <Auto trip reset>
Aici pot fi efectuate setările pentru resetarea automată.
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◦ <Wheel circumf.>
Aici se poate adapta valoarea circumferinţei roţii sau se poate efectua
resetarea la setarea standard.
◦ <Service>
Aici este indicat următorul interval de service dacă acesta a fost setat
de distribuitorul de biciclete.
◦ <Components>
Aici sunt afişate componentele montate, precum şi numărul lor de
versiune.
– <My Kiox>
Aici găseşti următoarele puncte de meniu.
◦ <Statusbar (Bară de stare)>
Aici poţi alege între indicatoarele <Battery>, <Time> şi <Speed>.
◦ <Language>
Aici poţi selecta o limbă de afişare preferată dintr-o listă existentă.
◦ <Units>
Aici poţi selecta între sistemul metric şi sistemul imperial de măsurare.
◦ <Time>
Aici poţi seta ora.
◦ <Time format>
Aici poţi alege între 2 formate de timp.
◦ <Brightness>
Aici poţi seta luminozitatea afişajului.
◦ <Settings reset>
Aici poţi reseta setările de sistem la valorile standard.
– La punctul de meniu <Information> găseşti informaţii privind bornele de
contact (<Contact>) şi certificatele (<Certificates>).
Părăseşte meniul de setări cu ajutorul tastei sau al tastei .
Accesează ecranul de pornire cu ajutorul tastei .
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Ecranul de pornire
Dacă, înainte de ultima comutare, nu este selectat niciun alt ecran, este
afişat acest ecran.

80%

eMTB

SPEED

km/h

a
b
c
i
j
k

21.4

l

m

Nivel de încărcare a acumulatorului
a
Nivel de asistenţă
b
Luminile de rulare ale bicicletei
c
Indicator unitate de viteză
i
Denumire indicator
j
Putere proprie
k
Viteză
l
Puterea motorului
m
Indicatoarele a ... c formează bara de stare şi sunt afişate pe fiecare ecran.
De pe acest ecran, poţi comuta cu ajutorul tastei la ecranul de stare sau
poţi accesa alte ecrane cu ajutorul tastei . Pe aceste ecrane sunt
prezentate datele statistice, autonomia acumulatorului şi valorile medii.
De pe fiecare dintre aceste ecrane poţi accesa un alt doilea nivel de date cu
ajutorul tastei .
Dacă, înainte de deconectare, utilizatorul are deschis un alt ecran decât
ecranul de pornire, la reconectarea eBike-ului va fi afişat ultimul ecran afişat.
Prin apăsarea lungă a tastei de selectare poţi reseta datele statistice ale
cursei sau excursiei tale (nu se aplică în cazul ecranului <SETTINGS>).
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Nivelul 2 al ecranului de pornire

80%

eMTB

AVG. SPEED

km/h

20.5
MAX. SPEED

n

km/h

29.2
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a
b
c
i

a
b
c
i
n
o

Nivel de încărcare a acumulatorului
Nivel de asistenţă
Luminile de rulare ale bicicletei
Indicator unitate de viteză
Viteză medie
Viteză maximă

o
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Ecran de călătorie

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

Nivel de încărcare a acumulatorului
Nivel de asistenţă
Luminile de rulare ale bicicletei
Rută
Durată de rulare
Viteză

km/h
l

Nivelul 2 al ecranului de călătorie

80%

eMTB

TOTAL TRIP

km

1850
CALORIES

r

a
b
c
r
s

Nivel de încărcare a acumulatorului
Nivel de asistenţă
Luminile de rulare ale bicicletei
Distanţă totală parcursă
Energie consumată

kcal

964
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Ecranul privind autonomia

80%

eMTB

RANGE

km

38
eBIKE

a
b
c

t

a
b
c
t

Nivel de încărcare a acumulatorului
Nivel de asistenţă
Luminile de rulare ale bicicletei
Autonomie

%

80

a

Nivelul 2 al ecranului privind autonomia

80%

eMTB

RANGE

km

a
b
c

TURBO 25
eMTB

38

TOUR

45

ECO

64
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a
b
c
u

Nivel de încărcare a acumulatorului
Nivel de asistenţă
Luminile de rulare ale bicicletei
Autonomie în funcţie de nivelul de
asistenţă

u
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Ecranul de fitness

80%

eMTB

POWER

W

134

a
b
c

v
w

CADENCE

rpm

72

x
w

Nivel de încărcare a acumulatorului
Nivel de asistenţă
Luminile de rulare ale bicicletei
Putere proprie
Indicator de obiectiv (peste medie)
Dacă cursorul indicatorului de
obiectiv se află pe partea dreaptă
sau în mijloc, fundalul este verde.
Aceasta înseamnă că puterea proprie
indicată este mai mare decât sau
egală cu valoarea medie.
x Frecvenţă de pedalare
w Indicator de obiectiv (sub medie)
Dacă cursorul indicatorului de
obiectiv se află pe partea stângă,
fundalul este portocaliu. Puterea
proprie este prezentată sub valoarea
medie.
a
b
c
v
w

Nivelul 2 al ecranului de fitness

80%

eMTB

AVG. POWER

W

129
AVG. CADENCE

y

rpm

70
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a
b
c

a
b
c
y
z

Nivel de încărcare a acumulatorului
Nivel de asistenţă
Luminile de rulare ale bicicletei
Putere medie în waţi
Frecvenţa de pedalare medie în
rotaţii pe minut

z
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Crearea numelui de utilizator
Pentru a putea folosi toate funcţiile computerului de bord, trebuie să te
înregistrezi online.
Cu ajutorul unui nume de utilizator poţi vizualiza, printre altele, datele tale de
călătorie.
Poţi crea un nume de utilizator prin intermediul aplicaţiei tale eBike Flow.
Pentru înregistrare, introdu datele necesare. Poţi descărca gratuit
aplicaţia eBike Flow din Apple App Store (pentru iPhone), respectiv din
Google Play Store (pentru dispozitivele Android).

Conectarea computerului de bord la aplicaţia eBike Flow
Conectarea la smartphone se realizează în felul următor:
– Porneşte aplicaţia.
– Selectează Conectează-te acum.
– Urmează instrucţiunile afişate pe ecranul smartphone-ului.
Poţi utiliza aplicaţia pentru a înregistra activităţi şi pentru a adapta treptele
de asistenţă.

<eBike Lock>
Funcţia <eBike Lock> poate fi activată pentru fiecare utilizator prin
intermediul aplicaţiei eBike Flow. Pentru aceasta, pe smartphone este
stocată o cheie pentru deblocarea eBike-ului.
Funcţia <eBike Lock> este activată automat în următoarele cazuri:
– la deconectarea sistemului eBike prin intermediul unităţii de comandă
– la deconectarea automată a sistemului eBike
– prin extragerea computerului de bord
Când sistemul eBike este pornit şi smartphone-ul este conectat la eBike prin
intermediul Bluetooth®, eBike-ul este deblocat.
Funcţia <eBike Lock> este conectată la contul tău de utilizator.
În cazul pierderii smartphone-ului, te poţi conecta la un alt smartphone
utilizând aplicaţia eBike Flow şi contul tău de utilizator şi poţi debloca
eBike-ul.
Atenţie! Dacă selectezi din aplicaţie o setare care afectează funcţia <eBike
Lock> (de exemplu, ştergerea eBike-ului sau a contului de utilizator), vor fi
afişate în prealabil mesaje de avertizare. Te rugăm să le citeşti cu atenţie şi
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să acţionezi conform avertismentelor emise (de exemplu, înainte de
ştergerea eBike-ului sau a contului de utilizator).
Configurarea funcţiei <eBike Lock>
Pentru a putea configura funcţia <eBike Lock>, trebuie să fie îndeplinite
următoarele condiţii necesare:
– Aplicaţia eBike Flow trebuie să fie instalată.
– Trebuie să fi fost creat un cont de utilizator.
– La momentul respectiv nu trebuie să fie în desfăşurare nicio actualizare a
eBike-ului.
– eBike-ul trebuie să fie conectat prin Bluetooth® la smartphone.
– eBike-ul trebuie să fie staţionar.
– Smartphone-ul trebuie să fie conectat la internet.
– Acumulatorul eBike-ului trebuie să fie încărcat suficient, iar cablul de
încărcare nu trebuie să fie conectat.
Poţi configura funcţia <eBike Lock> din aplicaţia eBike Flow, de la punctul
de meniu Setări.
Începând de acum, poţi dezactiva funcţia de asistenţă a unităţii de acţionare
prin conectarea funcţiei <eBike Lock> din aplicaţia eBike Flow.
Dezactivarea poate fi anulată numai dacă smartphone-ul tău se află în
apropiere când sistemul eBike-ului este pornit. Pentru aceasta, funcţia
Bluetooth® a smartphone-ului tău trebuie să fie activată, iar aplicaţia eBike
Flow trebuie să fie activă în fundal. Aplicaţia eBike Flow nu trebuie
deschisă. Dacă funcţia <eBike Lock> este activată, poţi utiliza în continuare
eBike-ul fără funcţia de asistenţă a unităţii de acţionare.
Compatibilitatea
Funcţia <eBike Lock> este compatibilă cu aceste linii de produse Bosch
eBike:
Unitate de acţionare

Linie de produse

BDU374x

Performance Line CX

BDU33xx

Performance Line

Mod de funcţionare
În combinaţie cu funcţia <eBike Lock>, smartphone-ul funcţionează similar
unei chei pentru unitatea de acţionare. Funcţia <eBike Lock> este activată
prin deconectarea sistemului eBike. După pornire, starea funcţiei <eBike
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Lock> este afişată pentru scurt timp pe afişajul computerului de bord printrun simbol de lacăt.
Observaţie: Funcţia <eBike Lock> nu este o protecţie antifurt, ci o
completare la un sistem mecanic de blocare! Prin intermediul
funcţiei <eBike Lock> nu se realizează o blocare mecanică a eBike-ului sau
alte activităţi similare. Este dezactivată numai funcţia de asistenţă a unităţii
de acţionare. Atâta timp cât smartphone-ul este conectat la eBike prin
intermediul Bluetooth®, unitatea de acţionare este deblocată.
Dacă oferi unor terţe persoane acces temporar sau permanent la eBike-ul
tău sau dacă doreşti să îl aduci într-un centru de service, dezactivează
funcţia <eBike Lock> din aplicaţia eBike Flow, din punctul de meniu
Setări. Dacă doreşti să vinzi eBike-ul, şterge eBike-ul din aplicaţia eBike
Flow, din punctul de meniu Setări din cadrul contului tău de utilizator.
Când sistemul eBike-ului este dezactivat, unitatea de acţionare emite un
semnal sonor de blocare (un semnal acustic) pentru a indica faptul că nivelul
de asistenţă este dezactivat.
Observaţie: Semnalul sonor poate fi emis numai atât timp cât sistemul este
conectat.
Când sistemul eBike-ului este activat, unitatea de acţionare emite două
semnale sonore de deblocare (două semnale acustice) pentru a indica faptul
că nivelul de asistenţă este din nou disponibil.
Semnalul sonor de blocare te ajută să recunoşti dacă funcţia <eBike Lock>
este activată la eBike-ul tău. În mod implicit, feedback-ul acustic este activat
şi poate fi dezactivat din aplicaţia eBike Flow, din punctul de meniu Setări
după selectarea simbolului de lacăt de sub eBike-ul tău.
Observaţie: Dacă nu mai poţi configura sau deconecta funcţia <eBike
Lock>, contactează distribuitorul local de biciclete.
Înlocuirea componentelor eBike-ului şi a funcţiei <eBike Lock>
Schimbarea smartphone-ului
1. Instalează aplicaţia eBike Flow pe noul smartphone.
2. Conectează-te cu acelaşi cont cu care ai activat funcţia <eBike Lock>.
3. În aplicaţia eBike Flow, funcţia <eBike Lock> este afişată ca fiind
configurată.
Înlocuirea unităţii de acţionare
1. În aplicaţia eBike Flow, funcţia <eBike Lock> este afişată ca fiind
dezactivată.
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2. Activează funcţia <eBike Lock> deplasând cursorul <eBike Lock> spre
dreapta.
3. Dacă predai eBike-ul unui distribuitor de biciclete în vederea efectuării
de lucrări de întreţinere, este recomandat să dezactivezi temporar
funcţia <eBike Lock> pentru a evita alarmele false.

Adaptarea treptelor de asistenţă
Treptele de asistenţă pot fi adaptate în anumite limite. Astfel ai posibilitatea
de a adapta eBike-ul la cerinţele tale personale.
Crearea unui mod complet propriu nu este posibilă. Poţi adapta numai
modurile care au fost autorizate de către producător sau de către
distribuitor pentru sistemul tău. Numărul acestor moduri poate fi şi mai mic
de 4.
Din cauza limitărilor tehnice, modurile eMTB şi TOUR+ nu pot fi adaptate de
tine. În plus, este posibil ca, din cauza restricţiilor din ţara ta, să nu se poată
efectua adaptarea unui mod.
Pentru adaptare sunt disponibili următorii parametri:
– Nivelul de asistenţă în raport cu valoarea de bază a modului (în limitele
cerinţelor legale)
– Comportamentul de răspuns al unităţii de acţionare
– Viteza de reglare (în limitele cerinţelor legale)
– Cuplul maxim de strângere (în limitele acţionării)
Parametrii depind unul de celălalt şi se influenţează reciproc. De exemplu, în
baza principiului de funcţionare, setarea simultană a unei valori scăzute a
unui cuplu de strângere şi a unui nivel de asistenţă ridicat nu este posibilă.
Observaţie: Reţine că modul tău modificat păstrează poziţia, numele şi
culoarea pe toate computerele de bord şi elementele de operare.

Bosch eBike Systems

0 275 007 3BKro | (20.12.2021)

Română – 25

Indicatoarele şi setările aplicaţiei eBike Flow
Pachetul de livrare nu conţine un smartphone. Pentru înregistrarea prin
intermediul unui smartphone, este necesară disponibilitatea unei conexiuni
la internet; aceasta poate genera costuri suplimentare, în funcţie de
contractul de telefonie mobilă pe care îl ai.
Observaţie: Toate imaginile şi textele afişate la paginile următoare
corespund stadiului de aprobare a software-ului. Deoarece pe parcursul
anului se poate realiza o actualizare de software, este posibil ca imaginile şi/
sau textele de pe ecran sufere modificări.
Următoarea descriere a aplicaţiei eBike Flow este valabilă pentru
computerul de bord Kiox 300.
În funcţie de sistemul de operare al smartphone-ului,
aplicaţia eBike Flow poate fi descărcată gratuit din Apple
App Store sau din Google Play Store.
Scanează codul cu ajutorul smartphone-ului pentru a
descărca aplicaţia eBike Flow.

Activarea aplicaţiei eBike Flow
Pentru a putea utiliza toate funcţiile eBike Flow, este necesar un smartphone
pe care să fie instalată aplicaţia eBike Flow.
Pentru activare, procedează după cum urmează:
1. Deschide pe smartphone-ul tău Google Play Store (Android) sau Apple
App Store (iOS).
2. Caută eBike Flow.
3. Instalează aplicaţia eBike Flow şi deschide-o.
4. Înregistrează-te conform descrierii de la paragraful următor.

Înregistrarea prin intermediul unui smartphone
– Porneşte aplicaţia eBike Flow.
– Urmează instrucţiunile.
– Creează un cont de utilizator sau conectează-te cu un cont de utilizator
existent.
– Înregistrează ID-ul tău Bosch.
– Citeşte şi acceptă termenii şi condiţiile şi declaraţia de protecţie a
datelor.
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– După confirmare, vei primi pe adresa de e-mail specificată de tine un
mesaj cu condiţiile contractuale.
– Activează-ţi contul de utilizator apăsând butonul Activare cont de
utilizator din mesajul din e-mail.

Meniul principal al aplicaţiei eBike Flow
Simbol

Punct de meniu

Funcţie

<Ecran de
pornire>

Acesta este ecranul de pornire al aplicaţiei.

<Hartă>

Utilizează harta pentru a te orienta şi
pentru a-ţi înregistra deplasarea.

<Statistici>

La acest punct din meniu sunt afişate rutele
tale înregistrate.

<Setări>

Prin intermediul acestui punct de meniu
poţi vizualiza şi prelucra datele tale
personale, setările privind protecţia
datelor şi aplicaţia. În plus, aici sunt afişate
informaţii referitoare la componentele
eBike-ului tău.
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Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Nu curăţaţi niciuna dintre componente utilizând apă sub presiune.
Menţineţi curat ecranul computerului de bord. Murdăria poate determina
sesizarea eronată a luminozităţii.
Pentru curăţarea computerului de bord, folosiţi o lavetă moale, umezită
numai cu apă. Nu folosiţi detergenţi.
Solicitaţi verificarea tehnică a sistemului dumneavoastră eBike cel puţin o
dată pe an (printre altele sistemul mecanic, starea de actualizare a softwareului de sistem).
Distribuitorul bicicletei poate stabili suplimentar intervalul de service în
funcţie de kilometraj şi/sau după un anumit interval de timp. În acest caz,
computerul de bord va afişa la conectare scadenţa intervalului de service.
Pentru service sau reparaţii la eBike, adresaţi-vă unui distribuitor de
biciclete autorizat.
u Reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de către un distribuitor de
biciclete autorizat.
Observaţie: Dacă predai eBike-ul unui distribuitor de biciclete în vederea
efectuării de lucrări de întreţinere, este recomandat să dezactivezi temporar
funcţiile <eBike Lock> şi <eBike Alarm> pentru a evita alarmele false.

Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi consultanţă
clienţi
Pentru răspunsuri la întrebări privind sistemul eBike şi componentele sale,
adresaţi-vă unui distribuitor de biciclete autorizat.
Datele de contact ale distribuitorilor de biciclete autorizaţi sunt disponibile
pe pagina web www.bosch-ebike.com.

Transport
u

Dacă vă transportaţi eBike-ul în afara autoturismului, de exemplu, pe
un portbagaj exterior, pentru evitarea deteriorărilor, scoateţi
computerul de bord şi acumulatorul eBike din acesta.
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Eliminare
Unitatea de propulsie, computerul de bord, inclusiv unitatea
de comandă, acumulatorul, senzorul de viteză, accesoriile şi
ambalajele trebuie predate unui centru de reciclare.
Asigură-te că datele personale a fost şterse din aparat.
Nu eliminaţi eBike-urile şi componentele acestora împreună cu deşeurile
menajere!
Conform Directivei Europene
2012/19/UE şi conform Directivei Europene 2006/66/CE
sculele electrice scoase din uz, respectiv acumulatorii/
bateriile care prezintă defecţiuni sau care s-au descărcat
trebuie să colectate separat şi predate unui centru de
reciclare.
Predă elementele scoate din uz ale eBike-ului Bosch unui distribuitor de
biciclete autorizat sau unui centru de reciclare.
Sub rezerva modificărilor.
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