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Varnostna opozorila
Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko
povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.
Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh navodilih za
uporabo, se navezuje na vse Boscheve originalne akumulatorske baterije
električnih koles.
u Preberite in upoštevajte varnostne napotke in navodila v vseh
navodilih za uporabo sistema eBike ter v navodilih za uporabo
električnega kolesa.
u Zaslona ali upravljalne enote ne poskušajte pritrjevati med vožnjo!
u

u

u

u
u

u

Ne dovolite, da prikazovalnik računalnika odvrne vašo pozornost. Če
niste osredotočeni na promet, obstaja tveganje nesreče. Če želite v
računalnik vnesti podatke, ki presegajo raven podpore, najprej ustavite in
nato vnesite ustrezne podatke.
Med vožnjo ne upravljajte svojega pametnega telefona. Če niste
osredotočeni na promet, lahko pride do nesreče. Zato se ustavite in šele
nato vnesite ustrezne podatke.
Svetlost zaslona nastavite na stopnjo, pri kateri lahko odčitate
pomembne podatke, kot so hitrost in opozorilni simboli. Napačno
nastavljena svetlost zaslona lahko privede do nevarnih situacij.
Računalnika ne odpirajte. Računalnik lahko z odpiranjem uničite, poleg
tega preneha veljavnost garancije.
Računalnika ne uporabljajte kot ročaj. Če boste električno kolo dvigali
za računalnik, ga lahko tako poškodujete, da ga ne bo več možno
popraviti.
Če računalnik ali njegov nosilec segata čez krmilo, kolesa ne
postavite na krmilo in sedež. Na ta način bi lahko računalnik ali držalo
nepopravljivo poškodovali. Računalnik odstranite tudi pred vpetjem
kolesa na stojalo, da tako preprečite padec ali poškodbe računalnika.
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Obvestilo o varstvu podatkov
Če računalnik pošljete Boschu v popravilo, se lahko podatki, shranjeni na
računalniku, posredujejo Boschu.
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Iskrene čestitke
Iskreno vam čestitamo za nakup računalnika za kolo eBike.
Kiox 300 vas bo zanesljivo obveščal o vseh pomembnih podatkih o vožnji.

Posodobitve
Obseg funkcij vašega računalnika Kiox 300 se stalno širi.Poskrbite, da je
vaša aplikacija za pametne telefone eBike Flow vedno posodobljena. Z
aplikacijo si lahko prenesete nove funkcije in jih naložite v Kiox 300.
Poleg tu navedenih funkcij so kadar koli mogoče tudi spremembe
programske opreme, ki pripomorejo k odpravljanju napak in razširijo
funkcionalnost.

Opis izdelka in njegovega delovanja
Namenska uporaba
Računalnik Kiox 300 je namenjen prikazovanju podatkov o vožnji.
Za celovito uporabo računalnika Kiox 300 potrebujete združljiv pametni
telefon z aplikacijo eBike Flow (na voljo v Apple App Store ali Google Play
Store).

Bosch eBike Systems

0 275 007 3BKsl | (20.12.2021)

Slovenščina – 8

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

Zaslon
Odvod kabla
Fiksirna plošča
Kljukica
Ohišje adapterja
Kontakti zaslona
Kontakti držala
Nosilec za zaslon
Pritrdilni vijak za nosilec zaslona
Vodilni element za držalni traka)

a) Držalni trak ni del obsega dobave.

Tehnični podatki
Računalnik

Kiox 300

Koda izdelka

BHU3600

Delovna temperaturaA)

°C

–5 … +40

Temperatura skladiščenja

°C

+10 … +40

Vrsta zaščite
Teža, pribl.

IP54
g

32

A) Zunaj tega temperaturnega območja lahko pride do motenj prikaza.
Informacije o licenci za izdelek so na voljo na naslednjem naslovu:
https://www.bosch-ebike.com/licences
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Namestitev
Nameščanje in odstranjevanje zaslona (glejte sliko A)

A

(1)

2

(10)

1

(4)

(8)

(1)

2
1

(8)

Za nameščanje zaslona (1) postavite zaslon (1) na sprednji nosilec za
zaslon (8) glede na smer vožnje na kavelj (4) ❶ in pritisnite zaslon (1) s
spodnjo stranjo na nosilec za zaslon (8) ❷.
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Za odstranjevanje zaslona (1) povlecite zaslon (1) toliko k sebi ❶, da boste
lahko zaslon (1) dvignili ❷.
Na stopničko (10) lahko pritrdite držalni trak.
Opomba: sistem eBike se izklopi, če vozite počasneje kot 3 km/h in vzamete
računalnik iz držala. To ne velja za kolesa eBike s podporo do 45 km/h.

Nameščanje varovalne plošče (glejte sliko B)

B
(8)
(9)
(5)

(3)

Opomba: glede na konstrukcijo/vgradnjo nosilca za zaslon se lahko zgodi,
da varovalne plošče ne bo možno vstaviti. Zaslon mora biti pri tem
nameščen.
S spodnje strani potisnite varovalno ploščo (3) v adaptersko vdolbino (5),
da se varovalna plošča (3) slišno zaskoči.
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Od tega trenutka zaslona (1) ne morete več dvigniti z nosilca za zaslon (8),
ne da bi nosilec za zaslon (8) demontirali iz adapterske vdolbine (5) z
odvijanjem obeh pritrdilnih vijakov (9).
Opozorilo: varovalna plošča (3) ni zaščita pred krajo.
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Upravljanje
Upravljanje zaslona in krmiljenje po prikazih se izvede z upravljalno enoto.
Razlaga tipk na upravljalni enoti za zaslonske prikaze je na voljo v naslednjem
pregledu. Izbirna tipka ima glede na dolžino pritiska 2 funkciji.

listanje v levo
listanje v desno
listanje navzgor
listanje navzdol
preklop na 2. raven prikaza (kratki pritisk)
odpiranje menija z nastavitvami v prikazu stanja (kratki pritisk)
Odpiranje možnosti glede na prikaz
npr. <Reset trip> (dolgi pritisk > 1 s)
Opomba: vse nastavitve in besedila na naslednjih straneh veljajo za trenutno
različico programske opreme. Po posodobitvi programske se lahko zgodi, da
se nastavitve in besedila nekoliko razlikujejo.
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Prikaz stanja
Z začetnega prikaza se lahko na prikaz stanja pomaknete s pritiskom tipke
.

80%

eMTB

10:45
CONNECTIONS

a
b
c
d
e
f
g

SETTINGS

h

Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije
a
Raven podpore
b
Luči kolesa
c
Čas
d
Prikaz za povezavo
e
Povezava s pametnim telefonom
f
Stanje povezave
g
Meni z nastavitvami
h
S tega prikaza lahko dosežete meni z nastavitvami tako, da pritisnete
tipko .
Opomba: menija z nastavitvami med vožnjo ne morete odpreti.
Meni z nastavitvami <SETTINGS> vsebuje naslednje menijske točke:
– <My eBike>
Tukaj najdete naslednje menijske točke.
◦ <Range reset>
Tukaj lahko ponastavite vrednost za doseg.
◦ <Auto trip reset>
Tukaj lahko izberete nastavitve za samodejno ponastavitev.
Bosch eBike Systems
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◦ <Wheel circumf.>
Tukaj lahko prilagodite obseg kolesa oz. ga ponastavite na standardno
nastavitev.
◦ <Service (Servisna služba)>
Tukaj je prikazan naslednji termin servisa, če ga je nastavil prodajalec
kolesa.
◦ <Components>
Tukaj se prikažejo vstavljene komponente s svojimi številkami različic.
– <My Kiox>
Tukaj najdete naslednje menijske točke.
◦ <Statusbar (Statusna vrstica)>
Tukaj lahko izbirate med prikazi <Battery>, <Time> in <Speed>.
◦ <Language>
Tukaj lahko izberete želeni jezik prikaza.
◦ <Units>
Tukaj lahko izbirate med metričnim ali imperialnim sistemom enot.
◦ <Time>
Tukaj lahko nastavite čas.
◦ <Time format>
Tukaj lahko izbirate med 2 časovnima formatoma.
◦ <Brightness>
Tukaj lahko nastavite svetlost zaslona.
◦ <Settings reset>
Tukaj lahko vse sistemske nastavitve ponastavite na standardne
vrednosti.
– V menijski točki <Information> najdete informacije o kontaktih
(<Contact>) in certifikatih (<Certificates>).
Meni z nastavitvami zapustite s tipko ali tipko .
S tipko dosežete začetni prikaz.
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Začetni prikaz
Če pred zadnjim izklopom niste izbrali nobenega drugega prikaza, se prikaže
ta prikaz.

80%

eMTB

SPEED

km/h

a
b
c
i
j
k

21.4

l

m

Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije
a
Raven podpore
b
Luči kolesa
c
Prikaz merske enote za hitrost
i
Naslov prikaza
j
Telesni napor
k
Hitrost
l
Moč motorja
m
Prikazi a ... c so del statusne vrstice in se pojavijo na vsakem prikazu.
Prek tega prikaza lahko s tipko preklopite na prikaz stanja ali s tipko
dosežete dodatne prikaze. Na teh prikazih se prikazujejo statistični podatki,
doseg akumulatorske baterije in povprečne vrednosti.
Na vsakem od teh prikazov lahko drugi nivo podatkov dosežete s pritiskom
tipke .
Če je uporabnik ob izklopu na drugem prikazu kot na začetnem, se ob
vnovičnem vklopu električnega kolesa eBike prikaže zadnji prikaz.
Z daljšim pritiskom izbirne tipke lahko ponastavite svoje statistične
podatke o vožnji ali izletu (ni na prikazu <SETTINGS>).
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Začetni prikaz, 2. raven

80%

eMTB

AVG. SPEED

km/h

20.5
MAX. SPEED

n

km/h

29.2
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a
b
c
i

a Stanje napolnjenosti akumulatorske
baterije
b Raven podpore
c Luči kolesa
i Prikaz merske enote za hitrost
n Povprečna hitrost
o Največja hitrost

o
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Prikaz za izlet

80%

eMTB

TRIP

km

19.4
02:02
21.4

RIDING TIME

a
b
c
p

h:min

SPEED

q

a Stanje napolnjenosti akumulatorske
baterije
b Raven podpore
c Luči kolesa
p Proga
q Čas vožnje
l Hitrost

km/h
l

Prikaz za izlet, 2. raven

80%

eMTB

TOTAL TRIP

km

1850
CALORIES

r

kcal

964
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a
b
c

a Stanje napolnjenosti akumulatorske
baterije
b Raven podpore
c Luči kolesa
r Skupna proga
s Porabljena energija

s
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Prikaz za doseg

80%

eMTB

RANGE

km

38
eBIKE

a
b
c

t

a Stanje napolnjenosti akumulatorske
baterije
b Raven podpore
c Luči kolesa
t Doseg

%

80

a

Prikaz za doseg, 2. raven

80%

eMTB

RANGE

km

a
b
c

TURBO 25
eMTB

38

TOUR

45

ECO

64

Bosch eBike Systems

a Stanje napolnjenosti akumulatorske
baterije
b Raven podpore
c Luči kolesa
u Doseg glede na raven podpore

u
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Prikaz telesne pripravljenosti

80%

eMTB

POWER

W

134

a
b
c

v
w

CADENCE

rpm

72

x
w

a Stanje napolnjenosti akumulatorske
baterije
b Raven podpore
c Luči kolesa
v Telesni napor
w Kazalec motivatorja za telesno vadbo
(nad povprečjem)
Če je kazalec motivatorja za telesno
vadbo na desni ali na sredini, se
ozadje obarva zeleno. To pomeni, da
vaš telesni napor presega povprečno
vrednost ali ji je enak.
x Frekvenca poganjanja
w Kazalec motivatorja za telesno vadbo
(pod povprečjem)
Če je kazalec motivatorja za telesno
vadbo na levi, se ozadje obarva
oranžno. Vaš telesni napor ne dosega
povprečne vrednosti.

Prikaz telesne pripravljenosti, 2. raven
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eMTB

AVG. POWER

W

129
AVG. CADENCE

y

rpm

70
Bosch eBike Systems

a
b
c

a Stanje napolnjenosti akumulatorske
baterije
b Raven podpore
c Luči kolesa
y povprečna moč v vatih
z povprečna frekvenca poganjanja v
vrtljajih na minuto

z
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Izdelava profila za prepoznavanje uporabnika
Če želite uporabljati vse funkcije računalnika, se morate registrirati na
spletu.
S prepoznavanjem uporabnika lahko med drugimi vpogledate v svoje
podatke o vožnji.
Prepoznavanje uporabnika si lahko naložite prek svoje aplikacije eBike
Flow. Vnesite podatke, ki so potrebni za registracijo. Aplikacijo eBike Flow
lahko brezplačno prenesete v trgovini Apple App Store (za telefone iPhone)
oz. v trgovini Google Play (za naprave Android).

Povezava računalnika z aplikacijo eBike Flow eBike Flow
Povezavo s pametnim telefonom vzpostavite tako:
– Zaženite aplikacijo.
– Izberite Poveži zdaj.
– Sledite navodilom na zaslonu pametnega telefona.
Z aplikacijo lahko posnamete aktivnosti in prilagodite stopnje podpore.

<eBike Lock>
Zaporo <eBike Lock> lahko za vsakega uporabnika vklopite prek
aplikacije eBike Flow. Pri tem se na pametnem telefonu shrani ključ za
odklepanje kolesa eBike.
Zapora <eBike Lock> se v naslednjih primerih samodejno vklopi:
– pri izklopu sistema eBike z upravljalno enoto
– pri samodejnem izklopu sistema eBike
– z odstranitvijo računalnika
Če ste vklopili sistem eBike in je pametni telefon s kolesom eBike povezan
prek povezave Bluetooth®, se eBike odklene.
<eBike Lock> je vezan na vaš uporabniški račun.
Če svoj pametni telefon izgubite, se lahko s pomočjo aplikacije eBike Flow
prijavite v svoj uporabniški račun tudi z drugega telefona in nato odklenete
svoje kolo eBike.
Pozor! Če v aplikaciji izberete nastavitev, ki bi lahko privedla do določenih
pomanjkljivosti pri zapori <eBike Lock> (npr. brisanje računa za vaše kolo
eBike ali uporabniškega računa), se pred tem prikažejo opozorila. Prosimo
vas, da si opozorila temeljito preberete in ravnate v skladu z njihovo
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vsebino (npr. pred brisanjem vašega uporabniškega računa ali računa
kolesa eBike).
Nameščanje zapore <eBike Lock>
Za namestitev zapore <eBike Lock> morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– Aplikacija eBike Flow je nameščena.
– Prijavljeni ste z uporabniškim računom.
– Trenutno se ne izvaja posodobitev sistema eBike.
– Kolo eBike je s pametnim telefonom povezano prek povezave Bluetooth®.
– Kolo eBike miruje.
– Pametni telefon je povezan z internetom.
– Akumulatorska baterija električnega kolesa eBike je zadostno napolnjena
in polnilni kabel ni priključen.
Zaporo <eBike Lock> v aplikaciji eBike Flow lahko namestite v menijski
točki Nastavitve.
Od tega trenutka naprej lahko podporo vaše pogonske enote izklopite tudi z
vklopom zapore <eBike Lock> v aplikaciji eBike Flow. Izklop se lahko
prekliče samo, če je ob vklopu sistema eBike vaš pametni telefon v bližini.
Pri tem mora biti vklopljena povezava Bluetooth® na vašem pametnem
telefonu, aplikacija eBike Flow pa mora biti aktivna v ozadju. Ni vam treba
odpreti aplikacije eBike Flow. Če je vklopljena zapora <eBike Lock>, lahko
svoje kolo eBike še vedno uporabljate brez podpore pogonske enote.
Združljivost
Zapora <eBike Lock> je združljiva s temi izdelki Bosch eBike:
Pogonska enota

Linija izdelkov

BDU374x

Performance Line CX

BDU33xx

Performance Line

Način delovanja
V povezavi z zaporo <eBike Lock> deluje pametni telefon kot ključ za
pogonsko enoto. Zapora <eBike Lock> se vklopi z izklopom sistema eBike.
Status zapore <eBike Lock> se po vklopu prikaže za kratek čas na zaslonu
računalnika kot simbol ključavnice.
Opomba: zapora <eBike Lock> ni zaščita pred krajo, temveč dopolnitev
mehanskemu zaklepanju! Z vklopom zapore <eBike Lock> se ne izvede
mehansko zaklepanje kolesa eBike ali temu podobno dejanje. Z njo se zgolj
izklopi podpora pogonske enote. Ko je pametni telefon povezan z
Bosch eBike Systems
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električnim kolesom eBike prek povezave Bluetooth®, je pogonska enota
odklenjena.
Če boste tretjim osebam začasno ali trajno dali dostop do svojega kolesa
eBike ali pa želite svoje kolo eBike odpeljati na servis, zaporo <eBike Lock>
izklopite v aplikaciji eBike Flow v menijski točki Nastavitve. Če želite svoje
kolo eBike prodati, poleg tega svoje kolo eBike v aplikaciji eBike Flow pod
menijsko točko Nastavitve izbrišite iz svojega uporabniškega računa.
Če ugasnete sistem eBike, bo pogonska enota sprožila signal zaklepa (en
zvočni signal), ki je znak, da je podpora pogonske enote izključena.
Opomba: signal se zasliši samo, če je sistem vklopljen.
Če boste sistem eBike spet vklopili, bo pogonska enota sprožila dva signala
odklepa (dva zvočna signala), ki sta znak, da je podpora pogonske enote
spet mogoča.
Signal odklepa vam pomaga prepoznati, ali je zapora <eBike Lock> na
vašem kolesu eBike vklopljena. Zvočno povratno sporočilo je standardno
vklopljeno, lahko pa ga vedno izklopite v aplikaciji eBike Flow v menijski
točki Nastavitve po izbiri simbola ključavnice pri vašem kolesu eBike.
Opomba: če zapore <eBike Lock> ne morete več namestiti ali izklopiti, se
obrnite na svojega prodajalca kolesa.
Zamenjava komponent kolesa eBike <eBike Lock>
Zamenjava pametnega telefona
1. Namestite aplikacijo eBike Flow na svoj nov pametni telefon.
2. Prijavite se z istim računom, ki ste ga uporabili za vklop zapore <eBike
Lock>.
3. V aplikaciji eBike Flow se zapora <eBike Lock> prikaže kot nastavljena.
Zamenjava pogonske enote
1. V aplikaciji eBike Flow se zapora <eBike Lock> prikaže kot izklopljena.
2. Vklopite zaporo <eBike Lock>, tako da potisnete drsnik zapore <eBike
Lock> v desno.
3. Če boste svoje kolo eBike oddali v vzdrževanje pri prodajalcu kolesa,
vam priporočamo, da zaporo <eBike Lock> v vmesnem času izklopite,
da preprečite lažni alarm.
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Prilagoditev stopenj podpore
Stopnje podpore lahko prilagodite znotraj določenih omejitev. S tem lahko
svoj eBike prilagodite svojim potrebam.
Izdelava popolnoma lastnega načina ni možna. Prilagodite lahko zgolj
načine, ki jih je proizvajalec ali prodajalec odobril na vašem sistemu. Pri tem
lahko gre tudi za manj kot 4 načine.
Zaradi tehničnih omejitev načinov eMTB in TOUR+ ne morete prilagoditi.
Poleg tega se lahko zgodi, da zaradi omejitev v vaši državi prilagoditev
načina ni mogoča.
Za prilagoditev imate na voljo naslednje parametre:
– Podpora v razmerju z osnovno vrednostjo načina (znotraj zakonskih
predpisov)
– Vedenje pogonske enote
– Regulacijska hitrost (znotraj zakonskih predpisov)
– največji vrtilni moment (v okviru omejitev pogonske enote)
Parametri so soodvisni in vplivajo drug na drugega. Na primer: sočasna
nastavitev nizke vrednosti vrtilnega momenta in visoke podpore načeloma ni
mogoča.
Opomba: prosimo, upoštevajte, da sprememba načina ne vpliva na njegov
položaj, ime in barvo na vaših računalnikih in upravljalnih elementih.
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Prikazi in nastavitve aplikacije eBike Flow
Pametni telefon ni vključen v obseg dobave. Za registracijo s pametnim
telefonom je potrebna internetna povezava, zaradi česar lahko glede na vašo
pogodbo s ponudnikom nastanejo stroški.
Opomba: vse nastavitve in besedila na naslednjih straneh veljajo za trenutno
različico programske opreme. Ker lahko tekom leta pride do posodobitve
programske opreme, je mogoče, da se prikazi površin in/ali besedil
spremenijo.
Naslednji opis aplikacije eBike Flow velja za računalnik Kiox 300.
Glede na operacijski sistem pametnega telefona lahko
aplikacijo eBike Flow brezplačno prenesete iz trgovine
Apple App Store ali Google Play.
S svojim pametnim telefonom skenirajte kodo, da
prenesete aplikacijo eBike Flow.

Aktivacija aplikacije eBike Flow
Za uporabo vseh funkcij eBike Flow je potreben pametni telefon z
aplikacijo eBike Flow.
Aktivirate jo po naslednjem postopku:
1. V pametnem telefonu odprite trgovino Google Play (Android) ali Apple
App Store (iOS).
2. Poiščite eBike Flow.
3. Namestite aplikacijo eBike Flow in jo odprite.
4. Registrirajte se, kot je opisano v naslednjem poglavju.

Registracija prek pametnega telefona
– Zaženite aplikacijo eBike Flow.
– Sledite navodilom.
– Ustvarite uporabniški račun ali pa se prijavite z obstoječim uporabniškim
računom.
– Registrirajte svoje uporabniško ime Bosch-ID.
– Preberite in sprejmite splošne pogoje poslovanja ter izjavo o varovanju
osebnih podatkov.
– Po potrditvi prejmete e-pošto na naveden e-poštni naslov s pogoji
uporabe.
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– Svoj uporabniški račun aktivirajte s pritiskom na gumb Aktivacija
uporabniškega računa v svoji e-pošti.

Glavni meni aplikacije eBike Flow
Simbol

Menijska točka

Funkcija

<Domači zaslon> To je začetni zaslon aplikacije.
<Zemljevid>

Z zemljevidom se lahko orientirate in
zarišete svojo vožnjo.

<Statistika>

Pod to menijsko točko se prikažejo vaše
zarisane poti.

<Nastavitve>

Pod to menijsko točko lahko najdete svoje
osebne podatke, si ogledate in spreminjate
nastavitve za varstvo osebnih podatkov in
splošne nastavitve. Poleg tega so tu na
voljo informacije o komponentah kolesa
eBike.
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Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Vseh komponent ni dovoljeno čistiti z vodo pod tlakom.
Poskrbite, da bo prikazovalnik računalnika vedno čist. Če je prikazovalnik
umazan, lahko pride do napačnega prepoznavanja svetlosti.
Za čiščenje računalnika uporabljajte mehko krpo, ki ste jo navlažili z vodo.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Vsaj enkrat letno opravite tehnični pregled sistema eBike (npr. mehanski
deli, stanje sistemske programske opreme).
Poleg tega lahko prodajalec kolesa termin servisa določi na podlagi časa
delovanja in/ali časovnega obdobja. V tem primeru računalnik po vsakem
vklopu prikaže datum termina za servis.
Za servis ali popravila električnega kolesa se obrnite na pooblaščenega
prodajalca koles.
u Vsa popravila naj opravi zgolj pooblaščen prodajalec koles.
Opomba: če boste svoje kolo eBike oddali v vzdrževanje pri prodajalcu
kolesa, vam priporočamo, da zaporo <eBike Lock> in alarm <eBike Alarm>
v vmesnem času izklopite, da preprečite lažni alarm.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom
Z vsemi vprašanji o sistemu eBike in njegovih komponentah se obrnite na
pooblaščenega prodajalca koles.
Podatke za stik s pooblaščenimi prodajalci koles najdete na spletni strani
www.bosch‑ebike.com.

Transport
u

Če električnega kolesa ne prevažate v avtomobilu, ampak npr. na
prtljažniku za kolo, snemite računalnik in akumulatorsko baterijo, da
tako preprečite poškodbe.

Odlaganje
Pogonsko enoto, računalnik z upravljalno enoto,
akumulatorsko baterijo, senzor hitrosti, pribor in embalažo
oddajte v okolju prijazno recikliranje.
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Prepričajte se, da so osebni podatki izbrisani iz naprave.
Električnih koles in njihovih komponent ne odvrzite med gospodinjske
odpadke!
Odslužene električne naprave
(v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene ali
izrabljene akumulatorske/navadne baterije (v skladu z
Direktivo 2006/66/ES) je treba zbirati ločeno in jih okolju
prijazno reciklirati.
Prosimo, da neuporabne komponente Boschevega električnega kolesa eBike
predate pooblaščenemu prodajalcu koles, ki jih bo prevzel brezplačno, ali
zbirališču odpadkov.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
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