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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 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 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.
u Ievērībai! Lietojot bortdatoru ar Bluetooth® un/vai WiFi funkciju, var
rasties traucējumi citām iekārtām un ierīcēm, lidmašīnām un
medicīniskajām ierīcēm (piemēram, sirds stimulatoriem un dzirdes
aparātiem). Tāpat nevar pilnīgi izslēgt kaitējumu nodarīšanu cilvēkiem un
dzīvniekiem, kas atrodas bortdatora lietošanas vietas tiešā tuvumā.
Nelietojiet bortdatoru ar Bluetooth® funkciju medicīnisku ierīču, degvielas
uzpildes staciju un ķīmisku iekārtu tuvumā, kā arī vietās ar paaugstinātu
sprādzienbīstamību. Nelietojiet bortdatoru ar Bluetooth® funkciju
lidmašīnās. Nepieļaujiet ilgstošu bortdatora darbību ķermeņa tiešā
tuvumā.
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Bluetooth® vārdiskais apzīmējums, kā arī grafiskais attēlojums (logotips)
ir firmas Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme un īpašums. Ikviens šā
vārdiskā apzīmējuma vai grafiskā attēlojuma lietojums no uzņēmuma
Bosch eBike Systems puses notiek saskaņā ar licenci.
u Bortdators ir apgādāts ar radio interfeisu. Tāpēc jāievēro vietējie
lietošanas ierobežojumi, kādi pastāv, piemēram, lidmašīnās vai
slimnīcās.
u

Drošības noteikumi saistībā ar navigāciju
Brauciena laikā neplānojiet maršrutu. Pārtrauciet braucienu un
ievadiet bortdatorā datus par jaunu galamērķa vietu tikai tad, kad
stāvat uz vietas. Ja uz ceļu satiksmi koncentrējas tikai daļēji, var
piedzīvot satiksmes negadījumu.
u Pārtrauciet pārvietošanos pa maršrutu, ja navigācijas ierīce norāda
ceļu, kura pārvarēšanai Jūsu braukšanas prasme ir nepietiekama vai
arī kas ir riskants vai bīstams. Ļaujiet, lai navigācijas ierīce piedāvā
Jums alternatīvu maršrutu.
u Brauciena laikā ņemiet vērā satiksmes ceļazīmes arī tad, ja
navigācijas ierīce novirza Jūs pa noteiktu ceļu. Izstrādājot maršrutu,
navigācijas ierīce var neņemt vērā būvlaukumus vai uz laiku pastāvošus
apvedceļus.
u Nelietojiet navigācijas ierīci situācijās, kas ir kritiskas satiksmes
drošībai vai neskaidras (pastāvot ielu satiksmes sastrēgumiem,
satiksmei notiekot pa apvedceļiem u.c.). Vienmēr ņemiet sev līdzi
braucienā papildu kartes un sakaru līdzekļus.
u

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!
Vissirsnīgākie laimes vēlējumi sakarā ar šī elektrovelosipēda eBike
bortdatora iegādi.
Kiox uzņemsies elektrovelosipēda eBike vadību un informēs Jūs par visiem
svarīgākajiem brauciena datiem.
– Elektrovelosipēda eBike bortdators ar atsevišķu vadības moduli
– Ir iespējams izveidot Bluetooth® savienojumu ar sirds ritma devēja jostu

Jauninājumi
Jūsu Kiox funkciju klāsts tiek pastāvīgi paplašināts. Uzturiet sava viedtālruņa
lietotni Bosch eBike Connect atjauninātā stāvoklī. Caur šo lietotni var
lejupielādēt jaunas fujkcijas un pārnest tās uz Jūsu bortdatoru Kiox.
Papildus šeit aprakstītajām funkcijām, jebkurā laikā var tikt veiktas izmaiņas
kļūmju novēršanas programmatūrā un ieviesti funkcionāli uzlabojumi.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts
Pielietojums
Bortdators Kiox ir paredzēts Bosch elektrovelosipēda eBike sistēmas
vadībai un brauciena datu indikācijai.
Lai bortdatoru Kiox varētu lietot pilnā apjomā, ir nepieciešams saderīgs
viedtālrunis ar tajā uzstādītu lietotni eBike Connect (ir pieejama tiešsaistes
veikalos App Store un Google Play Store), kā arī reģistrācija portālā eBike
Connect (www.ebike-connect.com).
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(7)

(8)
(9)

(12)
(10)
(11)
(13)
(19)

Attēlotās sastāvdaļas
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(17)
(19)

Bortdators
Displejs
Taustiņš velosipēda apgaismojuma ieslēgšanai un izslēgšanai
Bortdatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņš
Bortdatora turētājs
USB interfeisa savienotājs
Vadības modulis
Taustiņš pārlapošanai uz priekšu / pa labi >
Izvēles taustiņš
Taustiņš pārlapošanai atpakaļ / pa kreisi <
Taustiņš gaitas atbalsta pazemināšanai –/
Taustiņš pārlapošanai lejup
Taustiņš gaitas atbalsta paaugstināšanai +/
Taustiņš pārlapošanai augšup
Taustiņš pārvietošanas palīdzības funkcijas ieslēgšanai
USB interfeisa pieslēgvietas aizsargvāciņšA)
Vadības moduļa turētājs

A) pieejams kā rezerves daļa
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Tehniskie dati
Bortdators

Kiox

Izstrādājuma kods
Maks. uzlādes strāva no USB
pieslēgvietasA)
Uzlādes spriegums no USB
pieslēgvietas

BUI330
mA

1000

V

5

USB uzlādes kabelisB)

1 270 016 360

Darba temperatūra

°C

Uzlādes temperatūra

°C

0 … +40

Uzglabāšanas temperatūra

°C

+10 … +40

V
mAh

3,7
230

Iekšējais litija jonu akumulators
Aizsardzības tipsC)
Aptuvenais svars

−5 … +40

IP x7
g

60

– Frekvence

MHz

2400–2480

– Raidīšanas jauda

mW

< 10

Bluetooth® Low Energy

A) pie apkārtējā gaisa temperatūras <25 °C
B) neietilpst standarta piegādes komplektā
C) pie aizvērta USB interfeisa ligzdas aizsargvāciņa

Atbilstības deklarācija
Uzņēmumi Robert Bosch GmbH un Bosch eBike Systems ar šo deklarē, ka
Kiox tipa radioierīces atbilst direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības
deklarācijas pilns teksts ir pieejams interneta vietnē:
https://www.ebike-connect.com/conformity.
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Montāža
A
(1)

(18)
(15)
2

(14)

1

(16)
(5)

(1)
(5)
(14)
(15)
(16)
(18)

Bortdators
Bortdatora turētājs
Kontakti piedziņas moduļa pievienošanai
Bortdatora bloķējošā skrūve
Stūres komplekta skrūve
Magnētiskais turētājs

Bortdatora ievietošana un izņemšana (attēls A)
Vispirms novietojiet bortdatora Kiox apakšējo daļu uz turētāja (5) un tad
nedaudz nolieciet to uz priekšu, līdz bortdators manāmi fiksējas
magnētiskajā turētājā.
Lai izņemtu bortdatoru, satveriet to aiz augšējās daļas un velciet pret sevi,
līdz bortdators atbrīvojas no magnētiskā turētāja.
u Novietojot elektrovelosipēdu stāvvietā, izņemiet no tā bortdatoru.
Bortdatoru ir iespējams nostiprināt turētājā, nodrošinoties pret tā
izņemšanu. Atskrūvējiet stūres komplekta skrūvi (16), līdz bortdatoru Kiox
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kļūst iespējams noliekt sānu virzienā. Ievietojiet bortdatoru turētājā. No
apakšas ieskrūvējiet bloķējošo skrūvi (M3, garums 6 mm) šim nolūkam
paredzētajā bortdatora vītnē (lietojot garāku skrūvi, bortdatoram var rasties
bojājumi). Nolieciet turētāju sākotnējā stāvoklī un stingri pieskrūvējiet stūres
komplekta skrūvi atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Lietošana
Pirms lietošanas pirmo reizi
Bortdators Kiox tiek piegādāts kopā ar daļēji uzlādētu akumulatoru. Pirms
bortdatora lietošanas pirmo reizi tā akumulators pilnīgi jāuzlādē no USB
interfeisa pieslēgvietas, kā norādīts sadaļā (skatīt „Bortdatora
elektrobarošana“, Lappuse Latviešu – 15) vai arī no elektrovelosipēda
eBike sistēmas vismaz 1 stundu ilgi.
Vadības modulis jānostiprina uz stūres tā, lai tā taustiņi atrastos gandrīz
vertikāli.
Veicot iedarbināšanu pirmo reizi, vispirms tiek parādīta valodas izvēle, un
pēc tam var izmantot izvēlnes punktu <Intro to Kiox (Ievads Kiox)>, lai
piekļūtu svarīgāko funkciju un indikatoru izskaidrojumiem. Šo izvēlnes
punktu pēc tam var izsaukt, izmantojot īsceļu <Settings (Iestatījumi)> →
<Information (Informācija)>.
Bortdatora ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu un izslēgtu bortdatoru, īslaicīgi nospiediet bortdatora
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (4).
Sistēmas iestatījumu izvēle
Ievietojiet bortdatoru turētājā un laikā, kad velosipēds nebrauc, rīkojieties
šādi:
Pārejiet uz statusa ekrānu (ar taustiņu < (10) vadības modulī pārejiet uz
pirmo indikāciju) un ar izvēles taustiņu atveriet (9) <Settings
(Iestatījumi)>.
Ar taustiņiem – (11) un + (12) var izvēlēties vajadzīgo iestatījumu un atvērt
šo vai, vajadzības gadījumā, arī tālākās apakšizvēlnes, nospiežot izvēles
taustiņu (9). Nospiežot taustiņu < (10), no pašreizējās iestatījumu izvēlnes
var pāriet uz iepriekšējo iestatījumu izvēlni.
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Izvēlne <Sys settings (Sistēmas iestatījumi)> ļauj veikt šādus
iestatījumus.
– <Brightness (Spožums)>
Spilgtumu var iestatīt 10 pakāpēs diapazonā 0–100 %. Ar taustiņiem </>
var izvēlēties iestatāmās vērtības, bet ar taustiņiem +/– šīs vērtības var
iestatīt. Aktivizējot izvēlnes punktu <Automatic (Automātiski)>,
spilgtums tiek regulēts automātiski atkarībā no apkārtējā apgaismojuma.
– <Time (Laiks)>
Ar taustiņiem </> var iestatīt vērtības, bet ar taustiņiem +/– šīs vērtības
var izvēlēties.
– <Date [DD.Mon.YYYY] (Datums [DD.MM.GGGG])>
Šeit var iestatīt aktuālo datumu.
– <Time zone (Laika zona)>
Šis izvēlnes punkts ļauj izvēlēties piemērotu laika zonu.
– <24h form (24 st. laika formāts)>
Šis izvēlnes punkts ļauj izslēgt un ieslēgt 24 stundu laika formātu.
– <Brgh backg. (Spožs fons)>
Šis izvēlnes punkts ļauj izslēgt un ieslēgt spožu fona izgaismojumu.
– <Imp. units (Impērijas vienības)>
Ja šis punkts ir aktivizēts, tiek lietotas angloamerikāņu mērvienības
(piemēram, jūdzes kilometru vietā).
– <Language (Valoda)>
Šis izvēlnes punkts ļauj izvēlēties vienu no 9 displeja valodām.
– <Factory reset (Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)>
Šis izvēlnes punkts ļauj atiestatīt bortdatoru, pārejot uz rūpnīcas
iestatījumiem.

Elektrovelosipēda eBike sistēmas lietošanas uzsākšana
Priekšnoteikumi
Elektrovelosipēda eBike sistēmu var aktivizēt vienīgi tad, ja tiek izpildīti šādi
priekšnoteikumi.
– Elektrovelosipēdā ir ievietots līdz pietiekošai pakāpei uzlādēts
akumulators (skatīt akumulatora lietošanas pamācību).
– Bortdators ir pareizi ievietots turētājā.
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Elektrovelosipēda eBike sistēmas ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu elektrovelosipēda eBike sistēmu, pastāv šādas iespējas:
– Ja elektrovelosipēdā eBike ir ievietots bortdators un akumulators,
vienreiz īslaicīgi nospiediet bortdatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu
(4).
– Nospiediet akumulatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (ir iespējami arī
tādi velosipēdu ražotāja konstruktīvie risinājumi, kas neļauj braucējam
piekļūt akumulatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņam; skatīt
akumulatora lietošanas pamācību).
Piedziņa aktivizējas, līdzko tiek pagriezts pedālis (izņemot laiku, kad
darbojas pārvietošanas palīdzības funkcija vai ir izvēlēts gaitas atbalsta
līmenis OFF (zslēgts)). Motora jauda tiek automātiski ieregulēta atbilstoši ar
bortdatora palīdzību izvēlētajam gaitas atbalsta līmenim.
Līdzko elektrovelosipēda pārvietošanās normālā režīmā tiek izbeigta,
nospiežot pedāli, kā arī tad, ja elektrovelosipēds ir sasniedzis ātrumu
25/45 km/h, gaitas atbalsts caur elektrovelosipēda eBike piedziņu
izslēdzas. Piedziņa no jauna automātiski aktivizējas, līdzko tiek pagriezts
pedālis un elektrovelosipēda ātrums kļūst mazāks par 25/45 km/h.
Lai izslēgtu elektrovelosipēda eBike sistēmu, pastāv šādas iespējas.
– Īslaicīgi nospiediet bortdatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4).
– Izslēdziet elektrovelosipēda akumulatoru ar tā ieslēgšanas-izslēgšanas
taustiņu (ir iespējams tāds velosipēda ražotāja konstruktīvs risinājums,
kas neļauj piekļūt akumulatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņam; skatīt
elektrovelosipēda ražotāja piegādāto lietošanas pamācību).
– Izņemiet bortdatoru no turētāja.
Ja aptuveni 10 minūtes ilgi no elektrovelosipēda eBike piedziņas mezgla
netiek patērēta jauda (piemēram, ja elektrovelosipēds eBike ir novietots) un
netiek nospiests neviens elektrovelosipēda eBike bortdatora vai vadības
bloka taustiņš, elektrovelosipēda eBike sistēma automātiski izslēdzas, lai
taupītu enerģiju.

Bortdatora elektrobarošana
Ja bortdators ir ievietots turētājā (5), elektrovelosipēdā ir ievietots
pietiekoši uzlādēts elektrovelosipēda eBike akumulators un ir ieslēgta
elektrovelosipēda eBike sistēma, bortdatora akumulators saņem enerģiju no
elektrovelosipēda eBike akumulatora.
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Ja bortdators ir izņemts no turētāja (5), tā elektrobarošana notiek no paša
bortdatora akumulatora. Ja bortdatora akumulators ir izlādējies, uz
bortdatora displeja tiek izvadīts brīdinošs ziņojums.
Lai uzlādētu bortdatora iekšējo akumulatoru, ievietojiet bortdatoru atpakaļ
turētājā (5). Ņemiet vērā, ka laikā, kad nenotiek elektrovelosipēda
akumulatora uzlāde un 10 minūtes ilgi netiek nospiests neviens taustiņš,
elektrovelosipēda sistēma automātiski izslēdzas. Šādā gadījumā izbeidzas
arī bortdatora akumulatora uzlāde.
Bortdatoru var uzlādēt arī no USB pieslēgvietas (6). Šim nolūkam atveriet
aizsargvāciņu (17). Izmantojot piemērotu mikro-USB savienojošo kabeli,
savienojiet bortdatora USB pieslēgvietu ar tirdzniecībā pieejamu USB
uzlādes ierīci (neietilpst standarta piegādes komplektā) vai arī ar datora USB
pieslēgvietu (uzlādes spriegums maks. 5 V; maks. uzlādes strāva 1000 mA).
Ja bortdators ir izņemts no turētāja (5), tā atmiņā saglabājas visu funkciju
vērtības, kas tiek secīgi parādītas uz tā displeja.
Pēc lietošanas USB pieslēgvieta ir rūpīgi jānoslēdz ar aizsargvāciņu (17).
Bortdatora iekšējais kalendārs un pulkstenis darbojas 6 mēnešus bez Kiox
akumulatora atkārtotas uzlādes. Pēc bortdatora atkārtotas ieslēgšanas
datums un laiks tajā tiek pāriestatīti no viedtālruņa gadījumā, ja pastāv
Bluetooth® savienojums ar lietotni un ar GPS funkcijas palīdzību ir noteikta
viedtālruņa atrašanās vieta.
Piezīme. Bortdatora Kiox akumulatoru var uzlādēt vienīgi tad, ja bortdators
ir ieslēgts.
Piezīme. Ja, veicot akumulatora uzlādi ar USB kabeli, bortdators Kiox tiek
izslēgts, tad to var no jauna ieslēgt tikai pēc USB kabeļa atvienošanas.
Piezīme. Lai bortdatora akumulatoram nodrošinātu maksimālu kalpošanas
laiku, tas ik pēc trim mēnešiem jāuzlādē vienu stundu ilgi.

Akumulatora uzlādes pakāpes rādījums
Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes pakāpes indikatora d (skatīt
„Sākuma ekrāns“, Lappuse Latviešu – 27) rādījumus var nolasīt uz statusa
ekrāna, kā arī statusa rindā. Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes
pakāpi var nolasīt arī ar LED diožu palīdzību uz elektrovelosipēda
akumulatora.
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Gaismas diodes krāsa

Skaidrojums

Balta

Elektrovelosipēda eBike akumulatora
uzlādes pakāpe ir mazāka par 30 %.

Dzeltena

Elektrovelosipēda eBike akumulatora
uzlādes pakāpe ir 15–30 %.

Sarkana

Elektrovelosipēda eBike akumulatora
uzlādes pakāpe ir 0–15 %.

Sarkana + !

Piedziņas atbalstam vajadzīgā
akumulatora enerģija ir izlietota,
tāpēc piedziņas atbalstu izslēdz.
Atlikušo akumulatora enerģiju izlieto,
lai nodrošinātu elektrovelosipēda
apgaismojumu un bortdatora
elektrobarošanu.
Kad elektrovelosipēda eBike akumulatoru uzlādē elektrovelosipēdā, displejā
parādās atbilstīgs ziņojums.
Ja bortdatoru izņem no turētāja (5), tā atmiņā saglabājas pēdējā uzrādītā
akumulatora uzlādes pakāpe.

Uzglabāšanas režīms/Bortdatora Kiox atiestatīšana
Bortdatoram var izvēlēties energotaupošu uzglabāšanas režīmu, kas ļauj
minimizēt iekšējā akumulatora izlādi. Pie tam tiek zaudēti bortdatora iekšējā
kalendāra un pulksteņa iestatījumi.
Šo režīmu var aktivizēt, ilgstoši (vismaz 8 s ilgi) nospiežot bortdatora
ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4).
Ja, īslaicīgi nospiežot ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4), bortdatoru nav
iespējams palaist, tas atrodas uzglabāšanas režīmā.
Nospiežot bortdatora ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4) vismaz 2 s ilgi, tā
atrašanos uzglabāšanas režīmā var izbeigt.
Bortdators spēj atpazīt, vai tas atrodas stāvoklī, kurā tas ir pilnā apjomā
spējīgs funkcionēt. Ja, bortdatoram atrodoties stāvoklī, kurā tas ir pilnā
apjomā spējīgs funkcionēt, tā ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņš (4) tiek
nospiests vismaz 8 s ilgi, bortdators pāriet uzglabāšanas režīmā. Ja
bortdators Kiox neatrodas funkcionētspējīgā stāvoklī un vairs nav vadāms,
tad, ilgstoši (vismaz 8 s ilgi) nospiežot tā ieslēgšanas-izslēgšanas
taustiņu (4), bortdators tiek atiestatīts. Pēc atiestatīšanas bortdators
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automātiski restartējas aptuveni pēc 5 s. Ja bortdators Kiox automātiski
nerestartējas, nospiediet tā ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu (4) un turiet to
nospiestu 2 s ilgi.
Lai bortdatoru Kiox atiestatītu, atgriežoties uz rūpnīcas iestatījumiem,
izmantojiet īsceļu <Settings (Iestatījumi)> → <Sys settings (Sistēmas
iestatījumi)> → <Factory reset (Atiestatīšana uz rūpnīcas
iestatījumiem)>. Pie tam visi lietotāja dati tiek zaudēti.

Gaitas atbalsta līmeņa iestatīšana
Ar vadības moduļa (7) palīdzību var iestatīt, cik stiprs būs elektrovelosipēda
eBike piedziņas atbalsts, griežot pedāļus. Lietotājs var jebkurā laikā mainīt
gaitas atbalsta līmeni, tai skaitā brauciena laikā.
Piezīme. Dažiem elektrovelosipēda izpildījumiem ir iespējams, ka gaitas
atbalsta līmenis ir fiksēts, un to nav iespējams izmainīt. Bez tam ir
iespējams, ka elektrovelosipēdam ir pieejams mazāks skaits gaitas atbalsta
līmeņu, nekā šeit ir norādīts.
Ir pieejami šādi maksimālie gaitas atbalsta līmeņi:
– OFF: gaitas atbalsts ir izslēgts, elektrovelosipēdu eBike var lietot kā
normālu velosipēdu, kas pārvietojas, griežot pedāļus. Šajā gaitas atbalsta
līmenī pārvietošanās palīdzības funkciju nav iespējams aktivizēt.
– ECO: visefektīvākais gaitas atbalsts, nodrošina maksimālu brauciena
tālumu
– TOUR: pastāvīgs gaitas atbalsts, nodrošina lielu brauciena tālumu
– SPORT/eMTB:
SPORT: pastāvīgs gaitas atbalsts, sportiskiem braucieniem kalnainos
apvidos vai pilsētas satiksmes plūsmā
eMTB: optimāls gaitas atbalsts jebkurā apvidū, sportiskiem braucieniem
ar uzlabotu dinamiku un maksimālu efektivitāti (eMTB pieejams vienīgi
piedziņas mezgliem BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX un
BDU480 CX. Vajadzības gadījumā jāveic programmatūras atjaunināšana.)
– TURBO: maksimāls gaitas atbalsts, ātriem sporta braucieniem ar
maksimālu pedāļu griešanas ātrumu
Lai paaugstinātu gaitas atbalsta līmeni, atkārtoti spiediet vadības moduļa
taustiņu + (12) (atbalsta līmeņa paaugstināšana), līdz indikatorā parādās
vēlamais gaitas atbalsta līmenis; bet, lai pazeminātu gaitas atbalsta līmeni,
atkārtoti spiediet vadības moduļa taustiņu – (11) (atbalsta līmeņa
pazemināšana).
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Pieprasītā motora jauda parādās rādījumā h (skatīt „Sākuma ekrāns“,
Lappuse Latviešu – 27). Maksimālā motora jauda ir atkarīga no izvēlētā
gaitas atbalsta līmeņa.
Ja bortdators ir izņemts no turētāja (5), tā atmiņā tiek saglabāta pēdējā uz
displeja parādītā gaitas atbalsta līmeņa vērtība.

Pārvietošanās palīdzības funkcijas ieslēgšana un izslēgšana
Pārvietošanās palīdzības funkcija var atvieglot elektrovelosipēda
pārvietošanu pie rokas. Izmantojot šo funkciju, elektrovelosipēda
pārvietošanas ātrums ir atkarīgs no izvēlētā pārnesuma un var sasniegt
6 km/h. Jo mazāks ir izvēlētais pārnesums, jo mazāks ir ātrums, ko
nodrošina pārvietošanās palīdzības funkcija (pie pilnas jaudas).
u Pārvietošanas palīdzības funkciju drīkst izmantot vienīgi
elektrovelosipēda pārvietošanai pie rokas. Ja pārvietošanas palīdzības
funkcijas izmantošanas laikā elektrovelosipēda riteņi nesaskaras ar zemi,
var notikt savainošanās.
Lai aktivizētu pārvietošanās palīdzības funkciju, īslaicīgi nospiediet
bortdatora taustiņu WALK. 3 sekunžu laikā pēc pārvietošanās palīdzības
funkcijas aktivizēšanas nospiediet taustiņu + un turiet to nospiestu. Līdz ar
to ieslēdzas elektrovelosipēda eBike piedziņa.
Piezīme. Gaitas atbalsta līmenī OFF pārvietošanās palīdzības funkciju nav
iespējams aktivizēt.
Pārvietošanās palīdzības funkcija izslēdzas, realizējoties vienam no šādiem
apstākļiem:
– tiek atlaists taustiņš +,
– tiek bloķēti elektrovelosipēda eBike riteņi (piemēram, aktivizējot bremzi
vai atduroties pret šķērsli),
– tiek pārsniegts pārvietošanās palīdzības ātrums 6 km/h.
Pārvietošanas palīdzības funkcijas izmantošana ir atkarīga no attiecīgajā
valstī spēkā esošajiem noteikumiem, tāpēc tās apraksts var atšķirties no
iepriekš sniegtā apraksta, vai arī šī funkcija var būt deaktivizēta.

Elektrovelosipēda apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana
Izpildījumā, kurā apgaismojuma elektrobarošanu nodrošina no
elektrovelosipēda eBike sistēmas, priekšējo un aizmugurējo apgaismojumu
var vienlaicīgi ieslēgt un izslēgt ar bortdatora taustiņu (3).
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Katru reizi pirms braukšanas pārbaudiet, ka elektrovelosipēda
apgaismojums darbojas pareizi.
Pie ieslēgta apgaismojuma iedegas apgaismojuma indikators c (skatīt
„Sākuma ekrāns“, Lappuse Latviešu – 27) displeja statusa rindā.
Velosipēda apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana neietekmē displeja fona
apgaismojumu.

Lietotāja atpazīšana
Lai varētu izmantot visas bortdatora funkcijas, ir jāreģistrējas tiešsaistē.
Izmantojot lietotāja identifikāciju, var apskatīt arī braukšanas datus, plānot
bezsaistes maršrutus un pārsūtīt šos maršrutus uz bortdatoru.
Lietotāja atpazīšanas funkciju var realizēt, izmantojot viedtālrunī uzstādīto
lietotni Bosch eBike Connect vai arī tieši caur interneta vietni
www.ebike-connect.com. Lietotnē jāievada reģistrācijai vajadzīgie dati.
Viedtālruņa lietotni Bosch eBike Connect var bez maksas lejupielādēt no
tiešsaistes veikala App Store (Apple iPhone ierīcēm) vai arī no tiešsaistes
veikala Google Play Store (Android ierīcēm).

Bortdatora savienojums ar lietotni Bosch eBike Connect
Savienojums ar viedtālruni ir veiodojams šādi:
– Palaidiet lietotni.
– Izvēlieties punktu <My eBike (Mans eBike)>.
– Izvēlieties punktu <Add new eBike device>.
– Ievadiet Kiox.
Lai lietotnē tiktu parādīta attiecīga norāde, uz bortdatora jānospiež
elektroveloosipēda apgaismojuma taustiņš (3) un jātur nospiests
5 sekundes ilgi.
Nospiediet taustiņu (3) un turiet to nospiestu 5 sekundes ilgi. Bortdators
automātiki aktivizē Bluetooth® Low Energy savienojumu un pāriet pāra
režīmā.
Rīkojieties atbilstoši uz ekrāna izvadāmajām norādēm. Ja ir pabeigta
sasaiste pārī, tiek sinhronizēti lietotāja dati.
Horāde: Bluetooth® savienojums nav aktivizējams rokas režīmā.

Activity tracking (Aktivitātes atsekošana)
Lai reģistrētu aktivitāti, ir jāreģistrējas vai jāpiesakās eBike Connect portālā
vai lietotnē Bosch eBike Connect.
Bosch eBike Systems

1 270 020 Klv | (27.08.2020)

Latviešu – 21
Lai reģistrētu aktivitāti, portālā vai lietotnē ir jāpiekrīt, ka tiek saglabāti
atrašanās vietas dati. Tikai tad portālā un lietotnē tiek parādītas aktivitātes.
Pozīcijas reģistrēšana notiek tikai tad, ja bortdatorā esat pieteicies kā
lietotājs.

eShift (izvēles variants)
Ar eShift saprot elektroniskās pārnesumu pārslēgšanas sistēmas
savienošanu ar elektrovelosipēda eBike sistēmu. Ražotāja uzņēmumā
sistēmas eShift sastāvdaļas tiek elektriski savienotas ar piedziņas mezglu.
Elektroniskās pārnesumu pārslēgšanas sistēmas lietošana ir aprakstīta šīs
sistēmas lietošanas pamācībā.

eSuspension (izvēles variants)
Ar eSuspension jāsaprot elektronisko amortizācijas un atsperojuma
elementu piesaiste elektrovelosipēda sistēmai. Izvēlnē Quick Menu (Ātrā
izvēlne) var izvēlēties iepriekš definētus iestatījumus sistēmai eSuspension,
ja šāda sistēma jūsu elektrovelosipēdā ir uzstādīta.
Ieslēdzot sistēmu vai izmantojot Kiox turētājā, uz brīdi tiek parādīts, kāds
eSuspension režīms ir aktivizēts. Vienmēr tiek sākts tas režīms, kas pēdējais
bija aktīvs.
Izņemot Kiox, kad akumulators ir tukšs vai braucat ar rezerves gaismu,
atsperojums tiek iestatīts uz mīksto režīmu.
Sīkāk par šiem iestatījumiem lasiet eSuspension sistēmas ražotāja
piegādātajā lietošanas pamācībā.
eSuspension sistēma ir pieejama vienīgi kopā ar bortdatoru Kiox, un to ir
iespējams izmantot kopā ar piedziņas moduļiem BDU450 CX, BDU480 CX
un BDU490P.

ABS – pretiestrēgšanas sistēma (izvēles variants)
Ja elektrovelosipēds ir aprīkots ar Bosch eBike-ABS, tad, iedarbinot sistēmu
vai rodoties kļūdai, bortdatora displejā parādās kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodziest, tiklīdz ar elektrovelosipēdu braucat ātrāk par
6 km/h un ABS neatpazīst nevienu kļūdu. Ja brauciena laikā rodas ABS
kļūda, kontrollampiņa displejā brīdina, ka ABS nav aktīvs. Apstiprinot kļūdu,
uzlādes stāvokļa vietā parādās teksts <(ABS)>. Varat braucienu turpināt un
saņemsiet atgādinājumu par neaktīvu ABS.
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Sīkāk par ABS sistēmu un tās funkcionēšanu lasiet ABS sistēmas lietošanas
pamācībā.

Lock (premiālā funkcija)
Lock funkciju var iegādāties eBike-Connect lietotnes veikalā <Shop
(Veikals)>. Pēc Lock funkcijas iestatīšanas un Lock aktivizēšanas, noņemot
bortdatoru, eBike piedziņas bloks ir deaktivizēts. Aktivizēšana iespējama
tikai ar eBike piederošo bortdatoru.
Lock funkcija ir piesaistīta jūsu lietotāja kontam, ar kuru piesakāties eBikeConnect lietotnē. Kontā varat lietot Lock funkciju vienā bortdatorā un ar šo
bortdatoru aktivizēt maksimāli 4 elektrovelosipēdus.
Starp 2 Lock aktivizācijām jābūt pagājušām 2 stundām.
Uzmanību! Ja lietotnē, bortdatorā vai portālā tiek veikts kāds iestatījums,
kas negatīvi ietekmē Lock funkciju (piem., eBikes vai lietotāja konta
dzēšana), iepriekš tiek parādīti brīdinājuma ziņojumi. Lūdzu, rūpīgi tos
izlasiet un rīkojieties atbilstoši parādītajiem brīdinājumiem (piem.,
pirms eBikes vai lietotāja konta dzēšanas).
Saderība
Lock funkcija ir saderīga ar šādām Bosch-eBike produktu līnijām:
Piedziņas bloks

Produktu līnija

BDU3xx

Active Line,
Active Line Plus,
Performance Line

BDU4xx

Performance Line Speed,
Cargo Line, Cargo Line Speed,
Performance Line CX

Lock funkcijas iestatīšana
Lai iestatītu Lock funkciju, jābūt izpildītiem šādiem priekšnosacījumiem:
– Ir iegādāta Lock funkcija.
– Bortdators ievietots turētājā uz elektrovelosipēda.
– Bortdators savieots ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth®.
– Viedtālrunis ir savienots ar internetu.
Savā eBike-Connect lietotnē atveriet izvēlnes punktu <My eBike (Mans
eBike)> un iestatiet Lock funkciju savam elektrovelosipēdam, bīdot
regulatoru <Lock feature> pa labi.
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No šī brīža varat deaktivizēt piedziņas bloka atbalstu, noņemot bortdatoru.
Deaktivizāciju var atcelt tikai ar iestatīšanā izmantoto bortdatoru.
Arī tad, ja aktivizēta Lock funkcija, savu elektrovelosipēdu varat turpināt
lietot bez piedziņas bloka atbalsta.
Funkcionēšana
Kopā ar Lock funkciju bortdators darbojas līdzīgi piedziņas bloka atslēgai.
Lock funkcija tiek aktivizēta un deaktivizēta, izņemot un ieliekot bortdatoru.
Pēc ielikšanas Lock statuss bortdatora displejā tiek parādīts aptuveni
3 sekundes ar atslēgas simbolu.
Izņemiet bortdatoru no turētāja, tiklīdz atstājat elektrovelosipēdu, lai varētu
darboties Lock funkcija.
Ja uz elektrovelosipēda nav uzlikts bortdators, kas tika izmantots Lock
funkcijas iestatīšanai, saņemt atbalstu no piedziņas nav iespējams. Bet varat
turpināt lietot elektrovelosipēdu bez atbalsta.
Piezīme: Lock funkcija nav aizsardzība pret zādzību, bet tikai papildinājums
mehāniskai atslēgai! Ar Lock funkciju elektrovelosipēds netiek mehāniski
bloķēts vai tamlīdzīgi. Tiek tikai deaktivizēts atbalsts no piedziņas bloka.
Ja vēlaties trešajai personai atļaut pagaidu vai pastāvīgu piekļuvi
elektrovelosipēdam, deaktivizējiet Lock funkciju eBike-Connect lietotnē.
Noņemot bortdatoru, piedziņas bloks atskaņo Lock skaņu (vienu akustisku
signālu), lai parādītu, ka piedziņa ir izslēgusi atbalstu.
Piezīme: signāls iespējams, kamēr sistēma ir ieslēgta.
Ieliekot bortdatoru, piedziņas bloks atskaņo divas atbloķēšanas skaņas (divi
akustiski signāli), lai parādītu, ka piedziņas atbalsts atkal ir iespējams.
Lock skaņa palīdz noteikt, vai bloķēšanas funkcija jūsu elektrovelosipēdā ir
aktivizēta. Standarta variantā akustiskais signāls ir aktivizēts, bet to var
deaktivizēt <My eBike (Mans eBike)>, izvēloties Lock simbolu zem jūsu
elektrovelosipēda.
eBike-Connect lietotnē Lock funkcija redzama <My eBike (Mans eBike)>
pēc bloķēšanas simbola velosipēdiem.
Uzmanību: Lock simbols parādās tikai elektrovelosipēdiem, kas piemēroti
bloķēšanas funkcijai. Ievērojiet nodaļā „Saderība” sniegto informāciju.
Vērsieties pie sava velosipēdu pārdevēja:
– ja Lock funkciju vairāk nevarat iestatīt vai izslēgt;
– ja jūsu eBike-Connect konts ir dzēsts vai deaktivizēts un Lock funkcija vēl
ir iestatīta.
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eBike komponentu un Lock funkcijas nomainīšana
Viedtālruņa nomainīšana
1. Uzinstalējiet eBike-Connect lietotni jaunajā viedtālrunī.
2. Piesakieties ar to pašu kontu, ar kuru aktivizējāt Lock funkciju.
3. Savienojiet savu viedtālruni ar bortdatoru, kamēr bortdators ir uzlikts.
4. eBike-Connect lietotnē Lock funkcija tiek parādīta kā iestatīta.
Bortdatora nomainīšana
1. Savienojiet savu viedtālruni ar bortdatoru, kamēr bortdators ir uzlikts.
2. eBike-Connect lietotnē Lock funkcija tiek parādīta kā iestatīta.
Piedziņas bloka nomainīšana
1. eBike-Connect lietotnē Lock funkcija tiek parādīta kā deaktivizēta.
2. Aktivizējiet Lock funkciju, regulatoru Lock funkcija pabīdot pa labi.

Programmatūras atjauninājumi
Programmatūras atjauninājumi tiek pārsūtīti fonā no lietotnes uz bortdatoru,
tiklīdz lietotne ir savienota ar bortdatoru. Ja atjauninājums ir pilnīgi
pārsūtīts, tas tiek trīsreiz parādīts, pārstartējot bortdatoru.
Par atjauninājumu esamību var alternatīvā veidā pārliecināties, izmantojot
lietotni <Sys settings (Sistēmas iestatījumi)>.

Ārējo ierīču elektrobarošana no USB interfeisa pieslēgvietas
No USB interfeisa pieslēgvietām var darbināt vai uzlādēt parastākās ierīces,
kuru elektrobarošana ir iespējama no USB interfeisa (piemēram, dažādus
mobilos tālruņus).
Lai būtu iespējama ārējo ierīču uzlādēšana, elektrovelosipēdā jābūt
ievietotam bortdatoram un pietiekoši uzlādētam akumulatoram.
Atveriet bortdatora USB interfeisa pieslēgvietas aizsargvāciņu (17). Ar
Micro A / Micro B USB savienojošo kabeli (pieejams Bosch
elektrovelosipēdu eBike tirdzniecības vietās) savienojiet ārējās ierīces USB
interfeisa pieslēgvietu ar USB interfeisa pieslēgvietu (6) uz bortdatora.
Pēc ārējā patērētāja atvienošanas USB interfeisa pieslēgvieta no jauna rūpīgi
jānosedz ar aizsargvāciņu (17).
Ar USB interfeisa pieslēgvietu nav iespējams veidot ūdensdrošu
savienojumu. Veicot braucienu lietus laikā, USB interfeisa pieslēgvietai
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nedrīkst pievienot ārējo ierīci, bet tai jābūt pilnībā nosegtai ar
aizsargvāciņu (17).
Uzmanību! Pievienotais ārējais elektroenerģijas patērētājs var samazināt
elektrovelosipēda brauciena tālumu.

Bosch eBike Systems

1 270 020 Klv | (27.08.2020)

Latviešu – 26

Bortdatora indikācija un iestatījumi
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.

Vadības loģika
Ar taustiņiem < (10) un > (8) var atvērt dažādus ekrānus ar informāciju par
braucienu; šiem ekrāniem var piekļūt arī brauciena laikā. Turklāt brauciena
laikā abas rokas var turēt uz stūres.
Ar taustiņiem + (12) un – (11) var paaugstināt vai pazemināt gaitas atbalsta
līmeni.
Izvēlne <Settings (Iestatījumi)> ir sasniedzama no statusa ekrāna Status
screen (Statusa ekrāns), taču tas nav iespējams brauciena laikā.
Ar izvēles taustiņu (9) var iestatīt šādas funkcijas.
– Brauciena laikā varat saņemt piekļuvi ātrajai izvēlnei.
– Stāvot varat Status screen (Statusa ekrāns) atvērt iestatījumu izvēlni.
– Jūs varat apstiprināt parametru vērtības un informatīvos ziņojumus.
– Jūs varat iziet no dialoga.
Ja bortdators ir izņemts no turētāja, bet nav izslēgts, uz tā displeja tiek secīgi
parādīta informācija par pēdējo nobraukto attālumu, kā arī statusa
informācija.
Ja pēc bortdatora izņemšanas no turētāja netiek nospiests neviens no tā
taustiņiem, bortdators pēc 1 minūtes izslēdzas.

Ekrānu secība
Ja bortdators ir ievietots turētājā, lietotājs var secīgi izsaukt šādus
parametrus:
1. Sākuma ekrāns
2. Diennakts laiks un sniedzamība
3. Attālums un brauciena laiks
4. Jauda un pedāļu griešanas frekvence
5. Vidējais ātrums un maksimālais ātrums
6. Attālums, sniedzamība, jauda un pulsa biežums
7. Pulsa biežums
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8. Kaloriju patēriņš un kopējais posms
9. Statusa ekrāns

Sākuma ekrāns
Pēc bortdatora ievietošanas turētājā uz tā displeja parādās sākuma ekrāns.
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Diennakts laika / ātruma indikators
Gaitas atbalsta līmeņa indikators
Braukšanas apgaismojuma indikators
Uzlādes pakāpes indikators elektrovelosipēda eBike akumulatoram
Ātruma indikatorsA)
Ātrums
Orientēšanās josla
Motora jauda
Braucēja jauda
Vidējais ātrums
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k

Izvērtējums

A) Var izmainīt statusa ekrānā <Settings (Iestatījumi)>.

Indikatori a...d, kas ir redzami statusa joslā un tiek parādīti ikvienā ekrānā.
Ja ātrums jau tiek parādīts ekrānā, indikators a pāriet uz diennakts laika
indikāciju stundās un minūtēs. Statusa joslā ir redzami šādi indikatori:
– Ātrums/Diennakts laiks: parāda pašreizējo ātrumu km/h vai mph vai
pašreizējo diennakts laiku
– Gaitas atbalsta līmenis: parāda izvēlēto gaitas atbalsta līmeni krāsu
koda veidā
– Apgaismojums: šis simbols parāda, ka ir ieslēgts apgaismojums
– Elektrovelosipēda akumulatora uzlādes pakāpe: šis simbols
procentuāli parāda aktuālo akumulatora uzlādes pakāpi
Indikatorā k tiek grafiskā veidā parādīts elektrovelosipēda momentānais
ātrums (baltā josla) attiecībā pret vidējo ātruma vērtību j. Šajā grafikā tiek
tieši parādīts, vai elektrovelosipēda momentānais ātrums ir lielāks vai
mazāks par vidējo ātruma vērtību (pa kreisi no melnā svītrojuma = ātrums ir
mazāks par vidējo vērtību; pa labi no melnā svītrojuma = ātrums ir lielāks par
vidējo vērtību).
Orientējošā josla g ļauj noteikt, kurš ekrāns ir atvērts. Izvēlētais ekrāns ir
attēlots izceltā veidā. Ar taustiņiem < (10) un > (8) var pāriet uz nākamajiem
ekrāniem.
No pirmā sākuma ekrāna var pāriet uz statusa ekrānu, nospiežot
taustiņu < (10).
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Status screen (Statusa ekrāns)
Papildus statusa joslai, statusa
ekrānā tiek parādīts pašreizējais
laiks, visu elektrovelosipēda eBike
akumulatoru uzlādes pakāpe, un
viedtālruņa akumulatora uzlādes
pakāpe, ja viedtālrunis ir savienots ar
interfeisu Bluetooth®.
Zemāk ir redzami aktivizēto
Bluetooth® funkciju simboli vai arī ar
interfeisa Bluetooth® palīdzību
pievienotās ierīces (piemēram, pulsa
biežuma mērītājs). Turklāt tiek
parādīts pēdējās sinhronizēšanas
datums starp viedtālruni un Kiox.
Apakšējā apgabalā tiek parādīta sadaļa <Settings (Iestatījumi)>.

<Settings (Iestatījumi)>
Piekļuve iestatījumu izvēlnei ir iespējama no statusa ekrāna.
Izvēlnei <Settings (Iestatījumi)> nevar piekļūt un mainīt iestatījumus
brauciena laikā.
Ar taustiņiem – (11) un + (12) var izvēlēties vajadzīgo iestatījumu un atvērt
šo vai, vajadzības gadījumā, arī tālākās apakšizvēlnes, nospiežot izvēles
taustiņu (9). Nospiežot taustiņu < (10), no pašreizējās iestatījumu izvēlnes
var pāriet uz iepriekšējo iestatījumu izvēlni.
Pirmajā navigācijas līmenī atrodas sekojoši augstākā līmeņa apgabali:
– <Registration (Reģistrācija)> Šeit varat pieteikties, ja vēl nepieteicāties
lietotnē vai portālā. Šis izvēlnes punkts tiek parādīts, ja vēl neesat
pieteicies.
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– Punkts <My eBike (Mans eBike)> – tiek parādīti Jūsu elektrovelosipēda
eBike iestatījumi.
Jūs varat automātiski vai ar roku nullēt skaitītājus, piemēram, dienā
nobraukto kilometru skaitītāju un vidējās vērtības skaitītāju, kā arī
atiestatīt sniedzamības vērtību. Ražotāja iestatīto riteņa apkārtmēra
vērtību var mainīt par ±5 %. Ja Jūsu elektrovelosipēds eBike ir aprīkots
ar funkciju eShift, Jūs no šejienes varat konfigurēt arī eShift sistēmu.
Elektrovelosipēda ražotājs var noteikt servisa termiņu, balstoties uz
nobraukumu un/vai laika posmu. Elektrovelosipēds eBike sastāvdaļu
lappusē tiek parādīts attiecīgās sastāvdaļas sērijas numurs, mehāniskās
daļas versija, programmatūras versija un citi svarīgi dati par sastāvdaļām.
◦ <Reset (Pārnesuma atjaunošana)> – laiks, kad pēdējo reizi ir notikusi
atiestatīšana. Var atiestatīt brauciena attālumu un vidējo vērtību.
◦ <Res. tr. dat. Aut. (Atiestatīt brauciena datus automātiski)
[Pašreizējie iestatījumi]> – var izvēlēties vienu no iestatījumiem <Off
(Izslēgts)>, <Once a day (Reizi dienā)> vai <Aft inact 4h (Pēc 4
neaktivitātes stundām)>
◦ <Reset range (Atiestatīt tāluma aprēķinus tūlīt)> – šeit varat
atiestatīt vērtības standarta iestatījumu.
◦ <eShift> – šis punkts ļauj iestatīt pedāļu griešanas frekvenci un
kustības uzsākšanas pārnesumu.
◦ <Wheel circum. (Riteņa apkārtmērs)> - šeit var pielāgot riteņa
apkārtmēru vai arī atiestatīt standarta iestatījumu.
◦ <Next Service: [DD. Mon. YYYY] or at [xxxxx] [km] (Nākošā eBike
apkalpošana: [DD. MM. GGGG] vai pie [xxxxx] [km])> – tiek
parādīts vienīgi tad, ja ražotājs vai tirgotājs ir ievadījis nākamo servisa
termiņu.
◦ <eBike comps (My eBike sastāvdaļas)>
◦ <Screens> Šeit var iestatīt ekrānu saturu un secību, kā arī, ja
nepieciešams, atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.
– <Bluetooth> – tiek parādīts funkcijas Bluetooth® statuss (ieslēgta vai
izslēgta):
Pie tam tiek parādītas pievienotās ierīces.
<Settings (Iestatījumi)> → <Bluetooth> var pievienot jaunas ierīces, kā
arī atteikties no vairs nevajadzīgajām ierīcēm.
Ieteicamās pulsa biežuma mērīšanas ierīces ir šādas:
◦ Polar H7
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Polar H10 Heart Rate Sensor
Runtastic Heart Rate Combo Monitor
Wahoo TICKR Heart Rate Monitor
BerryKing Heartbeat krūšu josta
BerryKing Sportbeat rokas josta
Iespējama saderība ar citām ierīcēm.
– <Sys settings (Sistēmas iestatījumi)>
Varat izvēlēties ātruma un attāluma indikāciju kilometros vai jūdzēs,
diennakts laika indikāciju 12 stundu vai 24 stundu formātā, iestatīt
diennakts laiku, datumu un laika zonu un izvēlēties valodu, kam dodama
priekšroka. Jūs varat atiestatīt bortdatoru Kiox, atgriežoties pie rūpnīcas
iestatījumiem, varat sākt programmatūras atjaunināšanu (ja ir pieejami
atjauninājumi) un izvēlēties melnu vai baltu ekrānu noformējumu.
Sadaļā <My profile (Mans profils)> varat apskatīt, ar kuru kontu pašlaik
ir savienots Kiox. Lai regulētu displeja spilgtumu, varat aktivizēt vai
deaktivizēt gaismas sensoru.
– <Information (Informācija)>
◦ <Registration (Reģistrācija)>
◦ <FAQs (Biežāk uzdotie jautājumi)>
◦ <Intro to Kiox (Ievads Kiox)>
◦ <Certifications (Sertifikāti)>
◦ <License info (Licences informācija)>
◦ <Contact us (Sazinieties ar mums)>
◦
◦
◦
◦
◦

Quick Menu (Ātrā izvēlne)
Ātrajā izvēlnē Quick Menu (Ātrā izvēlne) tiek parādīti izvēlēti iestatījumi,
kuriem var piekļūt un kurus var iestatīt arī brauciena laikā.
Piekļuve ātrajai izvēlnei Quick Menu (Ātrā izvēlne) ir iespējama, nospiežot
izvēles taustiņu (9). Piekļūt ātrajai izvēlnei no statusa ekrāna Status screen
(Statusa ekrāns) nav iespējams.
Izmantojot ātro izvēlni Quick Menu (Ātrā izvēlne), var veikt šādus
iestatījumus.
– <Reset trip data? (Atiestatīt brauciena datus?)>
Ļauj nullēt visus datus par līdz šim brīdim nobraukto attālumu.
– Punkts <eShift>
Ļauj iestatīt pedāļu griešanas frekvenci.
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– Punkts <eSuspension>
Ļauj iestatīt vienu no ražotāja priekšdefinētajiem dempfera vai
atsperojuma režīmiem.
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Kļūmju kodu indikācija
Elektrovelosipēda eBike sistēmas sastāvdaļas tiek pastāvīgi un automātiski
pārbaudītas. Ja tiek konstatēta kļūme, uz bortdatora displeja parādās
attiecīgs kļūmes kods.
Atkarībā no kļūmes veida, elektrovelosipēda piedziņa var automātiski
izslēgties. Taču jebkurā gadījumā braucienu var turpināt arī bez gaitas
atbalsta. Tomēr pirms turpmākajiem braucieniem elektrovelosipēdu
nepieciešams pārbaudīt.
u Uzticiet visus elektrovelosipēda remonta darbus vienīgi
speciālistiem no pilnvarotas velosipēdu tirdzniecības vietas.
Kods

Cēlonis

Novēršana

410

Ir iestrēdzis viens vai
vairāki bortdatora
taustiņi.

Pārbaudiet, vai taustiņi nav iestrēguši,
piemēram, tajos iekļuvušo netīrumu dēļ.
Vajadzības gadījumā veiciet taustiņu
tīrīšanu.

414

Vadības moduļa
savienojumu kļūme

Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīti
kontaktsavienotāji un savienojumi

418

Ir iestrēdzis viens vai
vairāki vadības moduļa
taustiņi.

Pārbaudiet, vai taustiņi nav iestrēguši,
piemēram, tajos iekļuvušo netīrumu dēļ.
Vajadzības gadījumā veiciet taustiņu
tīrīšanu.

419

Konfigurācijas kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

422

Piedziņas moduļa
savienojumu kļūme

Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīti
kontaktsavienotāji un savienojumi

423

Elektrovelosipēda
akumulatora
savienojumu kļūme

Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīti
kontaktsavienotāji un savienojumi

424

Sastāvdaļu savstarpējo
sakaru kļūme

Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīti
kontaktsavienotāji un savienojumi

426

Atbildes laika
pārsniegšanas iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
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Kods

Cēlonis

Novēršana
vietu. Šīs kļūmes gadījumā pamata
iestatījumu izvēlnē nav iespējams
nolasīt vai pielāgot riteņa apkārtmēru.

430

Ir izlādējies bortdatora Uzlādējiet bortdatora akumulatoru
iekšējais akumulators (ne (turētājā vai caur USB pieslēgvietu)
BUI350)

431

Nepareiza vai novecojusi Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
programmatūras versija joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

440

Piedziņas moduļa iekšējā Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
kļūme
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

450

Programmatūras iekšējā Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
kļūme
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

460

USB interfeisa
pieslēgvietas kļūme

490

Bortdatora iekšējā kļūme Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīts
bortdators

500

Piedziņas moduļa iekšējā Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
kļūme
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

502

Velosipēda
apgaismojuma kļūme

Bosch eBike Systems

Atvienojiet savienojošo kabeli no
bortdatora USB interfeisa pieslēgvietas.
Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

Pārbaudiet apgaismojošos elementus
un savienojošos vadus. Pārstartējiet
sistēmu. Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.
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Kods

Cēlonis

Novēršana

503

Ātruma devēja kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

504

Ir konstatēta ātruma
signāla manipulācija.

Pārbaudiet un vajadzības gadījumā
koriģējiet spieķu magnēta stāvokli.
Pārbaudiet, vai nenotiek manipulācija
(tuning). Piedziņas atbalsts samazinās.

510

Devēja iekšējā kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

511

Piedziņas moduļa iekšējā Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
kļūme
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

530

Akumulatora kļūme

Izslēdziet elektrovelosipēdu, izņemiet
elektrovelosipēda akumulatoru un no
jauna to ievietojiet elektrovelosipēdā.
Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

531

Konfigurācijas kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

540

Temperatūras kļūme

Elektrovelosipēda temperatūra atrodas
ārpus pieļaujamo vērtību diapazona
robežām. Izslēdziet elektrovelosipēda
sistēmu un nogaidiet, līdz piedziņas
modulis ir atdzisis vai uzsilis līdz
pieļaujamajai darba temperatūrai.
Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko

Bosch eBike Systems

1 270 020 Klv | (27.08.2020)

Latviešu – 36
Kods

Cēlonis

Novēršana
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

550

Ir konstatēts
nepieļaujami jaudīgs
ārējais elektroenerģijas
patērētājs.

580

Nepareiza vai novecojusi Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
programmatūras versija joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

591

Autentificēšanas kļūme

Izslēdziet elektrovelosipēda eBike
sistēmu. Izņemiet akumulatoru un no
jauna to ievietojiet. Pārstartējiet
sistēmu. Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

592

Nesaderīga sastāvdaļa

Pievienojiet saderīgu displeju. Ja
problēma joprojām pastāv, sazinieties
ar tuvāko Bosch elektrovelosipēdu
tirdzniecības vietu.

593

Konfigurācijas kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

595,
596

Sakaru kļūme

Pārbaudiet piedziņas kabeļu
savienojumus un tad pārstartējiet
sistēmu. Ja problēma joprojām pastāv,
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

602

Akumulatora iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

Bosch eBike Systems

Atvienojiet ārējo elektroenerģijas
patērētāju. Pārstartējiet sistēmu. Ja
problēma joprojām pastāv, sazinieties
ar tuvāko Bosch elektrovelosipēdu
tirdzniecības vietu.
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Kods

Cēlonis

Novēršana

603

Akumulatora iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

605

Akumulatora
temperatūras kļūme

Akumulatora temperatūra atrodas ārpus
pieļaujamo vērtību diapazona robežām.
Izslēdziet elektrovelosipēda eBike
sistēmu un nogaidiet, līdz akumulators
ir atdzisis vai uzsilis līdz pieļaujamās
darba temperatūras diapazona
robežām. Pārstartējiet sistēmu. Ja
problēma joprojām pastāv, sazinieties
ar tuvāko Bosch elektrovelosipēdu
tirdzniecības vietu.

606

Akumulatora ārējā kļūme Pārbaudiet savienojošo kabeli.
Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

610

Akumulatora sprieguma Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
kļūme
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

620

Uzlādes ierīces kļūme

Nomainiet uzlādes ierīci. Sazinieties ar
tuvāko Bosch elektrovelosipēdu
tirdzniecības vietu.

640

Akumulatora iekšējā
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

655

Atkārtota akumulatora
kļūme

Izslēdziet elektrovelosipēda eBike
sistēmu. Izņemiet akumulatoru un no
jauna to ievietojiet. Pārstartējiet
sistēmu. Ja problēma joprojām pastāv,
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Kods

Cēlonis

Novēršana
sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

656

Nepareiza vai novecojusi Sazinieties ar tuvāko Bosch
programmatūras versija elektrovelosipēdu (eBike) tirdzniecības
vietu un nodrošiniet, lai tiktu veikta
programmatūras atjaunināšana.

7xx

Citu ražotāju
komponentu kļūdas

Ievērojiet informāciju attiecīgā
komponenta ražotāja lietošanas
instrukcijā.

800

iekšējā ABS sistēmas
kļūme

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

810

Neiespējams signāls no
riteņa ātruma devēja

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

820

Bojājums priekšējā riteņa Sazinieties ar tuvāko Bosch
ātruma devēja vadā
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

821 ... Neiespējams signāls no
826
priekšējā riteņa ātruma
devēja
Devēja disks var nebūt
uzstādīts, tas var būt
bojāts vai uzstādīts
nepareizi, var būt stipri
atšķirīgas riepas
diametra vērtības
priekšējam un
aizmugurējam ritenim, kā
arī tas var būt vērojams
ekstremālās braukšanas
situācijā, piemēram,
braucot uz aizmugurējā
riteņa
830

Bojājums aizmugurējā
riteņa ātruma devēja
vadā

Bosch eBike Systems

Pārstartējiet sistēmu un tad veiciet
vismaz 2 minūtes ilgu mēģinājuma
braucienu. Pie tam bremžu
pretbloķēšanas sistēmas ABS
kontrollampai jāizdziest. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

1 270 020 Klv | (27.08.2020)

Latviešu – 39
Kods

Cēlonis

831
Neiespējams signāls no
833 ... aizmugurējā riteņa
835
ātruma devēja
Devēja disks var nebūt
uzstādīts, tas var būt
bojāts vai uzstādīts
nepareizi, var būt stipri
atšķirīgas riepas
diametra vērtības
priekšējam un
aizmugurējam ritenim, kā
arī tas var būt vērojams
ekstremālās braukšanas
situācijā, piemēram,
braucot uz aizmugurējā
riteņa

Novēršana
Pārstartējiet sistēmu un tad veiciet
vismaz 2 minūtes ilgu mēģinājuma
braucienu. Pie tam bremžu
pretbloķēšanas sistēmas ABS
kontrollampai jāizdziest. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

840

iekšējā ABS sistēmas
kļūme

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

850

iekšējā ABS sistēmas
kļūme

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

860,
861

Elektrobarošanas kļūme Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

870, Sakaru kļūme
871
880
883 ...
885

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

889

iekšējā ABS sistēmas
kļūme

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

890

Bremžu pretbloķēšanas Sazinieties ar tuvāko Bosch
sistēmas ABS
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.
kontrollampa ir bojāta vai
arī tās trūkst, iespējams,
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Kods

Cēlonis

Novēršana

ka ABS sistēma
nefunkcionē.
nav
Bortdatora iekšējā kļūme Pārstartējiet elektrovelosipēda eBike
rādījusistēmu, to izslēdzot un no jauna
ma
ieslēdzot.
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Bosch eBike Connect viedtālruņa
lietotnes rādījumi un iestatījumi
Viedtālrunis neietilpst Nyon 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. Arī datu sinhronizēšanai starp
viedtālruni un tiešsaistes portālu ir nepieciešams interneta savienojums.
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.
Tālākais eBike Connect lietotnes apraksts attiecas uz bortdatoru Kiox
(BUI330) un Nyon (BUI27x un BUI350).

Bosch eBike Connect lietotnes aktivizācija
Lai varētu izmantot visas eBike-Connect funkcijas, nepieciešams
viedtālrunis ar lietotni Bosch eBike Connect.
Lai aktivizētu lietojumprogrammu, rīkojieties šādi:
1. Viedtālrunī atveriet Google Play Store (Android) vai App Store (iOS).
2. Atrodiet Bosch eBike Connect.
3. Uzinstalējiet lietotni Bosch eBike Connect un atveriet to.
4. Reģistrējieties, kā aprakstīts nākošajā sadaļā.
Ja reģistrējāties tiešsaistes portālā (www.ebike-connect.com), varat uzreiz
pieteikties ar saviem pieteikšanās datiem.

Reģistrēšanās, izmantojot viedtālruni
– Atveriet lietotni Bosch eBike Connect.
– Izvēlieties <Sign up (Reģistrēties)>.
– Izlasiet un akceptējiet vispārējos noteikumus un deklarāciju par datu
aizsardzību.
– Pēc apstiprinājuma saņemiet e-pastu ar līguma noteikumiem uz norādīto
e-pasta adresi.
– Aktivizējiet savu lietotāja kontu, spiežot uz ekrānpogas savā e-pastā.
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Pēc lietotnes Bosch eBike Connect aktivizēšanas un Bluetooth®
savienojuma izveidošanas ar bortdatoru datu sinhronizēšana starp
bortdatoru un viedtālruni notiek automātiski.
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Bosch eBike Connect galvenā izvēlne
Simbols

Izvēlnes punkts

Funkcija

<Feed (Datu
panelis)>

Šajā izvēlnes punktā atrodams pārskats par
pēdējā mēnesī nobrauktajiem kilometriem,
pēdējo nepabeigto aktivitāšu attēlojums un
aktuālie paziņojumi.

<Activities
(Aktivitātes)>

Šajā izvēlnes punktā tiek parādīts
nobrauktais attālums.

<Map (Kartes)>

Izmantojot šo izvēlnes punktu, var veikt
maršruta plānošanu. Saglabātie maršruti
tiek automātiski sinhronizēti lietotnē un
bortdatorā (ne BUI330).

<My eBike (Mans Šajā izvēlnes punktā var izvēlēties
bortdatoru un pielāgot elektrovelosipēda
eBike)>
iestatījumus.
<More (Vairāk)> Izmantojot šo ekrānpogu, var atvērt citus
izvēlnes punktus.
<Shop (Veikals)> Izmantojot šo izvēlnes punktu, var
iegādāties Premium funkcijas, kas
saderīgas ar jūsu produktu.

i

<Settings
(Iestādījumi)>

Šajā izvēlnes punktā varat apskatīt un
rediģēt savus personas datus, datu
aizsardzības un lietotnes iestatījumus, kā
arī lejupielādēt kartes lietošanai bezsaistē.

<Help
(Palīdzība)>

Šajā izvēlnes punktā atrodami <FAQs
(Biežāk uzdotie jautājumi)>, tātad
atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

<Imprint
(Nospiedums)>

Šajā izvēlnes punktā atrodama ražotāja
kontaktinformācija.

<About (Par)>

Šajā izvēlnes punktā atrodama lietotnes
versija, lietošanas nosacījumi, servisa
apraksts un datu aizsardzības norādījumi.

Bosch eBike Systems

1 270 020 Klv | (27.08.2020)

Latviešu – 44
Izvēlnes punkts <Activities (Aktivitātes)>
Izvēlnes punktā <Activities (Aktivitātes)> redzami nobrauktie maršruti,
kas iepriekš nebija ieplānoti tiešsaistes portālā (piem., ar Komoot).
Pēc sinhrozinācijas braucieni tiek parādīti kartē. Sinhronizācijas statuss tiek
parādīts bortdatorā.
Izvēloties pārskatu par vienu atsevišķu braucienu, papildus nobrauktajam
attālumam kartē tiek parādīts arī brauciena ilgums, vidējais ātrums un
nobrauktais maršruts. Papildus pieejamas trīs papildu lapas ar braukšanas
statistiku.
Izvēlnes punkts <Map (Kartes)>
Šeit parādītā karte ir paredzēta mērķa ievadei – maršruta izsekošana tomēr
nav iespējama, kā tas ir, piemēram, Google navigācijā.
Aktivizējot šo izvēlnes punktu, sāk darboties viedtālruņa GPS funkcija un tiek
parādīta šobrīd aktuālā atrašanās vieta.
Izmantojot meklēšanas funkciju, var izvēlēties saglabātās vietas. Mērķi
iespējams arī ievadīt, klikšķinot uz kartes.
Kad ievadīts mērķis, zem augstuma profila rādījuma tiek piedāvāti trīs dažādi
maršruti (<Fast (Ātrs)>, <Scenic (Gleznains)> un <Mountain bike
(MTB)>).
– Maršruts <Fast (Ātrs)> parāda ātrāko savienojumu, izvairoties no stāva
kāpuma, no jūsu atrašanās vietas līdz izvēlētajam mērķim.
– <Scenic (Gleznains)> ir maršruts no jūsu atrašanās vietas līdz
izvēlētajam mērķim ar skaistāko ainavu, izvairoties no galvenajiem
autoceļiem.
– Maršruts <Mountain bike (MTB)> novirza lietotāju pa ceļiem bez cietā
seguma, piedāvājot optimālu maršrutu kalnu velosipēdiem (ne
elektrovelosipēdiem ar ātrumu līdz 45 km/h).
Piezīme: īsu maršrutu gadījumā maršruti <Fast (Ātrs)>, <Scenic
(Gleznains)> un <Mountain bike (MTB)> var būt identiski.
Izmantojot Nyon, plānotais maršruts automātiski tiek pārnests uz Nyon,
tiklīdz izveidots savienojums starp lietotni un Nyon.
Izmantojiet Kiox, tad pārsūtiet plānoto maršrutu, izvēloties pogu maršruta
sākšanai un pēc drošības norādījumu izlasīšanas apstiprinot ar OK (Labi).
Papildus maršruta plānošanai var skatīt arī iepriekš saglabātos mērķus un
maršrutus. Jūs varat veikt navigāciju arī no aktuālās atrašanās vietas līdz
mājai vai līdz darba vietai.
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Izvēlnes punkts <My eBike (Mans eBike)>
Pirmo reizi uzinstalējot lietotni, šajā izvēlnes punktā tiek izveidots
savienojums starp lietotni un bortdatoru.
Šim nolūkam izvēlieties <Add new eBike device> un sekojiet
norādījumiem.
Pēc veiksmīgas savienošanas tiek parādīts savienotais bortdators, kā arī
attiecīgie elektrovelosipēda (eBike) komponenti.
Tiek parādīti elektrovelosipēdi (eBike), kas bija savienoti ar Kiox vai Nyon.
Ja bortdators jau uzlikts uz vismaz diviem dažādiem elektrovelosipēdiem
(eBike), tie šeit tiek parādīti un tos var izvēlēties. Pretējā gadījumā izvēle nav
iespējama. Katram eBike nosaukumu var mainīt vai elektrovelosipēdu
(eBike) var dzēst no izvēles saraksta.
Izvēlnes punkts <Shop (Veikals)>
Izmantojot Nyon, izvēlnes punktā <Shop (Veikals)> varat paplašināt sava
bortdatora un Premium funkcijas.
<Custom riding modes (Individuāls braukšanas režīmi)>
Šis paplašinājums ļauj konfigurēt četrus dažādus brauciena režīmus. Tas
nozīmē, ka katram no minētajiem brauciena režīmiem atkarībā no ātruma var
trijos punktos iestatīt gaitas atbalsta līmeni.

Jūs varat bez maksas izmantot četrus dažādus brauciena režīmus.
Iestatīšanai ir pieejami pieci definējami kontroles punkti vai pakāpes.
Vidējiem trim punktiem var kādam noteiktam pārvietošanās ātrumam brīvi
izvēlēties un iestādīt vēlamo gaitas atbalsta līmeni. Kreisajam ārējam
punktam var mainīt tikai jaudas atbalstu (ātrums nofiksēts uz 0 km/h).
Labajam ārējam punktam var mainīt tikai maksimālo ātrumu (jaudas atbalsts
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ir nofiksēts uz 0 %). Šim nolūkam uz horizontālās (x) ass jāatzīmē ātruma
vērtība, bet uz vertikālās (y) ass jāatzīmē gaitas atbalsta līmenis procentos.
Ja esat apmierināts ar definētajām vērtībām, saglabājiet izveidoto brauciena
režīmu. Ja pastāv interfeisa Bluetooth® savienojums, izveidotais brauciena
režīms tiek automātiski pārsūtīts uz Nyon.
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Tiešsaistes portāla indikatori un iestādījumi
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 tiešsaistes portāla apraksts attiecas uz Kiox un Nyon.

Reģistrēšana tiešsaistē
Lai veiktu reģistrēšanu tiešsaistē, ir nepieciešama piekļuve internetam.
– Ar pārlūkprogrammas palīdzību atveriet tiešsaistes portālu Bosch eBike
Connect interneta vietnē www.ebike-connect.com.
– Izlasiet un akceptējiet vispārējos noteikumus un deklarāciju par datu
aizsardzību.
– Rīkojieties atbilstoši norādījumiem un nobeidziet reģistrēšanos.
Pēc reģistrēšanās varēsiet pieteikties, izmantojot savu e-pasta adresi un
paroli. Alternatīvā variantā varat pieteikties, izmantojot Facebook login.
Facebook login nepieciešams eksistējošs Facebook profils. Pieteikšanās
dati tiešsaistes portālā atbilst pieteikšanās datiem viedtālruņa
lietojumprogrammā Bosch eBike Connect.
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Tiešsaistes portālā galvenā izvēlne
Izvēlnes punkts

Funkcija

<Dashboard>

Aktivizējot šo izvēlnes punktu, tiek parādītas
pēdējās aktivitātes, statistikas dati, jaunumi un
ieteikumi.

<Route Planning>

Izmantojot šo izvēlnes punktu, var plānot jaunus
maršrutus.

<Activities>

Šajā izvēlnes punktā tiek parādīts nobrauktais
attālums.

<My eBike>

Izmantojot šo izvēlnes punktu, varat pārvaldīt sava
elektrovelosipēda (eBike) komponentus un veidot
lietotāja definētus ekrānskatus.

<Help>

Izmantojot šo izvēlnes punktu, var izlasīt atbildes uz
biežāk uzdotajiem jautājumiem, piekļūt
kontaktinformācijai un izlasīt vēl citu informāciju.
Izmantojot šo izvēlnes punktu, varat pārvaldīt savu
profilu.

Izvēlnes punkts <Route Planning>
Izvēlnes punktu <Route Planning> veido šādas apakšizvēlnes:
– <Build route>
– <Explore>
– <My Routes>
– <Import GPX track>
<Build route>
Norādot sākuma un beigu punktus, varat plānot jaunu maršrutu. Vajadzības
gadījumā varat pievienot maršrutam vēl citus starpmērķus, ievadot attiecīgu
adresi.
Kā sākuma un mērķa punktu vai starpmērķi var ievadīt adreses vai
koordinātas decimālformātā. Alternatīvā variantā var izvēlēties elementu no
pēdējo mērķu, saglabāto vietu vai apskates objektu (POI) saraksta.
Kartē varat pievienot vairāk starpmērķu, izvelkot kādu punktu no maršruta.
Nospiežot peles labo pogu, varat pievienot jaunu galamērķi vai izdzēst
esošos punktus. Maršruta sākuma un mērķa punktus, kā arī starpmērķus
kartē var pārvietot.
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Varat izvēlēties kādu no trim maršrutiem (<Fast>, <Scenic> un <MTB>).
– Maršruts <Fast> parāda ātrāko savienojumu, izvairoties no stāva
kāpuma, no jūsu atrašanās vietas līdz izvēlētajam mērķim.
– <Scenic> ir maršruts no jūsu atrašanās vietas līdz izvēlētajam mērķim ar
skaistāko ainavu, izvairoties no galvenajiem autoceļiem.
– Maršruts <MTB> novirza lietotāju pa ceļiem bez cietā seguma, piedāvājot
optimālu maršrutu kalnu velosipēdiem (ne elektrovelosipēdiem ar ātrumu
līdz 45 km/h).
Īsu maršrutu gadījumā maršruti <Fast>, <Scenic> un <MTB> var būt
identiski.
Pašlaik izvēlētais maršruts tiek attēlots kartē. Papildus tiek parādīti kāpumi
un nogāzes, attālums un paredzamais brauciena ilgums izvēlētajā maršrutā.
Kad vēlamais maršruts ir izveidots, saglabājiet to, spiežot uz <Save>.
Saglabātie maršruti un vietas pēc saglabāšanas tiek sinhronizēti ar eBike
Connect lietotni.
Papildus maršrutu var plānot kā riņķveida ceļojumu (<Plan as round trip>).
Ja ir pieejams S-Pedelec, tiešsaistes portāls piedāvā tikai tādus posmus, kas
piemēroti šim eBike tipam.
Ja normāls Pedelec un papildus S-Pedelec savienots ar kontu, maršruta
plānošanā var pārslēgties starp abiem eBike tipiem.
Izmantojot Nyon, plānotais maršruts automātiski tiek pārnests uz Nyon,
tiklīdz izveidots savienojums starp lietotni un Nyon.
<Explore>
Izvēlnes punktā <Explore> partneris „Outdooractive” piedāvā maršruta
ieteikumus tuvākajā apkārtnē.
Varat izvēlēties vienu vai vairākus maršrutus, saglabājot tos sadaļā <My
Routes>.
<My Routes>
Šeit var apskatīt un izmainīt visus saglabātos maršrutus.
Maršruts tiek automātiski sinhronizēts, ja bortdators ir savienots ar WLAN
(tikai ar Nyon) vai eBike Connect viedtālruņa lietotni.
<Import GPX track>
GPX dati satur vietu koordinātu (ceļa punktu) virkni, kuru secība apraksta
attiecīgo maršrutu. Šos GPX datus var izmantot navigācijai ar bortdatoru
Kiox un Nyon. GPX datus var veidot un apstrādāt, izmantojot atbilstošas
programmas.
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Izmantojot pogu <Import GPX track>, tiešsaistes portālā varat importēt
GPX datnes, kas nav lielākas par 5 MB. GPX datnes fonā tiek saglabātas,
tiklīdz bortdators caur viedtālruni savienots ar internetu. Nyon savienojumu
var izveidot arī, izmantojot WLAN. Bortdatori paši nevar importēt GPX
datnes, izmantojot USB savienojumu.
GPX datu pielietošanas iespējas maršruta veidošanai ir atkarīgas no OSM
karšu detalizācijas precizitātes pakāpes. Atkarībā no izbraucamu ielu un ceļu
pastāvēšanas ir iespējami tālāk dotie rezultāti.
Izmantojot Kiox:
– Maršruts, kas atbilst GPX datiem, ir pilnībā izmantojams navigācijai.
Navigācija iespējama, tikai norādot atlikušo attālumu. Ja Kiox atrodas
tuvu sākumpunktam, navigāciju var sākt uzreiz. Ja Kiox ir tālāk no
sākumpunkta, vispirms jādodas uz sākumpunktu.
– Maršruts, kas atbilst GPX datiem, nav izmantojams navigācijai.
Maršruts tiek statiskā veidā attēlots uz Kiox, un braucējs var patstāvīgi
pārvietoties pa to. Attālumu nav iespējams parādīt.
– Maršruts, kas atbilst GPX datiem, ir daļēji izmantojams navigācijai.
Izmantojot izmainīto programmatūras versiju, maršruts tiek pārveidots un
saglabāts formā, kas ir pilnā apjomā izmantojama navigācijai. Ja dati tiek
saglabāti sākotnējā versijā, maršruts tiek apstrādāts kā neizmantojams
navigācijai.
Izmantojot Nyon:
– Maršruts, kas atbilst GPX datiem, ir pilnībā izmantojams navigācijai.
Navigācija notiek parastā veidā, tiek doti norādījumi par pagriezieniem un
informācija par atlikušo attālumu, un paredzamo ierašanās laiku mērķa
vietā. Norādījumus par pagriezieniem var izslēgt ar ekrānpogu labajā pusē
augšā. Ja Nyon atrodas tuvu sākumpunktam, navigāciju var sākt tieši. Ja
Nyon ir tālāk no sākumpunkta, vadītājs var ļaut sevi vadīt līdz tam.
– Maršruts, kas atbilst GPX datiem, nav izmantojams navigācijai.
Maršruts tiek statiskā veidā attēlots bortdatora Nyon displejā, un
braucējs var patstāvīgi pārvietoties pa to. Šādā gadījumā netiek izvadīta
navigācijas informācija un netiek veikti laika aprēķini.
– Maršruts, kas atbilst GPX datiem, ir daļēji izmantojams navigācijai.
Izmantojot izmainīto programmatūras versiju, maršruts tiek pārveidots un
saglabāts formā, kas ir pilnā apjomā izmantojama navigācijai. Ja dati tiek
saglabāti sākotnējā versijā, maršruts tiek apstrādāts kā neizmantojams
navigācijai.
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Izvēlnes punkts <Activities>
Šajā pārskatā varat aplūkot kopsavilkumu par visām savām līdzšinējām
aktivitātēm. Izvēlnes punktā <Activities> varat detalizēti apskatīt atsevišķas
aktivitātes.
Pēc sinhrozinācijas braucieni tiek parādīti kartē. Sinhronizācijas statuss tiek
parādīts bortdatorā.
Izvēloties braucienu, papildus posma garumam un braukšanas ilgumam tiek
parādīti arī citi statistikas dati. Nobrauktais maršruts tiek parādīts kartē.
Diagrammā var attēlot vienu vai divus brauciena lielumus.
Lietojot krūšu jostu, tiek parādīta arī sirdsdarbības frekvence.
Tiek parādītas arī nepabeigtās aktivitātes pēc to sinhronizēšanas.
Sadaļā <Options> iespējams eksportēt veikto aktivitāti vai pārveidot
aktivitāti maršrutā.
Savienojot savu kontu ar Facebook, veiktās aktivitātes var kopīgot ar
draugiem Facebook.
Izvēlnes punkts <My eBike>
Sadaļā <My eBike> var pārvaldīt eBike komponentus, kā arī izveidot un
pielāgot individuālo braukšanas režīmu (tikai ar Nyon).
Izvēlnes punkts <Help>
Izvēlnes punkts <Help> palīdz rast atbildes uz biežāk uzdotajiem
jautājumiem (FAQ), sniedz kontaktinformāciju, kā arī informāciju par
sistēmu un licencēm.
Izvēlnes punkts „Profils”
Sadaļā <My profile> varat pielāgot savu profilu:
– Sadaļā <My profile> varat mainīt savu e-pasta adresi un paroli, kā arī
fitnesa datus un savus personīgos datus.
– Šeit varat izvēlēties arī sev pieņemamāko portāla ekrānvirsmas valodu.
– Varat izdzēst savu kontu eBike Connect.
Sadaļā <Privacy settings> varat ietekmēt personas datu vākšanu un
izmantošanu. Pieejamas šādas iespējas:
– <Geolocation data>
Šeit varat atslēgt atrašanās vietu saglabāšanu.
– <Diagnose and use>
Šeit varat kontrolēt savu lietotāja datu izmantošanu.
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– <Delete all your eBike activities>
Šeit varat dzēst visas eBike aktivitātes.
Sadaļā <Connected apps> var savienoties ar Bosch partneru lietotnēm un
sinhronizēt savas aktivitātes ar šīm lietotnēm.
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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.

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.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Piedziņas mezgls, bortdators kopā ar vadības bloku,
akumulators, ātruma devējs, piederumi un iesaiņojuma
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materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.
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.
Vairs nenogādājiet nolietotos elektrovelosipēdus eBike un to sastāvdaļas
pilnvarotā velosipēdu tirdzniecības vietā.
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
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