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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 Pirms uzsākat treniņu programmu, konsultējieties ar ārstu, lai
uzzinātu, kāda slodze varētu būt Jums piemērota. Tas ļaus izvairīties
no iespējamās pārslodzes.

u Izmantojot sirds ritma devēju, parādīto sirdsdarbības frekvenci var
izkropļot iespējamie elektromagnētiskie traucējumi. Parādītā
sirdsdarbības frekvence var kalpot tikai ieskatam. Mēs nevaram
uzņemties atbildību par sekām, kas ir radušās nepareizi parādītas
sirdsdarbības frekvences dēļ.

u Nyon nav medicīniska ierīce. Fitnesa ekrānā parādītās vērtības var
atšķirties no faktiskajām vērtībām.

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 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
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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.

u 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.

Drošības noteikumi saistībā ar navigāciju
u 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.

Par datu drošību
Ja bortdators servisa gadījumā tiek nosūtīts uz Bosch servisa darbnīcu,
vajadzības gadījumā tajā uzkrātie dati var tikt pārsūtīti uz uzņēmumu Bosch.

Bosch eBike Systems 1 270 020 Nlv | (31.08.2020)



Latviešu – 8

Sirsnīgi apsveicam!
Sirsnīgi apsveicam ar elektrovelosipēda eBike bortdatora iegādi.
Bortdators Nyon uzņemsies elektrovelosipēda eBike vadību un uzticami
informēs jūs par visiem svarīgajiem brauciena datiem.
– Elektrovelosipēda eBike bortdators ar atsevišķu vadības moduli
– Elektrovelosipēda eBike vadības, navigācijas, treniņu un interneta

funkcijas
– Var izveidot Bluetooth® savienojumu ar sirds ritma devēja jostu.
– WLAN savienojums ar portālu Bosch eBike Connect

Atjauninājumi
Jūsu bortdatora Nyon funkciju klāstu pastāvīgi papildina. Regulāri
atjauniniet sava viedtālruņa lietotni Bosch eBike Connect.
Papildus šeit aprakstītajām funkcijām jebkurā laikā var veikt izmaiņas kļūmju
novēršanas programmatūrā un paplašināt funkcijas.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts
Pielietojums
Bortdators Nyon (BUI350) ir paredzēts, lai vadītu Bosch elektrovelosipēda
eBike sistēmu un uzrādītu brauciena datus.
Papildus šeit aprakstītajām funkcijām jebkurā laikā var ieviest
programmatūras izmaiņas, lai novērstu kļūdas un mainītu funkcijas.
Vairāk informācijas par to var skatīt tīmekļa vietnē www.Bosch-eBike.com.
Lietotnes un portāla lietošanas pamācība ir pieejama tiešsaistes lietošanas
pamācībā tīmekļa vietnē www.Bosch-eBike.com.
Nyon (BUI350) nav paredzēts, lai veiktu navigāciju bez elektrovelosipēda
(ejot kājām vai braucot automašīnā).
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(10)

(11)
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Attēlotās sastāvdaļas
Visi velosipēda daļu attēli, izņemot piedziņas mezglu, bortdatoru ar vadības
moduli, ātruma devēju un attiecīgos turētājus, ir shematiski un var atšķirties
no Jūsu elektrovelosipēda eBike.

(1) Elektrovelosipēda apgaismojuma taustiņš
(2) USB pieslēgvietas aizsargvāciņš
(3) Bortdatora ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
(4) Bortdatora turētājsA)

(5) Bortdators
(6) Displejs (skārienjutīgs)
(7) Spilgtuma sensors
(8) USB pieslēgvieta
(9) Atbloķēšanas mehānisms

(10) Ritināšanas uz priekšu taustiņš
(11) Atlasīšanas taustiņš
(12) Gaitas atbalsta līmeņa pazemināšanas taustiņš
(13) Vadības moduļa turētājs
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(14) Ritināšanas atpakaļ taustiņš
(15) Gaitas atbalsta līmeņa paaugstināšanas taustiņš
(16) Vadības modulis
(17) Brauciena sākšanas palīdzības / pārvietošanas palīdzības WALK

aktivizēšanas taustiņš
A) Stiprināšanai uz stūres pastāv īpaši, no klienta atkarīgi risinājumi, kas pieļauj

stiprināšanu arī bez stūres skavām.

Tehniskie dati
Bortdators Nyon
Izstrādājuma kods BUI350
Iekšējā atmiņa kopā GB 8
Maks. uzlādes strāva (izeja) USB
pieslēgvietā

mA 1500

Maks. uzlādes spriegums USB pieslēgvietā V 5
USB uzlādes kabelis 1 270 016 360
Darba temperatūra °C –5 … +40
Glabāšanas temperatūra °C +10 … +40
Uzlādes temperatūra °C 0 … +40
Iekšējais litija jonu akumulators V

mAh
3,7

1000
Aizsardzības klase IP x7
Atbalstītie WLAN standarti 802.11b/g/n

(2,4 GHz)
Aptuvenais svars kg 0,2
WLAN
– Frekvence MHz 2400–2480
– Raidīšanas jauda mW < 100
Bluetooth®
– Frekvence MHz 2400–2480
– Raidīšanas jauda mW < 10
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Atbilstības deklarācija
Uzņēmumi Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems ar šo apliecina, ka
Nyon (BUI350) tipa radioierīces atbilst direktīvas 2014/53/ES un
2011/65/ES prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilnu tekstu var skatīt
tīmekļa vietnē https://www.ebike-connect.com/conformity.
Bortdatorā funkcijām Bluetooth®, WLAN un GPS ir atsevišķas iekšējās
antenas ar izejas jaudu. Antenas lietotājam nav pieejamas. Jebkādas
lietotāja veiktas izmaiņas ir šī izstrādājuma obligātās atļaujas pārkāpums.
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Montāža
u Uzstādot stiprinājumu vai strādājot pie tā, deaktivizējiet un izņemiet

bortdatoru. Tādējādi tiks novērsta kļūdaina darbība/kļūdaina lietošana.
u Uzstādot vai demontējot fiksācijas skrūvi, deaktivizējiet un izņemiet

bortdatoru. Tādējādi tiks novērsta kļūdaina darbība/kļūdaina lietošana.
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(18) Bortdatora bloķējošā skrūve
(19) Piedziņas moduļa kontakti
(20) Vadības moduļa kontakti
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Bortdatora ielikšana un izņemšana (skatīt attēlus A–B)
Lai ieliktu bortdatoru (5), vispirms pielieciet tā apakšdaļu pie turētāja (4),
tad spiediet uz priekšu, līdz bortdators fiksējas. Pārliecinieties, ka
bortdators ir fiksējies.
Lai izņemtu bortdatoru (5), nospiediet atbloķēšanas mehānismu (9) un
izņemiet bortdatoru uz augšu.
u Novietojot elektrovelosipēdu stāvvietā, izņemiet no tā bortdatoru.
Atbloķēšanas mehānismu var bloķēt ar skrūvi. Lai to izdarītu, nomontējiet
turētāju (4) no stūres. Ielieciet bortdatoru turētājā. No apakšas ieskrūvējiet
komplektācijā iekļauto bloķējošo skrūvi (18) (vītne M3, garums 5 mm)
paredzētajā turētāja vītnē. Atkārtoti montējiet turētāju uz stūres.
Piezīme. Bloķējošā skrūve nav uzskatāma par aizsardzību pret zagļiem.

Bosch eBike Systems 1 270 020 Nlv | (31.08.2020)



Latviešu – 16

Lietošana
Elektrovelosipēda eBike sistēmas lietošanas uzsākšana
Priekšnoteikumi
Elektrovelosipēda eBike sistēmu var aktivizēt vienīgi tad, ja ir izpildīti tālāk
uzskaitītie nosacījumi:
– Elektrovelosipēdā ir ielikts pietiekami uzlādēts akumulators (skatīt

akumulatora lietošanas pamācību).
– Bortdators ir pareizi ielikts turētājā.
– Bortdatora akumulatoram ir jābūt pietiekami uzlādētam.

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
(3).

– Kad bortdators ir ielikts, nospiediet elektrovelosipēda 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.
Elektrovelosipēda eBike sistēmu var izslēgt tālāk aprakstītajos veidos:
– Nospiediet bortdatora ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (3) un turiet to

nospiestu vismaz 3 sekundes.
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– Izslēdziet elektrovelosipēda akumulatoru ar attiecīgo ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu (velosipēda ražotājs var būt nodrošinājis
konstruktīvu risinājumu, kas neļauj piekļūt akumulatora ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņam; skatīt elektrovelosipēda ražotāja piegādāto
lietošanas pamācību).
Norāde: tad Nyon (BUI350) pārslēdzas gaidstāves režīmā.

– 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.
Tad Nyon (BUI350) pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Gaidstāves režīms
Bortdatoru var pārslēgt gaidstāves režīmā, kas ļauj ātrāk palaist bortdatoru
un sistēmu.
Gaidstāves režīmu var ieslēgt tālāk aprakstītajos veidos.
– Nospiediet bortdatora ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (3) un turiet to

nospiestu vismaz 1 sekundi, bet ne ilgāk kā 3 sekundes.
– Gaidiet 10 min, līdz sistēma izslēdzas.
– Izslēdziet akumulatoru ar akumulatora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Gaidstāves režīms tiek izslēgts, 1 sekundi turot nospiestu bortdatora
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (3).
Ja bortdatora akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 75 %, gaidstāves
režīms tiek pabeigts un bortdators izslēdzas automātiski. Neatkarīgi no
apstākļiem bortdators tiek izslēgts vēlākais pusnaktī (plkst. 0.00).
Ja Nyon (BUI350) nevar ieslēgt vai tas nedarbojas pareizi, turiet nospiestu
(apm. 15 s) ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ar to var novērst kļūdainu
darbību.

Bortdatora elektrobarošana
Ja bortdators ir ievietots turētājā (4), 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 (4), tā elektrobarošana notiek no paša
bortdatora akumulatora. Ja bortdatora akumulators ir izlādējies, uz
bortdatora displeja tiek izvadīts brīdinošs ziņojums.
Indikatora krāsa Skaidrojums
Zaļa Bortdatora akumulatora uzlādes

pakāpe ir augstāka par 30 %.
Oranža Bortdatora akumulatora uzlādes

pakāpe ir 15–30 %.
Sarkana Bortdatora akumulatora uzlādes

pakāpe ir zemāka par 15 %.
Lai uzlādētu bortdatora iekšējo akumulatoru, ievietojiet bortdatoru atpakaļ
turētājā (4). 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 (8). Šim nolūkam atveriet
aizsargvāciņu (2). 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 1500 mA).
Ja bortdatora akumulatoru neuzlādē atkārtoti, datuma un pulksteņa funkcija
darbojas aptuveni 6 mēnešus.
Piezīme. Lai bortdatora akumulatoram nodrošinātu maksimālu kalpošanas
laiku, tas ik pēc trim mēnešiem jāuzlādē vienu stundu ilgi.
Pēc lietošanas USB pieslēgvieta ir rūpīgi jānoslēdz ar aizsargvāciņu (2).
Ar USB interfeisa pieslēgvietu nav iespējams veidot ūdensdrošu
savienojumu. Veicot braucienu lietus laikā, USB interfeisa pieslēgvietai
nedrīkst pievienot ārējo ierīci, bet tai jābūt pilnībā nosegtai ar
aizsargvāciņu (2).
Ārējas ierīces nevar uzlādēt, izmantojot USB pieslēgvietu.

Akumulatora uzlādes pakāpes rādījums
Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes pakāpes rādījumu g (skatīt
„<Ride Screen („Ride“ (važiavimo) ekranas)>“, Lappuse Latviešu – 33)
var nolasīt statusa joslā. Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes
pakāpi uzrāda arī elektrovelosipēda akumulatora gaismas diodes.
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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 (4), tā atmiņā saglabājas pēdējā uzrādītā
akumulatora uzlādes pakāpe.

Bortdatora iedarbināšana
u Pirms pirmās ekspluatācijas sākšanas noņemiet displeja

aizsargplēvi, lai nodrošinātu pilnu bortdatora funkcionalitāti. Ja
aizsargplēve paliek uz displeja, iespējami bortdatora funkcionalitātes/
veiktspējas traucējumi.

u Izmantojot displeja aizsargplēvi, nav iespējams nodrošināt pilnu
bortdatoru funkcionalitāti.

Bortdatoru Nyon piegādā ar daļēji uzlādētu akumulatoru. Pirms bortdatora
Nyon lietošanas pirmo reizi tā akumulators pilnīgi jāuzlādē, izmantojot USB
pieslēgvietu vai arī eBike sistēmu.
Ieslēdzot bortdatoru, jau pēc neilga brīža (aptuveni 4 sekundēm) var sākt
braukt. Pēc tam bortdators fonā ielādē visu operētājsistēmu.
Norāde: ieslēdzot bortdatoru pirmo reizi, vajadzīgs ilgāks laiks, lai tas būtu
gatavs braukšanai.
Ja bortdators ir savienots ar WLAN, lietotājs tiek informēts par pieejamiem
atjauninājumiem. Lejupielādējiet atjauninājumu un instalējiet jaunāko
versiju.
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Lietotāja atpazīšana
Lai varētu izmantot visas bortdatora funkcijas, ir jāreģistrējas tiešsaistē.
Izmantojot lietotāja identifikāciju, var apskatīt arī braukšanas datus, plānot
bezsaistes maršrutus un pārsūtīt šo 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 portālu
Savienojiet bortdatoru ar portālu, izmantojot WLAN savienojumu.
Norāde: bortdators neatbalsta maršrutētāja 12. un 13. kanāla izmantošanu.
Ja jūsu maršrutētāja pastāvīgais iestatījums ir 12. vai 13. kanāls, šie kanāli
nerādās bortdatorā pieejamo tīklu sarakstā. Ja ir vajadzīgs, attiecīgi
pielāgojiet maršrutētāja iestatījumus, lai varētu bortdatoru savienot ar savu
tīklu.
Rīkojieties, kā ir aprakstīts tālāk.
– <Status Screen (Būsenos ekranas)> nospiediet <Login

(Prisijungimas)>.
– Atlasiet <WiFi (Vietinis belaidis tinklas)>.
– Atlasiet tīklu.
– Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, visus datus, ko esat iespējojis savā
portāla profilā, sinhronizē ar bortdatoru.

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 Nyon (BUI350).
Lai lietotnē tiktu parādīta attiecīga norāde, uz bortdatora jānospiež
elektroveloosipēda apgaismojuma taustiņš (1) un jātur nospiests
5 sekundes ilgi.
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Nospiediet taustiņu (1) 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.

Gaitas atbalsta līmeņa iestatīšana
Vadības modulī (16) var iestatīt, cik liels atbalsts ir vajadzīgs no
elektrovelosipēda eBike piedziņas, kad min pedāļus. Gaitas atbalsta līmeni
lietotājs var mainīt jebkurā laikā, arī 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, spiediet vadības moduļa taustiņu +
(15), līdz displejā parādās vēlamais gaitas atbalsta līmenis. Lai pazeminātu,
spiediet taustiņu – (12).
Izvēlētajam gaitas atbalsta līmenim atbilstošā motora jauda tiek parādīta
indikatorā j. Maksimālā motora jauda ir atkarīga no izvēlētā gaitas atbalsta
līmeņa.
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Ja bortdators ir izņemts no turētāja (4), tiek saglabāts pēdējais parādītais
gaitas atbalsta līmenis, bet motora jaudas indikators j, paliek tukšs.

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 (1).
Katru reizi pirms braukšanas pārbaudiet, ka elektrovelosipēda
apgaismojums darbojas pareizi.
Ja apgaismojums ir ieslēgts, displeja statusa joslā deg apgaismojuma
rādījums f.
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Velosipēda apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana neietekmē displeja fona
apgaismojumu.

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 eBike-
Connect 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.

Activity tracking (Aktivitātes atsekošana)
Lai reģistrētu aktivitāti, ir jāreģistrējas vai jāpiesakās eBike Connect portālā
vai lietotnē Bosch eBike Connect.
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.
Pēc sinhronizācijas aktivitāte lietotnē un portālā uzrādās jau brauciena laikā.

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.

ABS – pretiestrēgšanas sistēma (papildaprīkojums)
Ja elektrovelosipēds eBike ir aprīkots ar Bosch eBike sistēmu ABS,
bortdatora displejā iedegas kontrollampiņa, kad sistēmu palaiž vai rodas
kļūda. Kontrollampiņa nodziest, tiklīdz ar elektrovelosipēdu eBike brauc
ātrāk par 6 km/h un sistēma ABS neatpazīst nevienu kļūdu. Ja brauciena
laikā rodas sistēmas ABS kļūda, displejā iedegas kontrollampiņa, kas
brīdina, ka sistēma ABS ir neaktīva. Kad kļūdu apstiprina, uzlādes stāvokļa
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vietā parādās teksts <ABS>. Braucienu var turpināt, un atgādinājums par
neaktīvo sistēmu ABS turpina rādīties.
Vairāk informācijas par sistēmu ABS un tās darbību ir sistēmas ABS
lietošanas pamācībā.

Programmatūras atjauninājumi
Ja Nyon (BUI350) ir savienots, izmantojot WiFi, tas automātiski pārbauda,
vai ir pieejama jaunākā programmatūra. Ja ir pieejams programmatūras
atjauninājums, lietotājam sniedz informatīvu norādi. Lietotājs var arī
<System Settings (Sistemos nustatymai)> manuāli meklēt
atjauninājumus.

Ieteikumi braukšanai ar elektrovelosipēda eBike sistēmu
Saudzīga apiešanās ar elektrovelosipēdu eBike
Ņemiet vērā elektrovelosipēda eBike sastāvdaļu lietošanas un uzglabāšanas
temperatūras vērtības. Sargājiet piedziņas mezglu, bortdatoru un
akumulatoru no ekstremālas temperatūras (piemēram, neturiet šīs
sastāvdaļas stipros saules staros bez ventilācijas). Minētās sastāvdaļas (jo
īpaši akumulators) pie ekstremālām temperatūras vērtībām var tikt bojātas.
Uzturiet bortdatora Nyon displeju tīru. Ja displejs ir netīrs, var tikt nepareizi
atpazīts apgaismojuma spilgtums. Minētā iemesla dēļ, bortdatoram
darbojoties navigācijas režīmā, attēls var tikt nepareizi pielāgots dienas vai
nakts apgaismojuma apstākļiem.
Pēkšņi izmainoties apkārtējā gaisa īpašībām, displejs no iekšpuses var
pārklāties ar ūdens kondensātu. Taču pēc neilga laika notiek temperatūras
izlīdzināšanās, un ūdens kondensāts iztvaiko.

Vadības sistēma Nyon
Vadības sistēmā Nyon ir trīs tālāk uzskaitītās sastāvdaļas:
1. Bortdators Nyon ar vadības moduli
2. Viedtālruņa lietotne Bosch eBike Connect
3. Tiešsaistes portāls www.ebike-connect.com
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Vairumu iestatījumu un funkciju var administrēt vai lietot no visām trim
sistēmas sastāvdaļām. Atsevišķiem iestatījumiem un funkcijām var piekļūt
un tās vadīt tikai no noteiktām sastāvdaļām. Datu sinhronizācija starp
sastāvdaļām notiek automātiski, izmantojot esošos Bluetooth® un interneta
savienojumus. Pārskats par iespējamajām funkcijām ir sniegts sekojošajā
tabulā.
Tiešsaistes portāla funkcijas ③
Viedtālruņa lietotnes funkcijas ②
Bortdatora funkcijas ①

GSM, 

3/4G
www

Pieteikšanās ✔ ✔ ✔
Reģistrācija ✔ ✔
Iestatījumu mainīšana ✔ ✔ ✔
Brauciena datu reģistrēšana ✔
Brauciena datu rādīšana reāllaikā ✔
Brauciena datu sagatavošana/analīze ✔ ✔
Lietotāja definēto rādījumu datu sagatavošana ✔
Pašreizējās atrašanās vietas rādīšana ✔A) ✔A) ✔
Navigācija ✔
Maršruta plānošana ✔ ✔ ✔
Sniedzamības rādīšana 
(aplis ap pašreizējo atrašanās vietu)

✔

Treniņa efekts reāllaikā ✔
Brauciena pārskats ✔ ✔
Papildu funkciju iegāde ✔
A) nepieciešama GPS funkcija
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Papildu funkcijas
Vadības sistēmas Nyon (BUI350) standarta funkcijas var paplašināt,
iegādājoties papildu funkcijas veikalā App Store Apple viedtālruņiem
iPhone vai veikalā Google Play Android ierīcēm.
Papildus bezmaksas lietotnei Bosch eBike Connect par maksu var
iegādāties vairākas papildu funkcijas. Izsmeļošu pieejamo papildu lietotņu
sarakstu var skatīt tiešsaistes lietošanas pamācībā tīmekļa vietnē
www.Bosch-eBike.com.

Lietotāju pārvaldība
Pirmais lietotājs, kas pirmais ir pieteicies bortdatorā, automātiski kļūst par
īpašnieku. Ja tas ir atteicies un piesakās cits lietotājs, šim lietotājam piešķir
viesa lomu.
Lai noteiktu jaunu īpašnieku, ir jāatjauno bortdatora rūpnīcas iestatījumi.
Jaunais īpašnieks ir pirmais lietotājs, kas ir pieteicies pēc atiestatīšanas.

Īpašnieka tiesības
Kad īpašnieks atsakās, viņa darbību dati saglabājas līdz nākamajai
sinhronizācijai.
Norādījums par bloķēšanas funkciju Lock: tikai bortdatora Nyon īpašnieks
var aktivizēt un deaktivizēt bloķēšanas funkciju Lock. Ja bloķēšanas funkcija
Lock ir aktivizēta, viesis var turpināt lietot velosipēdu ar to pašu īpašnieka
bortdatoru Nyon.

Viesa tiesības
Kad bortdatoram Nyon ir noteikts īpašnieks, visi citi lietotāji automātiski
kļūst par viesi.
Kad viesis atsakās, bortdators automātiski dzēš visus darbību datus, kas
nebija sinhronizēti pirms atteikšanās.
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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.
Bortdatoram Nyon ir skārienjutīgs ekrāns. Pavelkot pa labi vai pa kreisi, var
šurpu turpu ritināt atsevišķus ekrānus. Nospiežot uz statusa ekrāna, var
palaist funkcijas vai atvērt apakšizvēlnes.
Bortdatoram Nyon ir standarta ekrāni un iepriekš definēti ekrāni. Lietotājs
var izveidot arī savus ekrānus. Lietotājs var pārvaldīt ekrānu secību un
skaitu. Ekrāniem var izveidot maks. 25 elementus. Ekrānu apraksts šajā
lietošanas pamācībā atbilst pamatkonfigurācijai, ar kādu piegādā
bortdatoru.
Standarta ekrāni ir uzskaitīti tālāk.
– <Status Screen (Būsenos ekranas)>
– <Ride Screen („Ride“ (važiavimo) ekranas)>
– <Trip Data Screen (Važiavimo duomenų ekranas)>
– <Map Screen (Žemėlapio ekranas)>
– <Analysis Screen (Įvertinimo ekranas)>
Iepriekš definētie ekrāni ir uzskaitīti tālāk.
– <Fitness Screen („Fitness“ ekranas)>
– <eMTB Screen (eMTB ekranas)>
– <Basic Screen („Basis“ ekranas)>
Ar taustiņiem < (14) un > (10) var atvērt dažādus ekrānus ar brauciena
datiem; šiem ekrāniem var piekļūt arī brauciena laikā. Turklāt brauciena laikā
abas rokas var turēt uz stūres.
Ar taustiņiem + (15) un – (12) var paaugstināt vai pazemināt gaitas atbalsta
līmeni.
<Settings (Nustatymai)>, kuriem var piekļūt <Status Screen (Būsenos
ekranas)>, brauciena laikā nevar pielāgot.
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<Status Screen (Būsenos ekranas)>

s1
s2
s3

s4

s12

s11
s10

s9
s8

s6
s5

s7

s1 Poga <Settings (Nustatymai)>
s2 Datums
s3 <Design (Spalvų schema)>

Šeit var pārslēgties no gaišā fona uz tumšo fonu.
s4 Poga <Brightness (Skaistis)>

Šeit var mainīt spilgtuma pakāpi: 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |
 automātiski.

s5 Viedtālruņa akumulatora uzlāde
s6 <Information (Informacija)>

Šeit parādās pēdējie notikumi (piemēram, kartes lejupielāde).
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s7 Pēdējās sinhronizācijas laiks
s8 Sinhronizācijas poga
s9 Poga <Screens (Ekranai)>

Ar šo pogu var pielāgot ekrānu secību un saturu.
s10 Poga <Bluetooth>

Ja nospiež: aktivizēšana/deaktivizēšana.
Ja tur nospiestu: ātrā piekļuve Bluetooth® izvēlnei

s11 Poga <WiFi (Vietinis belaidis tinklas)>
Ja nospiež: aktivizēšana/deaktivizēšana.
Ja tur nospiestu: ātrā piekļuve WiFi izvēlnei

s12 <Login (Prisijungimas)>
Šeit lietotājs var pieteikties ar savu identifikatoru.

<Settings (Nustatymai)>
Iestatījumu izvēlnei var piekļūt no statusa ekrāna. Brauciena laikā nevar
piekļūt <Settings (Nustatymai)> un pielāgot iestatījumus.
Spiediet ekrānpogu <Settings (Nustatymai)> un atlasiet vēlamo
iestatījumu / atveriet vēlamo apakšizvēlni. Ja galvenē nospiež uz atgriešanās
bultiņas, atveras iepriekšējā izvēlne. Kad nospiež simbolu x (galvenē labajā
pusē), iestatījumu izvēlne aizveras.
Pirmajā iestatījumu līmenī ir tālāk uzskaitītās sadaļas.
– <Map Settings (Žemėlapio nustatymas)>

Sadaļā <Map Settings (Žemėlapio nustatymas)> var atlasīt kartes
attēlojumu (2D/3D), pārbaudīt lejupielādētās kartes un karšu
atjauninājumus un lejupielādēt ieteiktās kartes.

– <My eBike (Mano „eBike“)> – elektrovelosipēda eBike iestatījumi:
skaitītājus, piemēram, dienā nobrauktos kilometrus un vidējās vērtības,
var automātiski vai manuāli atiestatīt uz 0, kā arī var atiestatīt
sniedzamību. Ražotāja iepriekš iestatīto riteņa apkārtmēra vērtību var
mainīt par  ±5 %. Ja elektrovelosipēds eBike ir aprīkots ar funkciju eShift,
šeit var arī konfigurēt sistēmu eShift. Elektrovelosipēda ražotājs var
noteikt servisa termiņu, balstoties uz nobraukumu un/vai laika posmu.
Elektrovelosipēda eBike sastāvdaļu lapā ir norādīts attiecīgās sastāvdaļas
sērijas numurs, mehāniskās daļas versija, programmatūras versija un citi
būtiskie sastāvdaļas dati.
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– <Screen Management (Ekrano valdymas)>
Šajā izvēlnes vienumā ekrāna un elementu saturu var pielāgot
personīgajām vajadzībām.

– <Connections (Ryšiai)>
Šeit var iestatīt Bluetooth® un WLAN savienojumus. Lai varētu izmantot
sirds ritma rādījumu, standarta ekrānam ir jāpievieno vai nu <Fitness
Screen („Fitness“ ekranas)> no iepriekš definētajiem ekrāniem, vai arī
sirds ritma elements. Kad savienojums ir izveidots, sirds simbols
elementā kļūst zils. 
Ieteicamās sirds ritma mērīšanas ierīces ir uzskaitītas tālāk.
◦ Polar H7
◦ Polar H10 Heart Rate Sensor
◦ Runtastic Heart Rate Combo Monitor
◦ Wahoo TICKR Heart Rate Monitor
◦ BerryKing Heartbeat krūšu josta
◦ BerryKing Sportbeat rokas josta 

Var būt saderīga ar citām ierīcēm.
– <My Profile (Mano profilis)>

Šeit var skatīt aktīvā lietotāja datus.
– <System Settings (Sistemos nustatymai)>

Var atlasīt ātruma un attāluma rādījumu kilometros vai jūdzēs, pulksteņa
laika rādījumu 12 stundu vai 24 stundu formātā, atlasīt pulksteņa laiku,
datumu un laika joslu un iestatīt vēlamo valodu. Var atjaunot bortdatora
Nyon rūpnīcas iestatījumus, palaist programmatūras atjaunināšanu (ja ir
pieejami atjauninājumi) un atlasīt melnu vai baltu motīvu.

– <Information (Informacija)>
Norādījumi par bieži uzdotajiem jautājumiem, sertifikātu dati,
kontaktinformācija un informācija par licencēm. Atsevišķu parametru
plašāks apraksts ir tiešsaistes lietošanas pamācībā tīmekļa vietnē
www.Bosch-eBike.com.
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<Ride Screen („Ride“ (važiavimo) ekranas)>

a b c d e f g

b

hi

j

k

a

a Ātrums
b Ātruma vienība
c Pulksteņa laiksA) 

Aktuālais pulksteņa laiks parādās atbilstīgi atlasītajai laika joslai.
Iestatīšana notiek automātiski, izmantojot GPS.

d Gaitas atbalsta līmenis
Atbilstīgi gaitas atbalsta līmenim pielāgojas ekrāna krāsa.

e Savienojums ar sirdsdarbības sensoru
Ir arī vietturis citiem notikumiem. Rādījums ir redzams, ja ir kāds
notikums (piemēram, savienojums ar viedtālruni).
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f Apgaismojums
Simbols parādās, ja apgaismojums ir ieslēgts.

g Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlāde
h Sniedzamības informācijaB)C)

i Nobrauktā distance
j Motora jauda
k Braucēja jauda
A) Ja elektrovelosipēds eBike ir aprīkots ar ABS un palaiž sistēmu vai ir radusies ABS

kļūda, pulksteņa laiku aizstāj logotips ((ABS)).
B) Ja navigācija ir aktīva, skalas beigās uzrādās mērķa karodziņš un atlikušais

attālums no galamērķa. Ja elektrovelosipēda eBike akumulatora kapacitāte ir
pietiekama, skalas labā daļa ir zaļā krāsā. Ja skalas labā daļa ir oranžā vai sarkanā
krāsā, ar pašreiz iestatīto gaitas atbalsta līmeni nav garantēts, ka var sasniegt
galamērķi ar motora atbalstu, vai to nevar vispār. Ja atlasa zemāku gaitas atbalsta
līmeni, ar atlikušo akumulatora kapacitāti var iespējami sasniegt vēlamo
galamērķi.

C) Ja navigācija nav aktīva, kreisajā pusē parādās nobrauktie kilometri un labajā
pusē – sniedzamība.

Rādījumi a … g veido statusa joslu un rādās katrā ekrānā.
Ja bortdatoru izņem no turētāja, statusa josla mainās:

l g

l Bortdatora akumulatora uzlāde
Ja ir Bluetooth® un/vai WiFi savienojums, vidū parādās attiecīgās
ikonas.

g Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlāde
Elektrovelosipēda eBike akumulatora pēdējais uzlādes līmenis
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<Trip Data Screen (Važiavimo duomenų ekranas)>

i

m

n o

i <Trip Distance (Nuvažiuotas atstumas)>
Nobrauktā posma rādījums

m <Trip Time (Važiavimo laikas)>
Brauciena ilguma rādījums

n <Avg. Speed (Vid. greitis)>
Vidējā ātruma rādījums

o <Altitude (Aukštis)>
Augstuma virs jūras līmeņa rādījums
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<Map Screen (Žemėlapio ekranas)>
Navigācija notiek, izmantojot kartes materiālu, kas balstās uz Open Street
Map (OSM).
Kad ieslēdz bortdatoru Nyon, tas sāk meklēt satelītus, no kuriem uztver GPS
signālus. Tiklīdz ir atrasti satelīti, atrašanās vietas punkta krāsa mainās no
pelēkas uz zilu. Nelabvēlīgos laika apstākļos vai neizdevīgā atrašanās vietā
satelītu meklēšana var ieilgt. Ja ilgāku laiku nav atrasts neviens satelīts,
pārstartējiet bortdatoru Nyon.
Kad pirmo reizi meklē satelītus, var paiet dažas minūtes.
Lai panāktu visprecīzāko pozīciju, pirmo reizi satelīti ir jāmeklē ārpus
telpām. Vislabāk stāvot nogaidiet dažas minūtes, pat ja pozīcija jau ir atrasta.
Tiklīdz Nyon ir noteicis atrašanās vietu, tā parādās kartē. Lai palielinātu
kartes fragmentu, pieskarieties pie skārienekrāna ar diviem pirkstiem un
attāliniet tos vienu no otra. Lai samazinātu kartes fragmentu, tuviniet abus
pirkstus vienu otram. Lai karti pārvietotu, pārbīdiet karti ar diviem
pirkstiem uz ekrāna. Lai atlasītu galamērķi, turiet pirkstu uz kartes ilgāk.
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n1

n2

n1 Navigācijas meklēšana
n2 Navigācijas funkcijas

Navigācijas funkcijās n2 var atlasīt galamērķus, ko var sasniegt ar
pašreizējo uzlādes līmeni.

Kad navigācija ir aktīva, lietotājs saņem informāciju, vai aktuālajā
gaitas atbalsta režīmā un ar aktuālo elektrovelosipēda eBike
akumulatora uzlādes līmeni var sasniegt savu galamērķi.

Aplis ap atrašanās vietu parāda, cik tālu var aizbraukt ar aktuālo
akumulatora uzlādes līmeni un ar iestatīto gaitas atbalsta līmeni
attiecīgajos apvidus apstākļos. Kad gaitas atbalsta līmenis ir
mainīts, aplis attiecīgi pielāgojas.

Kad atlasa navigācijas meklēšanu n1, atveras tālāk norādītā izvēlne:
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n3

n4
n5

n6

n7
n8

n9

n10

n3 Ievades lauks <Destination (Tikslas)>
Šeit ievada galamērķa adresi vai speciālo galamērķi (piemēram,
restorānu). Atbilstīgi ievadītajiem datiem parādās visas iespējamās
adreses 100 km rādiusā.

n4 Poga <Home (Namai)>
Kad nospiež šo pogu, notiek navigācija uz mājas adresi.A)

n5 Poga <Work (Darbas)>
Kad nospiež šo pogu, notiek navigācija uz darba vietas adresi.A)

n6 Poga <Locations (Vietovės)>
Ar šo pogu var skatīt saglabātās vietas, kas ir sinhronizētas lietotnē
vai portālā.
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n7 Poga <Routes (Maršrutai)>
Ar to var skatīt portālā saglabātos un pēc tam sinhronizētos
maršrutus.

n8 Poga <POI (Objektas)>
Ar šo pogu var skatīt vispārīgus mērķus, piemēram, restorānus vai
iepirkšanās vietas.

n9 Poga <Map Settings (Žemėlapio nustatymas)>
Ar šo pogu var pielāgot kartes attēlojumu vai pārvaldīt savas kartes.

n10 <Recent Destinations (Paskutiniai tikslai)>
Šeit parādās pēdējie maršruti un vietas.

A) Lieto un parāda lietotnes un portāla datus.
Kad ir ievadīts galamērķis, vispirms parādās visātrākais maršruts (<Fast
(Greitas)>). Papildus var atlasīt arī visskaistāko (<Scenic (Gražus)>) vai
MTB maršrutu (<MTB („MTB“ kalnų dviračio)>). Var arī veikt navigāciju uz
mājām (ja portālā ir saglabāta mājas adrese), atlasīt kādu no pēdējiem
galamērķiem vai piekļūt saglabātajām vietām vai maršrutiem.
Akumulatora atlikušās kapacitātes nodrošināto sniedzamību aprēķina un
parāda atbilstīgi topogrāfijai. Topogrāfiskās sniedzamības aprēķinā attālums
nepārsniedz 100 km.
Ja tiešsaistes portālā esat importējis vai plānojis GPX maršrutus, tos uz Nyon
pārsūta, izmantojot Bluetooth® vai WLAN savienojumu. Ja ir vajadzīgs, šos
maršrutus var palaist. Ja atrodaties maršruta tuvumā, varat ļaut, ka notiek
navigācija uz maršruta sākuma punktu, vai uzreiz palaist maršruta navigāciju.
Veicot augstuma mērīšanu pie temperatūras, kas zemāka par 0 °C, jārēķinās
ar lielām rezultātu novirzēm.

Aktīva navigācija
Tālāk nodrošinātajā attēlā ir parādīts aktīvas navigācijas piemērs ar attēloto
simbolu skaidrojumiem.
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n12
n11

n13

n14
n15
n16

n19
n18
n17

n11 Attālums no galamērķa
n12 Ierašanās laiks
n13 Galamērķis
n14 Pašreizējā atrašanās vieta
n15 Akumulatora kapacitātes nodrošinātās sniedzamības rādījums
n16 Aktīvās navigācijas pabeigšana
n17 Paneļa atvēršana un aizvēršana (atpakaļ uz meklēšanu)
n18 Pārslēgšanās starp 2D un 3D skatu
n19 Skata centrēšana (Ir redzams tikai tad, ja karte ir pārbīdīta.)

Sniedzamības rādījums
Ja ir palaista navigācija, rādās, vai pašreizējais akumulatora uzlādes
stāvoklis ir pietiekams, lai sasniegtu galamērķi. Sniedzamības
indikators n15 maina krāsu un izskatu atbilstīgi aprēķinam, kāds būs
elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes stāvoklis galamērķī. Tālāk
nodrošinātajā tabulā ir iespējamo elektrovelosipēda eBike akumulatora
uzlādes stāvokļa rādījumu pārskats.
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Izskats Krāsa Elektrovelosipēda eBike akumulatora uzlādes
stāvoklis galamērķī

Zaļa > 30 %
Oranža 15–30 %
Sarkana 7–15 %

! Sarkana < 7 %
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<Analysis Screen (Įvertinimo ekranas)>

p

q

s

r

p <Riding Mode Usage (Važiavimo režimo naudojimas)>
Dažādu braukšanas režīmu lietošanas rādījums

q <Max. Speed (Maks. greitis)>
Maksimālā ātruma rādījums

r <Ascent (Įkalnė)>
Kāpuma rādījums

s <Avg. Power (Vid. galia)>
Braucēja jaudas un motora jaudas salīdzinājuma rādījums
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Personīgā ekrāna izveidošana
Lai pievienotu iepriekš definētus ekrānus vai izveidotu jaunus ekrānus,
atveriet statusa ekrānu un nospiediet pielāgošanas pogu s9. Kājenē parādās
4 ikonas, ar kurām var pielāgot.
Funkciju var arī palaist <Settings (Nustatymai)> → <Screens (Ekranai)>.
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās opcijas:
– Ekrānu pārbīdīšana
– Jaunu ekrānu izveidošana
– Ekrānu dzēšana
– Iepriekš definētu ekrānu pievienošana
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<Fitness Screen („Fitness“ ekranas)> (iepriekš definēts
ekrāns)

u

t

r v

t <My Power (Mano galia)>
Braucēja jaudas rādījums

u <Cadence (Mynimo dažnis)>
Pedāļu mīšanas biežuma rādījums

r <Heart Rate (Širdies dažnis)>
Sirdsdarbības rādījums

v <Calories (Kalorijos)>
Patērēto kilokaloriju rādījums
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<eMTB Screen (eMTB ekranas)> (iepriekš definēts ekrāns)

r

o

w

x

y

r <Slope (Nuokalnė)>
Kāpuma rādījums

o <Altitude (Aukštis)>
Augstuma virs jūras līmeņa rādījums

w <Altitude Graph (Aukščio profilis)>
Augstuma profila rādījums

x <Max. Slope (Maks. nuokalnė)>
Maksimālā kāpuma rādījums

y <Ascent (Įkalnė)>
Kāpuma rādījums
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<Basic Screen („Basis“ ekranas)> (iepriekš definēts ekrāns)

i

m

a

i <Trip Distance (Nuvažiuotas atstumas)>
Nobrauktā posma rādījums

m <Trip Time (Važiavimo laikas)>
Brauciena ilguma rādījums

a <Avg. Speed (Vid. greitis)>
Vidējā ātruma rādījums

<Quick Menu (Greitasis meniu)>
Ātrajā izvēlnē parādās atlasīti iestatījumi, kuriem var piekļūt un kurus var
pielāgot arī brauciena laikā.
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Ātrajai izvēlnei var piekļūt, nospiežot atlasīšanas taustiņu (11). Ar
taustiņiem < (14) un > (10) var pārslēgties starp apakšizvēlnēm.
Apakšizvēlnes vienumus var atlasīt ar taustiņiem + (15) un – (12).
No <Status Screen (Būsenos ekranas)> nevar piekļūt <Quick Menu
(Greitasis meniu)>.
No <Quick Menu (Greitasis meniu)> var piekļūt tālāk uzskaitītajām
apakšizvēlnēm.
– <Trip Data (Važiavimo duomenys)>

Šajā apakšizvēlnē visu līdz šim nobraukto posmu datus var atiestatīt uz
nulli.

– <Select Destination (Tikslo parinkimas)>
Šajā apakšizvēlnē var saglabāt pašreizējo atrašanās vietu, atgriezties
saglabātajā atrašanās vietā vai veikt navigāciju uz mājām.

– <Map Zoom (Žemėlapio mastelio keitimas)>
Šajā apakšizvēlnē var palielināt vai samazināt kartes fragmentu.

– <Brightness (Skaistis)>
Šajā apakšizvēlnē var atlasīt dažādas spilgtuma pakāpes: 25 % | 50 % |
 75 % | 100 % | Automātiski.

– <Design (Spalvų schema)>
Šajā izvēlnē var atlasīt gaišu vai tumšu fonu.

– <eShift> (pēc izvēles)
Šajā apakšizvēlnē var iestatīt pedāļu mīšanas biežumu.

– <Custom Riding Modes (Individualus važiavimo režimas)> (papildu
funkcija, ko var iegādāties App Store vai Google Play Store)
Šajā apakšizvēlnē var atlasīt individuālus braukšanas režīmus.

– <Quick Menu (Greitasis meniu)>
Šajā apakšizvēlnē var iziet no <Quick Menu (Greitasis meniu)>.
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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
iekšējais akumulators (ne
BUI350)

Uzlādējiet bortdatora akumulatoru
(turētājā vai caur USB pieslēgvietu)

431 Nepareiza vai novecojusi
programmatūras versija

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

440 Piedziņas moduļa iekšējā
kļūme

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

450 Programmatūras iekšējā
kļūme

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

460 USB interfeisa
pieslēgvietas kļūme

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

490 Bortdatora iekšējā kļūme Nodrošiniet, lai tiktu pārbaudīts
bortdators

500 Piedziņas moduļa iekšējā
kļūme

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

502 Velosipēda
apgaismojuma kļūme

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
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
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
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Kods Cēlonis Novēršana
Bosch elektrovelosipēdu tirdzniecības
vietu.

550 Ir konstatēts
nepieļaujami jaudīgs
ārējais elektroenerģijas
patērētājs.

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

580 Nepareiza vai novecojusi
programmatūras versija

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
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.
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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
kļūme

Pārstartējiet sistēmu. Ja problēma
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
programmatūras versija

Sazinieties ar tuvāko Bosch
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
ātruma devēja vadā

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.

821 ...
826

Neiespējams signāls no
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

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.

830 Bojājums aizmugurējā
riteņa ātruma devēja
vadā

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.
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Kods Cēlonis Novēršana
831
833 ...
835

Neiespējams signāls no
aizmugurējā 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

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,
871 
880 
883 ...
885

Sakaru kļūme 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
sistēmas ABS
kontrollampa ir bojāta vai
arī tās trūkst, iespējams,

Sazinieties ar tuvāko Bosch
elektrovelosipēdu tirdzniecības vietu.
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Kods Cēlonis Novēršana
ka ABS sistēma
nefunkcionē.

nav 
rādīju-
ma

Bortdatora iekšējā kļūme Pārstartējiet elektrovelosipēda eBike
sistēmu, to izslēdzot un no jauna
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.

Bosch eBike Systems 1 270 020 Nlv | (31.08.2020)



Latviešu – 57

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
eBike)>

Šajā izvēlnes punktā var izvēlēties
bortdatoru un pielāgot elektrovelosipēda
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.

<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.

i
<About (Par)> Šajā izvēlnes punktā atrodama lietotnes

versija, lietošanas nosacījumi, servisa
apraksts un datu aizsardzības norādījumi.

Bosch eBike Systems 1 270 020 Nlv | (31.08.2020)



Latviešu – 59

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
u Deaktivizējiet bortdatoru, kad veicat stiprinājuma vai bortdatora

tīrīšanu, apkopi vai servisa darbus. Tikai tā var novērst kļūdainu
darbību/lietošanu.

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.
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Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Piedziņas mezgls, bortdators kopā ar vadības bloku,
akumulators, ātruma devējs, piederumi un iesaiņojuma
materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.

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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