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8 | Polski

Komputer HMI
8ZDJLGRW\F]ĉFHEH]SLHF]HĽVWZD
4r^ec^ytaj [s^ystkie u[aKi dotyc^àce Fe^piec^eýst[a i [s^ystkie
instrukcje. 1LHSU]HVWU]HJDQLH]DOHFHü
L LQVWUXNFML PRäH VNXWNRZD÷ SRUDäHQLHPSUßGHPSRäDUHPOXESRZDäQ\P
XV]NRG]HQLHPFLDÞD
>acLo[aj [s^ystkie u[aKi dotyc^àce Fe^piec^eýst[a i instrukcje aFy mÈc ^ nicL kor^ystaø [
pr^ys^ßo×ci.
2NUHÖOHQLH cEDWHULDo Xä\ZDQH Z SRQLäV]HM LQVWUXNFML
G]LDÞDQLDRGQRVLVLù]DUÇZQRGRVWDQGDUGRZHMEDWHULL
EDWHULL PRFRZDQHM QD UDPLH URZHUX  MDN  L W\OQHM
EDWHULL EDWHULLPRFRZDQHMQDEDJDäQLNX 
2ie ot[ieraj samod^iePnie jednostki napúdo[ej. .ednostka napúdo[a jest Fe^oFsßuKo[a
i moåe Fyø napra[iana jedynie pr^e^ [yk[aPifiko[ane osoFy i pr^y uåyciu oryKinaPnycL
c^ú×ci ^amiennycL.=DSHZQLWREH]SLHF]HüVWZR
SRGF]DV MD]G\ 1LHDXWRU\]RZDQH RWZDUFLH
MHGQRVWNL QDSùGRZHM VNXWNRZD÷ EùG]LH XWUDWß
JZDUDQFMLILUP\%RVFK

4rzeczytaj uwaånie i stosuj siú do uwag dotyczàcycL bezpieczeýstwa oraz wskazÈwek zawartycL
w niniejszej instrukcji obsßugi twojego )-&ike.

Opis produktu i specyfikacja
Zastosowanie
-HGQRVWND QDSùGRZD SU]H]QDF]RQD MHVW Z\ÞßF]QLH
GRWZRMHJRURZHUX(-%LNHLQLHPRäH]RVWD÷Xä\WDGR
LQQ\FK FHOÇZ 5RZHU (-%LNH SU]H]QDF]RQ\ MHVW GR
Xä\WNX QD XWZDUG]RQ\FK QDZLHU]FKQLDFK 1LH MHVW
GR]ZRORQHXä\ZDQLHWHJRW\SXURZHUXGRZ\ÖFLJÇZ
'^ú×ci produktu patr^ strona 
1XPHUDFMDF]ùÖFLSURGXNWXRGQRVLVLùGRLOXVWUDFMLQD
VWURQDFK]JUDILNß
:V]\VWNLHSUH]HQWRZDQHF]ùÖFLURZHUX]Z\MßWNLHP
MHGQRVWNL QDSùGRZHM NRPSXWHUD +0, F]XMQLNÇZ
UXFKXLRGSRZLHGQLPLXFKZ\WDPLVßVFKHPDW\F]QHL
PRJß RGELHJD÷ RG W\FK ]DVWRVRZDQ\FK Z 7ZRLP
URZHU]H
 .RPSXWHU +0,
 8FKZ\W GOD NRPSXWHUD +0,

Wszelkie elementy montowane do jednostki
napúdowej i caßy pozostaßy osprzút napúdowy
jak koßa ßaýcucLowe tryFy pedaßy moKà
zostaø wymienione tylko na identyczne
elementy lub elementy
przewidziane do
twojego roweru przez producenta. 7R
]DEH]SLHF]D MHGQRVWNù QDSùGRZß SU]HG
XV]NRG]HQLHP
Wymontuj kaådorazowo bateriú z roweru
przed czynno×ciami takimi jak naprawy
przeglàdy przewÈz w samocLodzie czy w
samolocie albo przecLowywanie. ,VWQLHMH
QLHEH]SLHF]HüVWZR XV]NRG]HQLD FLDÞD SU]\
SU]\SDGNRZ\P QDFLÖQLùFLX SU]\FLVNX 2Q2II
9åywaj tylko oryginalnycL baterii firmy &oscL
dedykowanycL do twojego )-&ike przez
producenta. 8ä\ZDQLH LQQ\FK EDWHULL PRäH
VSRZRGRZD÷ REUDäHQLD FLDÞD OXE U\]\NR SRäDUX
%RVFK QLH SRQRVL äDGQHM RGSRZLHG]LDOQRÖFL DQL
QLH XG]LHOD JZDUDQFML NLHG\ Xä\WD ]RVWDQLH LQQD
EDWHULD
Bosch ebike Systems

 3U]\FLVN cLQIRUHVHWo QD ZLHORIXQNF\MQ\P
ZVND×QLNX
 cPRGHo SU]\FLVN Z\ERUX WU\EX ZVSRPDJDQLD
 3U]\FLVN cOLJKWo ÖZLDWÞR
 3U]\FLVN ]ZLùNV]DQLD SR]LRPX ZVSRPDJDQLD
 3U]\FLVN ]PQLHMV]HQLD SR]LRPX ZVSRPDJDQLD
 -HGQRVWND QDSùGRZD
 &]XMQLN SUùGNRÖFL
 0DJQHV QD V]SU\FKù F]XMQLND UXFKX
)Pementy wskaØnika komputer HMI
D

:VND×QLN SUùGNRÖFL

E

:VND×QLN RÖZLHWOHQLD

F

:VND×QLN SR]LRPX ZVSRPDJDQLD

G

:VND×QLN ZLHORIXQNF\MQ\

H

:VND×QLN SR]LRPX ZVSRPDJDQLD L NRGX EÞùGX

I

:VND×QLN SR]LRPX QDÞDGRZDQLD EDWHULL
0 276 001 XXX | (17.1.11)
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Montaå

Dane techniczne
-HGQRVWNDQDSĘGRZD

:DUWRŒüGDQH

1XPHUDUW\NXáX
0 275 007 000/
0 275 007 001
W

250

Nm

50

1DSLĘFLHZ\MŒFLRZH

V=

36

Temperatura
pracy

°C

–5...+40

7HPSSU]HFKRZ\ZDQLD

°C

–10...+50

Moc
Moment

IP 5K4K

6WRSLHĽ
zabezpieczenia

:DJDZSU]\E

(zabezpieczenie
przed kurzem
i zachlapaniem
ZRGĉ

kg

Komputer HMI

4
HMI

1XPHUDUW\NXáX

1 270 020 900

Temperatura
pracy

°C

–5...+40

7HPSSU]HFKRZ\ZDQLD

°C

–10...+50
IP 5K4K

6WRSLHĽ
zabezpieczenia

:DJDZSU]\E

(zabezpieczenie
przed kurzem
i zachlapaniem
ZRGĉ

kg

0.15

1DSLĘFLHZ\MŒFLRZH

V=

6

0RFZ\MŒFLRZD
– Lampa przednia
– Lampa tylnia

W
W

2ŒZLHWOHQLH

* QLHGRVWĘSQHGODRŒZLHWOHQLH(%LNH]DVLODQHJR
 ]EDWHULL ]DOHŮ\RGNUDMX 

0 276 001 XXX | (17.1.11)

2.4
0.6

Montowanie i demontowanie baterii
$E\ RGSRZLHGQLR ]DPRQWRZD÷ L ]GHPRQWRZD÷
EDWHULù Z URZHU]H (-%LNH SURVLP\ XZDäQLH SU]HF]\WD÷ LQVWUXNFMù REVÞXJL EDWHULL
Montaå i demontaå komputera HMI
patrz rysunek %
Aby zamontowaø NRPSXWHU +0, SURV]ù XVWDZL÷ °
XU]ßG]HQLH Z SRÞRäHQLX RN ° : VWRVXQNX GR
XFKZyWX 2 D QDVWùSQLH SU]HNUùFL÷ GR ZyUD×QHJR
NOLNQLùFLD Z NLHUXQNX ]JRGQyP ] UXFKHP ZVND]ÇZHN
]HJDUD
Aby wymontowaø NRPSXWHU +0, QDOHäy SU]HNUùFL÷
XU]ßG]HQLH R RN ° GR ZyUD×QHJR NOLNQLùFLD D
QDVWùSQLH RGÞßF]y÷ JR RG XFKZyWX 
Wymontuj komputer HMI kiedy zaparkujesz
rower )-bike tak aby niepowoßane osoby nie
mogßy go uåyø. %e] NRPSXWeUa +0, nie PRäna
ZÞßF]y÷ naSùGX eOeNWUyF]neJR

7prawdzenie sensora prúdko×ci
patrz rysunek &
&]XMQLN SUùGNRÖFL 9 L PDJQHV QD V]SUyFKù 10 PXV]ß
by÷ ]DPRQWRZDQH Z WDNL VSRVÇb Dby PDJQHV SR
RbURFLH NRÞD VZRbRGQLH SU]HPLHV]F]DÞ VLù RbRN
F]XMQLND SUùGNRÖFL D RGOHJÞRÖ÷ QLH byÞD ZLùNV]D QLä
PP
Uwaga: MHÖOL RGOHJÞRÖ÷ PLùG]y F]XMQLNLHP 9 a
PaJQHVHP 10 bùG]LH ]byW GXäa OXb JGy F]XMQLN 9 nie
MeVW ZÞaÖFiZie SRGÞßF]Rny ZVNa×niN SUùGNRÖFi a
bùG]ie G]iaÞa÷ bÞùGnie a naSùG bùG]ie SUaFRZaÞ Z
WUybie aZaUyMnyP
: WaNiP SU]ySaGNX naOeäy SROX]RZa÷ ÖUXbù PRFXMßFß PaJneV na V]SUyV]e 10 i XVWaZi÷ PaJneV Z WaNi
VSRVÇb aby PiaÞ PRäOiZie naMPnieMV]ß RGOeJÞRÖ÷ RG
VenVRUa 9 .ieGy SUùGNRÖ÷ naGaO nie MeVW ZyÖZieWOana VNRnWaNWXM Viù ] aXWRUy]RZanyP GeaOeUeP
(-%iNe

Bosch ebike Systems
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Dane techniczne
Uruchomienie
Wymagania
-a]Ga URZeUeP (-%iNe MeVW PRäOiZa MeGynie MeÖOi
]RVWanß ZyNRnane naVWùSXMßFe F]ynnRÖFi
- %aWeUia naÞaGRZana Z ZyVWaUF]aMßFyP VWRSniX
]RVWanie XPieV]F]Rna Z URZeU]e VSUaZG×
inVWUXNFMù baWeUii 
- .RPSXWeU +0, ]RVWanie ZÞaÖFiZie ]aPRnWRZany
Z SRGVWaZie VSUaZG× c0RnWRZanie i XVXZanie
NRPSXWeUa +0,o na VWURnie  
- .RPSXWeU +0, ]RVWanie ZÞaÖFiZie SRGÞßF]Rny
VSUaZG× c6SUaZG]anie F]XMniNa SUùGNRÖFio
na VWURnie  

WskaØniki i ustawienia komputera HMI
8ZaJa 3RnieZaä NRPSXWeU +0, nie SRViaGa
ZÞaVneJR ]aViOania RGF]yWanie ZVNa×niNÇZ i ]Piana
XVWaZieü MeVW PRäOiZa ZyÞßF]nie SU]y ZÞßF]RneM
baWeUii (-%iNe
=aVaGy ÞaGRZania baWeUii
3R]iRP naÞaGRZania baWeUii PRäe by÷ RGF]yWany
]aUÇZnR ] ZVNa×niNa naÞaGRZania XPieV]F]RneJR
na baWeUii RUa] ] ZVNa×niNa I na NRPSXWeU]e +0,
1a ZVNa×niNX I NaäGy SaVeN na VyPbROX baWeUii
RGSRZiaGa RNRÞR  naÞaGRZania
%aWeUia MeVW naÞaGRZana Z  GR 

Wßàczanie i wyßàczanie komputera
=aPRnWXM baWeUie Z XFKZyFie i ZÞßF] Mß SU]e]
naFiÖniùFie SU]yFiVNX 2n2II VSUaZG× inVWUXNFMù
baWeUii 
Uwaga: SU]y ZÞßF]aniX baWeUii nie naOeäy naFiVNa÷ na
SeGaÞy -eÖOi WR ]URbiÞeÖ naOeäy baWeUiù ZyÞßF]y÷ i
ZÞßF]y÷ SRnRZnie be] naFiVNania SeGaÞÇZ
1aSùG ]RVWanie ZÞßF]Rny MaN WyONR naFiÖnieV] na
SeGaÞy 3R]iRP ZVSRPaJania ]aOeäy RG XVWaZieü
NRPSXWeUa +0,
-aN WyONR SU]eVWanieV] SeGaÞRZa÷ OXb RVißJnieV]
SUùGNRÖ÷  NPK ZVSRPaJanie naSùGX (-%iNe
]RVWanie ZyÞßF]Rne 1aSùG ]RVWanie aXWRPaWyF]nie
ZÞßF]Rny MaN WyONR ]aF]nieV] ]nRZX SeGaÞRZa÷ i
SUùGNRÖ÷ bùG]ie niäV]a niä  NPK
Aby ZyÞßF]y÷ naSùG ZyÞßF] baWeUie SU]yFiVNieP
2n2II VSUaZG× inVWUXNFMe baWeUii 
-eÖOi SU]e] RNRÞR  Pin naSùG nie SRbieUa SUßGX
nS SRnieZaä URZeU MeVW ]aSaUNRZany  baWeUia
aXWRPaWyF]nie Viù ZyÞßF]a Z FeOX ]aRV]F]ùG]enia
eneUJii

Bosch ebike Systems

%aWeUia MeVW naÞaGRZana Z  GR  
i SRZinna by÷ SRGÞßF]Rna GR ÞaGRZania
%aWeUia MeVW naÞaGRZana Z PnieM niä 
ZVSRPaJanie Ma]Gy nie MeVW GÞXäeM
PRäOiZe 'iRGy /(' ZVNa×niNa
naÞaGRZania na baWeUii JaVnß
2ÖZieWOenie (-%iNe Z ]aOeänRÖFi RG NUaMX PRäe by÷
]aViOane ] baWeUii 2ÖZieWOenie bùG]ie G]iaÞaÞR SU]e]
RN  JRG]iny RG PRPenWX Z NWÇUyP SRMaZi Viù
VyPbRO SXVWeM baWeUii .ieGy VyPbRO ]aF]nie PiJa÷
RÖZieWOenie bùG]ie G]iaÞaÞR WyONR SU]e] NUÇWNi F]aV
Dostosowanie trybu wspomagania
3R]iRP ZVSRPaJania naSùGX (-%iNe SRGF]aV SeGaÞRZania MeVW GRVWRVRZyZany SU]e] NRPSXWeU +0,
8ZaJa : nieNWÇUyFK ZeUVMaFK WUyb ZVSRPaJania
PRäe by÷ IabUyF]nie XVWaZiRny i ]Piana WUybX nie MeVW
ZWeGy PRäOiZa : nieNWÇUyFK ZeUVMaFK MeVW GRVWùSne
PnieM WUybÇZ niä SRGane SRniäeM
6ß GRVWùSne PaNVyPaOnie  WUyby ZVSRPaJania
c(&2o eIeNWyZne ZVSRPaJanie
naMZiùNV]a ZyGaMnRÖ÷ SU]y
naMGÞXäV]eM Me×G]ie
c7285o MeGnRVWaMne ZVSRPaJanie
GOa ZyMa]GÇZ R GÞXäV]eM Me×G]ie
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„SPORT”; silne wspomaganie dla jazdy
spoUWowej poza dUogß jaN UÇwnieä
w UXFKX miejsNim
„SP(('”; maNsymalne wspomaganie
wspieUajßFe najwyäszß NadenFje
pUzy spoUWowej je×dzie
Aby zmieni÷ WUyb wspomagania naFiÖnij pUzyFisN
 „mode” aä wybUany WUyb zosWanie wyÖwieWlony
we wsNa×niNX e
Dostosowanie poziomu wspomagania
Poziom wspomagania moäe by÷ dostosowany
w Naädym momenFie nawet podFzas jazdy
Uwaga: W pojedynczych egzemplarzach poziom
wspomagania moäe by÷ ustawiony i nie moäliwy do
zmienienia
Dostùpne sß maNsymalnie  poziomy wspomagania
oraz jego wyÞßczenia
6WRSLHĽZVSRPDJDQLD
ZVSRPDJDQLD
SR]LRPVSRPDJDQLD
7U\EZSVRPDJDQLD
“ECO”

“1”

“2”

“3”

30 %

60 %

90 %

“TOUR”

50 %

100 %

160 %

“SPORT”

55 %

110 %

200 %

“SPEED”

60 %

130 %

250 %

* 6WRSLHĽSRPRF\PRŮHVLĘUyŮQLü
GODSRV]F]HJyOQ\FKZHUVML

Aby zwiùNszy÷ poziom wspomagania naciÖnij
przycisN  i przytrzymaj aä poäßdany poziom pojawi
siù na wyÖwietlaczu c
Aby zmniejszy÷ poziom wspomagania przyciÖnij
przycisN  i przytrzymaj aä poäßdany poziom pojawi
siù na wyÖwietlaczu c
Przy poziomie wspomagania „” napùd jest
wyÞßczony (-%iNe moäe by÷ uäywany jaN normalny
rower i napùdzany przez pedaÞowanie

0 276 001 XXX | (17.1.11)

WÞßczanie i wyÞßczanie ÖwiateÞ
W zaleänoÖci od przepisÇw obowißzujßcych w danym
Nraju dwie wersje oÖwietlenia sß dostùpne
OÖwietlenie przednie tylnie i podÖwietlenie wyÖwietlacza moäe by÷ wÞßczane i wyÞßczane przez Nomputer
+0,
TylNo podÖwietlenie wyÖwietlacza moäe by÷ wÞßczane i wyÞßczane przednie i tylnie oÖwietlenie sß
niezaleäne od Nomputera +0,
WÞßczanie oÖwietlenia w obu wersjach odbywa siù
przez naciÖniùcie przycisNu  „light” WsNa×niN
oÖwietlenia b pojawi siù na wyÖwietlaczu
Aby wyÞßczy÷ oÖwietlenie naciÖnij przycisN  „light”
ponownie wsNa×niN oÖwietlenia b zgaÖnie
WsNa×niNi prùdNoÖci i odlegÞoÖci
Uwaga: W zaleänoÖci od Nraju na ryneN NtÇrego
(-%iNe jest przeznaczony odlegÞoÖ÷ i prùdNoÖ÷ sß
oNreÖlane w „Nm” i „Nmh” oraz „mi” i „mph” ObsÞuga i
zasady dziaÞania Nomputera +0, sß taNie same dla
wersji z Nilometrami i milami
WsNa×niN prùdNoÖci a zawsze wsNazuje bieäßcß
prùdNoÖ÷
WsNa×niN wieloIunNcyjny d poNazuje poniäsze
inIormacje:
&aÞNowity przebieg „odo”;
wsNazuje caÞNowitß odlegÞoÖ÷
jaNß przejechaÞ (-%iNe
DÞugoÖ÷ przejazdu „trip”;
odlegÞoÖ÷ poNonanß od
ostatniego wyzerowania
Ôrednia prùdNoÖ÷ „aYg”;
Öredniß prùdNoÖ÷ osißgniùtß
od ostatniego wyzerowania
=asiùg „range”; szacowany
zasiùg przy bieäßcym
naÞadowaniu baterii przy staÞych warunNach taNich
jaN tryb wspomagania poziom wspomagania rodzaj
trasy itp
Aby przeÞßczy÷ wsNa×niN wieloIunNcyjny naciÖnij
przycisN  „inIoreset” aä wyÖwietli siù poäßdana
IunNcja
Aby wyzerowa÷ dÞugoÖ÷ przejazdu „trip” i Öredniß
prùdNoÖ÷ „aYg” przeÞßcz na jeden ze wsNa×niNÇw
naciÖnij i przytrzymaj przycisN  „inIoreset” aä
wsNazanie zostanie wyzerowane
Bosch ebike Systems
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Kody bßúdÈw
1apùd (-%iNe jest stale i automatycznie monitorowany .iedy zostanie wyNryty bÞßd odpowiedni Nod
bÞùdu pojawi siù na wyÖwietlaczu e
W zaleänoÖci od rodzaju bÞùdu napùd jest automatycznie odÞßczany jeÖli zachodzi taNa potrzeba
0oäliwe jest Nontynuowanie podrÇäy bez wspomagania napùdu jednaN naleäy sprawdzi÷ (-%iNe przed
nastùpnß jazdß

WszystNie naprawy i przeglßdy naleäy przeprowadza÷ u autoryzowanego dealera rowerÇw
-eÖli Nod bÞùdu pojawia siù dalej mimo podjùcia
dziaÞaü naprawczych naleäy rÇwnieä zwrÇci÷ siù
do autoryzowanego dealera rowerÇw

Kod

Przyczyna

']LDáDQLHQDSUDZF]H

001

%áĉGZHZQĘWU]Q\NRPSXWHUD 6SUDZGŬNRPSXWHUD+0,XGHDOHUD
HMI

002

-HGHQOXEZLĘFHMSU]\FLVNyZ 6SUDZGŬF]\MDNLHŒSU]\FLVNLVĉ]DEORNRZDQHQS
NRPSXWHUD+0,Vĉ]DEORNRZDQH ]SRZRGXNXU]X-HŒOLMHVWWDNDSRWU]HEDZ\F]\ŒüSU]\FLVNL

003

3UREOHP]SRáĉF]HQLHP
NRPSXWHUD+0,

100

%áĉGZHZQĘWU]Q\MHGQRVWNL
QDSĘGRZHM

6SUDZGŬSRáĉF]HQLHLNRQWDNW\XGHDOHUD

6SUDZGŬMHGQRVWNĘQDSĘGRZĉXGHDOHUD

101

3UREOHP]SRáĉF]HQLHP
MHGQRVWNLQDSĘGRZHM

6SUDZGŬSRáĉF]HQLDLNRQWDNW\XGHDOHUD

102

%áĉGF]XMQLNDSUĘGNRŒFL

6SUDZGŬF]XMQLNSUĘGNRŒFLXGHDOHUD

103*

3UREOHP]SRáĉF]HQLHP
RŒZLHWOHQLD

6SUDZGŬNRQWDNW\LSRáĉF]HQLHXGHDOHUD

104

3UREOHP]SRáĉF]HQLHP
NRPSXWHUD+0,

6SUDZGŬSRáĉF]HQLHLNRQWDNW\XGHDOHUD

105

7HPSHUDWXUDMHGQRVWNL
3R]ZyOMHGQRVWFHQDSĘGRZHMZ\VW\JQĉü.RQW\QXRZDQLH
QDSĘGRZHMMHVW]E\WZ\VRND SRGUyŮ\EH]ZVSRPDJDQLDMHGQRVWNLQDSĘGRZHM
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Uwagi dotyczàce jazdy z napúdem )-&ike.
.iedy napùd (-%iNe dziaÞa"
1apùd (-%iNe wspomaga ciù podczas jazdy jeÖli
nacisNasz na pedaÞy 1ie ma wspomagania bez
pedaÞowania Stopieü wspomagania zawsze zaleäy
od siÞy uäytej przy pedaÞowaniu
.iedy uäywasz mniej siÞy przy pedaÞowaniu
wspomaganie bùdzie sÞabsze niä Niedy uäyjesz
wiùcej siÞy Ta zasada stosuje siù do wszystNich
trybÇw i poziomÇw wspomagania
1apùd (-%iNe wyÞßcza siù automatycznie jeÖli
prùdNoÖ÷ przeNroczy  Nmh -eÖli prùdNoÖ÷ spadnie
poniäej  Nmh napùd automatycznie wÞßczy siù
ponownie
=awsze moäna je×dzi÷ na (-%iNe taN jaN na normalnym rowerze bez wspomagania wyÞßczajßc bateriù
lub ustawiajßc poziom wspomagania na „” Dotyczy
to rÇwnieä sytuacji Niedy bateria jest rozÞadowana
WspÇÞpraca napùdu (-%iNe z przerzutNami roweru
PrzerzutNi (-%iNe powinny by÷ uäywane taN samo jaN
w normalnym rowerze nawet przy wÞßczonym
napùdzie sprawd× instruNcjù obsÞugi (-%iNe 
1iezaleänie od rodzaju przerzuteN zaleca siù zaprzestanie pedaÞowania na NrÇtNo podczas zmiany
biegÇw UÞatwia to zmianù biegÇw i zuäycie gÞÇwnego
napùdu
Wybierajßc wÞaÖciwy bieg moäesz jecha÷ szybciej i
dalej nie zmieniajßc siÞy pedaÞowania
PoczßtNowe jazdy
=aleca siù äeby poczßtNowe jazdy rowerem (-%iNe
odbywaÞa siù poza drogami o natùäonym ruchu
ulicznym
WyprÇbuj rÇäne tryby i poziomy wspomagania -aN
tylNo poczujesz siù bezpiecznie moäesz uczestniczy÷
w ruchu ulicznym na (-%iNe taN jaN na Naädym innym
rowerze
0 276 001 XXX | (17.1.11)

Przed wybraniem siù na dÞuäszy wyjazd sprawd×
odlegÞoÖ÷ NtÇrß poNona twÇj (-%iNe w rÇänych
warunNach
&zynniNi wpÞywajßce na zasiùg jazdy ze wspomaganiem
= w peÞni naÞadowanß bateriß i
eIeNtywnym
sposobem jeädäenia zasiùg jazdy moäe wynieÖ÷
nawet  Nm
-ednaN zasiùg jazdy zaleäy od wielu czynniNÇw
taNich jaN:
-

Poziom i tryb wspomagania
SposÇb zmieniania biegÇw
Opony roweru i ciÖnienie w nich
WysÞuäenie i stan baterii
Rodzaj trasy nachylenie oraz warunNi
na drodze lub Öcieäce powierzchniù
drogi lub ÖcieäNi
- Wiatr przedni i temperatura otoczenia
- Waga (-%iNe uäytNowniNa oraz sprzùtubagaäu

= tych powodÇw nie jest moäliwe doNÞadne przewidzenie z zasiùgu jazdy przed rozpoczùciem jazdy
OgÇlne zasady sß nastùpujßce:
- przy tym samym poziomie wspomagania
napùdu (-%iNe; im mniej uäyjesz siÞy aby osißgnß÷
oNreÖlonß prùdNoÖ÷ np przez optymalne uäycie
przerzuteN tym mniej energii napùd (-%iNe zuäyje i
tym wiùNszy bùdzie zasiùg jazdy naÞadowanej baterii
- ,m wyäszy wybrany stopieü wspomagania tryb i
poziom przy taNich samych pozostaÞych warunNach
tym niäszy zasiùg jazdy
Uwaåne obchodzenie siú z )-&ike
Proszù zwrÇ÷ uwagù na temperaturù dziaÞania i
przechowywania czùÖci (-%iNe &hroü jednostNù
napùdowß Nomputer +0, i bateriù przed wysoNimi
temperaturami np przed intensywnym nasÞonecznieniem bez odpowiedniej wentylacji  &zùÖci (-%iNe
w szczegÇlnoÖci bateria mogß zosta÷ uszNodzone
przez wysoNie temperatury

Bosch ebike Systems
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Konserwacja i serwisowanie

Konserwacja i czyszczenie
Utrzymuj wszystNie czùÖci (-%iNe w czystoÖci
w szczegÇlnoÖci NontaNty baterii i odpowiadajßce im uchwyt &zyÖ÷ je uwaänie miùNNß wilgotnß ÖciereczNß
Konserwacje i naprawy (-%iNe przeprowadzaj u
autoryzowanego dealera rowerÇw
Serwis po-sprzedaäowy i wsparcie Nlienta
W przypadNu pytaü dotyczßcych napùdu
(-%iNe i jego czùÖci proszù zwrÇ÷ siù do
autoryzowanego dealera (-%iNe
W celu znalezienia dealera (-%iNe Öwiadczßcego usÞugi serwisowe sNorzystaj z opcji wyszuNiwania punNtÇw serwisowych w seNcji serwis na
stronie internetowej wwwscottpl
Transport
%aterie podlegajß przepisom o towarach
niebezpiecznych przewozi÷ baterie drogß bez
speÞniania dodatNowych wymagaü -eÖli jest
ona transportowana przez osobù trzeciß np
samolotem lub przez Iirmù spedycyjnß specjalne wymagania dotyczßce paNowania i
oznaczeü muszß by÷ speÞnione W celu przygotowania baterii do wysyÞNi niezbùdne jest
sNonsultowanie siù z eNspertem od niebezpiecznych materiaÞÇw
Uäywaj baterii tylNo Niedy opaNowanie jest nie
uszNodzone =aNlej taÖmß lub zasÞoü NontaNty i
zapaNuj baterie w taNi sposÇb aby nie mogÞa siù
przemieszcza÷ w opaNowaniu
=wrÇ÷ proszù uwagù na moäliwoÖ÷ obowißzywania bardziej szczegÇÞowych wymagaü w
innych krajach.
Proszù zwrÇ÷ siù do autoryzowanego dealera
rowerÇw w razie pytaü dotyczßcych transportu
baterii.

Bosch ebike Systems

Utylizacja
-ednostka napùdowa komputer +0, bateria
czujnik prùdkoÖci akcesoria i opakowanie
powinny by÷ posortowane do ekologicznego
recyklingu.
1ie wyrzucaj (-%ike ani jego czùÖci do
odpadÇw domowych.
Tylko dla krajÇw (&
WedÞug wytycznych Unii
(uropejskiej (& sprzùty
elektryczne i narzùdzia ktÇre nie
nadajß siù do uäycia i zgodnie z
wytycznymi (& uszkodzone i zuäyte
opakowania baterii i baterie muszß by÷ zebrane oddzielnie i utylizowane w sposÇb przyjazny dla Örodowiska.
=wrÇ÷ baterie ktÇre nie sß juä uäywane do
autoryzowanego dealera (-%ike.
/i-ion:
=apoznaj siù z instrukcjß
w czùÖci „transport”
na stronie 31
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&ateria
Uwagi dotyczàce bezpieczeýstwa
Przeczytaj wszystkie uwagi
dotyczßce bezpieczeüstwa
i wszystkie instrukcje.
1ie przestrzeganie zaleceü
i instrukcji moäe skutkowa÷ poraäeniem prßdem
poäarem lub powaänym uszkodzeniem ciaÞa.
=achowaj wszystkie uwagi dotyczßce bezpieczeüstwa i instrukcje aby mÇc z nich korzysta÷ w
przyszÞoÖci.
OkreÖlenie „bateria” uäywane w poniäszej instrukcji
dziaÞania odnosi siù zarÇwno do standardowej
baterii baterii mocowanej na ramie roweru jak i
tylnej baterii baterii mocowanej na bagaäniku .
Wymontuj kaädorazowo bateriù z roweru
przed czynnoÖciami takimi jak naprawy
przeglßdy przewÇz w samochodzie czy
w samolocie albo przechowywanie.
,stnieje niebezpieczeüstwo uszkodzenia
ciaÞa przy przypadkowym naciÖniùciu
przycisku OnOII.
1ie otwieraj baterii. ,stnieje
niebezpieczeüstwo zwarcia.
Kiedy bateria zostanie otwarta utraci
gwarancjù Iirmù %osch.
&hroü bateriù przed przegrzaniem
np. przed staÞym intensywnym
nasÞonecznieniem  ogniem oraz
zanurzeniem w wodzie.
,stnieje ryzyko wybuchu.
Kiedy bateria nie jest uäywana trzymaj jß
z daleka od spinaczy biurowych kluczy
gwo×dzi Örub lub innych maÞych metalowych przedmiotÇw poniewaä mogß
one spowodowa÷ zwarcie a w konsekwencji poparzenie lub poäar.
Uszkodzenia spowodowane zwarciem
powstaÞym w wyäej wymieniony sposÇb
nie bùdß polegaÞy naprawom gwarancyjnym.
W niekorzystnych warunkach pÞyn moäe
wyciec z baterii. Unikaj z nim kontaktu.
-eÖli kontakt nastßpi przemyj wodß. -eäeli
pÞyn dostanie siù do oczy skonsultuj
siù z lekarzem. PÞyn pochodzßcy z baterii
moäe powodowa÷ podraänienia lub oparzenia.
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W przypadku uszkodzenia lub nieprawidÞowego
uäywania baterii mogß siù z niej wydobywa÷
opary. =apewnij dostùp Öwieäego powietrza
i w razie wystßpienia objawÇw skonsultuj siù
z lekarzem. Opary mogß podraänia÷
system oddechowy.
Úaduj baterie tylko Þadowarkß zalecanß przez
producenta. Úadowarka ktÇra jest odpowiednia
do jednego rodzaju baterii moäe powodowa÷
ryzyko poäaru podczas uäywania z innym
typem baterii.
Uäywaj baterii tylko do jazdy ze wspomaganiem
na (-%ike tak jak zaleca to producent. -est to
jedyny sposÇb aby ochroni÷ bateriù przed
niebezpiecznym przeÞadowaniem.
Uäywaj tylko oryginalnych baterii Iirmy %osch
dedykowanych do twojego (-%ike przez
producenta. Uäywanie innych baterii moäe
spowodowa÷ obraäenia ciaÞa lub ryzyko poäaru.
%osch nie ponosi äadnej odpowiedzialnoÖci ani
nie udziela gwarancji kiedy uäyta zostanie inna
bateria.
Przeczytaj uwaänie uwagi dotyczßce
bezpieczeüstwa oraz instrukcje zawarte
w niniejszej instrukcji obsÞugi twojego (-%ike.

7pecyfikacja i opis produktu
&zùÖci produktu patrz strona -
1umeracja czùÖci produktu odnosi siù do
ilustracji na stronach z graIikß.
Wszystkie prezentowane czùÖci roweru z
wyjßtkiem baterii i ich uchwytami sß schematyczne i mogß odbiega÷ od tych zastosowanych w Twoim rowerze.
11 uchwyt tylnej baterii
1 tylna bateria
13 wska×nik dziaÞania i naÞadowania
1 przycisk OnOII
1 klucz zamka baterii
1 zamek baterii

Bosch ebike Systems
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17 górny uchwyt standardowej baterii

1ie Þaduj uszkodzonej baterii ani nie uäywaj
jej. Proszù zgÞoÖ siù do autoryzowanego
dealera E-Bike.
-eÖli przynajmniej jedna dioda /ED wska×nika
naÞadowania baterii 13 siù zaÖwieci ale nie
wszystkie naÞaduj bateriù caÞkowicie przed
pierwszym uäyciem.

18 standardowa bateria
19 dolny uchwyt standardowej baterii
20 paski do noszenia
21 Þadowarka baterii
Dane techniczne
Bateria litowo-jonowa

Ûadowanie baterii

akumulator

1XPHUDUW\NXáX
– bateria standardowa,
czarna
– bateria standardowa,
ELDáD
– bateria standardowa,
srebrna
– Rear rack battery

1 270 020 500
1 270 020 501
1 270 020 502
1 270 020 503

1DSLĘFLH]QDPLRQRZH

V=

36

3RMHPQRŒü]QDPLRQRZD

Ah

8

Moc

Wh

288

7HPSHUDWXUDG]LDáDQLD

°C

–10...+40

Temp. przechowywania

°C

–10...+60

Dopuszczalna tempera
WXUDáDGRZDQLD

°C

0...+40

Waga

kg

6WRSLHĽ]DEH]SLHF]HQLD

2.5
IP 54 (zabezpieczenie przed kurzem
L]DFKODSDQLHPZDGĉ

Montaå
KÞad× baterie tylko na czystych powierzchniach. W szczególnoÖci unikaj zanieczyszczenia wejÖcia Þadowarki oraz kontaktów
baterii przez np. piasek lub ziemiù.
7prawdzenie baterii
przed pierwszym uåyciem.
Sprawd× bateriù przed uäyciem lub naÞadowaniem jej po raz pierwszy.
Aby to zrobi÷ naciÖnij przycisk 14 OnOII na
baterii. -eÖli diody /ED wska×nika naÞadowania
baterii nie zaÖwiecß siù moäe to oznacza÷ äe
bateria jest uszkodzona.
Bosch ebike Systems

Uäywaj tylko Þadowarki wymienionej na
stronach graIicznych. Tylko ta Þadowarka
pasuje do litowo-jonowej baterii zamontowanej w twoim E-Bike.
Uwaga: bateria jest dostarczana czùÖciowo
naÞadowana. Aby zapewni÷ maksymalnß
pojemnoÖ÷ baterii naÞaduj jß caÞkowicie przed
pierwszym uäyciem
Aby naÞadowa÷ bateriù wyjmij jß z E-Bike
przeczytaj uwaänie instrukcjù dziaÞania
Þadowarki.
Bateria moäe by÷ Þadowana w kaädym momencie i nie powoduje to skrócenia äywotnoÖci
baterii. Przerwanie Þadowania nie powoduje
uszkodzenia baterii.
Bateria jest wyposaäona w wska×nik kontroli
temperatury który pozwala na Þadowanie baterii
w temperaturze pomiùdzy 0° i 40°. To zapewnia
dÞugß äywotnoÖ÷ baterii.

WskaØnik kontroli ßadowania
Kiedy bateria jest wÞßczona  zielonych diod
/ED wska×nika kontroli naÞadowania 13 wska zuje poziom naÞadowania baterii.
Kaäda diod /ED wskazuje okoÞo 20 naÞadowania.
Kiedy bateria jest caÞkowicie naÞadowana
wszystkie  diod /ED Öwieci siù.
Poziom naÞadowania baterii jest równieä
widoczny na komputerze +0, przy wÞßczonej
baterii. Przeczytaj uwaänie instrukcjù obsÞugi
jednostki napùdowej i komputera +0,.
Kiedy poziom naÞadowania baterii spada
poniäej   wszystkie diody /ED wska×nika
stanu baterii 13 na baterii gasnß a komputer
+0, nie dostarcza dodatkowych wskazaü.
0 276 001 XXX | (17.1.11)
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Wkßadanie i wyjmowanie baterii
zwrÈø uwagú na rysunki ' - D
=awsze wyÞßczaj bateriù kiedy wyjmujesz jß lub
wkÞadasz do uchwytu. Kiedy bateria jest wÞoäona
i pusta zwró÷ uwagù na wskazania komputera
+0, poniewaä bateria moäe ulec uszkodzeniu.
Aby wÞoäy÷ baterie do uchwytu naleäy najpierw
wÞoäy÷ kluczyk 1 do zamka 1 i otworzy÷ go.
Aby wÞoäy÷ standardowß bateriù 18 naleäy umieÖci÷
jß kontaktami w stronù dolnego uchwytu 19 i
docisnß÷ aä do zatrzaÖniùcia górnego uchwytu 17.
Aby wÞoäy÷ tylnß bateriù 12 wsuü jß kontaktami
skierowanymi do przodu aä zaczepi siù w tylnym
uchwycie 11.
Sprawd× czy bateria jest pewnie umocowana.
=awsze zamykaj baterie zamkiem 1 poniewaä w
innym wypadku zamek moäe siù otworzy÷ i bateria
moäe wypaÖ÷ z uchwytu.
Po zamkniùciu zamka 1 zawsze wyjmuj kluczyk 1.
=apobiega to wypadniùciu kluczyka i zabraniu baterii
przez niepowoÞane osoby kiedy E-Bike jest zaparkowany.
Aby wyjß÷ standardowß bateriù 18 wyÞßcz jß i otwórz
zamek kluczem 1. Wsuü rùkù pod pasek 20. Wycißgnij bateriù za pasek z górnego uchwytu 17 a nastùpnie z dolnego uchwytu 19.
Aby wyjß÷ tylnß bateriù 12 wyÞßcz jß i otwórz zamek
kluczem 1. wycißgnij baterie z uchwytu 11.

Dziaßanie
4oczàtkowe dziaßanie
Uäywaj tylko oryginalnych baterii Iirmy Bosch
dedykowanych do twojego E-Bike przez
producenta. Uäywanie innych baterii moäe
spowodowa÷ obraäenia ciaÞa lub ryzyko poäaru.
Bosch nie ponosi äadnej odpowiedzialnoÖci
ani nie udziela gwarancji kiedy uäyta
zostanie inna bateria.

Wßàczanie i wyßàczanie
=anim wÞßczysz baterie sprawd× czy zamek 1 jest
zamkniùty.
Uwaga: przy wÞßczaniu baterii nie naleäy naciska÷ na
pedaÞy. -eÖli to zrobiÞeÖ naleäy bateriù wyÞßczy÷ i
wÞßczy÷ ponownie bez naciskania pedaÞów.
Aby wÞßczy÷ baterie naciÖnij przycisk 14 OnOII.
Diody /ED na wska×niku 13 zaÖwiecß siù i pokaäß
poziom naÞadowania baterii.
Uwaga: kiedy poziom naÞadowania baterii jest
poniäej   äadna z diod na wska×niku stanu baterii
13nie zaÖwieci siù. Tylko komputer +0, pokaäe czy
bateria jest wÞßczona. Aby uruchomi÷ napùd E-Bike
naleäy miùdzy innymi wÞßczy÷ bateriù. Przeczytaj
uwaänie instrukcjù dziaÞania jednostki napùdowej i
komputera +0,.
Aby wyÞßczy÷ baterie naciÖnij przycisk 14 OnOII
ponownie. Diody /ED wska×nika 13 zgasnß.
WyÞßczy to równieä napùd E-Bike.
-eÖli przez okoÞo 10 min. napùd nie pobiera prßdu
np. poniewaä rower jest zaparkowany  bateria
automatycznie siù wyÞßcza w celu zaoszczùdzenia
energii.
Bateria jest chroniona przed nadmiernym rozÞadowaniem i naÞadowaniem oraz zwarciem przez „Electronic &ell Protection E&P ”. W razie pojawienia siù
niebezpiecznych sytuacji obwód zabezpieczajßcy
automatycznie wyÞßczy baterie.
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Uwagi dotyczàce optymalnego uåytkowania baterii
Firma Bosch gwarantuje przynajmniej 500
caÞkowitych cykli Þadowaü baterii w trakcie jej
eksploatacji.
ÝywotnoÖ÷ baterii moäe by÷ wydÞuäona jeÖli jest
ona wÞaÖciwie eksploatowana i konserwowana a
w szczególnoÖci kiedy temperatura jej dziaÞania i
przechowywania jest pomiùdzy 5° & a 35° C,
tak jak zaleca to Iirma Bosch.
Wraz z wiekiem baterii jej pojemnoÖ÷ bùdzie siù
zmniejsza÷ nawet przy prawidÞowej konserwacji i
eksploatacji.
=naczßco zmniejszony zakres dziaÞania baterii po
naÞadowania wskazuje äe jest ona zuäyta i musi
by÷ wymieniona.
-eÖli paski sÞuäßce do noszenia baterii 20 rozcißgnß siù proszù wymieü je u autoryzowanego
dealera E-Bike.
Úadowanie baterii przed i podczas przechowywania
-eÖli nie zamierzasz uäywa÷ baterii przez dÞuäszy
czas naÞaduj jß do ok. 0 3 do 4 diod /ED
zapali siù na wska×niku stanu baterii13 .
Sprawd× poziom naÞadowania po  miesißcach.
-eÖli tylko jedna dioda /ED wska×nika stanu
baterii zapali siù naÞaduj jß ponownie do ok. 0.
Uwaga: jeÖli bateria jest przechowywana rozÞadowana pusta przez dÞuäszy czas moäe zosta÷
uszkodzona, pomimo maÞej podatnoÖci na
samorozÞadowywanie siù, i pojemnoÖ÷ baterii
moäe zosta÷ silnie ograniczona.
1ie naleäy podÞßcza÷ baterii na staÞe do Þadowarki.
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Warunki przechowywania
Przechowuj bateriù w suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chroü bateriù przed zawilgoceniem i wodß. Przy niekorzystnych warunkach
pogodowych zalecane jest np. wyjùcie baterii z
E-Bike i przechowywanie jej w zamkniùtym
pomieszczeniu aä do nastùpnego uäycia.
Bateria moäe by÷ przechowywana w temperaturze pomiùdzy - 10° C a 0°C. Aby zapewni÷
baterii dÞugß äywotnoÖ÷ przechowuj jß w
chÞodnym pomieszczeniu, w którym temperatura
nie spada poniäej zera.
=wró÷ uwagù aby nie przekroczy÷ maksymalnej
temperatury przechowywania, np. nie zostawiaj
baterii w lato w rowerze i przechowuj jß z dala od
bezpoÖredniego nasÞonecznienia.

Konserwacja i serwisowanie
Konserwacja i czyszczenie
Bateria nie moäe by÷ zanurzana w wodzie ani
czyszczona przy uäyciu myjki ciÖnieniowej.
-eÖli bateria przestanie dziaÞa÷ zwró÷ siù do
autoryzowanego dealera E-Bike.
Serwis po-sprzedaäowy i wsparcie dla klienta
W przypadku pytaü dotyczßcych baterii zwró÷ siù
do autoryzowanego dealera E-Bike.
=anotuj numer kluczyka 15. W przypadku
zagubienia kluczyka zwró÷ siù do dealera i podaj
jego numer.
W celu znalezienia dealera E-Bike Öwiadczßcego
usÞugi serwisowe skorzystaj z opcji wyszukiwania
punktów serwisowych w sekcji serwis na stronie
internetowej www.scott.pl
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Transport

Utylizacja

Baterie podlegajß przepisom o towarach niebezpiecznych. Uäytkownik moäe przewozi÷ baterie
drogß bez speÞniania dodatkowych wymagaü. -eÖli
jest ona transportowana przez osobù trzeciß np.
transportem powietrznym lub przez Iirmù spedycyjnß specjalne wymagania dotyczßce pakowania i
oznaczeü muszß by÷ speÞnione. W celu przygotowania baterii do wysyÞki niezbùdne jest skonsultowanie siù z ekspertem od niebezpiecznych
materiaÞów.

Bateria, akcesoria i opakowanie powinny by÷
posortowane do ekologicznego recyklingu.

Uäywaj baterii tylko, kiedy opakowanie jest nie
uszkodzone. =aklej taÖmß lub zasÞoü kontakty i
zapakuj baterie w taki sposób, aby nie mogÞa siù
przemieszcza÷ w opakowaniu.
=wró÷ proszù uwagù na moäliwoÖ÷ obowißzywania
bardziej szczegóÞowych wymagaü w innych
krajach.
Proszù zwró÷ siù do autoryzowanego dealera
rowerów w razie pytaü dotyczßcych transportu
baterii.
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1ie wyrzucaj E-Bike ani jego czùÖci do odpadów
domowych.
Tylko dla krajów EC
WedÞug wytycznych Unii Europejskiej 2209EC sprzùty elektryczne
i narzùdzia, które nie nadajß siù do
uäycia i zgodnie z wytycznymi
200EC uszkodzone i zuäyte
opakowania baterii i baterie muszß by÷ zebrane
oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla
Örodowiska.
Proszù zwró÷ baterie, które nie sß juä uäywane do
autoryzowanego dealera E-Bike.
/i-ion:
Proszù zapoznaj siù z instrukcjß
w czùÖci „transport” na stronie 31
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Ûadowarka
Uwagi dotyczàce bezpieczeýstwa
Przeczytaj wszystkie uwagi dotyczßce
bezpieczeüstwa oraz instrukcje.
1ie przestrzeganie zaleceü i instrukcji
moäe skutkowa÷ poraäeniem prßdem,
poäarem lub powaänym uszkodzeniem
ciaÞa.
Zachowaj wszystkie uwagi dotyczàce bezpieczeýstwa i instrukcje aby mÈc z nich korzystaø w przyszßo×ci.
OkreÖlenie „bateria” uäywane w poniäszej instrukcji dziaÞania odnosi siù zarówno do standardowej
baterii baterii z uchwytem na ramie roweru jak i
tylniej baterii baterii z uchwytem pod poza
sytuacjami, kiedy odnosi siù do wyÞßcznie do
okreÖlonego typu.
2ie pozwÈl aby bateria ulegßa
zawilgoceniu lub padaß na nià deszcz.
ObecnoÖ÷ wody w Úadowarce zwiùksza
moäliwoÖ÷ poraäenia prßdem.
Ûaduj tylko litowo-jonowe baterie firmy
&osch przeznaczone do )-&ike stosujàc
napiúcie podane w danych technicznych.
Przy nie zastosowaniu siù do tych zaleceü
istnieje ryzyko poäaru lub wybuchu.
Zadbaj o czysto×ø baterii. =anieczyszczenie
moäe stworzy÷ zagroäenie poraäenia prßdem.
4rzed kaådym uåyciem sprawdØ przewÈd i
wtyczkú ßadowarki. .e×li wykryjesz jakie×
uszkodzenie nie uåywaj ßadowarki. 2igdy
nie otwieraj ßadowarki. 4rzeprowadzaj
naprawy tylko u wykwalifikowanych specjalistÈw i uåywaj tylko oryginalnych czú×ci
zapasowych.
Uszkodzona
Þadowarka,
przewód lub wtyczka zwiùkszajß ryzyko
poraäenia prßdem.
W przypadku uszkodzenia lub nieprawidßowego uåywania baterii mogà siú z niej wydobywaø opary.
Zapewnij dostúp ×wieåego powietrza i w
razie wystàpienia objawÈw skonsultuj siú z
lekarzem. Opary mogß podraänia÷ system
oddechowy.
2adzoruj dzieci. Upewnij siù, äe dzieci nie
bawiß siù Þadowarkß.
Dzieci oraz osoby ktÈre nie sà zdolne do
bezpiecznego posßugiwania siú ßadowarkà
ze wzglúdu na fizyczne lub umysßowe
ograniczenia lub ze wzglúdu na bark
Bosch ebike Systems

do×wiadczenia albo wiedzy mogà uåywaø
ßadowarki tylko pod nadzorem lub po
przeszkoleniu przez odpowiednie osoby. W
innym wypadku moäe zaistnie÷ niebezpieczeüstwo popeÞnienia bÞùdów przy obsÞudze i
obraäeü ciaÞa.
4odßàcz ßadowarkà do gßÈwnego ØrÈdßa
pràdu ktÈre jest wßa×ciwie uziemione.
*niazdka i przedÞuäacze muszß mie÷ sprawne
uziemienie.
4roszú przeczytaj uwaånie uwagi dotyczàce
bezpieczeýstwa oraz instrukcje zawarte
doßàczone w instrukcji dziaßania ßadowarki
jednostki napúdowej komputera HMI Human Machine Interface  jak rÈwnieå instrukcji dziaßania twojego )-&ike.
Skrócona wersja waänych uwag dotyczßcych
bezpieczeüstwa w jùzyku angielskim Irancuskim i hiszpaüskiem jest umieszczona na
spodniej stronie Þadowarki oznaczon numerem
2 na stronach graIicznych . =awiera ona
nastùpujßce inIormacje:
- aby zapewni÷ bezpieczne uäytkowanie
przeczytaj instrukcje. Ryzyko poraäenia
prßdem.
- Przechowuj tylko w suchym pomieszczeniu.
- Úaduj tylko baterie Þadowalne eBat100-199.
Uäycie innych baterii moäe spowodowa÷
wybuch i uszkodzenia ciaÞa.
- 1ie wymieniaj wtyczki poniewaä moäe
to spowodowa÷ zagroäenie
poraäenia prßdem.
Produkty sprzedawane tylko w Wielkiej &rytanii: twój produkt jest wyposaäony we wtyczkù
BS 133A z bezpiecznikiem ASTA dostosowanym do BS 132 .
-eäeli wtyczka nie jest odpowiednia do twojego
gniazdka powinna zosta÷ odciùta i odpowiednia wtyczka powinna by÷ zamontowana na jej
miejsce przez pracownika autoryzowanego
serwisu. Wymieniona wtyczka powinna
speÞnia÷ te same kryteria bezpieczeüstwa, co
usuniùta.
Aby uniknß÷ ryzyka poraäenia prßdem usuniùta wtyczka musi by÷ zutylizowana i nie moäe
by÷ wkÞadana do jakiegokolwiek gniazdka.
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'zú×ci produktu sprawdØ strony -
1umeracja czùÖci produktu odnosi siù do ilustracji
Þadowarki na stronach graIicznych.
12 bateria tylna
13 Wska×nik poziomu naÞadowania baterii
18 Standardowa bateria
21 Úadowarka baterii
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22 Otwory wentylacyjne
23 *niazdko Þadowarki
24 *Þówny przeÞßcznik napiùcia
25 Wtyczka Þadowarki
2 Uwagi dotyczßce bezpieczeüstwa Þadowarki
27 przycisk
28 Wska×nik dziaÞania
29 wtyczka baterii
30 gniazdo baterii

Uäytkowanie
KÞad× baterie tylko na czystych powierzchniach. W szczególnoÖci unikaj zanieczyszczenia wejÖcia Þadowarki oraz kontaktów baterii
przez np. piasek lub ziemiù.

DziaÞania wstùpne
PodÞßczanie Þadowarki sprawd× E-F
Ustaw napiùcie twojego ×ródÞa prßdu na przeÞßczniku wskazujßcym napiùcie sieci elektrycznej 24
znajdujßcym siù na Þadowarce. 0oäesz wybiera÷
pomiùdzy 1159 a 2309.
=wró÷ szczególnß uwagù na napiùcie sieci
elektrycznej. 1apiùcie ×ródÞa prßdu musi siù
zgadza÷ z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej Þadowarki. Úadowarki
oznaczone 2309 mogß równieä dziaÞa÷ przy
napiùciu 2209.
1astùpnie wÞóä wtyczkù przewodu Þadowarki 25
do gniazdka Þadowarki 23.
PodÞßcz gÞówny kabel do sieci elektrycznej.
Wska×nik dziaÞania Þadowarki 28 zaÖwieci siù.
1ie podÞßczaj Þadowarki do sieci elektrycznej
zanim ustawisz wartoÖ÷ napiùcia na przeÞßczniku wskazujßcym napiùcie sieci elektrycznej
24, poniewaä Þadowarka moäe zosta÷
uszkodzona.
WyÞßcz baterie i wyjmij jß z uchwytu. W tym celu
przeczytaj uwaänie instrukcje dziaÞania baterii.
WÞóä zÞßczkù Þadowarki 29 do gniazdka baterii 30.
Wska×nik dziaÞania 28 zacznie miga÷.
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Ûadowanie
Úadowanie rozpocznie siù jak tylko Þadowarka
zostanie podÞßczona do baterii i sieci elektrycznej.

6ozwiàzywanie problemÈw - przyczyny
i ×rodki naprawcze

Uwaga: Þadowanie jest moäliwe tylko wtedy, gdy
temperatura baterii mieÖci siù w zakresie przewidzianym dla Þadowania.

3U]\F]\QD

0oäesz wybra÷ jeden z dwu trybów Þadowanie:
„FAST”
szybkie Þadowanie i „SLOW” ciche
Þadowanie . W trybie „SLOW” Þadowanie odbywa
siù cicho.
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„SLOW”
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Tryb szybkiego Þadowania jest ustawiony Iabrycznie. Aby go zmieni÷ naciÖnij przycisk 27.
-eÖli dotykasz Þadowarki podczas Þadowania
rób to uwaänie i uäywaj rùkawiczek.
W trybie Þadowanie „FAST” przy wysokiej
temperaturze otoczenia Þadowarka rozgrzewa
siù znaczßco.
Uwaga: zwró÷ uwagù, äeby Þadowarka podczas
Þadowania byÞa dobrze wentylowana i aby otwory
wentylacyjne po obu stronach nie byÞy przysÞoniùte ani zatkane.
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Podczas Þadowania diody /ED wska×nika
poziomu naÞadowania baterii 13 Öwiùcß siù.
Kaäda stale Öwiecßca siù dioda na wska×niku
odpowiada poziomowi naÞadowania w ok. 20.
0igajßca dioda wskazuje ze zachodzi proces
Þadowania nastùpnych 20.
Bateria jest caÞkowicie naÞadowana, jeÖli wszystkie diody /ED wska×nika 13 Öwiecß siù stale.
Úadowanie jest automatycznie zakaüczane.
OdÞßcz Þadowarkù od sieci elektrycznej a bateriù
od Þadowarki.
Podczas odÞßczania baterii od Þadowarki bateria
wyÞßcza siù automatycznie.
Bateria moäe by÷ teraz zamocowana w E-Bike.
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Konserwacja i serwisowanie
Konserwacja i czyszczenie
Upewnij siù, äe podczas Þadowania otwory wentylacyjne Þadowarki 22 nie sß przesÞoniùte ani
zatkane. -eÖli zajdzie taka potrzeba wyczyÖ÷
otwory wentylacyjne odkurzaczem.
-eÖli Þadowarka przestanie dziaÞa÷ zwró÷ siù do
autoryzowanego dealera E-Bike.

Serwis po-sprzedaåowy
i wsparcie dla klienta
W przypadku pytaü dotyczßcych Þadowarki zwró÷
siù do autoryzowanego dealera E-Bike.
W celu znalezienia dealera E-Bike Öwiadczßcego
usÞugi serwisowe skorzystaj z opcji wyszukiwania
punktów serwisowych w sekcji serwis na stronie
internetowej www.scott.pl
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Utylizacja
Úadowarka baterii, akcesoria i opakowanie powinny by÷ posortowane do ekologicznego recyklingu.
1ie wyrzucaj Þadowarki do odpadów domowych.
Tylko dla krajów EC
WedÞug wytycznych Unii Europejskiej 2209E* dotyczßcych
odpadów elektryczne i sprzùtu
elektronicznego, zuäyte Þadowarki
baterii muszß by÷ zebrane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla Örodowiska.
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NOTATKI
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