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Slovenčina – 1

Bezpečnostné upozornenia
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpeč-
nostných upozornení a pokynov môže zaprí-
činiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/
alebo ťažké poranenia.

Uschovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny
na budúce použitie.
Pojem akumulátor, používaný v tomto návode na obsluhu,
sa vzťahuje na všetky originálne akumulátory Bosch eBike.
u Nenechajte sa rozptyľovať displejom palubného po-

čítača. Ak sa nekoncentrujete výlučne na cestnú premáv-
ku, riskujete, že sa stanete účastníkom nehody. Ak chcete
okrem zmeny úrovne podpory zadávať do palubného po-
čítača údaje, zastavte a zadajte príslušné údaje.

u Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia
a pokyny vo všetkých návodoch na obsluhu systému
eBike, ako aj návod na obsluhu vášho eBike.

u Jas displeja nastavte tak, aby bolo primerane vidieť
dôležité informácie, ako rýchlosť alebo výstražné
symboly. Nesprávne nastavený jas displeja môže spôso-
biť nebezpečné situácie.

Opis výrobku a výkonu
Používanie v súlade s určením
Palubný počítač Purion je určený na riadenie systému eBike
Bosch a na zobrazovanie údajov o jazde.
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.

Vyobrazené komponenty
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyob-
razenia na grafických stranách na začiatku návodu.
Jednotlivé znázornenia v tomto návode na obsluhu sa môžu
v závislosti od výbavy vášho eBike nepatrne líšiť.

(1) Tlačidlo zap/vyp palubného počítača
(2) Tlačidlo pomoci pri presune WALK
(3) Upevňovacia skrutka palubného počítača
(4) Držiak palubného počítača
(5) Tlačidlo zníženia podpory –
(6) Tlačidlo zvýšenia podpory +
(7) Displej
(8) Ochranný kryt USB zásuvky
(9) Diagnostická zásuvka USB (len na účely údržby)

(10) Kryt priehradky na batérie

Zobrazovacie prvky palubného počítača
(a) Zobrazenie tachometra
(b) Zobrazenie jednotky km/h
(c) Zobrazenie jednotky mph

(d) Zobrazenie celkovej vzdialenosti TOTAL
(e) Zobrazenie dojazdu RANGE
(f) Zobrazenie servisu 
(g) Indikátor stavu nabitia akumulátora
(h) Zobrazenie osvetlenia
(i) Zobrazenie úrovne podpory/zobrazenie hodnôt
(j) Zobrazenie trasy TRIP

Technické údaje
Palubný počítač Purion
Kód výrobku BUI215
Batérie A) 2 × 3 V CR2016
Prevádzková teplota °C –5 ... +40
Skladovacia teplota °C +10 ... +40
Stupeň ochrany B) IP 54 (chránené proti

prachu a striekajúcej
vode)

Hmotnosť cca kg 0,1
A) Odporúčame používať batérie, ktoré ponúka firma Bosch. Môže-

te si ich zakúpiť u vášho predajcu bicyklov 
(číslo výrobku: 1 270 016 819).

B) Pri zatvorenom kryte USB
Systém Bosch eBike používa FreeRTOS
(pozri http://www.freertos.org).

Bosch eBike Systems 1 207 020 XBP | (11.03.2020)
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Slovenčina – 2

Prevádzka
Symboly a ich význam
Symbol Vysvetlenie

krátke stlačenie tlačidla (kratšie ako
1 sekundu)
stredne dlhé stlačenie tlačidla (v rozmedzí
1 až 2,5 sekundy)
dlhé stlačenie tlačidla (dlhšie ako 2,5 sekun-
dy)

Uvedenie do prevádzky
Predpoklady
Systém eBike sa môže aktivovať len vtedy, ak sú splnené na-
sledujúce predpoklady:
– Je vložený dostatočne nabitý akumulátor (pozri návod na

používanie akumulátora).
– Snímač rýchlosti je správne zapojený (pozri návod na ob-

sluhu pohonnej jednotky).

Zapnutie/vypnutie systému eBike
Na zapnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Pri vloženom akumulátore eBike stlačte vypínač (1) pa-

lubného počítača.
– Stlačte vypínač akumulátora eBike (pozri návod na použí-

vanie akumulátora).
Pohon sa aktivujte, hneď ako šliapnete do pedálov (okrem
funkcie pomoci pri presune alebo úrovne podpory OFF). Vý-
kon motora sa riadi podľa nastavenej úrovne podpory na pa-
lubnom počítači.
Ak v normálnej prevádzke prestanete šliapať do pedálov
alebo dosiahnete rýchlosť 25/45 km/h, podpora pomocou
pohonu eBike sa vypne. Pohon sa aktivuje znova automatic-
ky, hneď ako šliapnete do pedálov a rýchlosť je nižšia ako
25/45 km/h.
Na vypnutie systému eBike máte nasledujúce možnosti:
– Stlačte vypínač (1) palubného počítača.
– Vypnite akumulátor eBike jeho vypínačom (možné sú

riešenia výrobcov bicyklov, pri ktorých nie je prístup k vy-
pínaču akumulátora; pozri návod na používanie akumulá-
tora).

Po vypnutí sa systém vypína. To trvá cca 3 sekundy. Okamži-
té opätovné zapnutie je možné až vtedy, keď je vypínanie
ukončené.
Ak sa eBike nepohybuje približne 10 minút a na palubnom
počítači sa nestlačí žiadne tlačidlo, vypne sa systém eBike
automaticky kvôli úspore energie.
Upozornenie: Systém eBike vždy vypnite, keď eBike od-
stavíte.
Upozornenie: Ak sú batérie palubného počítača vybité, váš
eBike môžete napriek tomu ešte pripojiť na akumulátor
bicykla. Odporúča sa však interné batérie čo najskôr vyme-
niť, aby sa predišlo poškodeniam.

Elektrické napájanie palubného počítača
Palubný počítač je napájaný napätím dvomi gombíkovými
článkami CR2016.

Výmena batérií (pozri obrázok A)
Keď palubný počítač na displeji zobrazí LOW BAT, vyberte
ho z riadidiel tak, že vyskrutkujete upevňovaciu skrutku (3)
palubného počítača. Otvorte kryt priehradky na batérie (10)
vhodnou mincou, vyberte vybité batérie a vložte nové baté-
rie typu CR2016. Batérie odporúčané firmou Bosch si môže-
te zakúpiť u vášho predajcu bicyklov.
Pri vkladaní batérií dávajte pozor na správnu polaritu.
Priehradku na batérie znova zatvorte a palubný počítač
upevnite upevňovacou skrutkou (3) na riadidlá vášho eBike.

Zapnutie/vypnutie pomoci pri presune
Funkcia pomoc pri presune vám môže uľahčiť presun eBike.
Rýchlosť v tejto funkcii závisí od zaradeného prevodového
stupňa a môže dosahovať maximálne 6 km/h. Čím menší je
zvolený prevodový stupeň, tým menšia je rýchlosť vo funkcii
pomoc pri presune (pri plnom výkone).
u Funkcia pomoc pri presune sa smie používať výlučne

pri presune eBike. Ak kolesá eBike nemajú pri použití po-
moci pri presune kontakt s podkladom, hrozí nebezpe-
čenstvo poranenia.

Na aktivovanie pomoci pri presune krátko stlačte tlačidlo
WALK na vašom palubnom počítači. Po aktivovaní stlačte
v priebehu 3 s tlačidlo + a podržte ho stlačené. Zapne sa po-
hon eBike.
Upozornenie: Pomoc pri presune nemožno pri úrovni pod-
pory OFF aktivovať.
Pomoc pri presune sa vypne, hneď ako nastane jeden z na-
sledujúcich prípadov:
– Uvoľníte tlačidlo +
– Kolesá eBike sa zablokujú (napr. brzdami alebo nárazom

na prekážku),
– rýchlosť prekročí 6 km/h.
Fungovanie pomoci pri presune podlieha špecifickým pred-
pisom danej krajiny, preto sa môže odlišovať od opisu uve-
deného vyššie alebo môže byť deaktivované.

Nastavenie úrovne podpory
Na palubnom počítači môžete nastaviť, ako intenzívne vás
pohon eBike podporuje pri šliapaní. Úroveň podpory sa mô-
že kedykoľvek, aj počas jazdy, zmeniť.
Upozornenie: V jednotlivých vyhotoveniach je možné, že je
úroveň podpory nastavená vopred a nemôže sa meniť. Tiež
je možné, že je k dispozícii na výber menej úrovní podpory,
ako je tu uvedené.
Maximálne sú k dispozícii nasledujúce úrovne podpory:
– OFF: podpora motora je vypnutá, eBike sa môže pohy-

bovať ako normálny bicykel len šliapaním do pedálov. Po-
moc pri presune nemožno na tejto úrovni podpory aktivo-
vať.

– ECO: účinná podpora pri maximálnej efektívnosti, pre
maximálny dojazd

1 207 020 XBP | (11.03.2020) Bosch eBike Systems



Slovenčina – 3

– TOUR: rovnomerná podpora, pre jazdy s veľkým dojaz-
dom

– SPORT/eMTB:
SPORT: intenzívna podpora, pre športovú jazdu na hor-
ských trasách a v mestskej premávke
eMTB: optimálna podpora v každom teréne, športový roz-
jazd, lepšia dynamika, maximálna výkonnosť (eMTB k dis-
pozícii len v kombinácii s pohonnými jednotkami BDU-
250P CX, BDU365, BDU450 CX a BDU480 CX. Prípadne
môže byť potrebná aktualizácia softvéru.)

– TURBO: maximálna podpora až do vysokých frekvencií
šliapania, pre športovú jazdu

Úroveň podpory zvýšite krátkym stláčaním  tlačidla + (6)
na palubnom počítači dovtedy, kým sa na indikátore (i) ne-
objaví požadovaná úroveň podpory. Zníženie dosiahnete
krátkym stláčaním  tlačidla – (5).
Ak je na indikátore nastavené TRIP, TOTAL alebo RANGE,
zvolená úroveň podpory sa pri prepínaní zobrazí na indikáto-
re iba krátko (cca 1 sekundu).

Zapnutie/vypnutie osvetlenia bicykla
Vo vyhotovení, pri ktorom je jazdné svetlo napájané systé-
mom eBike, môžete stredne dlhým stlačením  tlačidla + za-
pnúť súčasne predné a zadné svetlo. Osvetlenie bicykla vy-
pnete dlhým stlačením  tlačidla +.
Pri zapnutom svetle sa zobrazí symbol osvetlenia (h).
Pred každou jazdou skontrolujte správne fungovanie
osvetlenia bicykla.
Palubný počítač uloží stav osvetlenia a v prípade reštartu ak-
tivuje osvetlenie podľa uloženého stavu.
Zapnutie a vypnutie osvetlenia bicykla nemá žiaden vplyv na
podsvietenie displeja.

Bosch eBike Systems 1 207 020 XBP | (11.03.2020)



Slovenčina – 4

Indikátory a nastavenia palubného
počítača
Indikátor stavu nabitia akumulátora
Indikátor stavu nabitia akumulátora (g) zobrazuje stav nabi-
tia akumulátora eBike. Stav nabitia akumulátora eBike môže-
te tiež odčítať na LED diódach na samotnom akumulátore.
Na indikátore (g) zodpovedá každý prúžok na symbole aku-
mulátora približne 20 % kapacity:

Akumulátor eBike je úplne nabitý.

Akumulátor eBike by sa mal dobiť.

LED diódy indikácie stavu nabitia akumulátora
zhasnú. Kapacita pre podporu pohonu je
spotrebovaná a podpora sa vypne. Zostávajúca
kapacita sa využije na osvetlenie, indikácia bliká.

Kapacita akumulátora eBike ešte postačuje približ-
ne na 2 hodiny osvetlenia bicykla.

Indikátory rýchlosti a vzdialenosti
Na indikátore tachometra (a) sa stále zobrazuje aktuálna
rýchlosť.
Na displeji (i) sa štandardne zobrazuje vždy posledné na-
stavenie. Opakovaným, stredne dlhým stláčaním  tlačidla –
sa postupne za sebou zobrazujú jazdná trasa TRIP, celkový
počet kilometrov TOTAL a kapacita akumulátora pre dojazd
RANGE. (Krátkym stláčaním  tlačidla – sa úroveň podpory
znižuje!)
Na resetovanie jazdnej trasy TRIP vyberte jazdnú trasu
TRIP a stlačte súčasne a dlho  tlačidlá + a –. Najprv sa ob-
javí na displeji RESET. Keď obidve tlačidlá stláčate ďalej, na-
staví sa jazdná trasa TRIP na 0.
Na resetovanie dojazdu RANGE vyberte dojazd RANGE
a stlačte súčasne a dlho  tlačidlá + a –. Najprv sa objaví na
displeji RESET. Keď obidve tlačidlá stláčate ďalej, nastaví sa
jazdná trasa TRIP na 0.
Zobrazené hodnoty kilometrov môžete zmeniť na míle tým,
že tlačidlo – podržíte stlačené  a krátko stlačíte vypínač (1)

.
Na účely údržby môžete vyvolať zobrazenie verzií čias-
tkových systémov a ich typové čísla dielu, ak čiastkové sys-
témy poskytujú tieto informácie (v závislosti od čiastkového
systému). Pri vypnutom systéme stlačte súčasne tlačidlá –
a + a potom stlačte vypínač (1).
USB zásuvka je vyhradená na pripojenie diagnostického sys-
tému. USB zásuvka nemá inú funkciu.
u USB prípojka musí byť vždy úplne zatvorená ochran-

ným krytom (8).
Akcia Tlačidlá Dĺžka trvania
Zapnutie palubného počítača
Vypnutie palubného počítača
Zvýšenie podpory +
Zníženie podpory –

Akcia Tlačidlá Dĺžka trvania
Zobrazenie TRIP, TOTAL, RAN-
GE, režimy podpory

–

Zapnutie osvetlenia bicykla +
Vypnutie osvetlenia bicykla +
Resetovanie jazdnej trasy – +
Aktivácia pomoci pri presune 
Vykonanie pomoci pri presune

WALK
+

1. 
2. ľubovoľne

Prestavenie z kilometrov na míle – 1. držať
2. 

Zobrazenie verzie A)B) – + 1. držať
2. 

Nastavenie jasu displeja C) – +

– alebo
+

1. držať
2. 

A) Systém eBike musí byť vypnutý.
B) Informácie sa zobrazujú ako pohyblivý text.
C) Displej musí byť vypnutý.

1 207 020 XBP | (11.03.2020) Bosch eBike Systems



Slovenčina – 5

Zobrazenie kódu chyby
Komponenty systému eBike sa nepretržite automaticky kon-
trolujú. Ak sa zistí chyba, zobrazí sa príslušný chybový kód
na palubnom počítači.

V závislosti od druhu chyby sa prípadne automaticky vypne
pohon. Naďalej je však možná ďalšia jazda bez podpory po-
honu. Pred ďalšími jazdami by sa mal eBike skontrolovať.
u Všetky kontroly a opravy zverte výlučne autorizované-

mu predajcovi bicyklov.

Kód Príčina Pomoc
410 Jedno alebo viaceré tlačidlá palubného

počítača sú zablokované.
Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečis-
totou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

414 Problém spojenia ovládacej jednotky Dajte skontrolovať prípojky a spojenia
418 Jedno alebo viaceré tlačidlá ovládacej

jednotky sú zablokované.
Skontrolujte, či tlačidlá nie sú zaseknuté, napr. vniknutou nečis-
totou. Tlačidlá prípadne vyčistite.

419 Chyba konfigurácie Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

422 Problém spojenia pohonnej jednotky Dajte skontrolovať prípojky a spojenia
423 Problém spojenia akumulátora eBike Dajte skontrolovať prípojky a spojenia
424 Komunikačná chyba medzi komponentmi Dajte skontrolovať prípojky a spojenia
426 Interná chyba prekročenia času Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho

predajcu Bosch eBike. V tomto chybovom stave nie je možné zo-
braziť alebo upraviť v menu základných nastavení obvod pneumati-
ky.

430 Interný akumulátor palubného počítača je
vybitý (nie pri BUI350)

Nabite palubný počítač (v držiaku alebo cez USB prípojku)

431 Chyba verzie softvéru Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

440 Interná chyba pohonnej jednotky Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

450 Interná softvérové chyba Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

460 Chyba USB prípojky Odoberte kábel z USB prípojky palubného počítača. Ak problém
pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

490 Interná chyba palubného počítača Dajte skontrolovať palubný počítač
500 Interná chyba pohonnej jednotky Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho

predajcu Bosch eBike.
502 Chyba v osvetlení bicykla Skontrolujte svetlo a príslušné káble. Reštartujte systém. Ak prob-

lém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
503 Chyba snímača rýchlosti Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho

predajcu Bosch eBike.
504 Rozpoznaná manipulácia so signálom

rýchlosti.
Skontrolujte a prípadne nastavte polohu špicového magnetu.
Skontrolujte, či bicyklom niekto nemanipuloval (tuning). Podpora
pohonu sa zníži.

510 Interná chyba snímača Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

511 Interná chyba pohonnej jednotky Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

530 Chyba akumulátora Vypnite eBike, vyberte akumulátor eBike a znova vložte akumulátor
eBike. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte váš-
ho predajcu Bosch eBike.

531 Chyba konfigurácie Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

540 Chyba teploty eBike sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu. Vypnite
systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychladnúť alebo

Bosch eBike Systems 1 207 020 XBP | (11.03.2020)



Slovenčina – 6

Kód Príčina Pomoc
nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém. Ak prob-
lém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

550 Bol rozpoznaný neprípustný spotrebič. Odstráňte spotrebič. Reštartujte systém. Ak problém pretrváva,
kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

580 Chyba verzie softvéru Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

591 Chyba autentifikácie Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Re-
štartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predaj-
cu Bosch eBike.

592 Nekompatibilný komponent Použite kompatibilný displej. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

593 Chyba konfigurácie Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

595, 596 Chyba komunikácie Skontrolujte káblové rozvody k prevodovke a reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

602 Interná chyba akumulátora Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

603 Interná chyba akumulátora Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

605 Chyba teploty akumulátora Akumulátor sa nachádza mimo prípustného teplotného rozsahu.
Vypnite systém eBike, aby ste pohonnú jednotku nechali vychlad-
núť alebo nahriať na prípustný rozsah teploty. Reštartujte systém.
Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

606 Externá chyba akumulátora Skontrolujte zapojenie káblov. Reštartujte systém. Ak problém pre-
trváva, kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

610 Chyba napätia akumulátora Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

620 Chyba nabíjačky Vymeňte nabíjačku. Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
640 Interná chyba akumulátora Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho

predajcu Bosch eBike.
655 Hromadná chyba akumulátora Vypnite systém eBike. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Re-

štartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho predaj-
cu Bosch eBike.

656 Chyba verzie softvéru Kontaktujte vášho predajcu eBike Bosch, aby vykonal aktualizáciu
softvéru.

7xx Chyba na komponentoch iných výrobcov
(tretích strán)

Dodržiavajte údaje v návode na obsluhu príslušného výrobcu kom-
ponentu.

800 Interná chyba ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
810 Nezrozumiteľné signály na snímači rých-

losti kolesa
Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

820 Chyba na vedení k prednému snímaču
rýchlosti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

821 ... 826 Nezrozumiteľné signály na prednom sní-
mači rýchlosti kolesa

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jaz-
da, napr. jazda na zadnom kolese

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

830 Chyba na vedení k zadnému snímaču rých-
losti kolesa

Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
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831
833 ... 835

Nezrozumiteľné signály na zadnom sní-
mači rýchlosti kolesa

Možno nie je k dispozícii kotúč snímača, je
chybne alebo nesprávne namontovaný.
Zreteľne rozdielny priemer pneumatiky
predného a zadného kolesa. Extrémna jaz-
da, napr. jazda na zadnom kolese

Reštartujte systém a urobte aspoň 2-minútovú skúšobnú jazdu.
Kontrolka ABS musí zhasnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte
vášho predajcu Bosch eBike.

840 Interná chyba ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
850 Interná chyba ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
860, 861 Chyba elektrického napájania Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho

predajcu Bosch eBike.
870, 871 
880 
883 ... 885

Chyba komunikácie Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho
predajcu Bosch eBike.

889 Interná chyba ABS Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.
890 Kontrolka ABS je chybná alebo chýba. ABS

môže byť nefunkčné.
Kontaktujte vášho predajcu Bosch eBike.

žiadne 
zobrazenie

Interná chyba palubného počítača Reštartujte systém eBike vypnutím a opätovným zapnutím.

Údržba a servis
Údržba a čistenie
Žiadne komponenty vrátane pohonnej jednotky sa nesmú
ponoriť do vody alebo čistiť vysokotlakovým čističom.
Na čistenie vášho palubného počítača použite mäkkú, len
vodou navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Dajte systém eBike minimálne raz ročne skontrolovať (o. i.
mechaniku, aktuálnosť systémového softvéru).
Navyše môže výrobca alebo predajca bicykla nastaviť pre
termín servisu dosiahnutý jazdný výkon. V takomto prípade
vám palubný počítač oznámi termín servisu ako (f) .
Ohľadne servisu a opráv eBike sa obráťte na autorizovaného
predajcu bicyklov.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom systému eBike a jeho
komponentov, obráťte sa na autorizovaného predajcu bicyk-
lov.
Kontaktné údaje autorizovaných predajcov bicyklov nájdete
na internetovej stránke www.bosch‑ebike.com.

Likvidácia
Pohonná jednotka, palubný počítač vrát.
ovládacej jednotky, akumulátor, snímač rých-
losti, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať
na ekologickú recykláciu.

Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunál-
neho odpadu!

Podľa Európskej smernice 
2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné elektrické
zariadenia a podľa európskej smernice
2006/66/ES sa musia chybné alebo opot-
rebované akumulátory/batérie zbierať separo-
vane a je nutné odovzdať ich na ekologickú
recykláciu.

Už nepoužiteľné komponenty Bosch eBike odovzdajte auto-
rizovanému predajcovi bicyklov.
Právo na zmeny je vyhradené.
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