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Biztonsági előírások
Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és 
utasítást. A biztonsági előírások és utasítások 
betartásának elmulasztása áramütéshez, tűz-
höz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Őrizze meg a jövőbeli használatra valamennyi biztonsági 
előírást és utasítást.
Az ebben a használati utasításban használt „akku” kifejezés 
minden eredeti Bosch eBike akkura vonatkozik.
 Ne hagyja, hogy a fedélzeti computer kijelzése elvonja 

a figyelmét. Ha nem kizárólag a közlekedésre összponto-
sítja a figyelmét, megnöveli a baleseti kockázatot.

 Olvassa el és vegye figyelembe az eBike rendszer ös-
szes üzemeltetési útmutatójában és eBike-ja üzemelte-
tési útmutatójában található biztonsági előírásokat és 
utasításokat.

A termék és alkalmazási 
lehetőségeinek leírása
Rendeltetésszerű használat
Az Purion fedélzeti computer a Bosch eBike rendszer vezérlé-
sére és a menetadatok megjelenítésére szolgál. 
Az itt leírt funkciókon kívül előfordulhat, hogy a hibaelhárítás-
hoz és a funkciók bővítéséhez szoftvermódosításokat veze-
tünk be.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
Az ábrázolt alkatrészek számozása az útmutató elején 
található, ábrákat tartalmazó oldalakon található ábrákra 
vonatkozik.
A jelen üzemeltetési útmutató egyes ábrái az eBike felszerelt-
ségétől függően a tényleges adottságoktól csekély mértékben 
eltérhetnek.

1 Fedélzeti számítógép be-/kikapcsoló gomb
2 „WALK” tolási segítség gomb
3 fedélzeti computer rögzítőcsavarja
4 Fedélzeti számítógép tartó
5 Támogatás csökkentő gomb „–”
6 Támogatás növelő gomb „+”
7 Kijelző
8 Az USB-csatlakozó védősapkája
9 USB diagnosztikai aljzat(csak karbantartás céljára)

10 Az elemtartó fedele

Fedélzeti számítógép kijelző elemek
a Sebességmérő kijelző
b Kijelzés km/h egységgel
c Kijelzés mph egységgel
d Teljes távolság kijelzése „TOTAL”
e Hatótávolság kijelzése „RANGE”
f Szerviz kijelzése 
g Akkumulátor feltöltési szintjelző display
h Világítás kijelzése
i A támogatási szint kijelzése/érték kijelzése
j Szakasz kijelzése „TRIP”

Műszaki adatok

Üzemeltetés
Üzembevétel
Előfeltételek
Az eBike rendszert csak a következő feltételek teljesülése 
esetén lehet aktiválni:
– Elegendő mértékben feltöltött akkumulátor van behelyez-

ve (lásd az akkumulátor üzemeltetési útmutatóját).
– A sebességérzékelő helyesen van csatlakoztatva (lásd a 

meghajtóegység üzemeltetési útmutatóját).

Az eBike-rendszer be és kikapcsolása
Az eBike-rendszer bekapcsolásához a következő lehetősé-
gek állnak rendelkezésre:
– Behelyezett eBike akku esetén nyomja meg a fedélzeti 

computer 1 be-/kikapcsoló gombját.
– Nyomja meg az eBike akkumulátor be-/kikapcsoló gombját 

(lásd az akkumulátor üzemeltetési útmutatóját).
A hajtómű aktiválódik, mihelyt Ön rálép a pedálra (kivéve a to-
lási segítség funkció esetén, illetve „OFF” támogatási szint-
nél). A motorteljesítmény a fedélzeti computeren beállított tá-
mogatási szintnek megfelelően kerül meghatározásra. 

Fedélzeti számítógép Purion
Cikkszám 1 270 020 916/925

1 270 020 917/926
Elemek 1) 2 x 3 V CR2016
Üzemi hőmérséklet °C –5...+40
Tárolási hőmérséklet °C –10...+50
Védelmi osztály 2) IP 54 (por és fröccsenő

víz ellen védett kivitel)
Súly, kb. kg 0,1
1) Ajánlott a Bosch által kínált akkumulátorok használata. Ezeket 
beszerezheti kerékpár-kereskedőjétől (cikkszám: 1 270 016 819).
2) zárt USB-fedéllel
A Bosch eBike-rendszer FreeRTOS-t használ (lásd www.freertos.org)
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Mihelyt normális üzemben abbahagyja a pedál hajtását, vagy 
mihelyt eléri a 25/45 km/ó sebességet, az eBike-hajtómű ál-
tal nyújtott támogatás kikapcsolásra kerül. A hajtómű ismét 
automatikusan aktiválásra kerül, mihelyt Ön ismét rálép a pe-
dálra és a sebesség 25/45 km/ó alatt van.
Az eBike-rendszer kikapcsolásához a következő lehetőségek 
állnak rendelkezésre:
– Nyomja meg a fedélzeti számítógép 1 be-/kikapcsoló 

gombját.
– Kapcsolja ki az eBike akkuját annak be-/kikapcsoló gomb-

jával (vannak olyan kerékpárgyártói megoldások, amelyek 
esetén nem hozzáférhető az akku be-/kikapcsoló gombja; 
lásd a kerékpár gyártójának használati utasítását).

Kikapcsolás után a rendszer 3 másodperc alatt áll le. Csak az-
után tudja újraindítani a rendszert, hogy az teljesen leállt. 
Ha az eBike kb. 10 percig nem mozog és a fedélzeti számító-
gépen egy gombot sem nyomnak le, akkor az eBike rendszer 
energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés: Mindig kapcsolja ki az eBike rendszert, ha az 
eBike-ot leállítja.
Megjegyzés: Ha a fedélzeti computer elemei kimerülnek, az 
eBike-ját ennek ellenére a kerékpár akkujánál bekapcsolhat-
ja. Ajánlott azonban a károsodások elkerülése érdekében a 
belső elemeket mielőbb kicserélni.

A fedélzeti számítógép kijelzései és beállításai
Szimbólumok és magyarázatuk

A fedélzeti számítógép energiaellátása
A fedélzeti computert két CR2016 gombelem táplálja.

Elemcsere (lásd az „A” ábrát)
Ha a fedélzeti computer kijelzőjén „LOW BAT” jelenik meg, 
vegye le a kormányról a fedélzeti computert a fedélzeti com-
puter 3 rögzítőcsavarjának kicsavarásával. Megfelelő érme 
segítségével nyissa fel a 10 elemtartó rekesz fedelét, vegye ki 
az elhasznált elemet, és helyezzen be új CR 2016 típusú ele-
meket. A Bosch által ajánlott elemeket kerékpár-kereskedőjé-
nél beszerezheti.
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
Zárja be az elemtartó rekeszt, majd rögzítse a fedélzeti com-
putert a 3 rögzítőcsavarral az eBike kormányára.

Akkumulátor feltöltési szintjelző display
A g akku töltési szint kijelző az eBike akku töltési állapotát mu-
tatja. Az eBike akku töltési szintjét a magán az eBike akkumu-
látoron található LED-ekről is le lehet olvasni.

Tolási segítség ki-/bekapcsolása
A tolási segítség funkció megkönnyítheti a kerékpár tolását. A 
sebesség ennél a funkciónál a bekapcsolt fokozattól függ és 
maximum 6 km/h lehet. A tolási segítség funkció használata-
kor minél alacsonyabb a kiválasztott fokozat, annál kisebb a 
sebesség (teljes teljesítmény mellett).
 A tolási segítség funkciót csak az eBike tolása esetén 

szabad használni. Ha az eBike kerekei a tolási segítség 
funkció használata során nem érintkeznek a talajjal, sérü-
lésveszély áll fenn.

A tolási segítség aktiválásához nyomja meg röviden a 
„WALK” gombot a fedélzeti computeren. Aktiválás után 
3 másodpercen belül nyomja meg a „+” gombot, és tartsa 
nyomva. Az eBike hajtóműve bekapcsol.
Megjegyzés: A tolássegítő az „OFF” támogatási fokozatban 
nem kapcsolható be.
A tolássegítő kikapcsolásra kerül, ha a következő események 
egyike bekövetkezik:
– elengedi a „+” 6 gombot,
– az eBike kerekei blokkolódnak (pl. fékezés vagy lábnak üt-

közés miatt),
– ha a sebesség túllépi a 6 km/órát.
Megjegyzés: Bizonyos rendszereknél a tolási segítség a 
„WALK” gomb megnyomásával közvetlenül indítható.

Jel Magyarázat
rövid gombnyomás (1 másodpercnél rövidebb 
ideig)
középhosszú gombnyomás (1 és 2,5 másodperc 
között)
hosszú gombnyomás (2,5 másodpercnél 
hosszabb ideig)

A g kijelzőn az akkumulátor jelében minden egyes sáv körül-
belül a kapacitás 20 %-ának felel meg:

Az eBike-akkumulátor teljesen fel van töltve.
Az eBike-akkumulátort utána kell tölteni.
A töltési szint kijelző LED-jei az akkumulátoron kial-
szanak. A hajtómű támogatásához szükséges ka-
pacitás elfogyott, és a támogatás most finom átme-
nettel lekapcsolásra kerül. A megmaradt kapaci-
tást a rendszer most a lámpák rendelkezésére bo-
csátja, a kijelző villog.
Az eBike akkumulátor kapacitása a kerékpárlám-
pák fényének fenntartására még körülbelül 2 órára 
elég.
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A támogatási szint beállítása
A fedélzeti computeren be lehet állítani, hogy az eBike-hajtó-
mű mennyire támogassa Önt a pedálozás során. A támogatási 
szintet bármikor, menet közben is, meg lehet változtatni.
Megjegyzés: Egyedi kiviteleknél az is előfordul, hogy a támo-
gatási szint előre be van állítva, és nem lehet megváltoztatni. 
Az is lehetséges, hogy az itt megadottnál kevesebb támogatá-
si szint áll rendelkezésre.
Amennyiben a gyártó az eBike-ot „eMTB Mode” üzemmóddal 
konfigurálta, a „SPORT” támogatási szintet az „eMTB” he-
lyettesíti. Az „eMTB Mode” üzemmódban a támogatási té-
nyező és a forgatónyomaték a pedálokat tekerő erőtől függő-
en dinamikusan változik. Az „eMTB Mode” üzemmód csak a 
Performance Line CX hajtóművekhez áll rendelkezésre.
Legfeljebb a következő támogatási szintek állnak rendelke-
zésre:
– „OFF”: a motortámogatás ki van kapcsolva, az eBike-ot 

egy szokványos kerékpárhoz hasonlóan csak pedálozással 
lehet mozgatni. A tolássegítő ebben a támogatási fokozat-
ban nem kapcsolható be.

– „ECO”: maximális hatásfokú effektív támogatás a maximá-
lis hatótávolsághoz

– „TOUR”: egyenletes támogatás, hosszabb túrákhoz
– „SPORT”/„eMTB”:

„SPORT”: erőteljes támogatás, sportos hajtáshoz hegyes-
völgyes útvonalakon és a városi közlekedésben
„eMTB”: optimális támogatás minden terepen, sportos in-
dulás, tökéletesített dinamika, maximális teljesítmény.

– „TURBO”: maximális támogatás magas lépésfrekvenciá-
kig, sportos hajtáshoz

A támogatási szint növeléséhez nyomja meg röviden a  
„+” 6 gombot a fedélzeti computeren, majd ismételje addig, 
míg a i kijelzőn a kívánt támogatási szint megjelenik; a csök-
kentéshez pedig röviden  nyomja meg az „–” 5 gombot.

A kerékpárlámpák be és kikapcsolása
Amely kivitelnél a világítást az eBike rendszer táplálja, a  
„+” gomb közepesen hosszú ideig tartó megnyomásával egy-
szerre bekapcsolható az első és hátsó lámpa. A kerékpár-vilá-
gítás kikapcsolásához nyomja meg hosszan a  „+” gombot.
A lámpák bekapcsolt állapotát a h világítási ikon jelzi.
A kerékpárlámpák be- és kikapcsolása nincs befolyással a ki-
jelzők háttérvilágítására.

A fedélzeti számítógép kijelzései és beállításai
Sebesség- és távolságkijelzések
A sebességmérõ kijelzõje a mindig az aktuális sebességet 
jelzi.
Az i kijelzőn alapesetben mindig a legutóbbi beállítás jelenik 
meg. A  „–” gomb ismételt, közepesen hosszú ideig tartó 
megnyomásával egymás után megjelenik a „TRIP” megtett út, 
az „TOTAL” összes kilométer, és „RANGE” az akku hátralévő 
kapacitása. (A  „–” gomb rövid megnyomásával a támoga-
tási szint csökken!)
A megtett út („TRIP”) visszaállításához egyidejűleg nyomja 
meg hosszan a „+” és „–” gombot. A kijelzőn először 
„RESET” jelenik meg. Ha a két gombot tovább nyomja, a 
„TRIP” megtett út „0” állásra áll.
A megjelenített értékeket kilométerről mérföldre átállíthatja a 
„–” gomb nyomva tartásával és a be-/kikapcsoló gomb 1 
rövid megnyomásával .
Karbantartás céljából a részrendszerek verziószáma lekér-
dezhető. A rendszer kikapcsolt állapotában nyomja meg egy-
idejűleg a „–”, valamint „+” gombot, majd működtesse az 1 
be-/kikapcsoló gombot.
Az USB-aljzat a diagnosztikai rendszerek csatlakoztatására 
szolgál. Az USB-aljzatnak más funkciója nincs.
  Az USB-csatlakozót a 8 védősapkával mindig teljesen 

le kell zárni.

Művelet Gombok Időtartam
Fedélzeti computer bekapcsolása Tetszés 

szerint
Fedélzeti computer kikapcsolása Tetszés 

szerint
Támogatás növelése +
Támogatás csökkentése –
„TRIP” kijelzés, „TOTAL”, „RANGE”, 
támogató módok

–

Kerékpár világításának bekapcsolása +
Kerékpár világításának kikapcsolása +
Megtett út visszaállítása – +
Tolási segítség aktiválása
Tolási segítség kivezetése

WALK
+

1.
2. Tetszés 
szerint

Átállítás kilométerről mérföldre – 1. megállás
2. 

Verziók lekérdezése1)2) – + 1. megállás
2. 

Kijelző fényerejének beállítása 3) – +

– vagy +

1. megállás
2. 

1) Az eBike rendszernek kikapcsolt állapotban kell lennie.
2) Az információk folyó szövegként jelennek meg.
3) A kijelzőnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
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Hibakód kijelzés
Az eBike rendszer komponensei folyamatosan automatikus 
felülvizsgálatra kerülnek. Egy hiba érzékelése esetén az a ta-
chométer kijelzőn megjelenik a megfelelő hibakód.

A hiba fajtájától függően a hajtómű szükség esetén automati-
kusan lekapcsolásra kerül. A kerékpárral a hajtómű segítsége 
nélkül azonban mindig tovább lehet haladni. A további utazá-
sok előtt az eBike-ot ellenőrizni kell.
Minden javítással kizárólag egy erre feljogosított ke-

rékpár-kereskedőt bízzon meg. 

Kód A hiba oka Elhárítás módja
410 A fedélzeti számítógép egy vagy több 

gombja leblokkolt.
Ellenőrizze, hogy gombok be vannak-e ékelődve, ez például a 
szennyződés következményeként léphet fel. Szükség esetén tisztítsa meg 
a gombokat.

414 Összeköttetési probléma a 
kezelőegységgel

Ellenőriztesse a csatlakozásokat és összeköttetéseket

418 A kezelőegység egy vagy több gombja 
leblokkolt.

Ellenőrizze, hogy gombok be vannak-e ékelődve, ez például a 
szennyződés következményeként léphet fel. Szükség esetén tisztítsa meg 
a gombokat.

419 Konfigurációs hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

422 Összeköttetési probléma a 
hajtóegységgel

Ellenőriztesse a csatlakozásokat és összeköttetéseket

423 Összeköttetési probléma az eBike-
akkumulátorral

Ellenőriztesse a csatlakozásokat és összeköttetéseket

424 Kommunikációs hiba a komponensek 
között

Ellenőriztesse a csatlakozásokat és összeköttetéseket

426 Belső időtúllépési hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcso-
latba a Bosch eBike-kereskedőjével. Ilyen hiba felléptekor az alapbeállítá-
sok menüben nem lehet a kerék kerületét megjeleníteni vagy beállítani. 

430 A fedélzeti számítógép belső 
akkumulátora kimerült

Töltse fel a fedélzeti számítógépet (a tartóban vagy az USB-csatlakozón 
keresztül)

431 Szoftver változat hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

440 Belső hiba a hajtóegységben Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

450 Belső szoftver-hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

460 Hiba az USB-csatlakozónál Húzza ki a kábelt a fedélzeti computer USB-csatlakozójából. Ha a problé-
ma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

490 A fedélzeti számítógép belső hibája Ellenőriztesse a fedélzeti számítógépet
500 Belső hiba a hajtóegységben Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 

kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 
502 Hiba a kerékpárlámpákban Ellenőrizze a lámpákat és a hozzátartozó vezetékeket. Indítsa újra a 

rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch 
eBike-kereskedőjével. 

503 Hiba a sebesség érzékelőben Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

510 Belső érzékelő hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

511 Belső hiba a hajtóegységben Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 
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530 Akkumulátor hiba Kapcsolja ki az eBike-ot, vegye ki belőle, majd ismét tegye bele vissza az 
eBike-akkumulátort. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

531 Konfigurációs hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

540 Hőmérséklethiba Az eBike a megengedett hőmérséklet tartományon kívül van. Kapcsolja ki 
az eBike-rendszert, hogy a hajtóegység lehűljön, illetve felmelegedjen an-
nyira, hogy belül legyen a megengedett hőmérséklet tartományon. Indítsa 
újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a 
Bosch eBike-kereskedőjével. 

550 A rendszer egy nem megengedett 
fogyasztót ismert fel.

Távolítsa el a fogyasztót. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

580 Szoftver változat hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

591 Hitelesítési hiba Kapcsolja ki az eBike-rendszert. Vegye ki, majd tegye be ismét az akkumu-
látort. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

592 Nem kompatibilis alkatrész Szereljen fel kompatibilis kijelzőt. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

593 Konfigurációs hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

595, 596 Kommunikációs hiba Ellenőrizze a meghajtás kábelezését, majd indítsa újra a rendszert. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-
kereskedőjével. 

602 Belső akkumulátor-hiba a töltési 
folyamat közben

Válassza le a töltőkészüléket az akkumulátorról. Indítsa újra az eBike- 
rendszert. Tegye fel a töltőkészüléket az akkumulátorra. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

602 Belső akkumulátor-hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

603 Belső akkumulátor-hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

605 Akkumulátor hőmérséklet hiba Az eBike a megengedett hőmérséklet tartományon kívül van. Kapcsolja ki 
az eBike-rendszert, hogy a hajtóegység lehűljön, illetve felmelegedjen an-
nyira, hogy belül legyen a megengedett hőmérséklet tartományon. Indítsa 
újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a 
Bosch eBike-kereskedőjével. 

605 Akkumulátor hőmérséklet hiba a 
töltési folyamat során

Válassza le a töltőkészüléket az akkumulátorról. Hagyja az akkumulátort 
lehűlni. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch 
eBike-kereskedőjével. 

606 Külső akkumulátor hiba Ellenőrizze a vezetékeket. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

610 Akkumulátor feszültség hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

620 Töltőkészülék hiba Cserélje ki a töltőkészüléket. Lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-
kereskedőjével.

640 Belső akkumulátor-hiba Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

Kód A hiba oka Elhárítás módja

OBJ_BUCH-2863-002.book  Page 5  Monday, May 22, 2017  12:07 PM



Magyar–6 

1 270 020 XBP | (22.5.17) Bosch eBike Systems

Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
A komponenseket, beleértve a hajtóegységet is, nem szabad 
vízbe meríteni vagy nagynyomású tisztítóval tisztítani.
A fedélzeti computer tisztításához használjon puha, vízzel be-
nedvesített rongyot. Tisztítószert ne használjon.
eBike rendszerét legalább évente egyszer ellenőriztesse (pl. 
a mechanikát, a rendszerszoftver frissítését).
A kerékpár gyártója vagy a kereskedő a szerviz időpontjaként 
a rendszerben megadhat egy adott futásteljesítményt is. Eb-
ben az esetben a fedélzeti computer a szerviz esedékességét 
az f „ ” megjelenítésével jelzi.
Az eBike szervizeléséhez vagy javításához kérjük forduljon 
egy feljogosított kerékpár kereskedõhöz.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
Ha az eBike-rendszerrel és komponenseivel kapcsolatban 
kérdései vannak, forduljon egy feljogosított kerékpár keres-
kedőhöz.
A feljogosított kerékpár kereskedők kapcsolatfelvételi adatai 
a www.bosch-ebike.com honlapon találhatók

Hulladékkezelés
A hajtóegységet, a fedélzeti számítógépet a kezelő-
egységgel együtt, az akkumulátort, a sebesség érzé-
kelőt, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvé-
delmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhaszná-
lásra leadni.

Ne dobja az eBike-ot és komponenseit a háztartási szemétbe!

Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus berende-
zésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irány-
elvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulá-
torokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK euró-
pai irányelvnek megfelelően a már nem használ-
ható akkumulátorokat/elemeket külön össze 
kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempon-
toknak megfelelően kell újrafelhasználásra 
leadni.

A már nem használható akkumulátorokat és fedélzeti 
számítógépeket kérjük adja le egy feljogosított kerékpár 
kereskedőnek.

A változtatások joga fenntartva.

655 Többszörös akkumulátor hiba Kapcsolja ki az eBike-rendszert. Vegye ki, majd tegye be ismét az akkumu-
látort. Indítsa újra a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével. 

656 Szoftver változat hiba Lépjen kapcsolatba a Bosch eBike-kereskedőjével, hogy az aktualizálja a 
szoftvert.

7xx Meghajtáshiba Tartsa be a váltó gyártója által mellékelt használati útmutatóban 
foglaltakat.

Nincs 
kijelzés

A fedélzeti számítógép belső hibája Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be és indítsa ezzel újra az eBike-
rendszerét.

Kód A hiba oka Elhárítás módja
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