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Bezpečnostné pokyny 
 

Všeobecné bezpečnostné predpisy 
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a 
pokyny. Ich nedodržovanie môže viesť k úrazu 
elektrickým prúdom, požiaru a/lebo vážnemu zraneniu.   

 

 
Uchovajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny pre prípadnú 
potrebu. 

Výraz „batériový modul“ používaný v tomto návodu, bez ohľadu na model 
eBicykla, sa vzťahuje nie len na štandardný batériový modul (modul s 
držiakom na rámu bicykla), ale aj na nosičový typ batériových modulov 
(moduly s držiakom na zadnom nosiči). 

 Nenechajte sa rozptyľovať displejom cyklo počítača. Ak sa 
nebudete výhradne sústrediť na dopravnú situáciu, riskujete 
možnosť, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody. Keď chcete 
pracovať s cyklo počítačom, okrem nastavenia úrovne asistencie, 
zastavte a príslušné údaje zadajte.   

 Nepoužívajte navigáciu v situácii ohrozujúcej bezpečnosť 
(uzávierky ciest, obchádzky apod.). Vždy so sebou majte na viac 
mapu a komunikačné prostriedky. 

 Pred tým než začnete s akýmkoľvek tréningom, poraďte sa so 
svojím lekárom, aby vám odporučil vhodnú úroveň fyzickej 
záťaže. Jedine tak predídete prípadnému preťažení vášho 
organizmu.  

 Ak používate snímač pulzu, hodnota zobrazená na displeji môže 
byť skreslená pôsobením elektromagnetického pola. Hodnota 
uvedená na displeji je iba orientačná. Nemôžeme prevziať žiadnu 
zodpovednosť za následky spôsobené nesprávne zobrazenými 
hodnotami pulzu.  

 Z dôvodu bezpečnostných opatrení nevydáva cyklo počítač 
Nyon žiadne zvukové signály. Všetky dôležité informácie sa na 
displeji zobrazujú iba prelínaním. Stavové správy sa tak objavia na 
príslušnom prevádzkovom režime.   
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Bezpečnostné upozornenia pre eBycikle 
 Neotvárajte pohonnú jednotku sami. Pohonná jednotka je bez 

údržbová a musí sa nechať opraviť iba kvalifikovaným 
odborníkom s použitím výlučne originálnych náhradných dielov.  
Jedine tak bude zachovaná jej bezpečnosť. Neoprávnené otvorenie 
jednotky zneplatňuje reklamácie zo záruky.  

 Neotvárajte Nyon. Otvorením Nyonu ho môžete zničiť a nebude 
možné uplatniť reklamácie zo záruky.  

 Všetky súčasti inštalované na pohonnej jednotke a všetky ostatné 
diely hnacieho ústroja eBicykla (napr. prevodník, pedále) môžu 
byť nahradené výlučne zhodnými komponentmi alebo 
komponentmi výslovne schválenými výrobcom eBycikla na 
použitie na vašom bicykli. Tak sa zabráni preťaženiu a poškodeniu  
pohonnej jednotky.  

 Vyberte batériový modul z eBicykla pred tým než na ňom začnete 
pracovať (napr. vykonávať prehliadku, opravu, montáž, údržbu, 
prácu s reťazou atd.), a tiež pred tým, ako ho budete prepravovať 
autom alebo lietadlom a/lebo pred jeho uložením. Neúmyselná 
aktivácia systému vedie k riziku poranenia.  

 Systém eBicykla je možné zapnúť jeho zatlačením smerom vzad.  
 Funkciu asistencie pri tlačení / rozjazdu  možno používať len keď 

bicykel tlačíte alebo sa chcete rozbehnúť. Ak sa pri použití tohto 
druhu asistencie kolesá nedotýkajú zeme, hrozí nebezpečenstvo 
zranenia. 

 Pre váš eBicykel používajte výhradne originálne batériové moduly 
Bosch schválené výrobcom. Použitie iných batériových modulov 
môže viesť ku zraneniu a k nebezpečenstvu vzniku požiaru. Ak 
použijete iné batériové moduly, zrieka sa Bosch celkovej 
zodpovednosti zo záruky. 
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 Na systému vášho eBicykla nevykonávajte žiadne úpravy, ani naň 
neinštalujte iné produkty, ktoré by mohli zvýšiť jeho výkon. 
Väčšinou to vedie ku skrátení životnosti systému a riziku poškodenia 
pohonnej jednotky a eBicykla. Riskujete tiež stratu záruky eBicykla a 
nárokov zo záruky. Nevhodnou manipuláciou so systémom tiež 
ohrozujete svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov 
premávky a v prípade nehody spôsobené manipuláciou podstupujete 
riziko vysokých zodpovednostných nákladov a dokonca trestného 
stíhania. 

 Dodržujte láskavo všetky pravidlá týkajúce sa registrácie 
a prevádzky eBicyklov. 

 Prečítajte si prosím bezpečnostné upozornenia a pokyny 
v priloženom návode na použitie batériového modulu a v návodu 
na použitie vášho eBicykla. 
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Blahoželáme  

Blahoželáme k nákupu prvého cyklo počítača na eBicykel - „všetko v 
jednom“. Multifunkčný Nyon funguje ako cyklo počítač, navigácia a 
športtester. Obsahuje tiež funkcie múdreho telefónu.   

–  Prvý cyklo počítač „všetko v jednom“ so samostatnou ovládacou 
jednotkou  

–  eBicykel, navigácia, športtester a internetové funkcie 

–  Navigácia s pohyblivou mapou vo 2D a 3D optimalizovanou pre eBicykle  

–  Možnosť pripojenia cez Bluetooth® k snímaču pulzu  

–  Športtesterové funkcie 

 

Aktualizácia 

Pre Nyon je k dispozícii stále väčšie množstvo funkcií. Priebežne 
aktualizujte mobilnú aplikáciu „Bosch eBike Connect”. Túto aplikáciu 
môžete použiť na  stiahnutie nových funkcií, ktoré si následne môžete 
preniesť do vášho Nyonu.  
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Úvodný postup  
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1  Joystick 

2  Tlačidlo „Home” - Domov 

3  Cyklo počítač 

4  Držiak na cyklo počítač 

5  Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť cyklo počítač 

6  Tlačidlo svetiel eBicykla 

7  Senzor rozjasnenia 

8  USB port 

9  Ochranný kryt USB portu 
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10  Ovládacia jednotka 

11  Joystick na ovládacej jednotke 

12  Tlačidlo „Home”- Domov na ovládacej jednotke 

13  Tlačidlo zníženia úrovne asistencie  

14  Tlačidlo zvýšenia úrovne asistencie  

16  Tlačidlo „WALK” – asistencia pri tlačení / rozjazdu 

17  Západka cyklo počítača 

18  Zaisťovacia skrutka na upevnenie cyklo počítača 
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Operačný systém „Nyon”  
Operačný systém Nyon pozostáva z troch komponentov: 

–  cyklo počítač  Nyon s ovládacou jednotkou 

–  aplikácia múdreho telefónu „Bosch eBike Connect” 

–  on-line portál „www.eBike-Connect.com” 


 
14:30  

22.5 
km/h 

SPORT 

32.8 km 

17.4 km/h 

105 km 

 
 



Štandardné 
funkcie a displej 

 
Pokročilé funkcie     Zber údajov a ich 

vyhodnotenie 

Prihlásenie do Nyonu Registrácia na on-line 
portáli 

Registrácia na on-line 
portáli 

Obsluha eBicykla Užívateľské nastavenia        Užívateľské nastavenia 

Záznam a zobrazenie  Nákup a stiahnutie               Import a vyhodnotenie  
jazdných údajov prémiových funkcií a 

navigačných licencií  
 vykonaných jázd 

Navigácia Plánovanie 
vhodnej trasy  

Pokročilý displej so 
štatistikami  

Plánovanie vhodnej trasy  

 

 

Väčšina nastavení a funkcií sa môže spravovať a používať na všetkých troch 
komponentoch. Do niektorých nastavení a funkcií je prístup a ovládanie 
možné iba z niektorého komponentu. Synchronizácia údajov sa vykoná 
automaticky počas pripojenia Bluetooth®-/internet. Dostupné funkcie sú 
uvedené v tabuľke nižšie.   



Bosch eBike Systems W 276 001 DPNen | (23.9.14) 

Slovensky – 12  

 

 

 
GSM, 
3/4G  

www
 

 
 
 
 
 
Prihlásenie / registrácia 

C
yk

lo
 p

oč
íta

č  

A
pl

ik
ác

ia
 m

ú
dr

eh
o

 te
l.  

O
n-

lin
e 

po
rt

ál
 



Zmena nastavenia 

Záznam jazdných údajov   
Zobrazenie jazdných údajov v reálnom čase    
Spracovanie / analýza jazdných údajov  

Nastavenie vlastného vzhľadu displeja  

Zobrazenie aktuálnej polohy  

Navigácia   
Plánovanie trasy 

Zobrazenie dojazdovej vzdialenosti 

(kruh okolo aktuálnej polohy) 
 


 


 

Tréningový efekt v reálnom čase   
Zobrazenie aktuálnej úrovne športovej záťaže (bez štatistiky)   

Prehľad jázd  

Štatistiky „Dashboard“ – prístrojová doska  

Nákup „prémiových funkcií”  

 

Prémiové funkcie 

Štandardné funkcie operačného systému „Nyon” môžete rozšíriť nákupom 
„prémiových funkcií” prostredníctvom AppStore pre Apple iPhony a Google Play 
Store pre Android zariadenia. 

Okrem bezplatnej aplikácie „Bosch eBike Connect” možno získať niekoľko 
platených prémiových funkcií.  

–  Užívateľské prispôsobenie úrovne asistencie  

–  Navigačné licencie štátov/regiónov 
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Kompatibilita s múdrymi telefónmi 

Múdri telefón nie je súčasťou dodávky. Pre registráciu s múdrim telefónom je nutné   
internetové pripojenie, ktoré môže byť poskytovateľom služby spoplatnené podľa 
vášho tarifu. Pre synchronizáciu dát medzi múdrim telefónom a on-line portálom sa 
tiež vyžaduje internetové pripojenie.  

Aby ste mohli plne využívať svoj cyklo počítač, potrebujete múdri telefón 
s operačným systémom Android, verzia 4.0.3 alebo vyššia alebo iOS 7 a vyšší.  

Prehľad kompatibilných múdrych telefónov nižšie. 


Výrobca Kompatibilné múdre telefóny Operačný systém 

Apple iPhone 5, 5S, 5C iOS ≥7 

Apple iPod Touch (5. Generácia) iOS ≥7 

Google Nexus 4 Android ≥4.0.3 

HTC Desire X Android ≥4.0.3 

HTC One Android ≥4.0.3 

HTC One X Android ≥4.0.3 

Huawei Ascend P2 Android ≥4.0.3 

LG Optimus L7 Android ≥4.0.3 

Motorola Razr HD Android ≥4.0.3 

Samsung Galaxy S2 Android ≥4.0.3 

Samsung Galaxy S3 Android ≥4.0.3 

Samsung Galaxy S3 mini Android ≥4.0.3 

Samsung Galaxy S4 Android ≥4.0.3 

Sony Xperia arc S Android ≥4.0.3 

Sony Xperia Z Android ≥4.0.3 

 

Múdre telefóny, ktoré majú operačné systémy uvedené vyššie v prehľadu, ale 
v tabuľke uvedené nie sú, môžu byť k cyklo počítači za istých podmienok 
pripojené. Plnú kompatibilitu cyklo počítača s vyššie neuvedenými múdrymi 
telefónmi však nemôžeme zaručiť.  

Stiahnite si do svojho múdreho telefónu aplikáciu „Bosch eBike Connect” z 
Appstore pre Apple iPhony a z Google Play Store pre Android zariadenia.
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Logické ovládanie  

Z bezpečnostných dôvodov nemá Nyon dotykový displej. Zmenu na displeji 
môžete za jazdy nastaviť prostredníctvom ovládacej jednotky 10. Obe ruky tak 
pri jazde zostanú na riadidlách.   

Vďaka ovládacím prvkom na cyklo počítači máte k dispozícii nasledujúce 
možnosti: 

–  Zapnutie alebo vypnutie cyklo počítača pomocou tlačidlá 5 Zapnúť / 
Vypnúť. 

–  Východiskový prevádzkový režim v „Settings > My Nyon” (Nastavenie > 
Môj Nyon) dosiahnete pomocou tlačidla „Home” (2 alebo 12). 

–  Svetlá bicykla možno zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla svetiel 6. 

– Príslušné režimy prechádzajte pomocou joysticku 1. Výber potvrďte 
stlačením joysticku. 


 

 
 
 
 
 
 
Stlačte joystick 1 doľava, aby ste aktívny režim prekryli hlavnou ponukou a 
dostali sa do nej (viď obrázok vyššie). 

Ak sa nachádzate v aktívnom režime a stlačíte joystick 1 doprava, aktuálny 
displej sa prekryje možnosťami nastavenia režimu, v ktorom sa práve 
nachádzate. Posuňte sa pomocou joysticku na vybranú možnosť a potvrďte ju 
stlačením joysticku 1. 

Tip: Ak ste v aktívnom režime, na ďalší režim sa môžete dostať priamo tak, že 
joystick 1 stlačíte smerom hore alebo dole. 

Ak je Nyon pripevnený na eBicykli, po zapnutí ovládacieho režimu sa zobrazí 
na displeji „Ride“. Ak Nyon nie je pripevnený na eBicykli, zobrazí sa  
„Dashboard“. 
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Symbol  Prevádzkový režim Funkcie 
 
 
 
 

“Dashboard” – 
prístrojová doska 

 Ponuka štatistických údajov 

 

 

Hlavná ponuka 


 
 

 
 

 
 
„Ride” - Jazda Ponuka aktuálnych jazdných 

údajov 

 
„Map & Navigation” Prístup k mapovým podkladom a 

navigácia 
 

 
„Fitness” Rôzne údaje týkajúce sa fitnes/ 

kondície 
 
„Settings” Umožňuje základné nastavenie vášho 

cyklo počítača. 
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Uvedenie do prevádzky  
 

Požiadavky 
Váš eBicykel môže byť uvedený do prevádzky iba ak sú splnené nasledujúce 
podmienky:  
–   Je vložený dostatočne nabitý batériový modul eBicykla (viď návod 
na použitie batériového modulu). 
– Cyklo počítač je správne uchytený v držiaku (viď Nasadenie a 
odobranie cyklo počítača, str. 17). 
 

Zapnutie / vypnutie systému eBicykla 
   Možnosti zapnutia systému eBicykla: 
– Umiestnite cyklo počítač do držiaka 4. 
– Ako náhle je cyklo počítač a batériový modul na svojom mieste, stlačte 
krátko tlačidlo 5 On/Off na cyklo počítači. 
– Ako náhle je cyklo počítač na svojom mieste, stlačte tlačidlo „On/Off“ 
na batériovom module (viď návod na použitie batériového modulu). 

Pohon sa aktivuje v momente šliapnutia na pedále (okrem podpornej  
asistencie, viď Zapnutie / vypnutie asistencie pri tlačení / rozjazdu, str. 34). 
Výkon elektromotoru závisí od nastavenia úrovne asistencie na cyklo počítači. 

Variant „Cruise“: Ak prestanete šliapať v priebehu normálneho režimu alebo 
dosiahnete rýchlosť 25 km/h, asistencia elektro pohonu eBicykla sa vypne. 
Pohon sa automaticky znovu spína, keď začnete opäť šliapať a rýchlosť klesne 
pod 25 km/h. 

Variant „Speed“:  Ak prestanete šliapať v priebehu normálneho režimu alebo 
dosiahnete rýchlosť 45 km/h, asistencia elektro pohonu eBicykla sa vypne. 
Pohon sa automaticky znovu spína, keď začnete opäť šliapať a rýchlosť klesne 
pod 45 km/h. 

Možnosti  vypnutia systému eBicykla: 
–  Stlačte tlačidlo 5 On/Off na cyklo počítači min. na 1 sekundu.  
– Vypnite batériový modul eBicykla tlačidlom On/Off (viď návod na použitie 
batériového modulu). 
–  Odoberte cyklo počítač z držiaka.  
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Ak po dobu cca 10 min nedochádza k odberu energie z pohonnej jednotky (napr. 
preto, že sa eBicykel nepohybuje) alebo nie je stlačené žiadne tlačidlo na Nyone, 
systém eBicykla sa z dôvodu ušetrenia energie automaticky vypne. 

 

Nasadenie a odobranie cyklo počítača 

Nasadenie -  nasuňte cyklo počítač 3 spredu do držiaka 4.  

Odobranie – stlačte západku 17 a vysuňte cyklo počítač z držiaka 4 smerom 
vpred.  

 Keď eBicykel odstavíte, cyklo počítač odoberte.  

Cyklo počítač možno v držiaku zabezpečiť proti odobraniu. Odmontuje držiak 4 
z riadidiel. Nasaďte cyklo počítač do držiaka. Zaskrutkujte skrutku 18 (závit M3, 8 
mm dlhý) zospodu do závitu na držiaku. Pripevnite držiak späť na riadidlá.  

 

Zapnutie / vypnutie cyklo počítača  

Zapnutie – stlačte krátko tlačidlo 5 On/Off.  

Vypnutie - stlačte tlačidlo 5 On/Off min. na 1 sekundu. 

Ak nebude stlačené žiadne tlačidlo po dobu 5 minúť, Nyon prejde do úsporného  
režimu (zhasne podsvietenie) a po uplynutí ďalších 5 minút sa automaticky vypne. 

 

Napájanie externých zariadení cez USB pripojenie  

Pomocou USB pripojenia je možné ovládať a dobíjať väčšinu zariadení, ktoré sa 
napájajú cez USB (napr. mobilné telefóny). 

Predpokladom pre dobíjanie je dostatočne nabitý batériový modul vložený do 
eBicykla a nasadený cyklo počítač. 

Odklopte ochranný kryt 9 USB portu na cyklo počítači. Pripojte externé zariadenie 
do USB portu 8. Použite štandardne príslušný kábel Micro A/Micro B USB 2.0. 
Použitie  nevhodného USB káblu, alebo kombinácie kábel/adaptér môže spôsobiť 
poškodenie cyklo počítača. 

Pozor: Pripojenie užívateľov k Nyonu môže ovplyvniť dojazd eBicykla.   
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Uvedenie cyklo počítača do prevádzky  

Batériový modul je dodávaný čiastočne nabitý. Pred prvým použitím je nutné 
batériový modul Nyonu kompletne nabiť cez USB port (viď Napájanie cyklo 
počítača, str. 30) alebo cez systém eBicykla. Aby ste mohli využívať všetky 
funkcie ovládacieho systému, musíte sa tiež zaregistrovať on-line.   

Registrácia v cyklo počítači  

–  Zapnite cyklo počítač stlačením tlačidla 5 On/Off. 

–  Pomocou joysticku 1 vyberte jazyk (potvrďte stlačením joysticku) a postupujte 
podľa pokynov. 

Nyon môžete uviesť do prevádzky nasledujúcimi spôsobmi: 

–  „Test Ride” – Skúšobná jazda 

Môžete vykonať skúšobnú jazdu a nemusíte sa vopred registrovať alebo 
zadávať nejaké údaje. Po vypnutí počítača budú všetky jazdné údaje vymazané.   

–  „Start Demo” – Zahájiť demo verziu

Samo bežná sekvencia predstaví hlavné funkcie Nyonu, vrátaní Dashboard 
(prístrojovej dosky), Ride screen (displeja na jazdu), Navigation (navigácie) a 
displeja Fitness. Hodnoty sú iba simulované. Demo režim spustí znovu od 
začiatku za cca 2,5 min a môže byť kedykoľvek prerušený stlačením 
ľubovoľného tlačidla. 

–  „Continue without account setup” – pokračujte bez nastavenia účtu

Toto je veľmi krátky registračný proces vzťahujúci sa iba k Nyonu. Offline 
v tomto prípade znamená, že vaše jazdné a užívateľské údaje budú uložené iba 
miestne do cyklo počítača.  
Postupujte podľa pokynov a vyberte jednu z ponúkaných odpovedí. Zadané 
údaje budú uložené aj po vypnutí Nyonu, ale nebudú synchronizované s on-line 
portálom ani aplikáciou múdreho telefónu.  
Pri postupnom dokončovaní registrácie budú údaje zhromaždené do tohto 
okamihu k dispozícii iba obmedzenú dobu. 
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–  „Create a new account or use existing > Setup via smartphone” – 
Vytvorte si nový účet alebo použite stávajúci > nastavenie cez múdri telefón 

Toto je kompletný registračný proces. Nasuňte Nyon do držiaka 4, stiahnite si 
aplikáciu „Bosch eBike Connect” do svojho múdreho telefónu a zaregistrujte sa 
pomocou nej. Po registrácii sa jazdné údaje uložia a synchronizujú sa s mobilnou 
aplikáciou vo vašom telefóne a on-line portálom.   

–  „Create a new account or use existing > Setup via Wi-Fi” – Vytvorte si 
nový účet alebo použite stávajúci > nastavenie cez Wi-Fi 

Toto je kompletný registračný proces. Pripojte Nyon pomocou USB káblu 
na napájací zdroj (napr. na PC)  a uistite sa, že sa nachádza na sieti WLAN. 
Nyon sa potom pripojí na sieť WLAN podľa vášho výberu a budete presmerovaní 
na on-line portál „www.eBike-Connect.com”, kde budete môcť registráciu 
dokončiť.    

Po dokončení registrácie sa jazdné údaje ukladajú v priebehu jazdy a 
synchronizujú  sa s on-line portálom.   

Pripojenie k vášmu múdremu telefónu môžete vytvoriť z vášho Nyonu po 
dokončení registrácie.  („Settings” > „Connections” > „Connect new 
smartphone”). 
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Pripojenie snímača pulzu k Nyonu  

Snímač pulzu nie je súčasťou dodávky. 

Pre kontrolu pulzu môžete použiť snímač, ktorý môžete pripojiť k Nyonu cez 
Bluetooth®. 

Pripojte snímač pulzu k vášmu Nyonu cez ponuku „Settings”  pod 
„Connections” a zvoľte „Heart Rate Monitor”. Nyon potom automaticky začne 
prístroj vyhľadávať. Keď ho nájde, potvrďte ho a postupujte podľa pokynov. 

 Sledujte láskavo pokyny v návodu na obsluhu vášho snímača.  

Kompatibilné snímače pulzu sú uvedené v tabuľke nižšie. 


Výrobca  Kompatibilný snímač pulzu 

Polar H7 
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Prevádzka 
 

Displeje a nastavenia cyklo počítača 

   Prevádzkový režim „Dashboard” – Prístrojová doska 

Tento režim ponúka štatistické údaje. 


d1 
 

d2 d5 
 

d3 
d4 

d6 
 

d1  Ukazovateľ času 

d2  Sledované obdobie   

d3  Náklady 

d4  Úspory  

d5  Počet zachránených stromov  

d6  Celkové prejdené km  

Tento režim umožňuje zistiť, koľko ste ušetrili d4, keď ste nešli autom, ale na 
eBicykli.   

Výpočet vychádza z priemerných energetických nákladov na palivo a elektrinu. 
Náklady na prevádzku eBicykla sú vypočítané na základe jeho spotreby energie 
alebo nákladov na nabitie batérie za priemernú sadzbu elektriny z predošlého 
roku. Cena paliva alebo priemerná spotreba vychádza z údajov IEA (International 
Energy Agency) a KBA (German Federal Motor Transport Authority). 

Počet „zachránených” stromov  d5 je vypočítaný z množstva emisií CO2, ktoré by 
sa uvoľnili, keby ste namiesto na eBicykli išli autom. 

Pri stlačení joysticku doprava, môžete zvoliť sledované obdobie d2. Máte na 
výber z možností „Total”, „Year”, „Month” a „Week” (Celkové, Rok, Mesiac a 
Týždeň), pri tom výpočet pre „Total” zahrnuje všetky jazdy od doby vašej 
registrácie. 

Pod údajom d6 môžete sledovať prejdenú vzdialenosť cyklistu prihláseného do  
Nyonu v závislosti na časovom období d2. 
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Prevádzkový režim „Ride” - Jazda 
 
Tento prevádzkový režim poskytuje prehľad aktuálnych jazdných údajov.  


r1 r6 

r2 

r3 
r7

 

r4 r8 

r5 
r9

 

 

r1  Ukazovateľ času 

r2  Vlastná šliapacia sila (šedá) 

r3  Rýchlosť 

r4  Sila elektro pohonu (modrá/žltá) 

r5  Indikátor úrovne asistencie  

r6  Prejdená vzdialenosť  

r7  Priemerná rýchlosť  

r8  Dojazd 

r9  Indikátor nabitia batériového modulu eBicykla 

Stlačením joysticku 1 doprava môžete vybrať z nasledujúcich možností: 

–  „Cust. Riding Modes” (Custom Riding Modes) – užívateľské jazdné 
režimy 

Táto možnosť je prémiová, môžete ju aktivovať jej nákupom.  Nastavenie 
konfiguračných údajov vykonáte prostredníctvom aplikácie „Bosch eBike 
Connect” na múdrom telefóne (viď položka ponuky „Settings”, str. 42). 

–  „Custom Screen” – užívateľský displej 

Nastavenie konfiguračných údajov vykonáte prostredníctvom aplikácie 
„Bosch eBike Connect” na múdrom telefóne (viď položka ponuky „Settings”, 
str. 42). 

–  „Reset Trip” – vynulovať  

Túto možnosť zvoľte, ak chcete vynulovať merač prejdených km, spálených 
kalórií a priemerných hodnôt. 
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Prevádzkový režim „Map & Navigation” – Mapa a navigácia 
 

 Nenechajte sa rozptyľovať displejom cyklo počítača. Ak sa nebudete 
výhradne sústrediť na dopravnú situáciu, riskujete možnosť, že sa stanete 
účastníkom dopravnej nehody. Keď chcete pracovať s cyklo počítačom, 
okrem nastavenia úrovne asistencie, zastavte a príslušné údaje zadajte.   

 Z dôvodu bezpečnostných opatrení nevydáva cyklo počítač Nyon 
žiadne zvukové signály. Všetky dôležité informácie sa na displeji 
zobrazujú iba prelínaním. Stavové správy sa tak objavia na príslušnom 
prevádzkovom režime.   

 Nepoužívajte navigáciu v situácii ohrozujúcej bezpečnosť (uzávierky 
ciest, obchádzky apod.). Vždy so sebou majte na viac mapu a 
komunikačné prostriedky. 

V tomto prevádzkovom režime máte prístup k mapovým podkladom a môžete 
nastaviť navigáciu.  

Mapové podklady zodpovedajú bydlisku a sú nainštalované predajcom bicyklov. 
Podľa potreby môžete cez aplikáciu „Bosch eBike Connect” v múdrom telefóne 
stiahnuť ďalšie mapy a preniesť ich do vášho cyklo počítača. 

Ako náhle Nyon zapnete, začne satelitné vyhľadávanie GPS signálu. Keď Nyon 
nájde dostatočný signál, operačný režim zobrazí možnosť „Map & Navigation” - 
Mapy & navigácia aktuálnej polohy. V prípade nepriaznivého počasia alebo 
polohy môže satelitné vyhľadávanie trvať dlhšie.  

Stlačením joysticku 1 doprava môžete vybrať z nasledujúcich možností: 

–  „Navigate” - Navigovať 

Pomocou tejto možnosti môžete zahájiť navigáciu v okruhu 20 km od miesta 
registrácie. Za predpokladu, že ste zakúpili náležité licencie, môžete navigovať 
s pomocou všetkých mapových podkladov umiestených v Nyone.  

Ak chcete zadať cieľovú adresu, použite možnosť „Enter Address”. Jednotlivé 
písmená zo zoznamu zadáte pomocou joysticku, každé písmeno potvrďte 
stlačením. Po zadaní cieľovej destinácie, budete mať na výber z troch rôznych 
trás  („SHORT” – NAJKRATŠIA, „SCENIC” – KRAJINNÁ a  „FAST” - 
NAJRÝCHLEJŠIA) + zobrazí sa príslušný výškový profil.  



Bosch eBike Systems W 276 001 DPNen | (23.9.14) 

Slovensky – 24  

 

 

Možnosť „SHORT” -  zobrazí najkratšiu trasu z vašej aktuálnej pozície do 
cieľovej destinácie. 

Možnosť „SCENIC” – zobrazí najmalebnejšiu trasu krajinou z vašej aktuálnej 
pozície do cieľovej destinácie a vyhne sa hlavným cestám.  

Možnosť „FAST” – zobrazí najrýchlejšie spojenie z vašej aktuálnej pozície do 
cieľovej destinácie a vyhne sa prudším stúpaním. 

Na krátkych vzdialenostiach sa možnosti „SHORT”, „SCENIC” a „FAST” 
môžu zhodovať. 

K zahájení navigácie dôjde po zvolení uprednostňovanej trasy. Trasu si 
môžete tiež naplánovať pomocou aplikácie „Bosch eBike Connect” a on-line 
portálu. 



n1 
n4 
n5 

n2 

n3 n6 
 

n7 
 



n1  Ukazovateľ času 

n2  Mapa 

n3  Úroveň zoomu  

n4  Strelka kompasu  

n5  Pokyny pre odbočenie a vzdialenosť k odbočke  

n6  Vzdialenosť do cieľa  

n7  Približný čas príjazdu do cieľa  
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–  „Battery Range”- Dojazd batérie  

Táto možnosť ukazuje oblasť dojazdu batérie, ohraničenú kruhom na mape. 

 



–  „Zoom Out / Zoom In”- Zmenšiť / Zväčšiť  

Táto možnosť ponúka zmenu úrovne zoomu. Nastavenie zoomu vybranej časti 
mapy môžete tiež zmeniť opakovaným stlačením joysticku. 

V priebehu navigácie sa pokyny (napr. po 50 m odbočte vľavo) objavia 
(prelínaním) aj na iných prevádzkových režimoch.  

Navigácia v okruhu do 20 km od miesta registrácie je bezplatná. Pre 
sprístupnenie širšej oblasti môžete zakúpiť príslušné licencie pomocou mobilnej 
aplikácie „Bosch eBike Connect”. 

Nyon nie je vhodný k navigácii bez použitia bicykla (napr. pre stopárov alebo 
motoristov). 

Pri teplotách pod 0 ° C môže byť meranie nadmorskej výšky chybné. 
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Prevádzkový režim „Fitness” - Fitnes 
 

Tento režim umožňuje sledovať rôzne informácie týkajúce sa fitnes.   

Na základe úrovne fyzickej aktivity, ktorú ste zadali pri registrácii, sa zobrazuje 
účinok vašich aktivít na váš vytrvalostný výkon (training effect). 

Výsledok tréningu je vypočítaný zo šliapacej sily a dĺžky jazdy na eBicykli. 
Výpočet zohľadňuje vek, výšku, váhu a fyzickú aktivitu jazdca.   

Režim umožňuje varovať jazdca pred možným preťažením v závislosti na 
zvolenej úrovni jeho kondície / fitnes. Napr. netrénovaný jazdec môže byť 
upozornený už po 30 min, kým veľmi zdatný jazdec nebude pri tej istej záťaži 
upozornený vôbec alebo v prípade veľmi vysokej záťaže až po 2h. 

 


f1  f5 
 

f2  f6 

f3  
f7 

f4 
f8 

f1  Ukazovateľ času  

f2  Aktuálny výkon / pulz* 

f3  Zobrazenie aktuálneho výsledku tréningu  

f4  Training effect (slovami) – výsledok tréningu 

f5  Spálené kilokalórie 

f6  Aktuálna kadencia 

f7  Priemerná rýchlosť  

f8  Doba trvania jazdy 

* Pri použití snímača pulzu (nie je súčasťou dodávky), sa namiesto výkonu zobrazí váš 
aktuálny pulz.  
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Stlačením joysticku 1 doprava môžete vybrať z nasledujúcich možností: 

–  „Custom Screen” – Užívateľský displej 

Nastavte konfiguračné údaje pomocou mobilnej aplikácie „Bosch eBike 
Connect” alebo cez on-line portál.  

–  „Reset Trip” – Vynulovať  jazdu 

Zvolením tejto možnosti vynulujete km, spálené kalórie a priemerné hodnoty 
jazdy.  
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     Prevádzkový režim „Settings” - Nastavenie 
 

V tomto režimu môžete nastaviť základnú konfiguráciu vášho cyklo počítača. 

Poznámka: Niektoré základné nastavenie môže byť zmenené iba ak je Nyon 
nasunutý v držiaku 4. 

Aby ste sa dostali do ponuky „Settings”, stláčajte v hlavnej ponuke joystick 1 
smerom dolu, kým sa možnosť „Settings” neobjaví. 

Tip: Keď budete držať joystick stlačený dolu dostatočne dlho, tiež sa dostanete 
do ponuky „Settings”. 

Môžete konfigurovať nasledujúce: 
– „Connections”: Môžete nakonfigurovať nastavenie Bluetooth®, pripojenie 
nového múdreho telefónu, pripojenie WiFi alebo snímača pulzu. Keď povolíte 
WiFi, Nyon vyhľadá dostupné siete a zobrazí ich. Pomocou joysticku 1 zvoľte 
vybranú sieť a zadajte heslo.  

– „My eBike”: Keď je pripojený Nyon, môžete tu zmeniť obvod kolies nastavený 
výrobcom o ± 5 %.  
– „International”: Rýchlosť a vzdialenosť možno nastaviť v kilometroch alebo 
míľach, hodiny vo 12 alebo 24hodinovom formáte, môžete vybrať časové pásmo 
a uprednostňovaný jazyk. Aktuálny čas je automaticky určený zo signálu GPS. 

 





–  „Map & Navigation”:  pod možnosťou „Map Style”- Štýl mapy - môžete 
zvoliť režim displeja (2D alebo 3D) pre „Freeride” a „Navigation” a zapnúť  
automatické prispôsobenie zobrazenia mapy v závislosti na  okolitom jase. 
–  „Brightness” - Jas: Jas displeja nastavíte tu.  
–  „My Nyon” – Môj Nyon: tu môžete nakonfigurovať tlačidlo Home – Domov,  
automaticky nastaviť každodenné nulovanie prejdených km, spálených kalórií a 
priemerných hodnôt alebo obnoviť výrobné nastavenie Nyonu.   
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Stavové indikátory  

Okrem aktuálneho prevádzkového režimu sú zobrazené tiež indikátory stavu.    

Podľa toho, v ktorom prevádzkovom režime práve ste, sa vždy nezobrazia všetky 
indikátory stavu. Indikátory, ktoré vidíte na hlavnej obrazovke, už zobrazené nebudú. 
Ak odoberiete cyklo počítač z držiaka, zobrazí sa na mieste indikátora svetiel 
eBicykla indikátor nabitia batérie Nyonu.    


s1  s2  s3    s4 
 

 
14:30 22 km/h 

 
 
 
 
 

100 m 

 
 
 
 

s5   s6 s7  s8 s9       105 km  
 

s1  Indikátor svetiel bicykla / stav nabitia batériového modulu Nyonu 

s2  Čas 

s3  Rýchlosť 

s4  Ukazovateľ severu 

s5  Bluetooth®/WiFi pripojenie 

s6  Úroveň asistencie elektro pohonom 

s7  Stav nabitia batériového modulu eBicykla  

s8  Signál GPS 

s9  Rozsah zoomu / dojazd  
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Napájanie cyklo počítača  

Keď je cyklo počítač pripnutý v držiaku 4, je vložený dostatočne nabitý batériový 
modul eBicykla a systém eBicykla je zapnutý, je batéria Nyonu napájaná z batérie 
eBicykla.  

Keď cyklo počítač odoberiete z držiaka 4, je napájaný zo svojej batérie. Keď 
batéria dochádza, objaví sa upozornenie na displeji. 

Pre nabitie batériového modulu Nyonu, nasuňte cyklo počítač späť do držiaka 4. 
Upozorňujeme, že keď nenabijete batériový modul eBicykla okamžite po nasunutí, 
systém eBicykla sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti. V tomto prípade 
bude tiež ukončené nabíjanie batérie Nyonu.  

Cyklo počítač možno tiež nabiť cez USB port. Odklopte ochranný kryt 9. Prepojte 
USB port 8 cyklo počítača pomocou micro USB kábla so štandardnou USB 
nabíjačkou (nie je súčasťou dodávky) alebo USB portom počítača (5V nabíjacie 
napätie, max. 500mA nabíjací prúd.). 

Poznámka: Ak dôjde v priebehu nabíjania Nyonu k jeho vypnutiu, bude možné ho 
znovu zapnúť iba ak odpojíte USB kábel. 

Keď odoberiete cyklo počítač z držiaka 4, všetky hodnoty sa uložia a môžu byť 
opäť zobrazené.  

Bez nabitia batériového modulu Nyonu je dátum a čas uchovaný iba počas max. 6 
mesiacov. Po opätovnom zapnutí, sa dátum a čas znovu obnoví po úspešnom 
vyhľadaní GPS signálu. 

Poznámka: Ak Nyon nepoužívate, mali by ste ho každých 6 mesiacov nabiť, aby 
ste dosiahli max. životnosti jeho batériového modulu.  

Reset Nyonu 

Ak cez všetky očakávania prestane Nyon fungovať, môžete ho resetovať tak, že 
stlačíte súčasne tlačidlá 1, 2, 5 a 6. Reset vykonajte iba ak je to absolútne nutné, 
pretože môže dôjsť k strate rôznych nastavení.  
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Indikátor stavu nabitia batérie  

Indikátor stavu r9 (s7) zobrazuje úroveň nabitia batériového modulu eBicykla. 
Úroveň nabitia batériového modulu Nyonu môžete vidieť na pozícii s1. Úroveň 
nabitia batériového modulu eBicykla je tiež uvedená priamo na LED indikátore 
vlastného modulu.    

U indikátora r9, znamená každý široký prúžok v symbole batérie cca 20% 
kapacitu a tenký prúžok cca 10% kapacitu: 

Batériový modul eBicykla je plne nabitý. 

Batériový modul eBicykla je nutné dobiť. 

!  
Kapacita pre využitie asistencie elektro pohonom bola úplne využitá a 
asistencia je vypnutá. Zvyšná kapacita bude použitá na svetlo bicykla 
a pre cyklo počítač. 

 Je dostatočná cca na 2h pre osvetlenie.  Táto hodnota neberie v úvahu 
ďalšiu spotrebu (napr. automatické radenie, nabíjanie externých 
zariadení cez USB port). 

!  
Nyon nebol nikdy nasunutý do držiaka 4 alebo bol Nyon resetovaný na 
výrobné nastavenie. 

 
Ak bol cyklo počítač odobraný z držiaka 4, uloží sa posledná zobrazená úroveň 
nabitia batérie.  
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Nastavenie úrovne asistencie elektro pohonom 


10 
 

 
11 

 

 
12 

13 
16 

14 

15 
 

Na ovládacej jednotke 10 môžete nastaviť úroveň asistencie elektro pohonom pri 
šliapaní. Úroveň môžete kedykoľvek zmeniť, aj počas jazdy.   
Poznámka: V individuálnych prípadoch je možné úroveň asistencie prednastaviť 
tak, aby ju nebolo možné zmeniť. Je tiež možné, že k dispozícii je menej úrovní 
asistencie, ako je uvedené tu.   

Na výber sú nasledujúce úrovne asistencií: 
–  „OFF”: Asistencia elektro pohonom je vypnutá, eBicykel funguje ako bežný 
šliapací bicykel. 
–   „ECO”: najúčinnejšia  úroveň asistencie pre čo najdlhší jazdný dosah  
–   „TOUR”: Univerzálny turistický stupeň asistencie s dlhým dojazdom 
–  „SPORT”: Silne podporujúci stupeň asistencie vhodný pre športovú jazdu off 
road a mestskú premávku  
–   „TURBO”: Maximálna asistencia s podporou najvyššej kadencie pre športovú 
jazdu 
Pre zvýšenie úrovne asistencie stlačte tlačidlo „+” 14 na ovládacej jednotke, kým 
sa na displeji nezobrazí požadovaná úroveň r5. Pre zníženie úrovne asistencie, 
stlačte tlačidlo „–” 13. 
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Úroveň asistencie Asistenčný faktor * 
(podľa zaradeného prevodu) 

„ECO” 50% 

„TOUR” 120% 

„SPORT” 190% 

„TURBO” 275% 

 

 

Požadovaný výkon elektro pohonu je zobrazený indikátorom r4. Maximálny výkon 
závisí od vybranej úrovne asistencie. 


 
 
 
 
 
 

* Výkon elektro pohonu sa u rôznych verzií môže líšiť.   

 
Keď odoberiete cyklo počítač z držiaka 4, uloží sa naposledy zvolená úroveň 
asistencie; indikátor výkonu elektro pohonu r4 nezobrazí nič.  
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Zapnutie / vypnutie asistencie pri tlačení / rozjazdu   

U variantu Speed môže byť asistencia pri tlačení bicykla zároveň použitá ako 
asistencia pri rozjazdu. Asistencia pri rozjazdu sa vypne pri dosiahnutí rýchlosti 18 
km/h. 

Funkcia asistencie pri tlačení bicykla môže byť pre vás pohodlnejšia v prípade, že 
bicykel tlačíte (vediete) alebo sa chcete rozbehnúť. Rýchlosť tu závisí od zvoleného 
prevodu a modelu bicykla a podľa toho je možné dosiahnuť max. 6 km/h alebo 18 
km/h. Čím nižší prevod, tím nižšia rýchlosť (pri plnej kapacite). 
 

 Asistenciu pri tlačení / rozjazdu použite výlučne keď eBicykel tlačíte 
alebo sa chcete rozbehnúť. Ak sa pri použití tejto funkcie kolesá nedotýkajú 
terénu, riskujete zranenie. 
  
Pre aktiváciu asistencie pri tlačení bicykla stlačte a držte tlačidlo „WALK” 16 na 
ovládacej jednotke. Pohonná jednotka eBicykla sa zapne.  
 
Funkcia asistencie pri vedení bicykla sa vypne v nasledujúcich prípadoch: 
–  uvoľníte tlačidlo 16 „WALK”   
–  kolesá sa zablokujú (napr. zabrzdením alebo prekážkou), 
–  rýchlosť presiahne 6/18 km/h. 
 
Rozsvietenie / zhasnutie svetiel bicykla   
Na modelu, u ktorého sú svetla napájané zo systému eBicykla, sa predné a zadné 
svetlo rozsvieti  / zhasne tlačidlom 6 na cyklo počítači. 
Symbol osvetlenia s1 sa zobrazí, keď sú svetlá rozsvietené. 
Rozsvietenie / zhasnutie osvetlenia bicykla nemá vplyv na podsvietenie displeja. 
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Displeje a nastavenie mobilnej aplikácie „Bosch eBike 
Connect” 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Múdri telefón nie je súčasťou dodávky. K registrácii múdreho telefónu je nutné 
internetové pripojenie. Použitie internetu môže byť spoplatnené podľa vášho zmluvného 
tarifu s operátorom. K synchronizácii údajov medzi vaším múdrim telefónom a on-line 
portálom je tiež požadované internetové pripojenie. 
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Aktivácia mobilnej aplikácie „Bosch eBike Connect”  
Aby ste mohli používať všetky funkcie Nyonu, nainštalujte si do svojho múdreho 
telefónu aplikáciu „Bosch eBike Connect”. 
 
Aktivujte ju nasledovne:  
–  Vstúpte na vašom telefóne do Google Play (Android) alebo App Store (iOS). 
–  Vyhľadajte aplikáciu „Bosch eBike Connect”. 
–  Nainštalujte ju a otvorte ju. 
–  Registrujte sa podľa pokynov nižšie. 

Ak ste už zaregistrovaní cez on-line portál, môžete sa rovno prihlásiť pomocou vašich 
prihlasovacích údajov. Aplikácia „Bosch eBike Connect” potom vyhľadá dostupný 
cyklo počítač Nyon. Ak treba, nasuňte váš Nyon do držiaka a postupujte podľa 
pokynov pre pripojenie Bluetooth®. 
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Registrácia pomocou múdreho telefónu a pripojenia Bluetooth®  

– Otvorte aplikáciu „Bosch eBike Connect”. 
– Zvoľte možnosť „REGISTER“. 
– Prečítajte si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a odsúhlaste ich. 
– Zapnite cyklo počítač pomocou tlačidla On/Off 5, aby ste nastavili pripojenie 

Bluetooth®. 
– Na vašom telefóne zvoľte možnosť “SEARCH”. Aplikácia začne vyhľadávať váš 

cyklo počítač . Ako náhle ho nájde, zobrazí ho.  Ak ho nenájde, uistite sa, že je na 
vašom cyklo počítači zapnutý Bluetooth®. Toto nastavenie overíte pod „Settings > 
Connections > Bluetooth = On”. 

– Spojte Bluetooth® tak, že skontrolujete a potvrdíte kód zobrazený na vašom cyklo 
počítači. 

– Keď je spojenie úspešne zriadené, stlačte možnosť „Continue” a začnite zadávať 
vaše osobné údaje.  

– Postupujte podľa pokynov a dokončite registráciu. V závislosti na tom, aké zadáte 
odpovedi týkajúce sa vašej kondície, budete zaradení do fitnes kategórie, ktorá je 
požadovaná pre prevádzkový režim „Fitness”. 

Ak je mobilná aplikácia „Bosch eBike Connect” a pripojenie Bluetooth® na vašom 
cyklo počítači aktívne, údaje sa medzi telefónom a cyklo počítačom synchronizujú 
automaticky. 
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Hlavná ponuka „Bosch eBike Connect” 
 

Symbol Položka ponuky  Funkcie 

 

„Activities” Údaje o všetkých vykonaných jazdách. 

„Map” Plánovanie trás a informácie o dojazdu 
vášho eBicykla. 

 

„Shop”                        Sťahovanie dodatočných mapových 
podkladov alebo nákup prémiových funkcií. 

 

„Settings” Nastavenie užívateľského vzhľadu displeja 
(„Custom Screens”) a užívateľských 
jazdných režimov („Custom Riding Modes”) 
a správa vášho profilu. 

 

 „Help” Často kladené otázky, kontaktné údaje a  

ďalšie informácie  

 

 

Položka ponuky „Activities” - Aktivity 

Všetky vaše jazdy sú uvedené pod touto položkou. U každej jazdy, ktorú vyberiete, sa 
zobrazí prejdená vzdialenosť, čas trvania, priemerná rýchlosť, prejdená trasa na mape 
a výškový profil. 
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Položka ponuky „Map” -Mapa 

Po zvolení tejto možnosti sa zobrazí pomocou funkcie GPS na múdrom telefóne vaša 
aktuálna poloha. Môžete použiť ukazovateľ v pravom hornom rohu a začať plánovať 
trasu.  

– V položke ponuky „Enter Destination” zadajte adresu cieľovej destinácie. 
Dostanete na výber tri rôzne trasy („SHORT”, „SCENIC” a „FAST”)  so 
zobrazením prevýšenia. 

– Trasa „SHORT” -  zobrazí najkratšiu trasu z vašej aktuálnej pozície do cieľovej 
destinácie. 

– Trasa „SCENIC” – zobrazí najmalebnejšiu trasu krajinou z vašej aktuálnej 
pozície do cieľovej destinácie a vyhne sa hlavným cestám.  

– Trasa „FAST” – zobrazí najrýchlejšie spojenie z vašej aktuálnej pozície do 
cieľovej destinácie a vyhne sa prudším stúpaním. 
Na krátkych vzdialenostiach sa možnosti „SHORT”, „SCENIC” a „FAST” môžu 
zhodovať. 

–  Po zvolení trasy ju môžete preniesť do vášho Nyonu stlačením tlačidla vpravo hore. 
Na tomto mieste môžete zahájiť navigáciu alebo si trasu uložiť na neskôr.  

Okrem plánovania trasy môžete sledovať aj predchádzajúce uložené destinácie a trasy. 
Z vašej aktuálnej pozície sa tiež môžete navigovať domov alebo do zamestnania.  
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Položka ponuky „Shop” - Obchod 

Položku „Shop” použite na stiahnutie doplnkových mapových podkladov alebo ak 
chcete pridať prémiové funkcie do vášho Nyonu. 

– „Navigation Licences & Offline  Maps”: pomocou tejto položky môžete 
stiahnuť doplnkové mapové podklady do vášho múdreho telefónu bezplatne. 
K dispozícii sú mapy všetkých zemí. Mapy rozsiahlejších území môžu byť rozdelené 
do niekoľkých regiónov. 
Ďalšia položka umožňuje rozšírenie trasovania, z prednastavenej 20km obmedzenej 
oblasti od miesta vašej registrácie, do jednotlivých zemí, Európy a celého sveta.  

Poznámka: Ak sa chystáte stiahnuť mapy, uistite sa, že je vaše internetové 
pripojenie  stabilné a rýchle.  

– „Custom Modes” (Custom Riding Modes): Týmto rozšírením môžete 
nakonfigurovať štyri rôzne jazdné režimy. To znamená, že pre každý zo štyroch  
režimov si môžete nastaviť úroveň asistencie elektro pohonom v troch fázach, podľa 
rýchlosti.  

 

Prenos máp do Nyonu  

Nyon má vo svojej vyrovnávacej pamäti 21 iba mapy aktuálne požadované pre 
navigáciu. Ďalšie požadované oblasti pre navigáciu sa stiahnu automaticky podľa 
potreby.  

Ako náhle Nyon zistí, že potrebuje doplnkovú mapu, začne buď vyhľadávať mapy v 
hlavnej pamäti 22 Nyonu, alebo hľadá mapy v pamäti múdreho telefónu 23. Keď  
požadované mapy nie sú k dispozícii, pripojí sa Nyon na internet pomocou múdreho 
telefónu a automaticky stiahne požadovanú mapu z internetu do svojej pamäti 21. 

Upozornenie! Ak jazdíte na eBicykli v zahraničí, môžu vám byť účtované poplatky za 
roaming. Z tohto dôvodu sa odporúča stiahnuť si požadované mapy do vášho 
telefónu alebo Nyonu pred odjazdom do zahraničia. 
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Mapy sú prenášané do vyrovnávacej pamäti Nyonu takto:  

– Stiahnutie máp do múdreho telefónu a ich prenos do Nyonu: 

Na vašom múdrom telefóne vyberte možnosť „Navigation Licences & Offline 
Maps” v ponuke „Shop” a stiahnite si požadovanú mapu do telefónu (). Ak 
Nyon potrebuje mapy, stiahnu sa údaje automaticky cez Bluetooth® z pamäti 
vášho telefónu 23 priamo do pamäti Nyonu  (). Po tomto kroku je mapa 
pripravená na navigáciu.  

– Stiahnutie máp do Nyonu: 
Táto funkcia je dostupná, iba ak je Nyon pripojený na sieť WLAN. Preto sa 
odporúča pripojiť sa na sieť WLAN (), aby ste získali prístup na internet.  

Vo vašom Nyone zvoľte položku ponuky „Map Manager” v ponuke 
„Settings/Map & Navigation”. Vyberte požadované mapy a stiahnite ich (). 
V prípade potreby prevedie Nyon uložené mapy zo svojej hlavnej pamäti 22 do 
vyrovnávacej pamäti 21. Po tomto kroku je mapa pripravená na navigáciu. 

– Prenos máp z internetu pomocou múdreho telefónu: 
Ak potrebuje Nyon mapy, ktoré nenájde vo svojej miestnej pamäti 21/22 ani v pamäti 
múdreho telefónu 23, automaticky sa pripojí cez telefón na internet () a stiahne 
požadované údaje do svojej vyrovnávacej pamäti 21. Po tomto kroku je mapa 
pripravená na navigáciu.  
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Položka ponuky „Settings” -  Nastavenie 
Cez ponuku „Settings” môžete rozširovať nastavenia a meniť údaje vo svojom osobnom 
profile, na eBicykli, a v Nyone. 

– „My Profile:” Sem sa ukladajú osobné údaje zadané pri registrácii. Môžete ich 
upraviť, opraviť a rozšíriť. Ak je aktívny Bluetooth®, údaje sa automaticky 
synchronizujú. 

Tu si tiež môžete nastaviť prihlásenie na „Bosch eBike Connect” cez 
Facebook a zmeniť si heslo. 

– „My eBike”: Pod touto položkou sa predovšetkým zobrazujú údaje, ktoré sa 
čiastočne načítajú automaticky pri registrácii s Nyonom nasunutým v držiaku. 
Chýbajúce údaje môžete doplniť alebo zmeniť. Zmeniteľné údaje sú 
vyznačené čierne, šedý text zmeniť nejde. 
Užívateľské obrazovky: Pre jednotlivé prevádzkové režimy „Ride” a 
„Fitness” si môžete vytvoriť rôzny vzhľad obrazovky. 

V hornej časti (A) sú na výber tri možnosti 

rozvrhnutia užívateľského vzhľadu a údajov, 

A ktoré chcete mať zobrazené v oboch 

častiach. Vyberte príslušné pole 

v strednej časti (B) a zvoľte požadované  

B hodnoty alebo grafy zo zoznamu v spodnej 

časti (C). Proces dokončite uložením vzhľadu.  

 Ak je aktívne pripojenie Bluetooth®, vzhľad  

C obrazovky sa automaticky prenesie do Nyonu. 

 

 

Užívateľské jazdné režimy: táto možnosť je k dispozícii iba ak si ju kúpite cez 

obchod (shop). 
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 Svoje jazdné režimy môžete konfigurovať ako chcete. 
Na výber máte päť definovateľných „kontrolných 
bodov” alebo stupňov. Pre stredné tri body môžete 
vybrať úroveň asistencie pri danej rýchlosti. Pre dva 
vonkajšie body môžete zvoliť iba stupeň asistencie. 
Rýchlosť je zakreslená na horizontálnej ose x a 
úroveň asistencie v percentách na vertikálnej ose y. 
Ak vám nastavenie vyhovuje, jazdný režim uložte. Pri 
aktívnom pripojení Bluetooth®, sa jazdný režim 
automaticky prenesie do Nyonu. 

 
 

–  „My Nyon”: Aby ste mohli zobraziť túto časť, je nutné mať spojenie Bluetooth® 
k Nyonu. Táto časť zobrazuje informácie o cyklo počítači, je tu možné vykonať 
synchronizáciu, môžete vymazať aktuálny Nyon a pripojiť iný.  

 

Položka ponuky „Help” - Nápoveda 

Po zvolení možnosti „Help” sa dostanete k výberu často kladených otázok (FAQ), 
kontaktným údajom a informáciám o licenciách, zmluvných podmienkach a ochrane 
údajov.  
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Vzhľad a nastavenie on-line portálu  

 

On-line registrácia 

Pre on-line registráciu je vyžadovaný prístup k internetu. 

– pomocou vášho prehliadača otvorte on-line portál „Bosch eBike Connect” 
na adrese „www.eBike-Connect.com”. 

– Prečítajte si a odsúhlaste zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných 
údajov.  

– Postupujte podľa pokynov a dokončite registráciu. Podľa poskytnutých 
odpovedí o frekvencii a trvaní vašich športových aktivít budete zaradení do 
odpovedajúcej kategórie, ktorú vyžaduje prevádzkový režim „Fitness”. 

Od okamihu dokončenia registrácie sa môžete prihlasovať pomocou vašej e-
mailovej adresy a hesla alebo cez „Log in with Facebook”. Prihlasovacie údaje pre 
vstup na on-line portál sú zhodné s prihlasovacími údajmi ku vstupu do mobilnej 
aplikácie „Bosch eBike Connect”. Aby ste sa mohli prihlásiť cez „Log in with 
Facebook“, je nutné mať účet na Facebooku.   
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Hlavná ponuka on-line portálu 


  Symbol     Položka ponuky    Funkcie 

„Dashboard” Zobrazenie štatistických údajov. 

 

 
„Activities”             Údaje o všetkých vykonaných jazdách. 
 
 
„Map” Plánovanie trás 

 
 

„Settings” Vytvorenie užívateľského vzhľadu displeja 
a správa vášho profilu. 

 
 

Položka ponuky „Dashboard” – prístrojová doska   

Tento operačný režim vám ukáže, koľko je možné ušetriť d4, keď nepôjdete autom, 
ale na bicykli. 

Výpočet vychádza z priemerných energetických nákladov na palivo a elektrinu. 

 

Položka ponuky „Activities” - Aktivity  

Všetky vaše jazdy sú uvedené pod touto položkou. Ktorúkoľvek jazdu vyberiete, 
zobrazí sa prejdená vzdialenosť, trvanie jazdy, priemerná rýchlosť, prejdená trasa na 
mape a výškový profil. 
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Položka ponuky „Map” - Mapa  

Plánovanie trasy je možné uskutočniť aj prostredníctvom on-line portálu. 

–  Pod položkou „Plan Route” zadajte štartovnú a cieľovú adresu. Po zadaní 
cieľovej destinácie, budete mať na výber z troch rôznych trás  („SHORT” – 
NAJKRATŠIA, „SCENIC” – KRAJINNÁ a  „FAST” – NAJRÝCHLEJŠIA) so 
zobrazením príslušného výškového profilu.  

– Možnosť „SHORT” -  zobrazí najkratšiu trasu z vašej aktuálnej pozície do 
cieľovej destinácie. 

– Možnosť „SCENIC” – zobrazí najmalebnejšiu trasu krajinou z vašej aktuálnej 
pozície do cieľovej destinácie a vyhne sa hlavným cestám.  

– Možnosť „FAST” – zobrazí najrýchlejšie spojenie z vašej aktuálnej pozície do 
cieľovej destinácie a vyhne sa prudším stúpaním. 
Na krátkych vzdialenostiach sa možnosti „SHORT”, „SCENIC” a „FAST” 
môžu zhodovať. 

– Po zvolení najvhodnejšej trasy ju môžete uložiť a plánovať ďalšiu.  

Okrem plánovaní trás tu nájdete predchádzajúce uložené destinácie a trasy.  
 

Položka ponuky „Settings” - Nastavenie  

Pod touto položkou si môžete upraviť profil, vyžiadať si nové heslo, upraviť stav 
vašej kondície (fitnes), zmeniť adresu bydliska a adresu do zamestnania.  

Poznámka: Adresu svojho bydliska nemôžete príliš často meniť.    
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Cyklo počítač Nyon 

Číslo výrobku   1 270 020 907 

Max. nabíjací prúd, USB pripojenie mA 500 

Nabíjacie napätie, USB pripojenie   V 5 

Prevádzková teplota ° C – 5 ... + 40 

Skladovacia teplota ° C – 10 ... + 50 

Nabíjacia teplota ° C 0 ... + 40 

Stupeň ochrany   IP x7 (vodotesný) 

Hmotnosť (cca) kg 0,2 

  

 

Informácie o prístroji  
 

Technické údaje 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Systém Bosch eBike používa FreeRTOS (viď www.freertos.org) 
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Kód     Chyba                               Odstránenie  

410 Niektoré tlačidlá na cyklo 
počítači sú zablokované. 

Skontrolujte tlačidlá, či nie sú zablokované 
napr. nečistotami. Ak áno, očistite ich.  

414 Problém pripojenia 
ovládacej jednotky  

Nechajte si skontrolovať pripojenie a kontakty.  
Kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

418 Niektoré tlačidlá na 
ovládacej jednotke sú 
zablokované. 

Skontrolujte tlačidlá, či nie sú zablokované 
napr. nečistotami. Ak áno, očistite ich. 

422 Problém pripojenia 
pohonnej jednotky 

Nechajte si skontrolovať pripojenie a kontakty. 

423 Problém pripojenia bat. 
modulu eBicykla 

Nechajte si skontrolovať pripojenie a kontakty. 

424 Chyba komunikácie medzi 
súčasťami 

Nechajte si skontrolovať pripojenie a kontakty. 

426 Interná chyba uplynutia 
času  

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

430 Interný batériový modul 
cyklo počítača je vybitý 

Nabite cyklo počítač (v držiaku alebo pomocou  
USB portu). 

 

Hlásenia chybových kódov 
Súčasti systému eBicykla sú neustále automaticky monitorované. Keď je 
detegovaná chyba, objaví sa na cyklo počítači príslušný chybový kód. 

V závislosti na typu chyby sa pohonná jednotka podľa potreby automaticky 
vypne. Pokračovať v jazde bez asistencie elektro pohonom je možné bez 
obmedzenia. Napriek tomu sa odporúča nechať pred ďalšou jazdou eBicykel 
skontrolovať.    

Odstránenie chýb môže vykonať vlastník eBicykla, s výnimkou tých, u ktorých  
výslovne uvedené „Kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch.” 
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Kód       Chyba                          Odstránenie 

440 Interná chyba pohonnej 
jednotky 

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

450 Interná chyba softwaru Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

490 Interná chyba cyklo 
počítača 

Nechajte si skontrolovať cyklo počítač. 

500 Interná chyba pohonnej 
jednotky 

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

502 Chyba osvetlenia 
bicykla 

Skontrolujte svetlo a príslušnú kabeláž.  
Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

503 Chyba na snímači 
rýchlosti  

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

510 Chyba interného 
senzoru  

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

511 Interná chyba pohonnej 
jednotky 

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

530 Chyba batériového 
modulu  

Vypnite eBicykel, vyberte batériový modul 
eBicykla a znovu ho vložte. Reštartujte systém. 
Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho 
predajcu eBicyklov Bosch. 

531 Chyba konfigurácie Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 
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Kód          Chyba                              Odstránenie 

540 Teplotná chyba EBicykel sa nachádza mimo prípustný teplotný
rozsah. Vypnite systém eBicykla a nechajte 
pohonnú jednotku vychladnúť alebo zahriať na 
prípustnú teplotu. Reštartujte systém. Ak 
problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu 
eBicyklov Bosch. 

550 Bolo detegované 
nesprávne zaťaženie 

Odoberte záťaž. Reštartujte systém. Ak 
problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu 
eBicyklov Bosch. 

602 Interná chyba batériového 
modulu v priebehu 
nabíjania  

Odpojte nabíjačku z batériového modulu. 
Reštartujte systém eBicykla. Pripojte nabíjačku 
do batériového modulu. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

602 Interná chyba batériového 
modulu  

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

603 Interná chyba batériového 
modulu 

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

605 Teplotná chyba 
batériového modulu  

EBicykel sa nachádza mimo prípustný teplotní 
rozsah. Vypnite systém eBicykla a nechajte 
pohonnú jednotku vychladnúť alebo zahriať na 
prípustnú teplotu. Reštartujte systém. Ak 
problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu 
eBicyklov Bosch. 

605 Teplotná chyba v priebehu 
nabíjania batériového 
modulu  

Odpojte nabíjačku z batériového modulu. 
Nechajte batériový modul vychladnúť. Ak 
problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu 
eBicyklov Bosch. 

606 Externá chyba batériového 
modulu  

Skontrolujte kabeláž. Reštartujte systém. Ak 
problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu 
eBicyklov Bosch. 
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Kód          Chyba                               Odstránenie 

610 Chyba napätí 
batériového modulu  

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

620 Chyba nabíjania Vymeňte nabíjačku. Kontaktujte svojho 
predajcu eBicyklov Bosch. 

640 Interná chyba 
batériového modulu  

Reštartujte systém. Ak problém pretrváva, 
kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

655 Viacnásobná chyba 
batériového modulu  

Vypnite eBicykel, vyberte batériový modul 
eBicykla a znovu ho vložte. Reštartujte 
systém. Ak problém pretrváva, kontaktujte 
svojho predajcu eBicyklov Bosch. 

656 Chyba softwarovej 
verzie  

Kontaktujte svojho predajcu eBicyklov Bosch, 
aby zaktualizoval software.  

Bez 
zobrazenia 

Interná chyba cyklo 
počítača 

Reštartujte systém eBicykla tak, že ho vypnete 
a znovu zapnete. 
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Údržba a čistenie  

Sledujte láskavo prevádzkové a skladovacie teploty súčastí eBicykla. Chráňte 
pohonnú jednotku, cyklo počítač a batériu pred extrémnymi teplotami (napr. pred 
silným slnkom, bez náležitej ventilácie). Súčasti (hlavne batériový modul) sa môžu 
vplyvom extrémnych teplôt poškodiť. 

Náhla zmena prostredia môže spôsobiť zahmlenie displeja zvnútra. Po vyrovnaní 
teplôt zahmlenie zmizne. 

Udržujte displej vášho Nyonu čistý. Nečistoty môžu spôsobiť chybnú detekciu 
jasu. Prepínanie deň / noc v režime navigácie môže byť narušené.   

Udržujte všetky komponenty vášho eBicykla v čistote, najmä kontakty batériového 
modulu a príslušné kontakty držiaka. Čistite ich opatrne mäkkou vlhkou 
handričkou. 

Žiadna zo súčastí, tzn. ani pohonná jednotka, sa nesmie ponoriť do vody ani byť 
čistená vysokým tlakom vody.  

 Chyby môže odstrániť vlastník eBicykla, s výnimkou tých, u ktorých 
je výslovne uvedené „Kontaktujte svojho predajca eBicyklov Bosch.” 

 

 

Popredajný servis a aplikačná služba  

V prípade dotazov tykajúcich sa systému eBicykla a jeho súčastí sa prosím 
obráťte na autorizovaného predajcu eBicyklov Bosch.  

Kontaktné údaje autorizovaných predajcov eBicyklov Bosch nájdete na 
www.bosch-ebike.com 
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Preprava  

Batériové moduly podliehajú predpisom o preprave nebezpečného tovaru. Súkromí 
užívatelia môžu prepravovať nepoškodené batériové moduly po cestách bez 
splnenia ďalších podmienok. 

Komerční užívatelia alebo tretie strany (napr. letecká preprava alebo špedícia), 
musia dodržiavať zvláštne požiadavky na balenie a označenie (napr. pravidlá ADR). 
Ak pripravujete zásielku, môžete tiež kontaktovať odborníka na nebezpečný 
materiál. 

Batériové moduly sa môžu odosielať iba nepoškodené.  Páskou prelepte odkryté 
kontakty a zabaľte batériový modul tak, aby sa vnútri balíčka nepohyboval. 
Informujte poštovú službu, že zásielka obsahuje nebezpečný tovar. Láskavo tiež 
sledujte možnosť prísnejších pravidiel daného štátu.  

V prípade dotazov tykajúcich sa prepravy batériových modulov kontaktujte 
autorizovaného predajcu eBicyklov Bosch. Ten tiež môže poskytnúť vhodný 
prepravný obal.  
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Likvidácia 

Pohonná jednotka, cyklo počítač vrátaní ovládacej jednotky, batériový 
modul, snímač rýchlosti, príslušenstvo a obaly by sa mali likvidovať 
ekologicky. 

Nelikvidujte eBicykel ani jeho súčasti prostredníctvom domového odpadu! 
 

   Platí iba pre štáty EU: 

V súladu so smernicou 2012/19/EU, sa elektrické zariadenia / 
náradia, ktoré sú už nepoužiteľné, a podľa smernice  
2006/66/EC, poškodené alebo použité batériové moduly / 
batérie, sa musia zbierať oddelene a likvidovať ekologicky 
vhodným spôsobom. 

Integrované batériové moduly cyklo počítača sa môžu vybrať iba za účelom 
likvidácie. Otvorenie puzdra batérie môže cyklo počítač zničiť. 

Nepoužiteľné batériové moduly a cyklo počítače vráťte láskavo autorizovanému 
predajcu bicyklov. 

Li-ion: 

Sledujte prosím pokyny v oddielu „Preprava”, str. 53.  

 

 
 
 

Zmena vyhradená. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Bosch GmbH 

Bosch eBike Systems 

72703 Reutlingen 

GERMANY 

 

www.bosch-ebike.com 
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