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eBike Battery Charger 42-4/230 
0 275 007 905 

Input: 230V     50Hz 1.5A 

Output: 42V      4A 

Made in PRC 

Robert Bosch GmbH, Reutlingen 

For safe operation see manual. Risk of electric shock. Dry location use only. Charge only batteries of 
the Bosch eBike Systems. Other batteries may burst causing personal damage. Do not replace the plug 

assembly as risk of fire or electric shock may result. 

Para un funcionamiento  con seguridad, ver el manual. Peligro de sacudida eléctrica. Utilice 
solamente en lugares secos. Cargar únicamente baterías de sistemas eBike de Bosch. 

Otras baterías podrían reventar, causando lesiones personales y daños. No reemplace el ensamblaje del enchufe, 
ya que el resultado puede ser riesgo de incendio o sacudidas eléctricas. 

Pour un fonctionnement sûr, reportez-vous au manuel. Risque de choc électrique. Utiliser en lieu sec 
uniquement. A utiliser uniquement avec les batteries des systèmes d’assistance électrique 

eBike de Bosch. D 'autres batteries risqueraient d'éclater et de causer des blessures corporelles et des dommages. 
Ne pas remplacer la connectique car un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait en résulter. 
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Pohonná jednotka Drive Unit Cruise/  
Ovládací computer Intuvia 

 

Bezpečnostní pokyny  
Přečtěte si všechna bezpe čnostní 
upozorn ění a pokyny. Jejich nedodržením 
můžete způsobit úraz elektrickým proudem, 
požár a nebo vážné zranění. 

Uložte si všechny bezpe čnostní pokyny pro 
budoucí použití.  

Výraz  „akumulátor“,uveden v  tomto návodu k použití, se 
vztahuje jak  na na standardní   akumulátory (akumulátory 
s uchycením na rám), tak na akumulátory na zadní nosič 
(akumulátory s uchycením na zadní nosič). 
 Pohonnou jednotku sami nikdy neotvírejte. 

Pohonná jednotka je bezúdržbová a m ůže být 
opravena pouze za použití originálních náhradních 
dílů kvalifikovaným personálem. Jedině tak dojde k 
zajištění zachování bezpečnosti pohonné jednotky. 
Neoprávněným otevřením pohonné jednotky zaniká 
nárok na uplatnění záruky. 
 Všechny komponenty pohonné jednotky a 

všechny ostatní sou části pohonu elektrokola (nap ř. 
převodník, pedály) mohou být nahrazeny stejnou 
součástkou nebo sou částkou speciáln ě 
schválenou výrobcem elektrokola.  Tímto je pohonná 
jednotka chráněna před přetížením a poškozením. 
 Vždy  vyjměte  akumulátor  z elektrokola  před   

započetím jakékoli jeho opravy (nap ř. montáž, 
údržba atd.), stejn ě tak p ři transportu 
autem/letadlem nebo p řed uskladn ěním. Zamezíte 
tím nebezpe čí zranění při náhodném zapnutí On/Off 
tlačítka . 
 Funkce pomoc p ři tlačení elektrokola m ůže být 

použita výhradn ě při tlačení elektrokola. V p řípadě, 
že nejsou kola elektrokola v kontaktu se zemí, m ůže 
dojít ke zran ění. 
 Používejte výhradn ě originální Bosch akumulátory 

schválené firmou Bosch pro elektrokola. Použití 
jiných akumulátorů může vést ke zranění a k nebezpečí 
vzniku požáru. Při použití jiných akumulátorů nepřebírá 
výrobce žádnou odpovědnost a záruku. 
Dodržujte veškeré p ředpisy pro povolení a 

používání elektrokol v dané zemi.  
 Přečtěte si a dodržujte bezpe čnostní upozorn ění a 

instrukce dle návodu k použití akumulátoru, stejn ě 
jako návodu k obsluze Vašeho elektrokola.  

Popis produktu a specifikace  
 

Použití  
Pohonná jednotka je určena výhradně pro pohon Vašeho 
elektrokola a nesmí být použita pro jiné účely. Elektrokolo je 
určeno pro použití na zpevněných cestách.  

Elektrokolo není povoleno používat na závodech a soutěžích. 
 

Vyobrazené komponenty  
(viz. strana 4 – 5)  
Číslování vyobrazených komponentů se vztahuje k ilustracím 
na grafické stránce. 
Všechna vyobrazení komponentů elektrokola kromě pohonné 
jednotky, ovládacího computeru včetně ovládací jednotky, 
rychlostního senzoru a k tomu příslušných držáků, jsou pouze 
schématické a mohou se odlišovat od Vašeho elektrokola.  

1  Tlačítko ukazatel funkce „i“  
2  Tlačítko osvětlení 
3  Ovládací computer 
4  Držák ovládacího computeru 
5  On/Off tlačítko ovládacího computeru 
6  Tlačítko „ RESET“  
7  USB-zdířka 
8  Ochranný kryt  USB-zdířky 
9  Pohonná jednotka 

10  Ovládací jednotka 
11  Tlačítko ukazatel funkce „i“ na ovládací jednotce  
12  Tlačítko pro snížení výkonu/listování dolu „ – “  
13  Tlačítko pro zvýšení výkonu/ listování nahoru „+“  
14  Tlačítko pomoc při tlačení elektrokola „WALK“  
15  Uzamčení ovládacího computeru 
16  Zajišťovací šroub ovládacího computeru 
17  Senzor rychlosti 
18  Magnet senzoru rychlosti  

Ukazatele ovládacího computeru   

   a Ukazatel výkonu motoru  
b Ukazatel úrovně podpory 
c  Zobrazení textu 
d Ukazatel hodnot 
e Ukazatel rychlosti 
f  Ukazatel stavu nabití akumulátoru 
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Technické údaje  
 

Pohonná jednotka Drive Unit Cruise  

Číslo 0 275 007 006/ 
0 275 007 007 

Výkon W 250 

Točivý moment v pohonu 
max. Nm  50 

Jmenovité napětí V 36 

Provozní teplota ° C – 5 ... + 40 

   Teplota skladování ° C – 10 ... + 50 

Stupeň ochrany IP 54 (chráněn proti 
prachu a 
stříkající vodě) 

Hmotnost, cca kg 4 
 

Ovládací computer Intuvia 

Číslo  1 270 020 903 

Nabíjecí proud USB-
připojení max. 

 

mA 
 

500

Napětí při nabíjení 
USB-připojení 

 

V
 

5

Provozní teplota ° C – 5 ... + 40 

Teplota skladování ° C – 10 ... + 50 

Stupeň ochrany  IP 54 (chráněn proti 
prachu a 

stříkající vodě)

Hmotnost, cca kg 0,15
 

Osvětlení * 

Jmenovité napětí V 6 

Výkon 

 Vyjměte ovládací computer vždy p ři zaparkování 
elektrokola, abyste zabránili neoprávn ěnému použití 
pohonu t řetí osobou.   Bez  ovládacího computeru 
není možné systém elektrokola zapnout. 

Ovládací computer je také možné zabezpečit proti odcizení. 
Odmontujte držák 4  z řidítek. Vložte ovládací computer do 
držáku. Zajišťovací šroub 16 našroubujte zespodu do závitu 
na držáku. Držák namontujte zpět na řidítka. 
 

Kontrola senzoru rychlosti  
(viz. obr. B)  
Senzor rychlosti 17 a jeho příslušný magnet 18 musí být 
namontovány tak, aby při otáčení kola, byl magnet ve 
vzdálenosti minimálně 5 mm a maximálně 17 mm od 
senzoru rychlosti. 
Upozorn ění: Je-li vzdálenost mezi senzorem rychlosti 
17 a magnetem 18 příliš malá nebo příliš velká nebo senzor 
rychlosti  17 není správně připojen, ukazatel rychlosti e selže 
a pohon elektrokola pracuje v nouzovém režimu. 
V tomto případě uvolněte šroub magnetu 18 a připevněte 
magnet na paprsek kola tak, aby  protínal označení na 
rychlostním senzoru ve správné vzdálenosti. Pokud se ani 
tak nezobrazí rychlost na ukazateli rychlosti e, obraťte se 
prosím na autorizovaného prodejce elektrokol. 
 

 

Návod k obsluze  
 

Uvedení do provozu 

– přední světlo 
– zadní světlo 

W 2,7 
W 0,3 

 
Systém elektrokola může být uveden do provozu pouze při 
splnění následujících podmínek: 

* platí pro elektrokola vybavená osvětlením napájeným z 
akumulátoru elektrokola 

 

Montáž  
 

Vložení a vyjmutí akumulátoru  
Pro vkládání a vyjímání akumulátoru si přečtěte a dodržujte 
návod k použití akumulátoru. 

 

Vložení a vyjmutí ovládacího computeru  
(viz. obr. A)  
Pro vložení ovládacího computeru 3 ho nasuňte zepředu 
do držáku 4. 

Pro vyjmutí ovládacího computeru  3 stiskněte uzamčení 
ovládacího computeru 15  a vysuňte jej směrem dopředu z 
držáku  4. 

–  Je vložen dostatečně nabitý akumulátor (viz. návod k 
použití akumulátoru). 
– Ovládací computer je správně upevněn v držáku (viz. 

„Vložení a vyjmutí ovládacího computeru“, str.11). 
–  Senzor rychlosti je správně připojen (viz „Kontrola 

senzoru rychlosti”, str.11). 

Zapnutí systému On/Off  
K zapnutí systému elektrokola existují následující možnosti: 
–  V případě, že je ovládací computer upevněn v držáku a 

je právě zapnutý, pak dojde k automatickému zapnutí 
systému elektrokola. 

– Při vloženém ovládacím computeru a akumulátoru krátce 
sitskněte On/Off tlačítko ovládacího computeru 5. 
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– Je-li ovládací computer vložen, stiskněte tlačítko On/Off 
na akumulátoru (viz. Návod k  použití akumulátoru). 

Upozorn ění: Při zapnutí elektrokola nesmí být pedály 
elektrokola zatížené, protože jinak by došlo k omezení 
výkonu motoru. Zobrazí se text c s chybovým hlášením 
„uvoln ěte pedál“ . 
Pokud nedopatřením došlo k zapnutí systému elektrokola 
se zatíženými pedály, vypněte jej a bez zatížení pedálů 
opět zapněte. 
K aktivaci pohonu dojde jakmile začnete šlapat (kromě ve 
funkci pomoc při tlačení  kola, viz. „zapnutí/vypnutí pomoci 
při tlačení kola“, str.13). Úroveň přípomoci pak závisí na 
nastavení na ovládacím computeru. 
Jakmile přestanete šlapat,nebo jakmile dosáhnete rychlosti 
25 km/h, dojde k vypnutí přípomoci. Pohon se znovu 
aktivuje, jakmile začnete opět šlapat a rychlost klesne pod 
25 km/h. 
K vypnutí systému elektrokola existují následující 
možnosti: 
–  stiskněte tlačítko On/Off 5 ovládacího computeru. 
–  vypněte akumulátor tlačítkem On/Off (viz. 

Návod k použití akumulátoru). 
–  vyjměte ovládací computer z držáku.  

Pokud asi 10 min nedojde k vyvolání výkonu pohonu 
(např., protože elektrokolo stojí) a nedošlo ke stisknutí 

tlačítka na ovládacím computeru nebo ovládací jednotce, 

automaticky se systém elektrokola vypne z důvodu úspory 
energie. 

 

Ukazatele  a nastavení ovládacího 
computeru  

Napájení energie ovládacího computeru  
Je-li ovládací computer v držáku 4, je-li akumulátor vložený 
v elektrokole dostatečně nabitý a systém elektrokola je 
zapnutý,  pak je ovládací computer napájen energií z 
akumulátoru elektrokola. 
Dojde-li k vyjmutí ovládacího computeru z držáku 4, je 
napájen za pomoci interního akumulátoru. Je-li interní 
akumulátor při zapnutí ovládacího computeru příliš slabý, 
zobrazí se po dobu 3 sekund text  c „P řipojit ke kolu.“ . 
Poté se ovládací computer vypne. 

K nabití interního akumulátoru vložte ovládací computer do 
držáku 4 (když je akumulátor vložen v elektrokole). 
Zapněte akumulátor elektrokola talčítkem On/Off (viz. 
Návod k použití akumulátoru). 

Ovládací computer lze také nabít pomocí USB připojení. K 
tomu otevřete ochranný kryt USB-zdířky 8. Vhodným USB 
kabelem spojte  USB-zdířku 7 ovládacího computeru s 
klasickou USB nabíječkou nebo USB připojením computeru 
(5 V napětí při nabíjení; max. 500 mA nabíjecí proud). Na 
ovládacím computeru se zobrazí text  c „USB p řipojen“ . 

Zapnutí/vypnutí ovládacího computeru  
K zapnutí ovládacího computeru krátce stiskněte tlačítko 
On/Off 5. Ovládací computer může být zapnut (při 
dostatečně nabitém interním akumulátoru), i když není 
vložen v držáku. 
K vypnutí ovládacího computeru krátce stiskněte tlačítko 
On/Of 5. 

Pokud není ovládací computer vložen v držáku, 
automaticky se bez dotyku tlačítka po 1 minutě vypne z 
důvodu úspory energie. 

Stav nabití akumulátoru  
Ukazatel stavu nabití akumulátoru f  ukazuje stav nabití 
akumulátoru elektrokola, nikoli interního akumulátoru 
ovládacího computeru. Stav nabití akumulátoru elektrokola 
je také možné zjistit podle LED kontrolek na akumulátoru. 
Na ukazateli f odpovídá jeden dílek na symbolu akumulátoru 
zhruba 20% kapacity: 

100 % až 80 % kapacity 

20 % až 5 % kapacity, akumulátor by měl být 
dobit. 

méně než 5 % kapacity, podpora motorem není 
možná. LED kontrolky na akumulátoru nesvítí. 

Pokud je osvětlení elektrokola napájené akumulátorem 
(specifické pro jednotlivé země), potom postačuje kapacita 
při prvním zobrazení symbolu prázdného akumulátoru ještě 
zhruba na 2 hodiny svícení. Když začne symbol blikat, 
osvětlení již bude fungovat pouze krátkou dobu. 
Dojde-li k vyjmutí ovládacího computeru z držáku 4, bude 
uložen poslední stav nabití akumulátoru. 

Nastavení režimu p řípomoci  
Na ovládacím computeru je možnost nastavení režimu 
přípomoci pohonné jednotky při šlapání. Režim přípomoci 
může být  kdykoli změněn i v průběhu jízdy. 
Upozorn ění: V některých provedeních je možné, že režim 
podpory je přednastaven a nelze změnit. Je také možné, že 
je na výběr méně režimů podpory, než je zde uvedeno. 

K dispozici jsou následující režimy podpory: 
–  „OFF“ : pohon je vypnutý, elektrokolo se pohybuje jako 

klasické kolo. 
–  „ECO“ : efektivní přípomoc při maximální účinnosti, pro 

maximální dojezd. 
–  „TOUR“ : jednotná přípomoc pro výlety s dlouhým 

dojezdem 
–  „SPORT“ : výkonná přípomoc pro sportovní jízdu v 
kopcovitém   terénu, ale i v městském provozu. 
–  „TURBO“ : maximální přípomoc do vysoké frekvence 

šlapání pro sportovní jízdu  
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Pro zvýšení přípomoci stiskněte tlačítko „+“ 13 na 
ovládací jednotce, dokud se požadovaný režim nezobrazí 
na ukazateli  b, pro snížení přípomoci pak stisněte tlačítko 
„ – “ 12 . 
Vyvolaný výkon motoru se zobrazí na ukazateli a. 
Maximální výkon motoru závisí na zvoleném režimu 
přípomoci. 

 

Režim výkon motoru *  
přípomoci      Přehazovačka  Řazení v náboji  

„ECO“  30 % 30 % 

„TOUR“  100 % 90 % 

„SPORT“  170 % 150 % 

„TURBO“  250 % 200 % 
* Výkon  motoru se může lišit v jednotlivých provedeních. 

V případě vyjmutí ovládacího computeru z držáku 4, 
zůstane uložen poslední zvolený režim přípomoci. 
Ukazatel výkonu motoru a bude prázdný. 

Zapnutí/vypnutí pomoci p ři tlačení kola  
Pomoc při tlačení kola Vám může usnadnit jeho tlačení. 
Rychlost kola při využití této funkce závisí na zvoleném 
převodu a může dosahovat max.  6 km/h. Čím nižší je 
zvolený převod, tím nižší je i rychlost ve funkci pomoc při 
tlačení kola (při plném výkonu).  
 Funkce pomoc p ři tlačení je ur čena výhradn ě pro 

tlačení kola. V případě, že kola elektrokola při použití 
pomoci při tlačení nejsou v kontaktu se zemí, může 
dojít ke zranění. 

K zapnutí pomoci při tlačení stiskněte tlačítko „WALK“ 14 
na ovládacím computeru. Pohon elektrokola se zapne. 
Pomoc při tlačení se vypne , jakmile nastane jeden z 
těchto případů: 
–  uvolníte tlačítko „WALK“ 14 , 
–  začnete šlapat dopředu nebo dozadu, 
–  dojde k blokaci kol elektrokola (např. z důvodu brzdění 

nebo nárazu do překážky), 
–  rychlost překročí 6 km/h. 

Zapnutí/vypnutí osv ětlení  
V závislosti na předpisech dané země jsou možná dvě 
provedení osvětlení: 
–  Přes ovládací computer mohou být současně 

zapnuta/vypnuta přední, zadní světla a podsvícení 
displeje. 
V tomto provedení se při zapnutí osvětlení zobrazí na 
textovém ukazateli c zhruba na 1 sekundu „sv ětlo 
zapnuto“ a při vypnutí „sv ětlo vypnuto“ . 

–  Je možné zapnout a vypnut pouze podsvícení displeje. 
Přední i zadní světlo elektrokola je zcela nezávislé na 
ovládacím computeru. 

U obou provedení stiskněte tlačítko 2 pro 
zapnutí/vypnutí osvětlení.  

Ukazatel rychlosti a ujeté vzdálenosti  
Ukazatel rychlosti e  ukazuje aktuální rychlost. 
Na displeji funkcí (kombinace ukazatele textu c a 
ukazatele hodnot d) jsou k dispozici následující funkce: 
–  „dojezd“:  předpokládaný dojezd podle nabití 

akumulátoru (za předpokladu konstantních podmínek 
jako úroveň přípomoci, profil trasy atd.) 

–  „najetá vzdálenost“: vzdálenost najetá od posledního 
vynulování 
–  „doba jízdy“:  doba jízdy od posledního vynulování 
–  „pr ůměrná rychlost“: dosažená průměrná rychlost od 

posledního vynulování  
–  „maximální rychlost“: dosažená maximální rychlost 

od posledního vynulování  
–  „čas“: aktuální čas 
Pro změnu funkce na ukazateli stiskněte tlačítko „i“ 1 na 
ovládacím computeru nebo tlačítko „i“ 11 na ovládací 
jednotce tolikrát, až se zobrazí požadovaná funkce. 
K vynulování  jedné z těchto tří funkcí  „najetá 
vzdálenost“ , „doba jízdy“ a „pr ůměrná rychlost“ 
zvolte danou funkci a stisněte tlačítko „RESET“ 6 dokud 
se na ukazateli nezobrazí nula. Tím dojde k vynulování i 
ostatních dvou funkcí. 
K vynulování  funkce „maximální rychlost“ zvolte tuto 
funkci a stiskněte tlačítko „RESET“ 6 dokud se na 
ukazateli nezobrazí nula. 
Pokud dojde k vyjmutí ovládacího computeru z držáku 4, 
zůstanou veškeré hodnoty funkcí uloženy a mohou být 
nadále zobrazeny. 

Zobrazení/upravení základního nastavení  
Zobrazit a změnit základní nastavení je možné bez ohledu 
na to, zda se ovládací computer nachází nebo nenachází v 
držáku 4. 

Pro zadání základního nastavení Menu stiskněte současně 
tlačítko „RESET“ 6 a tlačítko „i“ 1 , dokud se nezobrazí 
text c „nastavení“ . 

Pro změnu základního nastavení stiskněte tlačítko „i“ 1 
na ovládacím computeru dokud se požadované nastavení 
nezobrazí. Je-li ovládací computer vložen v držáku 4, 
můžete také stisknout tlačítko „i“ 11 na ovládací jednotce. 

Pro změnu základního nastavení, stiskněte pro snížení 
resp. pro listovnání směrem dolů tlačítko On/Off 5 vedle 
ukazatele „ – “ nebo pro zvýšení resp. listování směrem 
nahoru tlačítko osvětlení 2 vedle ukazatele „+“ . 
Je-li ovládací computer vložen v držáku 4, pak je změna 
možná také pomocí tlačítka „ – “ 12 resp. „+“ 13 na 
ovládací jednotce. 
Pro opuštění funkcí a k uložení nastavených funkcí 
stiskněte tlačítko„RESET“ 6 po dobu 3 sekund. 
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K výběru jsou následující základní nastavení: 
–  „jednotky km/mi.“:  rychlost a vzdálenost je možné 
zobrazit v kilometrech nebo v mílích 

–  „časový formát“: čas lze zobrazit v 12 hodinovém 
nebo 24 hodinovém formátu. 

–  „čas“: aktuální čas lze nastavit. Delší stisknutí tlačítka 
nastavení urychlí nastavení změny času. 

–  „n ěmčina“: nastavit lze následující řeči: německy, 
anglicky, francouzsky, španělsky, italsky a holandsky. 

–  „celková vzdálenost“: ukazatel cekové elektrokolem 
najeté vzdálenosti (nelze změnit) 

–  „celkový provozní čas“: ukazatel celkové doby jízdy 
elektrokola (nelze změnit) 

 

Zobrazení chybových kód ů 
Součásti systému elektrokola jsou neustále automaticky 
monitorované. Při poruše se na ovládacím computeru c 
zobrazí chybový kód. 
Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím computeru 3 
nebo na ovládací jednotce 10 pro návrat ke standardnímu 
zobrazení. 

V závislosti na typu chyby může případně dojít k 
automatickému vypnutí pohonu. Další jízda bez přípomoci 

pohonu je ale kdykoli možná. Před další jízdou by ale mělo 
být elekrokolo zkontrolováno. 

 Veškeré kontroly a opravy provád ějte výhradn ě u 
autorizovaného prodejce jízdních kol.  Zobrazuje-li 
se chybový kód navzdory provedení odstranění 
problému (viz.dole), pak se v tomto případě také 
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol. 

 

kód  p říčina odstran ění problému  

100 Interní chyba pohonné jednotky Nechte zkontrolovat pohonnou jednotku 

101 Problém s připojením pohonné 
jednotky 

Nechte zkontrolovat připojení a kontakty 

102 Chyba senzoru rychlosti Nechte zkontrolovat senzor rychlosti 

103 * Problém s připojením osvětlení 
Beleuchtung 

Nechte zkontrolovat připojení a kontakty 

104 Problém s připojením ovládacího 
computeru 

Nechte zkontrolovat připojení a kontakty 

105 Teplota pohonné jednotky je příliš 
vysoká (nad 40 ° C) 

Nechte pohonnou jednotku zchladnout. Jízda bez přípomoci je možná 
a urychlí ochlazení pohonné jednotky. 

200 Interní chyba elektroniky akumulátoru Nechte zkontrolovat akumulátor 

201 Teplota akumulátoru je příliš vysoká 
(nad 40 ° C) 

Nechte akumulátor zchladnout. Jízda bez přípomoci je možná a 
urychlí ochlazení akumulátoru. 

202 Teplota akumulátoru je příliš nízká 
(pod – 10 ° C) 

 Nechte akumulátor pomalu zahřát na teplém místě. 

203 Problém s připojením akumulátoru Nechte zkontrolovat připojení a kontakty 

204 Nesprávná polarita akumulátoru Nabijte akumulátor originální Bosch nabíječkou tak, jak je uvedeno v 
návodu k použití. 

410 Jedno nebo více tlačítek ovládacího 
computeru jsou blokovány 

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka blokovaná, např. proniklými 
nečistotami. Podle potřeby tlačítka vyčistěte. 

414 Problém s připojením ovládací 
jednotky 

Nechte zkontrolovat připojení a kontakty 

418 Jedno nebo více tlačítek ovládací 
jednotky jsou blokovány 

Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka blokovaná, např. proniklými 
nečistotami. Podle potřeby tlačítka vyčistěte. 

422 Problém s připojením pohonné 
jednotky 

Nechte zkontrolovat připojení a kontakty 

423 Problém s připojením akumulátoru Nechte zkontrolovat připojení a kontakty 

424 Komunikační problém mezi 
komponenty 

Nechte zkontrolovat připojení a kontakty 

* pouze pro elektrokola s osvětlením přes akumulátor (závislé na dané zemi) 
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kód  p říčina odstran ění problému  

430 Interní akumulátor ovládacího 
computeru je prázdný 

Nabijte ovládací computer (v držáku nebo přes USB-připojení) 

490 Interní chyba ovládacího computeru Nechte zkontrolovat ovládací computer 
* pouze pro elektrokola s osvětlením přes akumulátor (závislé na dané zemi) 
 

 

Napájení externích za řízení přes USB- 
připojení  
Pomocí USB-připojení lze nabít mnohé přístroje, které 
vyžadují napájení (např. různé mobilní telefony). 

Předpokladem pro nabíjení je, že ovládací computer a 
dostatečně nabitý akumulátor jsou vloženy v elektrokole. 
Otevřete ochranný kryt 8 USB-zdířky na ovládacím 
computeru. Připojte konektor USB externího přístroje 
prostřednictvím vhodného USB kabelu do USB-zdířky 7 na 
ovládacím computeru. 

 

Pokyny k jízd ě na kole s pohonem  

Kdy funguje pohonná jednotka?  
Pohon elektrokola Vám zajišťuje podporu při jízdě v 
případě, že šlapete. Bez šlapání se pohon vypne.  Výkon 
přípomoci je vždy závislý na síle šlapání. 

Při použití menší síly při šlapání bude přípomoc nižší, 
než když vyvinete na pedáy větší sílu. To platí nezávisle 
na použitém režimu a úrovni přípomoci. 

Pohon elektrokola se automaticky vypne při rychlosti vyšší 
než 25 km/h. Při rychlosti pod 25 km/h, se pohon opět  
automaticky zapne. Výjimkou je funkce pomoc při tlačení 
kola, kdy je kolo poháněno bez šlapání při nízké rychlosti. 

Elektrokolo je také možné kdykoli používat jako klasické 
kolo bez přípomoci, a to buď při vypnutém systému 
elektrokola nebo s nastavením režimu podpory „OFF“ . 
Totéž platí, když je akumulátor vybitý. 

Souhra elektrokola s řazením                                               
U elektrokola se převody používají jako u normálního kola 
bez pohonu (dodržujte návod k použití Vašeho 
elektrokola). 

Nezávisle na typu převodu se doporučuje krátce přerušit a 
nebo snížit sílu šlapání při řazení. Díky tomu je snadnější 
řazení a snižuje se opotřebení hnacího ústrojí. 

Výběrem správného převodu můžete zvýšit rychlost a 
dojezd se stejným úsilím při šlapání. 

První zkušenosti  
Doporučujeme Vám, abyste si vyzkoušeli a seznámili se s 
ovládáním elektrokola před první jízdou na veřejné 
komunikaci.  

Vyzkoušejte si různé režimy podpory. Jakmile se budete 
cítit na elektrokole jistě, můžete jezdit v provozu jako na 
každém jiném kole. 

Otestujte si dojezd Vašeho elektrokola v různých 
podmínkách dříve, než si naplánujete delší a náročnější 
cestu. 

Vlivy na dojezd elektrokola  
Dojezd elektrokola ovlivňuje několik faktorů, např.: 
–  zvolený režim podpory, 
–  použité převody, 
–  použité pláště a jejich tlak, 
–  stáří a stav akumulátoru, 
–  profil trasy (sklony) a kvalita povrchu silnice nebo 

cesty, 
–  protivítr a teplota okolí, 
–  hmotnost elektrokola, cyklisty a zavazadel. 
Z těchto důvodů není možné předvídat přesný dojezd při 
zahájení jízdy. Obecná pravidla: 
–  Při stejn ě nastavené úrovni přípomoci: čím méně síly 

musíte vynaložit k dosažení určité rychlosti  (např. dobře 
zvolenými převody), tím méně energie spotřebuje 
pohonná jednotka a zvýší se dojezd na jedno nabití 
akumulátoru. 

–  Čím vyšší stupeň přípomoci si zvolíte, tím budete mít 
za jinak stejných podmínek kratší dojezd na jedno 
nabití akumulátoru.  

Šetrné zacházení s elektrokolem  
Dodržujte provozní a skladovací teploty jednotlivých 
komponentů elektrokola. Chraňte pohonnou jednotku, 
ovládací computer a akumulátor před extrémními teplotami 
(např. před intenzivním slunečním zářením bez 
dostatečného větrání). Komponenty (zejména akumulátor) 
se mohou vlivem extrémních teplot poškodit. 
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Údržba a sevis  
 

Údržba a čišt ění 
Udržujte všechny součásti elektrokola v čistotě, hlavně 
kontakty akumulátoru a k tomu příslušný držák. Vyčistěte je 
pečlivě vlhkým, měkkým hadříkem. 

Všechny komponenty včetně pohonné jednoty nesmí být 
ponořeny do vody nebo čistěny za pomoci vysokotlakého 
čističe. 

Se servisem a opravami se prosím vždy obracejte na 
autorizovaného prodejce. 

 

Zákaznický servis  
V případě dotazů týkajících se elektrokola a jeho 
komponentů se obraťte na autorizovaného prodejce.  

 

Přeprava  
Akumulátory mají status nebezpečného zboží podle 
právních předpisů. Soukromý uživatel může přepravovat 
akumulátory po silnici bez dalších požadavků. 
Při transportu třetí osobou (např. prostřednictvím letecké 
dopravy nebo spediční firmy) musí být splněny speciální 
požadavky na obal a označení. V případě potřeby je nutné 
takovouto přepravu konzultovat s expertem na přepravu 
nebezpečného materiálu.  

Akumulátor přepravujte pouze tehdy, pokud není poškozen 
jeho kryt. Zakryjte páskou otevřené kontakty a zabalte 
akumulátor  tak, aby se v  obalu nemohl pohybovat. Vždy 
také berte v úvahu předpisy dané země. 

V případě dotazů týkajících se přepravy akumulátorů se 
obracejte na autorizovaného prodejce. U prodejce je také 
možné vhodný obalový materiál objednat. 

Likvidace  
pohonnou jednotku, ovládací computer, včetně 
ovládací jednotky, akumulátor, senzor rychlosti, 
příslušenství a obaly by měly být tříděny pro 
recyklaci. 

V žádném případě nevyhazujte elektrokola a jejich 
komponenty do domovního odpadu! 

Pouze pro zem ě EU: 
Podle evropské směrnice 
2002/96/ES elektrická zařízení, která již 
nejsou použitelná a podle evropské 
směrnice 2006/66/EG defektní nebo 
vypotřebované akumulátory/baterie musí 
být sbírány odděleně a likvidovány s 
ohledem na životní prostředí. 

Akumulátor uložený v ovládacím computeru smí být 
odstraněn pouze k likvidaci. Otevřením krytu může dojít k 
zničení ovládacího compouteru. 

Prosím odevzdávejte použité akumulátory a ovládací 
computery u autorizovaných prodejců. 

Li-Ion:  
Dodržujte prosím pokyny v odstavci 
„přeprava“, str.16. 

 

 

 

 

Změny vyhrazeny . 
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Li-Ion akumulátor PowerPack  
 

Bezpečnostní pokyny  
Přečtěte si všechna 
bezpečnostní upozorn ění a 
pokyny. Jejich nedodržením 
můžete způsobit úraz 
elektrickým proudem, požár 
a nebo vážné zranění. 

Uložte si všechny bezpe čnostní pokyny pro budoucí 
použití.  

Výraz „akumulátor“uvedný v tomto návodu k použití se 
vztahuje na standardní akumulátory (akumulátory s 
uchycením na rám) a na akumulátory na zadní nosič 
(akumulátory s uchycením na zadní nosič), s výjimkou, 
pokud se výslovně neodkazuje na jiný konstrukční typ. 
 vyjm ěte akumulátor z elektrokola p řed započetím 

prací na elektrokole (nap ř. montáž, údržba atd.) 
před transportem autem nebo letadlem nebo p řed 
jeho uložením. V případě náhodného zapnutí On/Off 
vypínače hrozí nebezpečí zranění. 

 Neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu. 
Pokud došlo k otevření akumulátoru, zaniká nárok na 
uplatnění záruky. 

Chraňte akumulátor p řed teplem (nap ř. také 
před dlouhodobým slune čním zářením), 
ohněm a pono řením do vody. Hrozí nebezpečí 
výbuchu. 

 Neukládejte v blízkosti akumulátoru kancelá řské 
spony, mince, klí če, hřebíky, šrouby nebo další 
drobné kovové p ředměty, které mohou zkratovat 
kontakty. Zkrat kontatků akumulátoru může způsobit 
popáleniny nebo požár. V případě poškození 
akumulátoru zkratem zaniká nárok na uplatnění záruky. 

 Při nesprávném skladování m ůže z akumulátoru 
unikat kapalina. Vyhn ěte se kontaktu s touto 
kapalinou. P ři náhodném kontaktu opláchn ěte 
proudem vody. P ři zasažení o čí vyhledejte 
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru 
může způsobit podrážd ění pokožky nebo 
popáleniny . 

 V případě poškození a nebo nesprávného použití 
akumulátoru z n ěj mohou unikat výpary. Zajist ěte 
přívod čerstvého vzduchu a vyhledejte léka řskou 
pomoc v p řípadě nevolnosti. Výpary mohou dráždit 
dýchací cesty.  

 Akumulátor nabíjejte pouze originální Bosch 
nabíječkou. Při použití neoriginální nabíječky může 
vzniknout nebezpečí požáru. 

 Používejte akumulátor pouze ve spojení s 
elektrokolem s originálním Bosch pohonem. To je 
jediný způsob, jak chránit akumulátor před 
nebezpečným přetížením. 

 Používejte pouze originální Bosch akumulátory, kter é 
jsou schváleny výrobcem pro Vaše elektrokolo. 
Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění a 
nebezpečí požáru. Při použití jiných akumulátorů 
nepřebírá firma Bosch  žádnou zodpovědnost  a zaniká 
tak nárok na uplatnění záruky. 

 Přečtěte si a dodržujte bezpe čnostní upozorn ění a 
pokyny v návodu k obsluze pro nabíje čku a 
pohonnou jednotku/ovládací computer a v návodu k 
použití Vašeho elektrokola.  

 

Popis produktu a specifikace  
 

Vyobrazené komponenty  
(viz. str. 6 – 7) 
Číslování vyobrazených komponentů se vztahuje k 
ilustracím na grafické stránce. 
Všechna vyobrazení komponentů jízdního kola kromě 
akumulátorů a jejich příslušných držáků jsou schématické a 
mohou se odlišovat od Vašeho elektrokola. 
19  držák pro akumulátor na zadní nosič 
20  akumulátor na zadní nosič  
21  ukazatel provozu a nabíjení 
22  On/Off  tlačítko 
23  klíč k zámku akumulátoru 
24  zámek akumulátoru 
25  horní držák standardního akumulátoru 
26  standardní akumulátor 
27  spodní držák standardního akumulátoru 
28  popruh 
29  nabíječka
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Technické údaje  
 

Li-Ion-akumulátor PowerPack 300 PowerPack 400  
Číslo 
– standardní akumulátor, černá 
– standardní akumulátor, bílá 
– akumulátor zadního nosiče 

  

0 275 007 500 
0 275 007 501 
0 275 007 502 

 

0 275 007 503 
0 275 007 504 
0 275 007 505 

Jmenovité napětí V= 36 36

Jmenovitý výkon Ah 8,2 11

Energie Wh 300 400

Provozní teplota ° C –  10 ... + 40 – 10 ... + 40

Teplota skladování ° C –  10 ... + 60 – 10 ... + 60

Povolený teplotní rozsah při nabíjení ° C 0 ... + 40  0 ... + 40

Hmotnost, cca kg 2,5 2,5

Stupeň ochrany  IP 54 (chráněn proti prachu, 
stříkající vodě) 

IP 54 (chráněn proti prachu, 
stříkající vodě) 

 

Montáž  
 Odkládejte akumulátory pouze na čisté povrchy. 

Zejména zabraňte znečištění nabíjecí zdířky a kontaktů, 
např. pískem, hlínou. 

 

Kontrola akumulátoru p řed prvním použitím  
Zkontrolujte akumulátor před prvním nabíjením či jeho 
použitím. 
Stiskněte tlačítko On/Off 22 k zapnutí akumulátoru. 
Nesvítí-li kontrolka LED na ukazateli nabíjení 21, pak je 
akumulátor pravděpodobně poškozený. 
Pokud svítí alesoň jedna, ale ne všechny LED diody na 
ukazateli nabíjení 21, pak před prvním použitím akumulátor 
plně nabijte. 
 Poškozený akumulátor nikdy nenabíjejte a ani jej 

nepoužívejte. Obraťte se na autorizovaného prodejce. 
 

  Nabíjení akumulátoru  
 K nabíjení používejte pouze nabíje čku, která byla 

součástí balení u Vašeho elektrokola nebo jinou 
originální Bosch nabíje čku.  

Pouze tato nabíječka je určena k nabíjení Li-Ion 
akumulátor Vašeho elektrokola. 

Upozorn ění: Akumulátory jsou dodávány částečně nabité. 
Pro zajištění plné kapacity akumulátoru jej nejprve před 
prvním použitím plně nabijte. 
Pro nabití vyjměte akumulátor z elektrokola. Přečtěte si a 
dodržujte návod k použití nabíječky.  
Akumulátor může být nabíjen kdykoli, aniž by docházelo ke 
zkracování jeho životnosti. Přerušení procesu nabíjení 
akumulátor nepoškozuje. 

Akumulátor je vybaven regulací teploty, která umožňuje 
nabíjení v teplotním rozmezí 0 ° C a 40 ° C. 

V případě, že se akumulátor 
nachází při nabíjení mimo 
nabíjecí teplotní rozmezí, 
blikají tři LED diody ukazatele 
provozu a nabíjení  21. 
Odpojte akumulátor od 
nabíječky a nechte ho 
vytemperovat.  

Akumulátor připojte k nabíječce až když dosáhnete povolené 
teploty nabíjení. 

Ukazatel stavu nabití akumulátoru  
Pokud je akumulátor zapnutý, pak pět zelených LED diod  
21 ukazuje stav nabití akumulátoru. 

Každá LED dioda odpovídá zhruba 20 % kapacity. Jakmile 
je akumulátor zcela nabitý, svítí všech pět  LED diod.   

Stav nabití akumulátoru se při zapnutém akumulátoru 
zobrazuje také na ovládacím computeru. Přečtěte si a 
dodržujte návod k použití pohonné jednotky a  ovládacího 
computeru. 
Je-li kapacita akumulátoru nižší než 5 %, všechny LED 
diody ukazatele provozu a nabíjení 21 na akumulátoru 
zhasnou, ale ovládací computer poskytuje další informace. 
 

Vložení a vyjmutí akumulátoru z elektrokola  
(viz. obr. C – D) 
 Vždy akumulátor vypn ěte, pokud jej vkládáte nebo 
vyjímáte z držáku.  

Aby mohl být akumulátor vložen do držáku, musí být klíč 23 
zasunut v zámku 24 a zámek musí být odemčen. 

Chcete-li vložit standardní akumulátor 26  vložte jej 
nejprve do spodní části držáku na elektrokole  27. Pak jej 
zasuňte i do horní části držáku 25 až na doraz. 
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Chcete-li vložit akumulátor zadního nosi če 20 zasuňte 
jej kontakty napřed dokud nezapadne do držáku na nosiči 
19 . 
Zkontrolujte, že je akumulátor pevně usazen v držáku. 
Zamkněte akumulátor zámkem 24, protože jinak se může 
zámek otevřít a akumulátor může z držáku vypadnout. 
Po zamknutí vždy vyjměte klíč 23 ze zámku 24. Tím 
zabráníte vypadnutí klíče resp. odcizení akumulátoru 
neoprávněnou osobou v případě zaparkovaného 
elektrokola. 
Chcete-li vyjmout standardní akumulátor 26 vypněte jej 
a odemkněte zámek klíčem 23. Akumulátor vysuňte z 
horního držáku 25 a vytáhněte ho za popruh 28 ze 
spodního držáku 27. 

Chcete-li vyjmout akumulátor zadního nosi če  20 
vypněte jej a odemkněte zámek klíčem 23. Vytáhněte 
akumulátor z držáku 19. 

 

Provoz  
 

Uvedení do provozu 
 Používejte pouze originální Bosch akumulátory 
schválené výrobcem Vašeho elektrokola. Použití jiného 
akumulátoru může způsobit zranění a nebezpečí vzniku 
požáru. Při použití jiných akumulátorů nepřebírá Bosch 
žádnou odpovědnost a zaniká nárok na uplatnění záruky. 

Zapnutí/vypnutí  
Zapnutí akumulátoru je jednou z možností, jak zapnout 
systém elektrokola. Přečtěte si a dodržujte návod k použití 
pohonné jednotky a ovládacího computeru. 
Před zapnutím akumulátor resp. systému elektrokola 
zkontrolujte, zda je zámek 24 opravdu uzamčen. 

Upozorn ění: Při zapínání elektrokola nesmí být pedály 
elektrokola zatíženy, protože jinak může dojít k omezení 
výkonu pohonné jednotky elektrokola. 
Pro zapnutí akumulátoru stiskněte tlačítko On/Off 22. LED 
diody  ukazatele 21 se rozsvítí a ukáží tak zároveň stav 
nabití akumulátoru. 
Upozorn ění:  Pokud je kapacita akumulátoru nižší než 5 
%, nerozsvítí se žádná LED dioda na ukazateli stavu nabití 
akumulátoru 21. Pouze na ovládacím computeru je možné 
zjistit, zda je systém elektrokola zapnutý. 
Pro vypnutí akumulátoru opětovně stiskněte tlačítko 
On/Off  
22. LED diody na ukazateli 21 zhasnou. Tím se systém 
elektrokola rovněž vypne. 

Pokud nebude elektrokolo používáno po dobu cca 10 
minut (např. při parkování) a nedojde ke stisknutí tlačítka 
na ovládacím computeru nebo ovládací jednotce 
elektrokola, dojde k automatickému vypnutí systému 
elektrokola a tím i akumulátoru  z důvodu úspory energie. 

Akumulátor je chráněn proti úplnému vybití, přebíjení, 
přehřátí a zkratu pomocí „Electronic Cell Protection (ECP)- 
elektronické ochrany článků“. V případě nebezpečné 
situace ochranný obvod automaticky akumulátor vypne.  

Je-li zjištěna závada 
akumulátoru, blikají dvě  LED 
diody na ukazateli stavu nabití 
akumulátoru 21. V tomto 
případě se obraťte na 
autorizovaného prodejce. 

 

Pokyny pro optimální manipulaci s 
akumulátorem  
Životnost akumulátoru může být prodloužena, pokud je o 
něj řádně pečováno, zejména jeho skladováním při správné 
teplotě. 
S příbývajícím stářím akumulátoru se jeho kapacita i při 
dobré péči snižuje. 
Výrazné snížení provozní doby po nabití ukazuje, že je 
akumulátor již opotřebovaný a je třeba jej vyměnit. 
V případě poškození popruhu 28 standardního 
akumulátoru  jej nechte vyměnit u autorizovaného 
prodejce. 

Nabíjení akumulátoru p řed a během  skladování  
Nepoužíváte-li akumulátor delší dobu, nabijte jej na cca 
60 % (3 až 4 LED diody svítí na ukazateli 21). 
Zkontrolujte stav nabití po 6 měsících. V případě, že 
svítí jedna LED dioda na ukazateli 21, pak akumulátor 
dobijte opět na 60 %. 
Upozorn ění: Pokud je akumulátor skladován delší dobu v 
prázdném/vybitém stavu, může dojít k poškození navzdory 
nízkému samovybíjení a kapacita akumulátoru může být 
výrazně snížena.  

Nedoporučujeme mít akumulátor trvale připojený k 
nabíječce. 

Skladovací podmínky  
Skladujte akumulátor na suchém a dobře větraném místě. 
Chraňte akumulátor před vlhkostí a vodou. Za nepříznivých 
povětrnostních podmínek se doporučuje vyjmout 
akumulátor z kola a uložit jej v uzavřeném prostoru do té 
doby, než bude opět použit.  

Akumulátor může být skladován při teplotě v rozmezí od – 
10 ° C do + 60 ° C. Pro dlouhou životnost skladujte  
akumulátor v místnosti při teplotě cca 20 ° C. 

Dbejte na to, aby nebyla překročena maximální skladovací 
teplota. Nenechávejte akumulátor např. v létě v autě a 
uložte jej vždy mimo přímé sluneční záření. 
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Údržba a servis  
 

Údržba a čišt ění 
Udržujte akumulátor v čistotě. Vyčistěte ho pečlivě vlhkým, 
měkkým hadříkem. Akumulátor nesmí být ponořen do vody 
nebo čistěn proudem vody. 

V případě, že je akumulátor zcela nefunkční, obraťte se na 
autorizovaného prodejce.  

 

Zákaznický servis  
V případě dotazů týkajících se akumulátorů se obraťte na 
autorizovaného prodejce elektrokol. 
 Poznamenejte si výrobní číslo klí če  23. Při ztrátě 

klíče se obraťte na autorizovaného prodejce a uveďte 
výrobní číslo klíče. 

 

Přeprava 
Akumulátory mají status nebezpečného zboží podle 
právních předpisů. Soukromý uživatel může přepravovat 
akumulátory po silnici bez dalších požadavků. 
Při transportu třetí osobou (např. prostřednictvím letecké 
dopravy nebo spediční firmy) musí být splněny speciální 
požadavky na obal a označení. V případě potřeby je nutné 
takovouto přepravu konzultovat s expertem na přepravu 
nebezpečného materiálu.  

Akumulátor přepravujte pouze tehdy, pokud není poškozen 
jeho kryt. Zakryjte páskou otevřené kontakty a zabalte 
akumulátor  tak, aby se v  obalu nemohl pohybovat. Vždy 
také dbejte na předpisy týkající se přepravy nebezpečného 
zboží v dané zemi. 

V případě dotazů týkajících se přepravy akumulátorů se 
obracejte na autorizovaného prodejce. U prodejce je také 
možné vhodný obalový materiál objednat. 

Likvidace  
Akumulátory, příslušenství a obaly by měly být 
tříděny pro recyklaci. V žádném případě nevhazujte 
akumulátory do domovního odpadu! 

Pouze pro zem ě EU: 
Podle evropské směrnice 
2002/96/ES elektrická zařízení, která již 
nejsou použitelná a podle evropské 
směrnice 2006/66/EG defektní nebo 
vypotřebované akumulátory/baterie musí 
být sbírány odděleně a likvidovány s 
ohledem na životní prostředí. 

Prosím  odevzdávejte již nepoužitelné akumulátory u 
autorizovaných prodejců.  

 
Li-Ion:  
Dodržujte prosím pokyny v odstavci 
„Přeprava“, str. 20. 

 

 

 

Změny vyhrazeny. 
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Nabíječka Charger  
 

Bezpečnostní pokyny  
Přečtěte si všechna 
bezpečnostní upozorn ění a 
pokyny. Jejich nedodržením 
můžete způsobit úraz 
elektrickým proudem, požár 
a nebo vážné zranění. 

Uložte si všechny bezpe čnostní pokyny pro budoucí 
použití.  

Výraz  „akumulátor“,uveden v  tomto návodu k použití, se 
vztahuje jak  na standardní   akumulátory (akumulátory s 
uchycením na rám), tak na akumulátory na zadní nosič 
(akumulátory s uchycením na zadní nosič). 

 
Chraňte nabíje čku p řed dešt ěm a nebo 
vlhkostí. Při vniknutí vody do nabíječky hrozí 
riziko úrazu elektrickým proudem. 

 Touto nabíje čkou nabíjejte pouze Bosch Li-ion 
akumulátory povolené pro elektrokolo. Nap ětí 
akumulátoru se musí shodovat s nap ětím 
nabíječky, jinak hrozí nebezpečí požáru a výbuchu. 

 Udržujte nabíje čku v čistot ě. Díky nečistotám vzniká 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 Před každým použitím zkontrolujte nabíje čku, kabel 
a konektory. Nabíje čku nepoužívejte v p řípadě, že 
jste zjistili n ějaké poškození. Nikdy sami nabíje čku 
neotvírejte a p řenechte opravy pouze 
kvalifikovanému technikovi za použití pouze 
originálních náhradních díl ů. Poškozené nabíječky, 
kabely a konektory zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. 

 Nepokládejte nabíje čku na lehce ho řlavé podložky 
(např. papír, textilie atd.) resp. do jejich blízkosti. 
Zahřátí nabíječky během nabíjení může představovat 
nebezpečí požáru. 

 Při poškození mohou z akumulátoru unikat páry. V 
tomto p řípadě zajist ěte přívod čerstvého vzduchu a 
v případě nevolnosti vyhledejte léka řskou pomoc. 
Páry mohou dráždit dýchací cesty. 

  Dohlížejte na d ěti. Jedině tak zabráníte tomu, aby si 
děti s nabíječkou hrály. 

 Děti a osoby, které vzhledem k jejich t ělesným, 
smyslovým nebo mentálním omezením, 
nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou používat 
tuto nabíje čku pouze pod dohledem odpov ědné 
osoby,  a nebo poté, co byly pou čeny. V opa čném 
případě hrozí nebezpe čí provozních chyb a zran ění. 

 Přečtěte si a dodržuje všechna bezpe čnostní 
upozorn ění a pokyny v návodu k použit í akumulátoru 
a pohonné jednotky/ovládacího computeru a také návod 
k použití  Vašeho elektrokola. 

 Na spodní straně nabíječky se nachází shrnutí 
důležitých informací o bezpečnosti v anglickém, 
francouzském a španělském jazyce (vyobrazeno na 
grafické stránce pod číslem 33) s následujícím 
obsahem: 

–  Pro bezpečné používání dodržujte návod k použití. 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

–  Použití pouze v suchém prostředí. 
–  Nabíjejte pouze Bosch akumulátory pro elektrokola.  

Jiné akumulátory mohou explodovat a způsobit 
zranění. 

–  Neměňte napájecí kabel, hrozí nebezpečí vzniku 
požáru a exploze. 

 

Popis produktu a specifikace  
 

Vyobrazené komponenty  
(viz. str. 8 – 9)  
Číslování vyobrazených komponentů se vztahuje na 
ilustrace na grafické stránce. 
20  akumulátor nosiče 
21  ukazatel stavu nabití akumulátoru 
26  standardní akumulátor 
29  nabíječka 
30  zásuvka nabíječky 
31  konektor nabíječky 
32  větrací otvory 
33  bezpečnostní pokyny 
34  konektor pro připojení nabíjčky k akumulátoru 
35  konektor akumulátoru 

 

Technické údaje  
 

nabíječka                                                        Charger  
Číslo 0 275 007 905 
Jmenovité napětí V~  207 – 264 
Frekvence Hz 47 – 63 
Nabíjecí napětí akumulátoru V 42 
Nabíjecí proud A 4 
Povolená teplota nabíjení ° C 0 ... + 40 
Uvedené hodnoty platí pro jmenovité napětí[U] 230 V.  
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nabíječka Charger  
Doba nabíjení 
– PowerPack 300 
– PowerPack 400 

 

h 
h 

 

2,5 
3,5 

Počet článků baterie  10 – 80 
Provozní teplota ° C – 10 ..+ 75 
Teplota skladování ° C – 20 ..+ 70 
Hmotnost odpovídající 
EPTA- Procedure 01/2003 

 

kg 
 

0,8 
Třída ochrany  IP 40 
Uvedené hodnoty platí pro jmenovité napětí [U] 230 V.  

 

 
Provoz  
 Odkládejte akumulátor na čisté plochy. Zejména 

zabraňte znečištění nabíjecích konektorů a kontaktu 
např. s pískem či hlínou. 

 

Uvedení do provozu  

Připojení nabíje čky (viz. obr. E – F)  
 Berte v úvahu sí ťové nap ětí! Napětí napájecího zdroje 

musí souhlasit s údaji na typovém štítku nabíječky. 
Nabíječky označené 230 V mohou být  provozovány i  
při 220 V. 

Zasuňte konektor nabíječky 31 do  zásuvky nabíječky 30. 

Připojte napájecí kabel do elektrické sítě. 

Vypněte akumulátor a vyjměte jej z držáku na elektrokole. 
Přečtěte si a dodržujte návod k použití akumulátoru.

Upozorn ění: Dbejte na to, aby byla nabíječka v průběhu 
nabíjení dobře odvětraná a větrací otvory 32 na obou dvou 
stranách nebyly ucpané nebo zakryté. 

Akumulátor je plně nabitý pokud trvale svítí všech pět LED 
diod 21. Proces nabíjení se automaticky přeruší. 

Odpojte nabíječku od sítě a akumulátor od nabíječky. 

Po odpojení akumulátoru od nabíječky se akumulátor 
automaticky vypne. 

Nyní může být akumulátor vložen do elektrokola. 
 

Poruchy – příčiny a náprava  
 

Příčina závady Řešení  

Dvě LED diody na 
akumulátoru blikají  

 

 

 

Akumulátor je defektní  Obraťte se na autorizovaného 
prodejce 

Tři LED diody na 
akumulátoru blikají  

 

 

 

Akum. je příliš teplý/studený Akumulátor odpojte od 
nabíječky a počkejte, dokud 
nedosáhne teplota přípustný 
rozsah pro nabíjení, teprve 
potom můžete opět 
nabíječku připojit. 

 

Nabíjení není  možné  (žádný ukazatel na akumulátor u) 
 
Zasuňte nabíjecí konektor nabíječky  34 do zásuvky 
nabíječky 35. 

Průběh nabíjení  
Proces nabíjení začíná, jakmile je nabíječka připojená k 
akumulátoru a k elektrické síti. 
Upozorn ění: Nabíjení je možné pouze v případě, že 
teplota okolí je v přípustném rozsahu pro nabíjení. 

Zástrčka kabelu není 
správně zasunuta 

Kontakty akumulátoru 
jsou znečištěné 

Větrací otvory 32 
nabíječky jsou ucpané 
nebo znečištěné 

Zkontrolujte všechny konektory 

 

Kontakty akumulátoru 
opatrně vyčistěte 

Větrací otvory 32 vyčistěte a 
nabíječku dobře odvětrejte 

 Zásuvka, kabel nebo              Zkontrolujte, zda je správně   

V průběhu nabíjení svítí LED diody nabíječka 
jsou     
defektní 

zvoleno síťové napětí. 
Nechte nabíječku 
zkontrolovat autorizovaným 
prodejcem  

21 na akumulátoru. Každá trvale svítící LED dioda 
odpovídá 20 % kapacity nabití. Blikající LED dioda ukazuje 
nabíjení dalších 20%. 
 Buďte opatrní, pokud se budete dotýkat nabíje čky 

během nabíjecího procesu. Používejte ochranné 
rukavice. Nabíječka se může obzvláště při vysokých 
teplotách okolí značně zahřívat. 

Akumulátor je defektní Obraťte se na autorizovaného 
prodejce



Bosch eBike Systems 0 276 001 YYY | (12.10.12) 

            23  

 

 

Údržba a servis  
 

Údržba a čišt ění 
V případě poruchy nabíječky se prosím obraťte na  

autorizovaného prodejce elektrokol. 
 

 

Zákaznický servis  
V případě dotazů týkajících se nabíječky se obraťte na  

autorizovaného prodejce elektrokol. 
 

Likvidace  
Nabíječky, příslušenství a obaly by měly být tříděny pro recyklaci.  
V žádném případě nevhazujte akumulátory  
do domovního odpadul! 

Pouze pro zem ě EU: 
Podle evropské směrnice 
2002/96/EG o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních a její 
implementace do národních právních 
předpisů, musí být již nepoužitelné 
nabíječky odděleně shromažďovány a 
ekologicky recyklovány. 

 

Změny vyhrazeny. 
 
 




