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y Notes
Read all safety warnings and all instructions. 
Failure to follow the warnings and instructions 
may result in electric shock, fire and/or serious 
injury.

 safety warnings and instructions for future 
ce.

 “battery pack” used in these operating instructions, 
tive of model, refers both to standard battery packs 
 packs with holder on the bike frame) and to rack-type 
packs (battery packs with holder in the rear rack/
.

 sure to not be distracted by the display of the 
oard computer. If you do not focus exclusively on 
affic, you risk being involved in an accident.
 and observe the safety warnings and instructions 
 operating instructions of the eBike system and in 
perating instructions of your eBike.

ct Description and Specifications
ed Use
ion on-board computer is designed to control Bosch 
stems and display riding data. 

t Features
bering of the components shown refers to the illus-

 on the graphic pages at the beginning of the manual.
al illustrations in these operating instructions may 
ghtly from the actual circumstances depending on the 
ent of your eBike.
/Off button for on-board computer
h-assistance button “WALK”
tening screw for on-board computer

lder for on-board computer

Display elements of on-board computer
a Speed indication
b km/h unit indicator
c mph unit indicator
d Total distance indicator “TOTAL”
e Range indicator “RANGE”
f Service indicator 
g Battery charge-control indicator
h Light indicator
i Assistance level indicator/value indicator
j Trip distance indicator “TRIP”

Technical Data

Operation
Initial Operation
Requirements
The eBike system can only be activated when the following 
requirements are met:
– A sufficiently charged battery pack is inserted (see battery 

On-board computer Purion
Article number 1 270 020 916/917
Batteries 1) 2 x 1.5 V CR2016
Operating temperature °C –5...+40
Storage temperature °C –10...+50
Protection type 2) IP 54 (dust and splash

water protected)
Weight, approx. kg 0.1
1) We recommend using the batteries offered by Bosch. You can pur-
chase them from your bicycle dealer (part number: 1 270 016 819).

2) When USB cover is closed

Bosch eBike system uses FreeRTOS (see www.freertos.org)
0 XBP | (26.10.17) Bosch eBike Systems

crease assistance level button “–”
rease assistance level button “+”
play
tective cap of USB port

B diagnostic socket (for servicing purposes only)
tery lid

pack operating instructions).
– The speed sensor is connected properly (see drive unit 

operating instructions).

Switching the eBike System On/Off
Options for switching on the eBike system:
– Press the On/Off button 1 of the on-board computer with 

the eBike battery pack inserted.
– Press the On/Off button of the eBike battery pack (see bat-

tery pack operating instructions).
The drive is activated as soon as you step on the pedals (ex-
cept for in the push assistance function or in assistance level 
“OFF”). The motor output depends on the settings of the as-
sistance level on the on-board computer. 
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 as you stop pedaling when in normal operation, or as 
 you have reached a speed of 25/45 km/h, the assis-
om the eBike drive is switched off. The drive is auto-
y re-activated as soon you start pedaling again and the 
 below 25/45 km/h.
 for switching off the eBike system:
 the On/Off button 1 of the on-board computer.
h the eBike battery pack off by its On/Off button (see 
ry pack operating instructions).
ike is not moved and no button is pressed on the 
d computer for 10 minutes, the eBike system will shut 
tomatically in order to save energy.

lways switch off the eBike system when you park the 

the batteries of the on-board computer are empty, 
 still switch on your eBike using the bike’s battery 
is, however, recommended that you replace the inter-

ries as soon as possible in order to avoid damage.

ys and configurations of the on-board 
ter
s and their meaning

supply of the on-board computer
oard computer is supplied with voltage by two 
 button cells.

g the Batteries (see figure A)
-board computer shows “LOW BAT” on the display, 
the on-board computer from the handlebars by un-

Battery Charge-control Indicator
The battery charge-control indicator g displays the charge 
level of the eBike battery pack. The charge level of the eBike 
battery pack can also be checked on the LEDs of the battery 
pack itself.

Switching the Push-assistance mode On/Off
The push-assistance feature makes it easier to push the 
eBike. The speed in this function depends on the set gear and 
cannot exceed 6 km/h (max.). The lower the set gear, the low-
er the speed in the push-assistance function (at full output).
 The push-assistance function may only be used when 

pushing the eBike. Danger of injury when the wheels of 
the eBike do not have ground contact while using the push-
assistance function.

To activate the push-assistance function, short-press the 
button “WALK” on your on-board computer. After activation, 
press button “+” within 3 s and keep it pressed. The eBike 
drive is switched on.
Note: The push assistance cannot be activated in the “OFF” 
assistance level.
The push assistance is switched off as soon as one of the fol-
lowing occurs:
– you release button “+” 6,
– the wheels of the eBike are blocked (e.g. by actuating the 

l Explanation

short button press (less than 1 second)

medium button press (between 1 second 
and 2.5 seconds)

long button press (longer than 2.5 seconds)

On indicator g, each bar of the battery pack symbol is equiva-
lent to a capacity of approx. 20 %:

The eBike battery pack is fully charged.

The eBike battery pack should be recharged.
The LEDs of the charge-control indicator on the 
battery extinguish. The capacity for assisting the 
drive has been used up, and assistance is gently 
switched off. The remaining capacity is made avail-
able for the lighting. The indicator flashes.
The capacity of the eBike battery pack is enough 
for about 2 hours of lighting.
ike Systems 1 270 020 XBP | (26.10.17)

g the fastening screw 3 of the on-board computer. 
e battery lid 10 using a suitable coin, remove the used 
s and insert new CR 2016 batteries. You can obtain the 
s recommended by Bosch from your bicycle dealer.
serting batteries, pay attention to the correct polarity.
e battery compartment again and fasten the on-board 
er to your eBike’s handlebars using the fastening 
.

brakes or impacting against an obstacle),
– the speed exceeds 6 km/h.
Note: On some systems the push-assistance function can be 
started directly by pressing the “WALK” button.
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 the Assistance Level
n-board computer you can set how much the eBike 

sists you while pedalling. The assistance level can be 
 at any time, even while cycling.
r individual versions, it is possible that the assistance 
re-set and cannot be changed. It is also possible that 

istance levels are available for selection than listed 

wing assistance levels (max.) are available:
”: The motor assistance is switched off, and the eBike 
e moved as a normal bicycle only by pedalling. The 
 assistance cannot be activated in this assistance 
.
”: Effective assistance at maximum efficiency for 

mum cruising range
R”: Uniform assistance, for touring with long cruising 

RT”: Powerful assistance for sportive riding off road 
ll as for urban traffic
BO”: Maximum assistance, supporting highest 

nce for sportive riding
ase the assistance level, short-press  the button 
 the on-board computer repeatedly until the required 
ce level appears in indicator i. To decrease the assis-
vel, short-press  the button “–” 5.

ing bike lights on/off
rsion which has the bike lights powered by the eBike 
 medium-press  the button “+” to switch on the 
d rear lights at the same time. To switch off the bike 
ng-press  the button “+”.

ting symbol h is displayed when the light is on.
g the bike light on and off has no effect on the back 

of the display.

Displays and configurations of the on-board 
computer
Speed and Distance Indication
The speed indication a always displays the current speed.
Indicator i always displays the last setting as standard. Repeat-
edly medium-press  the button “–” to display the trip dis-
tance “TRIP”, the total distance “TOTAL” and the range of the 
battery pack “RANGE” one after the other. (Short-pressing  
the button “–” will decrease the assistance level!)
The trip distance “TRIP” is reset by simultaneously long-
pressing the buttons “+” and “–”. The display will initially 
show “RESET”. If you continue to press both buttons, the trip 
distance “TRIP” will be set to “0”.
You can switch the displayed values from kilometres to miles 
by holding down button “–” and briefly pressing the 
On/Off button 1 .
The versions of the subsystems can be displayed for the pur-
poses of servicing. With the system switched off, simultane-
ously press buttons “–” and “+” and then press the On/Off 
button 1.
The USB socket is reserved for connecting diagnostic sys-
tems. The USB socket does not have any other function.
  The USB connection must always be completely sealed 

with the protective cap 8.

Action Buttons Duration
Switch on on-board computer Any
Switch off on-board computer Any
Increase assistance +
Decrease assistance –
Display “TRIP”, “TOTAL”, “RANGE”, 
assistance modes

–

Switch on bike lights +
Switch off bike lights +
0 XBP | (26.10.17) Bosch eBike Systems

Reset trip distance – +
Activate push assistance
Perform push assistance

WALK
+

1.
2. Any

Switch from kilometres to miles – 1. Hold
2. 

Display the versions 1)2) – + 1. Hold
2. 

1) The eBike system must be switched off.

2) The information is shown as scrolling text.
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de Indication
ponents of the eBike system are continuously 
matically monitored. If an error is detected, the 

onding error code will appear in the speed indica-

Depending on the type of error, the drive unit is automatically 
shut off, if required. Continued travel without assistance from 
the drive unit is possible at any time. However, have the eBike 
checked before attempting new trips.
 Have all repairs performed only by an authorised bike 

dealer. 

Cause Corrective Measure
One or more buttons of the on-board 
computer are blocked.

Check if any buttons are blocked, e.g. from dirt or debris. Clean the but-
tons, if required.

Connection problem of the operating 
unit

Have connections and contacts checked.

One or more buttons of the operating 
unit are blocked.

Check if any buttons are blocked, e.g. from dirt or debris. Clean the but-
tons, if required.

Configuration error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Connection problem of the drive unit Have connections and contacts checked.
Connection problem of the eBike bat-
tery pack

Have connections and contacts checked.

Communication error among the com-
ponents

Have connections and contacts checked.

Internal time-out error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer. In this error status, it is not possible to display or adjust the wheel 
circumference in the basic settings menu.

Internal battery pack of the on-board 
computer is empty.

Charge the on-board computer (in the holder or via the USB port).

Software version error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Internal error of the drive unit Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Internal software error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Error at USB connection Remove the cable from the USB connection of the on-board computer.
If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.

Internal error of the on-board com- Have the on-board computer checked.
ike Systems 1 270 020 XBP | (26.10.17)

puter
Internal error of the drive unit Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 

dealer.
Bike lighting error Check the light and the associated wiring. Restart the system. If the prob-

lem persists, contact your Bosch eBike dealer.
Error of the speed sensor Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 

dealer.
Internal sensor error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 

dealer.
Internal error of the drive unit Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 

dealer.
Battery pack error Switch off the eBike, remove the eBike battery pack and reinsert the 

eBike battery pack. Restart the system. If the problem persists, contact 
your Bosch eBike dealer.
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Configuration error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Temperature error The eBike is outside of the permissible temperature range. Switch off the 
eBike system and allow the drive unit to either cool down or heat up to the 
permissible temperature. Restart the system. If the problem persists, 
contact your Bosch eBike dealer.

An improper load was detected. Remove load. Restart the system. If the problem persists, contact your 
Bosch eBike dealer.

Software version error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Authentication error Switch off the eBike system. Remove the battery pack and reinsert it. 
Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Incompatible component Insert a compatible display. If the problem persists, contact your Bosch 
eBike dealer.

Configuration error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

96 Communication error Check the wiring to the transmission and restart the system. If the 
problem persists, contact your Bosch eBike dealer.

Internal battery pack error while 
charging

Unplug the charger from the battery pack. Restart the eBike system. Plug 
the charger into the battery pack. If the problem persists, contact your 
Bosch eBike dealer.

Internal battery pack error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Internal battery pack error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Battery pack temperature error The eBike is outside of the permissible temperature range. Switch off the 
eBike system and allow the drive unit to either cool down or heat up to the 
permissible temperature. Restart the system. If the problem persists, 
contact your Bosch eBike dealer.

Battery pack temperature error while 
charging

Unplug the charger from the battery pack. Allow the battery pack to cool. 
If the problem persists, contact your Bosch eBike dealer.

External battery pack error Check the wiring. Restart the system. If the problem persists, contact 

Cause Corrective Measure
0 XBP | (26.10.17) Bosch eBike Systems

your Bosch eBike dealer.
Battery pack voltage error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 

dealer.
Charging error Replace the charger. Contact your Bosch eBike dealer.
Internal battery pack error Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 

dealer.
Multiple battery pack errors Switch off the eBike system. Remove the battery pack and reinsert it. 

Restart the system. If the problem persists, contact your Bosch eBike 
dealer.

Software version error Contact your Bosch eBike dealer so that he can perform a software 
update.

Transmission error Please observe the operating instructions provided by the transmission 
manufacturer.

lay Internal error of the on-board 
computer

Restart your eBike system by switching it off and back on.
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tenance and Service
nance and Cleaning

mmerse any components, including the drive unit, in 
 clean them with pressurised water.
ur on-board computer using a soft cloth dampened 

h water. Do not use any detergents.
ur eBike system checked by an expert at least once a 
luding mechanical parts, up-to-dateness of system 
).
cle manufacturer or dealer may also store a distance 
 for the service date in the system. In this case, the 

d computer will show you that the service date is due 
aying f “ ”.
ice or repairs on the eBike, please refer to an author-
ycle dealer.

ales Service and Application Service
f questions concerning the eBike system and its com-
, please refer to an authorised Bosch eBike dealer.

tact data of authorised Bosch eBike dealers, please 
www.bosch-ebike.com

Disposal
The drive unit, on-board computer including operat-
ing unit, battery pack, speed sensor, accessories and 
packaging should be disposed of in an environmen-
tally correct manner.

Do not dispose of eBikes and their components into house-
hold waste!

Only for EC countries:
According to the European Guideline 
2012/19/EU, electrical devices/tools that are 
no longer usable, and according to the European 
Guideline 2006/66/EC, defective or used bat-
tery packs/batteries, must be collected sepa-
rately and disposed of in an environmentally 
correct manner.

Please return battery packs and on-board computers that are 
no longer usable to an authorised bicycle dealer.

Subject to change without notice.
ike Systems 1 270 020 XBP | (26.10.17)
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הוראות בטיחות

אי  יש לקרוא את כל אזהרות הבטיחות וההוראות.
-ציות לאזהרות ולהוראות עשוי לגרום להתחשמ

לות, שריפה או פציעה רצינית.

יש לשמור על ההוראות ועל אזהרות הבטיחות לצורך שימוש 
עתידי.

המונח ”ערכת סוללה“ המופיע בהנחיות תפעול אלה, בלי קשר לדגם, 
-מתייחס גם לערכות סוללה סטנדרטיות (ערכות סוללה עם תפס על מס
-גרת האופניים) וגם לערכות הסוללה מסוג המתלה (ערכות סוללה המ

צוידות בתפס על המתלה/מנשא האחורי).
.יש להקפיד שתצוגת מחשב האופניים לא תסיח את דעתכם 

אם לא מתרכזים אך ורק בתנועה, מסכנים מעורבות בתאונה.
 יש לקרוא ולעקוב אחר כל אזהרות והוראות הבטיחות בכל

 והוראות ההפעלה של eBikeהוראות ההפעלה של מערכת 
.eBikeה-

תיאור המוצר ומפרטים
ייעוד

 Purion מחשב האופניים מיועד לשליטה על מערכות Bosch eBike 
ולהצגת נתוני הרכיבה. 

מאפייני המוצר
מספור הרכיבים המוצג מתייחס אל האיורים שנמצאים בדפי 

התרשימים שבתחילת המדריך.איורים מסוימים המופיעים בהנחיות 
תפעול אלה עשויים להיות שונים קלות מהמצבים המתוארים בפועל 

.eBikeבהתאם לציוד שנמצא ב-
לחצן הפעלה/כיבוי של מחשב האופניים1
”הליכה“לחצן עזרה בדחיפה 2
בורג חיבור עבור מחשב האופניים3
תפס מחשב האופניים4
 ”–“ לחצן הקטנת רמת עזרה 5

רכיבי תצוגה של מחשב האופניים
aחיווי מהירות
bמחוון יחידות של קמ"ש
cמחוון יחידות של מיל/שעה
d סה"כ“מחוון מרחק כולל”
e טווח“מחוון טווח”
f מחוון שירות
gמחוון בקרת-טעינה של הסוללה
hמחוון תאורה
iמחוון רמת העזרה/מחוון ערך
j נסיעה“מחוון מרחק נסיעה”

נתונים טכניים

תפעול
תפעול ראשוני

דרישות
 רק כאשר הדרישות הבאוeBikeניתן להפעיל את מערכת ה-

מתקיימות:
ערכת סוללה טעונה במידה מספקת מוכנסת למקומה (ראו–

מחשב אופניים
916/917 020 0מספר הפריט

 16 וולטx  1.5 2  )1סוללה
C–5...+40° הפעלהטמפרטורת 
C–10...+50° אחסוןטמפרטורת 
IP)2סוג ההגנה  (מוגנים מא54

מים)
0.1ק"גמשקל, בקירוב.

. אפשר לרכוש אותBoschאנחנו ממליצים על שימוש בסוללות של )1
).8190162701האופניים (חלק מספר: 

 סגורUSBכאשר מכסה ה-)2
freertos.org. (ראו FreeRTOS נעזרת ב-Purionהמערכת של 
 1 270 020 XBP | (26.10.17) ike Systems

 ”+“ לחצן הגברת רמת עזרה 6
תצוגה7
USBכיסוי מגן של יציאת 8
(לצורכי מתן שירות בלבד) USBשקע דיאגנוסטי של 9
מכסה סוללה10

לתפעול ערכת סוללה).
חיישן המהירות מחובר כראוי (ראו הוראות לתפעול יחיד–

eBikeהפעלת/כיבוי מערכת ה-
:eBike מערכת ה-להפעלתאפשרויות 

 של מחשב האופניים 1יש ללחוץ על לחצן הפעלה/כיבוי –
 מוכנסת למקומה.eBikeשערכת הסוללה של ה-

ikeלחצו על לחצן הפעלה/כיבוי של ערכת הסוללה של ה-–
הנחיות תפעול של ערכת הסוללה).

מערכת ההינע נכנסת לפעולה ברגע שמניחים את הרגלים על 
). הס”כבוי“(חוץ מאשר במצב עזרה בדחיפה או ברמת עזרה 

תלוי בהגדרות של רמת העזרה שמופיעה על גבי מחשב האופ
ברגע שמפסיקים לדווש במצב רגיל, או ברגע שמגיעים למהי

 נכבית. ההינע מופעלeBikeקמ"ש, העזרה מהינע ה-25/45
אוטומטית ברגע שמתחילים שוב לדווש, והמהירות נמוכה 

 קמ"ש.25/45מ-
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 ebrew

:eBike מערכת ה-לכיבויאפשרויות 
 שעל מחשב האופניים.1לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי –
 בעזרת לחצן ההפעלה/כיבוי שלה eBikeכיבוי ערכת סוללה –

(ראו הוראות תפעול של ערכת הסוללה).

ולא לוחצים על לחצן כלשהו של מחשב  eBikeאם לא מזיזים את ה-
 תבצע כיבוי אוטומטי כדי eBikeדקות, מערכת ה-10האופניים במשך 
לחסוך באנרגיה.

 כאשר מחנים את eBikeיש לכבות תמיד את מערכת ה- הערה:
האופניים.

אם הסוללות של מחשב האופניים התרוקנו, עדין אפשר  הערה:
 בעזרת ערכת הסוללה של האופניים. אך מומלץ eBikeלהפעיל את ה- 

להחליף בהקדם את הסוללות הפנימיות כדי למנוע נזק.

תצוגות ותצורות במחשב האופניים
סמלים ומשמעותם

אספקת אנרגיה למחשב האופניים
מחשב האופניים מקבל מתח חשמלי משתי סוללות כפתור מסוג 

CR2016.

)Aאיור (ראוהחלפת הסוללות
יש לנתק את ”רמת סוללה חלשה“אם מחשב האופניים מצביע על 

 של 3מחשב האופניים מהכידון באמצעות פתיחת הבורג המחזק 
 תוך שימוש במטבע בגודל 10המחשב. יש לפתוח את מכסה הסוללה 

המתאים; להוציא את הסוללות המשומשות ולהכניס סוללות 
CR  חדשות. ניתן לרכוש סוללות המומלצות על ידי חברת  2016

Bosch.ממפיץ האופניים 
כאשר מכניסים את הסוללות יש לשים לב לקטבים שלהן.

יש לסגור את תא הסוללות מחדש ולהדק את מחשב האופניים אל 
.3הכידון של האופניים בעזרת הבורג המחזק 

מחוון בקרת טעינת סוללה
 מציג את רמת הטעינה של ערכתgמחוון בקרת טעינת הסוללה 

. ניתן לבדוק את מידת הטעינה של ערכת הסולeBikeשל ה-
eBike.בעזרת נוריות הלד של הערכה 

הפעלת/כיבוי מצב עזרה בדחיפה
. מהירות פוeBikeמאפיין העזרה בדחיפה מקל על דחיפת ה- 

קמ"ש (לכל6תלויה בהילוכים הקבועים ולא יכולה לעלות על 
ככל שההילוך המוגדר נמוך יותר, תקטן מהירותה של פונקציי

בדחיפה (במצב של מלוא ההספק).
-פונקציית העזרה בדחיפה מיועדת אך ורק לדחיפת הe

 נקוeBikeקיימת סכנת פציעה כאשר אין לגלגלים של ה-
בקרקע כאשר משתמשים בפונקציית העזרה בדחיפה.

 את פונקציית העזרה בדחיפה, יש ללחוץ קצרות להפעילכדי 
 במחשב האופניים. לאחר ההפעלה, יש ללחוץ ”הליכה“לחצן 

 מוeBike שניות ולהמשיך ללחוץ עליו. הינע ה-3 תוך     ”+“   
 ש”כבוי“לא ניתן להפעיל את העזרה בדחיפה במצב  הערה:
העזרה.

 ברגע שקורה אחד מהדברים הבאים:נכביתהעזרה בדחיפה 
,6  ”+“ משחררים את לחצן –
 בבלימה (למשל, בעת הפעלת בלeBikeהגלגלים של ה- –

בעת התנגשות עם מכשול),
 קמ"ש.6המהירות עולה על –

בחלק מהמערכות ניתן להתחיל את פונקציית העזרה  הערה:
.”הליכה“ישירות באמצעות לחיצה על לחצן 

הסברסמל
 שניות)1לחיצה קצרה על לחצן (פחות מאשר 

 שניות)2.5 ו- 1לחיצה בינונית על לחצן (בין 

 שניות)2.5לחיצה ארוכה על לחצן (ארוכה מ- 

, כל פס בסמל של ערכת הסוללה שווה לקיבולת שgבמחוון 
 טעונה במלואה.eBikeערכת הסוללה של ה-

Bikeיש צורך להטעין את ערכת הסוללה של ה-
נוריות הלד של מחוון בקרת הטעינה שעל הסולל
נוצלה במלואה הקיבולת של עזרה להינע; העזר
בעדינות. שארת הקיבולת הופכת זמינה לטובת 

keקיבולת ערכת הסוללה של ה-המחוון מהבהב.
 שעות של תאורה.2מספיקה לכ-
Bosch eBike Systems0 XBP | (26.10.17) 



Bosch eB

חיצות 
, סך עה“

חר השני. 

על ה
. וס“
 יוגדר ה“

צעות 
.1וי 

רות. 
  ”+“ חצן 

קע 

.8 המגן 

ך הזמן
זמן
זמן

כל זמן
החזקה

החזקה
Hebrew–3 

הגדרת רמת העזרה
 eBikeניתן להגדיר במחשב האופניים את מידת העזרה של הינע ה-

בזמן הדיווש. ניתן לשנות בכל רגע את רמת העזרה.
בגרסאות אינדיבידואליות יכול להיות שמידת העזרה  הערה:

מוגדרת מראש ולא ניתן לשנותה. כמו כן ייתכן שזמינות פחות 
רמות עזרה לבחירה מעבר לרשום כאן.

רמות העזרה (המקסימליות) הזמינות:
 כעל eBike עזרת המנוע כבויה, וניתן לרכוב על ה-:”כבוי“–

אופניים רגילים בעזרת דיווש בלבד. לא ניתן להפעיל את עזרת 
זו.הדחיפה ברמת עזרה 

 עזרה יעילה ביעילות המרבית לטווח שיוט מרבי:”אקו“–
 עזרה אחידה, לתיור ולשיוט ארוך טווח:”נסיעה“–
 עזרה רבת עוצמה לרכיבה ספורטיבית שלא על הכביש :”ספורט“–

וגם בתוך תנועה עירונית
 עזרה מקסימלית שתומכת בקדנס הגבוה ביותר ומיועדת :”טורבו“–

לרכיבה ספורטיבית
 6  ”+“  על לחצן  את רמת העזרה, יש ללחוץ קצרותלהעלותכדי 

שעל מחשב האופניים ולחזור על לחיצות אלה עד להופעה של רמת 
 את רמת העזרת, יש להנמיך. כדי iהעזרה הדרושה על גבי המחוון 

.5  ”–“  ללחוץ קצרות על לחצן

כיבוי/הדלקה של פנסי האופניים

, יש eBikeבגרסה שבה פנסי האופניים מקבלים מתח ממערכת ה-
- כדי להדליק בו-זמנית את הפ ”+“  על לחצן ללחוץ לחיצה בינונית 

נסים הקדמיים והאחוריים. כדי לכבות את פנסי האופניים, יש ללחוץ 
 דולק כאשר התאורה h. סמל התאורה  ”+“  על לחצן לחיצה ארוכה

פועלת.
הפעלת או כיבוי תאורת האופניים לא משפיעה על תאורת הרקע של 

התצוגה.

תצוגות ותצורות במחשב האופניים
אינדיקציה של מהירות ומרחק

 מראה תמיד את המהירות הנוכחית.a חיווי המהירות 
 מציג כסטנדרט את ההגדרה האחרונה. יש לחזור על לiמחוון 

”נסי כדי להציג את מרחק הנסיעה  ”–“  על לחצן בינוניות
 אחד א”טווח“ והטווח של ערכת הסוללה ”סה"כ“כל המרחק 

 תוריד את רמת העזרה!) ”–“  על לחצן (לחיצה קצרה
 מאופס על ידי לחיצה סימולטנית ארוכ”נסיעה“מרחק הנסיעה 

”איפ. בתצוגה יופיע בהתחלה מצב  ”–“  ועל לחצן  ”+“ לחצן 
”נסיעאם ממשיכים ללחוץ על שני הלחצנים, מרחק הנסיעה 

. ”0“ כ- 
ניתן להחליף את הערכים המוצגים מקילומטרים למילים באמ

ולחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיב ”–“ לחיצה על לחצן 
הגרסאות של תת המערכות יכולות להיות מוצגות לצורכי שי

 ול ”–“ , יש ללחוץ סימולטנית על לחצן כבויהכאשר המערכת 
.1ואז ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי 

 שמור לצורך חיבור מערכות דיאגנוסטיות. לשUSBשקע ה-
 אין כל תפקיד אחר.USBה-
-חיבור ה USBחייב להיות אטום תמיד בעזרת המכסה 

משלחצניםפעולה
כל הפעלת מחשב האופניים

כל כיבוי מחשב האופניים
+הגברת עזרה
–הקטנת עזרה

, ”נסיעה“, ”טווח“הצגת מצבי העזרה 
”כולל“

–

+הדלקת פנסי האופניים
+כיבוי פנסי האופניים

+–אתחול מרחק הנסיעה
הפעלת עזרת הדחיפה

ביצוע עזרת דחיפה
הליכה

+
1.
2.

. 1–מעבר מקילומטרים למילים
2 .
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. 1+–)2)1הצגת גרסאות
2 .

.eBikeחובה לכבות את מערכת ה-)1
המידע מופיע כטקסט בגלילה.)2
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חיווי קוד שגיאה
 נמצאים במעקב מתמשך ואוטומטי. eBikeהרכיבים של מערכת ה-

.a המהירותאם מתגלה שגיאה, קוד השגיאה הרלוונטי יופיע בחיווי 

בהתאם לסוג השגיאה, יחידת ההינע נכבית אוטומטית, במידת
ניתן בכל רגע להמשיך לרכוב ללא עזרה מיחידת ההינע. אך י

 לפני יציאה לנסיעות נוספות.eBikeאת ה-
יש לבצע את כל התיקונים הדרושים על ידי מפיץ אופ

 מורשה.

אמצעי מתקןסיבהקוד
לחצן אחד או יותר של מחשב האופניים 410

חסום.
 למשל כתוצאה מלכלוך או פסולת. יש לבדוק אם קיימים לחצנים חסומים,

הצורך, יש לנקות את הלחצנים.
יש לבדוק חיבורים ומגעים.בעיית חיבור של יחידת התפעול414
לחצן אחד או יותר של מחשב האופניים 418

חסום.
 למשל כתוצאה מלכלוך או פסולת. יש לבדוק אם קיימים לחצנים חסומים,

הצורך, יש לנקות את הלחצנים.
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאת תצורה419
יש לבדוק חיבורים ומגעים.בעיית חיבור של יחידת ההינע422
בעיית חיבור של ערכת הסוללות של ה- 423

eBike
יש לבדוק חיבורים ומגעים.

יש לבדוק חיבורים ומגעים.בעיה של תקשורת בין הרכיבים424
oschאם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. timeoutשגיאה פנימית של 426

eBike.במצב שגיאה זה, לא ניתן להציג או לשנות את היקף הגלגל בתפרי
ההגדרות הבסיסי.

ערכת הסוללות הפנימית של מחשב 430
האופניים התרוקנה.

).USBיש להטעין את מחשב האופניים (בתפס או באמצעות יציאת 

eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה בגרסת התוכנה431
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה פנימית של יחידת ההינע440
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאת תוכנה פנימית450
 של מחשב האופניים.USBיש להוציא את הכבל מחיבור ה-USBשגיאה בחיבור ה-460

.Bosch eBikeאם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של 
יש למסור את מחשב האופניים לבדיקה.שגיאה פנימית של מחשב האופניים490
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה פנימית של יחידת ההינע500
איש לאתחל את המערכת. יש לבדוק את הפנס ואת החיווט המחובר אליו. שגיאה בתאורת האופניים502

.Bosch eBikeנמשכת, יש לפנות אל מפיץ של 
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה בחיישן המהירות503
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאת חיישן פנימית510
Bosch eBike Systems0 XBP | (26.10.17) 

eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה פנימית של יחידת ההינע511
י, להסיר את ערכת הסוללה ולהכניס אותה מחדש. eBikeיש לכבות את ה-שגיאה בערכת הסוללה530

.Bosch eBikeאם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של את המערכת. 
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאת תצורה531
 נמצאים מחוץ לטווח הטמפרטורות המותר. יש לכבות את מערכeBikeה-שגיאת טמפרטורה540

 ולאפשר ליחידת ההינע להתקרר או להתחמם כדי להימצא בטווeBikeה-
אם הבעיה נמשכת, יש ליש לאתחל את המערכת. הטמפרטורות המותרות. 

.Bosch eBikeמפיץ של 
אם הבעיה נמשכת, יש לפניש לאתחל את המערכת. יש להסיר את המטען. אובחן מטען לא הולם.550

.Bosch eBikeמפיץ של 
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה בגרסת התוכנה580
. יש להוציא את ערכת הסוללה ולהחזירה eBikeיש לכבות את מערכת ה-שגיאת אימות591

eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. 
אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש להכניס תצוגה תואמת. רכיב לא תואם592

Bosch eBike.
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאת תצורה593
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תחזוקה ושירות
תחזוקה וניקוי

אין לטבול רכיב כלשהו, ובכלל זה יחידת ההינע, במים או לנקות אותם 
בסילון מים.

את מחשב האופניים יש לנקות בעזרת מטלית נקייה שלוחלחה במים. 
אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם.

 לפחות אחת לשנה (בדיקה eBikeיש לדאוג לבדיקת מערכת ה-

סילוק

יחידת ההינע, מחשב האופניים הכולל את יחידת התפ
כת הסוללה, חיישן המהירות, אבזרים ואריזה יש לסל

-בה.השומרת על הסבי
 ואת הרכיבים שלהם אל תוך האשפה הביeBikesאין לסלק 

רק למדינות הקהילייה האירופית:

אם הבעיה נמשכת, ייש לבדוק את החיווט אל הממסר ולאתחל את המערכת. שגיאת תקשורת596, 595
.Bosch eBikeאל מפיץ של 

שגיאה פנימית של ערכת הסוללה במהלך 602
טעינה

. יש לeBikeיש לנתק את המטען מערכת הסוללה. יש לאתחל את מערכת ה-
אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של המטען אל ערכת הסוללה. 

Bosch eBike.
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה פנימית של ערכת הסוללה602
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה פנימית של ערכת הסוללה603
 נמצא מחוץ לטווח הטמפרטורות המותר. יש לכבות את מערכת הeBikeה-שגיאה בטמפרטורה של ערכת הסוללה605

ולאפשר ליחידת ההינע להתקרר או להתחמם כדי להימצא בטווח הטמפרטו
אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ שיש לאתחל את המערכת. המותר. 

Bosch eBike.
שגיאה בטמפרטורה של ערכת הסוללה 605

במהלך טעינה
איש לנתק את המטען מערכת הסוללה. יש לאפשר לערכת הסולל להתקרר. 

.Bosch eBikeנמשכת, יש לפנות אל מפיץ של 
אם הבעיה נמשכת, יש לפניש לאתחל את המערכת. יש לבדוק את החיווט. שגיאה חיצונית של ערכת הסוללה606

.Bosch eBikeמפיץ של 
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאת מתח חשמלי בערכת הסוללה610
.Bosch eBikeיש להחליף את המטען. יש ליצור קשר עם המפיץ של שגיאת טעינה620
eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. שגיאה פנימית של ערכת הסוללה640
. יש להוציא את ערכת הסוללה ולהחזירה eBikeיש לכבות את מערכת ה-מספר רב של שגיאות בערכת הסוללה655

eBike אם הבעיה נמשכת, יש לפנות אל מפיץ של יש לאתחל את המערכת. 
 כדי שיבצע עדכון תוכנה.Bosch eBikeיש ליצור קשר עם המפיץ של שגיאה בגרסת התוכנה656
7xxנא לעקוב אחר הנחיות התפעול שסיפק יצרן התמסורת.שגיאת תמסורת

 באמצעות כיבויה והפעלתה מחדש.eBikeיש לאתחל את מערכת ה- שגיאה פנימית של מחשב האופנייםאין תצוגה
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שתכלול חלקים מכניים, מצב עדכני של תוכנת המערכת).
יצרן האופניים או המפיץ יכולים אף לשמור את מרחק הנסיעה לצורכי 

תאריך השירות של המערכת. במקרה זה, מחשב האופניים יציג את 
“ fמועד הטיפול הבא בעזרת התצוגה  ” .

, יש לפנות למפיץ אופניים מורשה.eBikeלצורך טיפול או תיקונים ב-

שירות לאחר קנייה ושירות יישום
 והרכיבים שלה, יש לפנות eBikeאם עולות שאלות בנוגע למערכת ה-

.Bosch eBikeאל מפיץ מוסמך של 
, יש לעיין Bosch eBikeלקבלת נתונים על מפיצים מורשים של 

www.bosch-ebike.comבכתובת: 

, של הקהיEU/ 2012/19בהתאם לקו המנחה 
האירופית, מכשירים/כלים חשמליים שכבר א

, ערEC/ 2006/66מוש, ובהתאם לקו המנחה 
ללות/סוללות פגומות או משומשות, מוכרחות
בנפרד ולהיות מסולקות בצורה ששומרת על 

יש להחזיר ערכות סוללה ומחשבי אופניים שיצאו מכלל שימ
מפיץ אופניים מורשה.

נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.


