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Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
u Kontaktní plochy držáku displeje mohou být horké

(> 60 °C). Nechte kontaktní plochy vychladnout, než
se jich budete dotýkat. Platí to zejména, pokud
používáte SmartphoneGrip (držák mobilního telefonu).

u Drobné díly, které lze spolknout, uchovávejte mimo
dosah dětí. Hrozí těžká poranění.

u Nikdy nezkratujte piny! Může dojít k neopravitelnému
zničení držáku displeje, který se pak musí vyměnit.

u Zajistěte, aby kontakty nebyly znečištěné. Zabráníte
tak funkčním poruchám nebo poškození.

u Po pádu zkontrolujte držák displeje, zda nemá ostré
hrany. V případě potřeby ho vyměňte.

u Nestavte jízdní kolo obráceně na řídítka a sedlo,
pokud palubní počítač nebo jeho držák přečnívá přes
řídítka. Může dojít k neopravitelnému poškození
palubního počítače nebo držáku. Palubní počítač sejměte
také před upevněním jízdního kola do montážního držáku,
abyste zabránili spadnutí nebo poškození palubního
počítače.

u Dodržujte všechny národní předpisy pro registraci
a používání elektrokola.

u Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Držák displeje slouží pro mechanické a elektrické spojení
s displejem nebo palubním počítačem.
Pomocí držáku displeje lze spojovat jen originální
komponenty systému Bosch eBike.
Pro fungující systém eBike není držák displeje zapotřebí.

Zobrazené součásti
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.

(1) Uchycení displeje
(2) Adaptér
(3) Spona pro držák
(4) Šroub spony
(5) Sférická distanční guma
(6) Jednoramenný držák

(7) Šroub pro nastavení sklonu
(8) Zajišťovací deska
(9) Aretační háček

(10) Připojovací kabely
(11) Upevňovací šrouby pro uchycení displeje

Uchycení displeje (1) může být také zabudované přímo
v konstrukci jízdního kola.

Technické údaje
Držák displeje
Kód výrobku BDS3210

BDS3250
BDS3620
BDS3630

Výstupní napětí V 4,75 až 5,4
Výstupní proud, max. A 1,5
Provozní teplota °C −5 až +40
Skladovací teplota °C +10 až +40
Stupeň krytí IP54

Montáž
Montážní místa (viz obrázek A)
Jednoramenný držák lze na řídítka namontovat na třech
různých místech:
– Před řídítka ➀
– Nad představec ➁
– Do rámu ➂
Upozornění: Aby bylo zajištěné správné vedení kabelů, musí
se pro různá místa použít vždy vhodné uchycení displeje:
před řídítka uchycení displeje BDS3210 (elektrické přípojky
vzadu); nad představec nebo do rámu uchycení displeje
BDS3250 (elektrické přípojky vpředu).
Pokud chcete montážní místo změnit a máte správné
uchycení displeje (1), musíte nejprve demontovat
jednoramenný držák (6) a poté ho znovu namontovat.
Upozornění: Mějte na paměti, že existují dva různé průměry
řídítek (31,8 mm a 35 mm). Prodejce jízdních kol vám
pomůže s výběrem správných komponent.

Montáž uchycení displeje (viz obrázek B)
Nasaďte uchycení displeje (1) do adaptéru (2). Řiďte se
přitom podle požadovaného montážního místa. Přišroubujte
uchycení displeje (1) zespodu pomocí šroubů (11).
Dodržujte utahovací moment uvedený na adaptéru (2).
Připojte připojovací kabely od pohonné jednotky a řídicí
jednotky. Na funkci nemá vliv, který kabel je připojený ke
které přípojce. Při zapojování kabelů dbejte na značky na
zástrčce a na kabelu, musí k sobě pasovat.

Upevnění na řídítka (viz obrázek C)
Upozornění: Držák displeje se smí upevňovat pouze na
válcovou část řídítek, nikoli na kónickou část. Aby bylo
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možné displej upevnit uprostřed, musí mít řídítka válcovou
část o šířce minimálně 90 mm.
Povolte sponu a nasaďte jednoramenný držák (6) se
sférickou distanční gumou (5) na požadované místo. Mírně
utáhněte šroub spony (4) tak, abyste mohli jednoramenným
držákem (6) ještě pohybovat.
Nastavte sklon uchycení displeje povolením a nastavením
šroubu (7). Sklon nastavujte nejlépe bez displeje nebo
palubního počítače.
Ve spojení jednoramenného držáku (6) s adaptérem se
nachází ozubení, které umožňuje nastavení adaptéru jen
v předdefinovaných polohách. Před utažením šroubu (7)
zkontrolujte, zda do sebe zuby správně zapadají. Dále
dodržujte utahovací moment uvedený na jednoramenném
držáku (6).
Nastavte jednoramenný držák (6) do finální polohy
a utáhněte šroub spony (4). Dále dodržujte i zde utahovací
moment uvedený na jednoramenném držáku (6).
Díky sférické distanční gumě (5) lze jednoramenným
držákem (6) pohybovat ve všech směrech.

Zajišťovací deska
Pomocí zajišťovací desky (8) lze zajistit koncové zařízení
umístěné na držáku displeje. Použití je popsané v příslušném
návodu k použití koncového zařízení.

Údržba a servis
Údržba a čištění
Držák displeje se nesmí čistit tlakovou vodou.
K čištění používejte měkký hadr navlhčený jen vodou.
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně

u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.

Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice 
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.

Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.

Změny vyhrazeny.
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