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eBike Battery Charger 36-4/230                         Standard Charger
0  275  007  907

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 230V         50Hz   1.5A
Output: 36V        4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

eBike Battery Charger 36-4/100-230
0  275  007  923
Input: 100V - 230V          50-60Hz   2.2A
Output: 36V        4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

• 使用前には、必ず取り扱い説明書をお読みください。
• 指定のボッシュ リチウムイオンバッテリー以外の充電に使用しないでください。
• 屋内専用品です。雨に濡らしたり、湿気の多い場所で使用しないでください。
• 燃えやすい物の側で、使用しないでください。
• 分解や、改造をしないでください。
• 使用前にはコードの損傷を確認し、コードが損傷した物は使用しないでください。
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Standard Charger
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eBike Battery Charger 36-2/100-240               Active/Performance Line
0  275  007  915

Li-Ion
USE ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

Input: 100-240V           50/60 Hz   1.6A
Output: 36V        2A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

Made in PR
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Compact Charger
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Biztonsági előírások
Olvassa el valamennyi biz-
tonsági előírást és utasítást. 
A biztonsági előírások és utasí-
tások betartásának elmulasz-
tása áramütéshez, tűzhöz 
és/vagy súlyos sérülésekhez 
vezethet.

Őrizze meg a jövőbeli használatra valamennyi biztonsági 
előírást és utasítást.
Az ebben a használati utasításban használt „akku” kifejezés 
minden eredeti Bosch eBike akkura vonatkozik.

Tartsa távol a töltőkészüléket az esőtől és a ned-
vesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy töltőkészülék-
be, áramütés veszélye áll fenn.

 Csak az eBike-okhoz engedélyezett Bosch gyártmányú 
Li-ion-akkumulátorokat töltsön. Az akkumulátor fe-
szültségének meg kell felelnie a töltőkészülék akkumu-
látor töltőfeszültségének. Ellenkező esetben tűz- és rob-
banásveszély áll fenn.

 Tartsa tisztán a töltőkészüléket. Elszennyeződés esetén 
megnövekedik az áramütés veszélye.

 A készülék mindenkori használata előtt ellenőrizze a 
töltőkészüléket, a kábelt és a dugaszt. Ne használja a 
töltőkészüléket, ha sérülést talál. Ne nyissa ki a töltő-
készüléket. A sérült töltőkészülék, kábel vagy dugasz 
megnöveli az áramütés kockázatát.

 Ne üzemeltesse a töltőkészüléket könnyen gyulladó fe-
lületen (például papíron, textilanyagokon, stb.) illetve 
gyúlékony környezetben. A töltőkészülék a töltési folya-
mat során felmelegszik, ennek következtében tűzveszély 
áll fenn.

 Legyen óvatos, ha a töltőkészüléket a töltési folyamat 
közben megérinti.Viseljen védő kesztyűt. A töltőkészü-
lék, mindenek előtt magas környezeti hőmérsékletek ese-
tén, erősen felforrósodhat.

 Az akku sérülés vagy szakszerűtlen használat követ-
keztében gőzt bocsáthat ki. Engedjen be friss levegőt 
és panasz esetén forduljon orvoshoz. A gőz a légutakat 
ingerelheti.

 A töltőkészüléket és az akkumulátort ne helyezze éghe-
tő anyagok közelébe. Az akkumulátort csak száraz álla-
potban, és nem tűzveszélyes helyen töltse. A töltés köz-
ben fellépő melegedés hatására tűzveszély áll fenn.

 Az eBike akkut felügyet alatt szabad csak tölteni.
 Tartsa a gyerekeket a használat, tisztítás és karbantar-

tás során felügyelet alatt. Ez biztosítja, hogy gyerekek ne 
játsszanak a töltőkészülékkel.

 Ezt a töltőkészüléket gyerekek és olyan személyek 
nem használhatják, akik a fizikai, érzékelési, vagy ér-
telmi képességeik miatt, vagy a tapaszatalatok vagy 
megfelelő ismeretek hiányában nem képesek a töltő-
készüléket biztonságosan használni, kivéve ha az ilyen 
személyekre a biztonságukért felelős más személy fel-
ügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni 
a töltőkészüléket. Ellenkező esetben hibás kezelés és sé-
rülések veszélye áll fenn.

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

 A töltőkészülék alján egy címke található, angol nyelvű uta-
sítással (az ábrás oldalon 4 számmal jelölve) és a követke-
ző tartalommal:
CSAK BOSCH lítium-ion akkuval használható!

A termék és alkalmazási 
lehetőségeinek leírása
Az itt leírt funkciókon kívül előfordulhat, hogy a hibaelhárítás-
hoz és a funkciók bővítéséhez szoftvermódosításokat veze-
tünk be.

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

1 Töltőkészülék
2 Készülék csatlakozóhüvely
3 Készülék dugaszoló aljzat
4 A töltőkészülék biztonsági útmutatója
5 Töltőcsatlakozó
6 Hüvely a töltőkészülék csatlakozódugójához
7 Töltőcsatlakozó fedél
8 Csomagtartó-akkumulátor
9 Működési- és töltöttségiállapot-jelző

10 Akkumulátor be-/kikapcsoló gomb
11 Standard akkumulátor
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Műszaki adatok

Üzemeltetés
Üzembevétel
A töltőkészülék csatlakoztatása a villamos hálózathoz 
(lásd az „A” ábrát)
 Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás 

feszültségének meg kell egyeznie a töltőkészülék típustáb-
láján található adatokkal. A 230 V-os töltőkészülékeket 
220 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.

Dugaszolja be a készülék hálózati tápvezetékének 3 csatlako-
zódugóját a töltőkészülék 2 csatlakozóhüvelyébe. 
Csatlakoztassa a hálózati tápvezetéket (a kivitele az adott or-
szágtól függ) a villamos hálózathoz.

A kivett akkumulátor feltöltése (lásd a „B” ábrát)
Kapcsolja ki az akkumulátort és vegy ki az eBike-on található 
tartójából. Ehhez olvassa el és tartsa be az akkumulátor Üze-
meltetési útmutatójának utasításait.
 Az akkumulátort csak tiszta felületekre tegye le. Min-

denek előtt előzze meg a töltő csatlakozóhüvely és az érint-
kezők például homok vagy föld által történő elszennyező-
dését.

Dugaszolja be a töltőkészülék 5 töltő dugós csatlakozóját az 
akkumulátor 6 csatlakozóhüvelyébe.

Az akkumulátor feltöltése a kerépáron  
(lásd a C és D ábrákat)
Kapcsolja ki az akkumulátort. Tisztítsa meg a 7 töltő csatlako-
zóhüvely fedelét. Mindenek előtt előzze meg a töltő csatlako-
zóhüvely és az érintkezők például homok vagy föld által törté-
nő esetleges elszennyeződését. Emelje le a 7 töltő csatlakozó-
hüvely fedelét és dugaszolja be az 5 töltő dugós csatlakozót a 
6 töltő csatlakozóhüvelybe.
 Az akkumulátort csak valamennyi biztonsági figyel-

meztetés figylembevétele mellett töltse fel. Ha erre 
nincs lehetőség, vegye ki az akkumulátort a tartóból és egy 
erre alkalmas helyen töltse fel. Ehhez olvassa el és tartsa 
be az akkumulátor Üzemeltetési útmutatójának utasításait.

Töltés két behelyezett akkumulátorral
Ha egy eBike kerékpárt két akkumulátorral használ, akkor a le 
nem zárt aljzatban mindkét akkumulátort töltheti. A töltés so-
rán a két akku váltakozva töltődik, melynek során a rendszer 
automatikusan többször vált a két akkumulátor között. A töl-
tési idők összeadódnak.
Üzem közben a két akkumulátor lemerítése szintén váltakozva 
történik. 
Az akkumulátorokat a tartójukból kiemelve az egyes akkumu-
látorok egyedileg is tölthetők.

Töltőkészülék Standard Charger
(36–4/230)

Standard Charger
(36–4/100-230)

Compact Charger
(36–2/100-240)

Cikkszám 0 275 007 907 0 275 007 923 0 275 007 915
Névleges feszültség V~ 207...264 90...264 90...264
Frekvencia Hz 47...63 47...63 47...63
Akkumulátor töltési feszültség V 36 36 36
Töltőáram (max.) A 4 4 2
Töltési idő
– PowerPack 300, kb.
– PowerPack 400, kb.
– PowerPack 500, kb.

óra
óra
óra

2,5
3,5
4,5

2,5
3,5
4,5

5
6,5
7,5

Üzemi hőmérséklet °C –5 ...+40 –5 ...+40 –5 ...+40
Tárolási hőmérséklet °C –10 ...+50 –10 ...+50 –10 ...+50
Súly, kb. kg 0,8 0,8 0,6
Védettségi osztály IP 40 IP 40 IP 40
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelek-
ben ezek az adatok változhatnak.
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A töltési folyamat
A töltési folyamat azonnal megkezdődik, mihelyt összeköti a 
töltőkészüléket az akkumulátorral, illetve a kerékpáron elhe-
lyezett töltő csatlakozóhüvellyel és a villamos hálózattal.
Megjegyzés: A töltési folyamatra csak akkor van lehetőség, 
ha az eBike-akkumulátor hőmérséklete a megengedett töltési 
hőmérséklet tartományon belül van.
Megjegyzés: A töltési folyamat közben a hajtóegység deakti-
válva van.
Az akkumulátort a fedélzeti számítógéppel és anélkül is fel le-
het tölteni. Fedélzeti számítógép nélküli töltés esetén a töltési 
folyamatot az akkumulátor feltöltési szintjelző display-én le-
het nyomon követni.
Csatlakoztatott fedélzeti számítógép esetén a kijelzőn megje-
lenik a megfelelő üzenet.
A töltési szint az akkumulátoron az akkumulátor 9 feltöltési 
szintjelző displayén és a fedélzeti számítógépen a sávokkal 
kerül kijelzésre.
A töltési folyamat közben az akkumulátoron világítanak a 9 fel-
töltési szintjelző display LED-jei. Mindegyik tartósan világító 
LED körülbelül a kapacitás 20 %-ának felel meg. A villogó LED 
a következő 20 % feltöltését jelzi.
Miután az eBike-akkumulátor teljesen feltöltésre került, a 
LED-ek azonnal kialszanak és a fedélzeti számítógép is kikap-
csolásra kerül. A töltési folyamat ezzel befejeződik. Az eBike 
akkumulátorán a 10 be-/kikapcsoló gomb megnyomásával a 
töltési szintet 3 másodpercre meg lehet jeleníteni. 
Válassza el a töltőkészüléket a villamos hálózattól és az akku-
mulátort a töltőkészüléktől.
Az akkumulátornak a töltőkészüléktől való elválasztásakor az 
akkumulátor automatikusan kikapcsolásra kerül.
Megjegyzés:  Ha a töltést a kerékpáron hajtotta végre, a töl-
tési folyamat befejezte után gondosan zárja le a 7 fedéllel a 6 
töltő csatlakozóhüvelyt, hogy szennyeződések, vagy víz ne 
hatolhasson be.
Ha a töltőkészüléket a töltés után nem választja el az akkumu-
látortól, akkor a töltőkészülék néhány óra elteltével ismét be-
kapcsolásra kerül, ellenőrzi a töltési szintet, és szükség ese-
tén újra kezdi a töltési folyamatot.

Hiba – Okok és elhárításuk
A hiba oka Elhárítás módja

Az akkumulátoron két LED 
villog.

Az akkumulátor hibás Forduljon egy feljogosított 
kerékpár kereskedőhöz.
Az akkumulátoron három 
LED villog.

Az akkumulátor túl meleg 
vagy túl hideg

Válassza el az akkumulátort a 
töltőkészüléktől, amíg a hő-
mérséklete visszaáll a töltési 
hőmérséklet tartományba.
Csak akkor csatlakoztassa ak 
akkumulátort ismét a töltőké-
szülékhez, ha már visszaállt a 
megengedett töltési hőmér-
séklet tartományba.
Nem villog egy LED sem (az 
eBike akku töltöttségi álla-
potától függően egy vagy 
több LED folyamatosan 
világít).

A töltőkészülék nem tölt. Forduljon egy feljogosított 
kerékpár kereskedőhöz.

Az akkumulátort nem lehet tölteni (az akkumulátoron 
nem jelenik meg semmilyen kijelzés)
A csatlakozó dugó nincs 
helyesen bedugaszolva

Ellenőrizze valamennyi 
dugaszoló csatlakozást.

Az akkumulátor érintkezői 
elszennyeződtek

Óvatosan tisztítsa meg az 
akkumulátor érintkezőit.

A dugaszoló aljzat, a kábel 
vagy a töltőkészülék hibás

Ellenőrizze a hálózati 
feszültséget, ellenőriztesse a 
kerékpár kereskedővel a 
töltőkészüléket

Az akkumulátor hibás Forduljon egy feljogosított 
kerékpár kereskedőhöz.
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Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
Ha a töltőkészülék nem működik, forduljon egy feljogosított 
kerékpár kereskedőhöz.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
Ha a töltőkészülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, 
forduljon egy feljogosított kerékpár kereskedőhöz.
A feljogosított kerékpár kereskedők kapcsolatfelvételi adatai 
a www.bosch-ebike.com honlapon találhatók

Hulladékkezelés
A töltőkészülékeket, a tartozékokat és a csomagolást a kör-
nyezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasz-
nálásra előkészíteni.
Ne dobja ki a töltőkészülékeket a háztartási szemétbe!

Csak az EU-tagországok számára:
A használt elektromos és elektronikus készülé-
kekről szóló 2012/19/EU európai irányelv és en-
nek a nemzeti jogba való átültetése szerint a már 
nem üzemképes töltőkészülékeket elkülönítve 
kell gyűjteni és környezetbarát módon kell újra-
hasznosítani.

A változtatások joga fenntartva.
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