
Instrukcja napędów BOSCH 

do rowerów elektrycznych 

www.roweryelektryczne.info 

 

Zasada działania 

Rower wyposażony w system 

napędu BOSCH uruchamia 

wspomaganie automatycznie w 

momencie rozpoczęcia pedałowania 

lub w trakcie pchania roweru np. 

pod wzniesienie. Zamontowany na 

kierownicy panel sterujący BOSCH 

pozwala nam na 5-stopniowy 

wybór potrzebnej w danym 

momencie mocy aby napęd pomógł nam wykonać ciężka pracę a 

wyświetlacz LCD z dużym ekranem informuje nas o wszystkich 

parametrach jazdy. Wspomagania używamy według własnych potrzeb 

i możliwości. 

Tryby jazdy 

1) Turbo - maksymalne wspomaganie dla ambicjonalnych 

sportowców- 100% własnego wysiłku przy 250 % wspomagania 

przez system. 

2) Sport - natychmiastowe, mocne wspomaganie dla sportowej 

jazdy. 100% własnego wysiłku przy 180% wspomagania przez 

system 

3) Tour - równomierne wspomaganie dla długich tras. 100% 

własnego wysiłku przy 100% wspomagania przez system 

4) Eco - skuteczne wspomaganie, maksymalny zasięg. 100% 

własnego wysiłku przy 30% wspomagania przez system 

 

 



Obsługa baterii PowerPack 300 & PowerPack 400 

Do właściwego używania, obsługi i przechowywania tej baterii, 

niezbędne jest przeczytanie i zrozumienie zaleceń podanych w 

poniższej instrukcji. 

• System Battery Management System (BMS) chroni akumulator przed 

przeładowaniem, przepięciem i przegrzaniem . 

• Napięcie jest mierzone dla każdej komórki oddzielnie przez system 

Single Cell Monitoring (SCM) . 

• BMS i SCM dbają o długi żywot akumulatorów. 

• Dzięki technologii  Litowo-Jonowej nie występuje efekt pamięci 

ładowania oraz samoczynnego rozładowania. 

 

Główne zalecenia i ostrzeżenia 

1. Bateria 

a. Nie zwierać styków złącza ładowania ani biegunów wyjściowych 

baterii 

b. Nie ładować baterii przez złącze biegunów wyjściowych oraz nie 

rozładowywać baterii poprzez złącze ładowania 

c. Trzymać z dala od ognia oraz źródeł ciepła 

Nigdy nie wkładać baterii do ognia 

d. By zapobiec uszkodzeniu baterii, nie narażaj jej na nadmierne 

wibracje, intensywne wstrząsy czy uderzenia 

e. Chroń baterię przed wodą i innymi płynami. Chroń złącza ładowania 

i złącze biegunów wyjściowych baterii przed deszczem i zawilgoceniem 

f. Ładować baterię w temperaturze 0-45 C 

g. Rozładowywać baterię w temperaturze -20 – 45 C 

h. Używać przy wilgotności nie większej niż 80% 

i. Trzymać z dala od dzieci 



j. Jeśli bateria jest nie używana przez dłuższy okres czasu, wymontuj 

ją w celu przechowywania 

k. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej baterii lub sposobu jej 

używania, proszę skontaktuj się z „serwisem” 

l. Nigdy nie rozkręcaj baterii 

 

Montaż Rama / Bagażnik (PowerPack 300) Rama / Bagażnik (PowerPack 400) 

Kolor czarny / biały (tylko rama) czarny / biały (tylko rama) 

Napięcie (V) 36 V 36 V 

Pojemność(Ah) 8,2 Ah 11 Ah 

Ilość energii 

(Wh) 
300 Wh 400 Wh 

Waga ca. 2,4 kg ca. 2,6 kg 

 

 

 

 

2. Ładowarka 

a. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na ładowarce 

b. Nigdy nie rozmontowywać samodzielnie ładowarki 

c. Nie podłączaj ani nie odłączaj ładowarki wilgotnymi dłońmi 

d. Nie dotykaj ładowarki jeśli „iskrzy” czy „strzela”  



e. Nie używaj innych ładowarek do ładowania baterii 

f. Nigdy nie poruszać/manipulować  ładowarką czy baterią podczas 

ładowania 

g. Nie używaj ładowarki w miejscach niestabilnych, lub nadmiernie 

wilgotnych 

h. Unikaj używania ładowarki w bezpośrednim nasłonecznieniu 

i. Utrzymuj dobrą wentylację podczas procesu ładowania 

j. Nie podłączaj ładowarki do zasilania jeśli nie jest ona połączona z 

baterią 

Ładowanie PowerPack 300: max. 2,5 godz.przy 4 A (1,5 h dla 80 % 

pojemn.) 

Ładowanie PowerPack 400: max. 3,5 godz. przy 4 A (2 h dla 80 % 

pojemn.) 

Waga: < 0,8 kg 

 

Ładowanie baterii 

1. Podłącz baterię do ładowarki. Upewnij się, że połączenie między 

ładowarką a baterią jest „pewne”. 

2. Po podłączeniu ładowarki do źródła zasilania, wskaźnik Led zmieni 

kolor na CZERWONY. Jeśli kolor wskaźnika zmieni się na ZIELONY, 

oznaczać to będzie że bateria została w pełni naładowana. Po pełnym 

naładowaniu baterii, odłącz najpierw zasilacz od źródła prądu zanim 

odłączysz baterię od ładowarki. 

Wskaźnik diodowy  na ładowarce służy tylko do pomocy i może nie 

wskazywać faktycznego stanu baterii. 

 

Przechowywanie, obsługa i transport 

1. Jeśli bateria wymaga przechowania przez dłuższy okres czasu jej 

stan powinien być utrzymywany w okolicach 50% naładowania (albo 

ładować baterię 2-3 godziny po używaniu), i powinna być 



przechowywana w suchym, wentylowanym pomieszczeniu. Bateria 

powinna być doładowywana przez 2-3 godz w miesięcznych cyklach 

2. Bateria i ładowarka powinny być przechowywane w miejscu 

czystym, suchym i dobrze wentylowanym, powinna być zabezpieczona 

przed stycznością ze żrącymi substancjami, działaniem silnych źródeł 

ciepła czy otwartego ognia 

3. Wymogi przechowywania baterii: średnia temperatura w zakresie -

20-35C, wilgotność względna 5-65% 

4. Bateria do transportu powinna być spakowana w kartonie, powinna 

być zabezpieczona przed wstrząsami, dużymi wibracjami, uderzeniami, 

bezpośrednimi promieniami (nasłonecznieniem) czy wilgotnością 

5. Ładowarka powinna być odłączona od baterii podczas 

składowania/przechowywania 

6. Wymogi przechowywania ładowarki: średnia temperatura w 

zakresie -20-35C, wilgotność względna 5-65% 

7. Ładowarka do transportu powinna być spakowana w kartonie, 

powinna być zabezpieczona przed wstrząsami, dużymi wibracjami, 

uderzeniami, bezpośrednimi promieniami (nasłonecznieniem) czy 

wilgotnością. 

 

Przechowywanie i czyszczenie 

W okresie zimowym po skończonej jeździe zaleca się przechowywać 

akumulator w suchym pomieszczeniu. Użytkownik powinien chronić 

napęd elektryczny przed nadmierną, nie wynikająca z normalnej 

eksploatacji wilgocią lub zalaniem. Należy unikać czyszczenia 

elementów napędu elektrycznego roweru wodą pod wysokim 

ciśnieniem. Czyścić poszczególne części napędu elektrycznego 

wilgotną ścierką, unikać przemoczenia. 

 

 

 



Utylizacja 

Akumulatory powinny być zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego Rady Europy 2006/66/EG 

zbierane osobno i nie mogą znajdować się jako 

niesortowalne śmieci na śmietnikach osiedlowych. 

Każdy użytkownik jest prawnie zobowiązany, utylizować stare pakiety 

akumulatorów zgodnie z przepisami, stary akumulator można oddać 

bezpłatnie w każdym publicznym miejscu zbiórki odpadów. W tym celu 

musi być on rozładowany i zabezpieczony przed zwarciem.    

 

Salon rowerowy ACTIVA 

ul. Kupiecka 15 

41-710 Ruda Śląska                    

 


