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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
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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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Varnostna navodila
Preberite varnostna navodi-
la in opozorila. Neupošteva-
nje varnostnih navodil in opo-
zoril lahko povzroči električni 
udar, požar in/ali težke po-
škodbe.

Varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo 
uporabo.
Besedna zveza „akumulatorska baterija“, uporabljena v teh 
navodilih za uporabo, se v enaki meri nanaša na standardne 
akumulatorske baterije (akumulatorske baterije, ki so z nosil-
cem pritrjene na okvir kolesa) in akumulatorske baterije na pr-
tljažniku (akumulatorske baterije, ki so z nosilcem pritrjene na 
prtljažnik).

Polnilnik zavarujte pred dežjem in vlago. Vdor vode 
v polnilnik lahko povzroči tveganje za električni udar.

 Polnite samo Boscheve litij-ionske akumulatorske 
baterije, ki so dopustne za električna kolesa. Napetost 
akumulatorske baterije mora ustrezati polnilni napeto-
sti polnilnika. Drugače obstaja nevarnost požara in 
eksplozije.

 Polnilnik naj bo vedno čist. Zaradi umazanije lahko pride 
do električnega udara.

 Pred vsako uporabo je potrebno polnilnik, kabel in vti-
kač preizkusiti. Če ugotovite poškodbe, polnilnika ne 
uporabljajte. Polnilnika ne odpirajte, popravila pa naj 
opravi samo kvalificirano strokovno osebje s pomočjo 
originalnih nadomestnih delov. Poškodovani polnilniki, 
kabli in vtikači povečujejo nevarnost električnega udara.

 Ne uporabljajte polnilnika na lahko gorljivi podlagi 
(na primer na papirju, tekstilu in podobnem) oziroma v 
okolju, kjer lahko pride do požara. Pri polnjenju se polnil-
nik segreje – nevarnost požara.

 Bodite previdni, če se med polnjenjem dotikate polnil-
nika. Nosite zaščitne rokavice. Polnilnik se lahko še po-
sebej pri visokih temperaturah ozračja zelo segreje.

 Če akumulatorske baterije ne uporabljate pravilno ali 
če je ta poškodovana, lahko iz nje uhaja para. Dovedite 
svež zrak in v primeru zdravstvenih težav poiščite 
zdravniško pomoč. Para lahko draži dihalne poti.

 Polnilnika in akumulatorske baterije nikoli ne posta-
vljajte v bližino vnetljivih materialov. Akumulatorske 
baterije polnite zgolj v suhem stanju in na ognjevarnem 
mestu. Segrevanje, ki nastane med polnjenjem, lahko pov-
zroči požar.

 Akumulatorske baterije električnega kolesa ne smete 
polniti brez nadzora.

Med uporabo, čiščenjem in vzdrževanjem otroke stro-
go nadzorujte. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s pol-
nilnikom.

 Otroci in osebe, ki zaradi svojih psihičnih, senzoričnih 
ali umskih sposobnosti ali njihove neizkušenosti ter ne-
poznavanja niso sposobne, da bi pravilno uporabljale 
polnilno napravo, te polnilne naprave ne smejo upora-
bljati brez nadzora ali navodila s strani odgovorne ose-
be. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne 
uporabe in poškodb.

 Preberite in upoštevajte varnostne napotke in navodila 
v vseh navodilih za uporabo sistema eBike ter v navodi-
lih za svoje električno kolo.

 Na nalepki na spodnji strani polnilnika si lahko preberete 
navodila v angleščini (v prikazu na strani z grafiko so ozna-
čena s številko 4) in naslednjo vsebino:
Uporabljajte IZKLJUČNO z BOSCHEVIMI litij-ionskimi aku-
mulatorskimi baterijami!

Opis in zmogljivost izdelka
Komponente na sliki
Oštevilčenje prikazanih komponent se nanaša na prikaz na 
straneh s slikami na začetku navodil za uporabo.
Posamezne slike v teh navodilih za uporabo lahko glede na 
opremo vašega električnega kolesa malenkostno odstopajo 
od dejanskih značilnosti izdelka.

1 Polnilna naprava
2 Vtičnica na napravi
3 Vtič naprave
4 Varnostna navodila za polnilnik
5 Polnilni vtikač
6 Puša za vtikač polnilnika
7 Pokrov priključka za polnjenje
8 Akumulatorska baterija na prtljažniku
9 Prikaz načina delovanja in napolnjenosti

10 Tipka za vklop/izklop akumulatorske baterije
11 Standardna akumulatorska baterija
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Tehnični podatki

Delovanje
Zagon
Priklop polnilnika na električno omrežje (glejte sliko A)
 Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne 

energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici napra-
ve. Polnilnike, označene z 230 V, lahko priključite tudi na 
napetost 220 V.

Vtaknite vtič 3 priključnega kabla v vtičnico 2 na polnilniku. 
V skladu z nacionalnimi predpisi priključite priključni kabel na 
električno omrežje.

Polnjenje odstranjene akumulatorske baterije  
(glejte sliko B)
Izključite akumulatorsko baterijo in jo snemite iz držala na 
električnem. Preberite in upoštevajte navodila za uporabo 
akumulatorske baterije.
 Akumulatorsko baterijo je dovoljeno položiti zgolj na 

čisto površino. Še posebej pazite na to, da se polnilna 
vtičnica in kontakta ne umažejo, npr. s peskom ali zemljo.

Vtaknite vtič 5 polnilnika v vtičnico 6 na akumulatorski bateriji.

Polnjenje akumulatorske baterije na kolesu  
(glejte sliko C)
Izključite akumulatorsko baterijo. Očistite pokrov polnilne 
vtičnice 7. Še posebej pazite na to, da se polnilna vtičnica in 
kontakta ne umažejo, npr. s peskom ali zemljo. Privzdignite 
pokrov polnilne vtičnice 7 in vtaknite polnilni vtič 5 v polnilno 
vtičnico 6.
 Akumulatorsko baterijo polnite le ob upoštevanju vseh 

varnostnih navodil. Če to ni mogoče, snemite akumula-
torsko baterijo iz držala in jo napolnite na primernejšem 
mestu. Preberite in upoštevajte navodila za uporabo aku-
mulatorske baterije.

Polnjenje z dvema vstavljenima akumulatorskima 
baterijama
Če sta na električnem kolesu nameščeni dve akumulatorski 
bateriji, lahko obe polnite prek priključka, ki ni zaklenjen. Aku-
mulatorski bateriji se polnita izmenično, med polnjenjem se 
med njima večkrat sproži samodejni preklop. Časi polnjenja 
se seštevajo.
Med delovanjem se obe akumulatorski bateriji tudi izmenično 
praznita. 
Če akumulatorski bateriji odstranite iz nosilcev, lahko vsako 
od njiju polnite posamezno.

Postopek polnjenja
Polnjenje se začne takoj, ko je polnilnik povezan z akumulator-
sko baterijo oz. polnilno vtičnico na kolesu in električnim 
omrežjem.
Opozorilo: Polnjenje je mogoče samo, ko je temperatura aku-
mulatorske baterije električnega kolesa v dopustnem tempe-
raturnem območju polnjenja.
Opozorilo: Med polnjenjem se pogonska enota izključi.
Polnjenje akumulatorske baterije je mogoče z ali brez računalni-
ka. Brez računalnika lahko polnjenje akumulatorske baterije 
spremljate na indikatorju napolnjenosti akumulatorske baterije.
Ko je računalnik priključen, se na prikazovalniku prikaže 
ustrezno sporočilo.
Stanje napolnjenosti je na akumulatorski bateriji prikazano na 
indikatorju napolnjenosti akumulatorske baterije 9 in s črtica-
mi na računalniku.
Med polnjenjem svetijo LED-diode indikatorja napolnjenosti 
akumulatorske baterije 9 na akumulatorski bateriji. Vsaka 
LED-dioda, ki neprekinjeno sveti, pomeni pribl. 20 % zmoglji-
vosti polnjenja. Utripajoča LED-dioda kaže polnjenje nasle-
dnjih 20 %.

Polnilnik Standard Charger (36–4/230) Compact Charger (36–2/100-240)
Številka artikla 0 275 007 907 0 275 007 915
Nazivna napetost V~ 207...264 90...264
Frekvenca Hz 47...63 47...63
Polnilna napetost akumulatorja V 36 36
Polnilni tok A 4 2
Čas polnjenja
– PowerPack 300 pribl.
– PowerPack 400 pribl.
– PowerPack 500 pribl.

h
h
h

2,5
3,5
4,5

5
6,5
7,5

Delovna temperatura °C –5 ...+40 –5 ...+40
Temperatura skladiščenja °C –10 ...+50 –10 ...+50
Teža, pribl. kg 0,8 0,6
Vrsta zaščite IP 40 IP 40
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
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Ko je akumulatorska baterija električnega kolesa napolnjena, 
LED-diode nemudoma ugasnejo in računalnik se izključi. Pol-
njenje se zaključi. Če pritisnete na tipko za vklop/izklop 10 na 
akumulatorski bateriji električnega kolesa, se za tri sekunde 
prikaže stanje polnjenja. 
Polnilnik izključite iz električnega omrežja in akumulatorsko 
baterijo iz polnilnika.
Ko akumulatorsko baterijo izključite iz polnilnika, se ta samo-
dejno izklopi.
Opozorilo:  Če ste akumulatorsko baterijo polnili na kolesu, 
po polnjenju skrbno pokrijte polnilno vtičnico 6 s pokrovom 7, 
da vanjo ne more priti umazanija ali voda.
Če akumulatorske baterije po polnjenju ne odklopite s polnil-
nika, se polnilnik po nekaj urah ponovno vključi, preveri stanje 
napolnjenosti akumulatorske baterije in jo po potrebi ponov-
no začne polniti.

Napake – Vzroki in pomoč

Vzdrževanje in servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Če se polnilnik pokvari, se obrnite na pooblaščenega proda-
jalca s kolesi.

Servis in svetovanje o uporabi
Z vsemi vprašanji glede polnilnika se obrnite na pooblaščene-
ga prodajalca s kolesi.
Kontaktne podatke pooblaščenih prodajalcev koles najdete 
na spletni strani www.bosch-ebike.com

Odlaganje
Stare polnilnike, pribor in embalažo dostavite v okolju prija-
zno ponovno predelavo. 
Polnilnikov ne odlagajte med hišne odpadke!

Samo za države EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elek-
tronski opremi (OEEO) in njenim prenosom v na-
cionalno zakonodajo se morajo polnilniki, ki niso 
več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno 
reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Vzrok Pomoč
Na akumulatorski bateriji 
utripata dve LED-diodi.

Akumulatorska baterija je v 
okvari

Obrnite se na pooblaščenega 
prodajalca s kolesi.
Na akumulatorski bateriji 
utripajo tri LED-diode.

Akumulatorska baterija je 
pretopla ali premrzla

Akumulatorsko baterijo od-
klopite s polnilnika za toliko 
časa, da je doseženo tempe-
raturno območje polnjenja.
Akumulatorsko baterijo s 
polnilnikom povežite šele, ko 
ta doseže dopustno tempera-
turo.
Nobena LED-dioda ne utripa 
(odvisno od napolnjenosti 
akumulatorja električnega 
kolesa trajno sveti ena ali 
več LED-diod).

Polnilnik ne polni. Obrnite se na pooblaščenega 
prodajalca s kolesi.

Polnjenje ni mogoče (na akumulatorski bateriji ni prikaza)
Vtič ni pravilno vstavljen Preverite vtični spoj.
Kontakta na akumulatorski 
bateriji sta umazana

Previdno očistite kontakta na 
akumulatorski bateriji.

Vtičnica, kabel ali polnilnik v 
okvari

Preverite omrežno napetost, 
pooblaščeni prodajalec s ko-
lesi naj preveri delovanje pol-
nilnika

Defekten akumulator Obrnite se na pooblaščenega 
prodajalca s kolesi.

Vzrok Pomoč
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pl Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty 
odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i 
rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
Dokumentacja techniczna: *

Charger Numer katalogowy

cs EU prohlášení o shodě Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje 
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je 
v souladu s následujícími normami:
Technické podklady u: *

Charger Objednací číslo

sk EU vyhlásenie o zhode Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky 
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade 
s nasledujúcimi normami:
Technické podklady má spoločnosť: *

Charger Vecné číslo

hu EU konformitási nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek 
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi 
idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

Charger Cikkszám

ro Declaraţie de conformitate UE Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor 
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce 
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
Documentaţie tehnică la: *

Charger Număr de 
identificare

bg ЕС декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти 
отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите 
по-долу и съответства на следните стандарти.
Техническа документация при: *

Charger Каталожен номер

sl Izjava o skladnosti ES Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z 
vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim 
standardom.
Tehnična dokumentacija pri: *

Charger Številka artikla

hr EU izjava o sukladnosti Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i 
da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

Charger Kataloški br.

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt 
loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on 
kooskõlas järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Charger Tootenumber

lv Deklarācija par atbilstību EK 
standartiem

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem 
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, 
kā arī sekojošiem standartiem.
Tehniskā dokumentācija no: *

Charger Izstrādājuma 
numurs

lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus 
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *

Charger Gaminio numeris
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