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Указания за сигурност
Прочетете внимателно всички указания и инструк-
ции за безопасност. Пропуски при спазването на ин-
струкциите за безопасност и указанията за работа мо-
гат да имат за последствие токов удар, пожар и/или
тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният в настоящата инструкция за експлоатация термин акуму-
латорна батерия се отнася до всички оригинални акумулаторни бате-
рии на Бош.
u Прочетете и спазвайте указанията за безопасност и насоките във

всички инструкции за експлоатация на системата eBike, както и в
инструкцията за експлоатацията на Вашия eBike.

u Не се опитвайте да закрепвате дисплея или модула за управле-
ние по време на движение!

u Не отклонявайте вниманието си от дисплея на бордовия компю-
тър. Ако не сте съсредоточили вниманието си върху движението, рис-
кувате да бъдете въвлечени в пътно-транспортно произшествие. Ако
искате да въвеждате друга информация в бордовия компютър освен
смяна на степента на подпомагане, спрете и след това въведете съот-
ветните данни.

u Не използвайте Вашия смартфон по време на движение. Ако не
сте съсредоточили вниманието си върху движението, рискувате да
бъдете въвлечени в пътно-транспортно произшествие. Поради това
спрете и едва тогава въведете съответните данни.

u Настройте яркостта на дисплея така, че да можете правилно да
разпознавате важната информация като скорост или предупре-
дителни символи. Погрешно настроената яркост на дисплея може да
доведе до опасни ситуации.

u Не отваряйте бордовия компютър. Вследствие на отваряне бордо-
вият компютър може да бъде повреден; в такива случаи гаранцията
отпада.

u Не използвайте бордовия компютър като ръкохватка. Може да
повредите непоправимо бордовия компютър, ако вдигате eBike за
бордовия компютър.
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u Не поставяйте велосипеда наопаки върху кормилото и седалката,
ако бордовият компютър или неговата стойка стърчат над корми-
лото. Бордовият компютър или стойката могат да се повредят непоп-
равимо. Сваляйте бордовия компютър и преди поставяне на велоси-
педа в монтажна стойка, за да избегнете падането или повреждането
на бордовия компютър.

Заявление за конфиденциалност
Ако бордовият компютър в случай на нужда от сервизиране се изпрати
на сервиз на Bosch, при нужда запаметените върху бордовия компютър
данни могат да се представят на Bosch.
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Поздравления
Сърдечни поздравления за покупката на този eBike бордови компютър.
Kiox 300 Ви информира надеждно за всички данни от пътуването.

Актуализация
Обхватът на функциите на Вашия Kiox 300 се разширява постоянно.
Поддържайте своето смартфон приложение eBike Flow до най-актуал-
ното състояние. Чрез това приложение можете да изтеглите нови функ-
ции и да ги транслирате на Вашия Kiox 300.
Наред с представените тук функции може по всяко време да се въвеж-
дат промени в софтуера за отстраняване на повреди и разширяване на
функциите.

Описание на продукта и дейността
Предназначение на електроинструмента
Бордовият компютър Kiox 300 е предвиден за индикатора на данните за
пътуването.
За да можете да използвате бордовия компютър Kiox 300 в пълен обх-
ват, е нужен съвместим смартфон с приложението eBike Flow (на разпо-
ложение в Apple App Store или в Google Play Store).
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Изобразени елементи

(1)

(7)

(6)

(4)

(2)

(8)

(3)

(10)
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(1) Дисплей
(2) Кабелно разклонение
(3) Обезопасителна пластина
(4) Фиксираща кука
(5) Адаптерна скоба
(6) Контакти на дисплея
(7) Контакти на държача
(8) Поставка дисплей
(9) Крепежен винт на поставката дисплей

(10) Преграда за задържаща лентаa)

a) Задържащата лента не е включена в обема на доставката.

Технически данни
Бордови компютър Kiox 300
Продуктов код BHU3600
Работна температураA) °C –5 … +40
Температурен диапазон за съхра-
няване

°C +10 … +40

Клас на защита IP54
Маса, прибл. g 32
A) Извън този температурен диапазон може да се стигне до повреди в индикато-

ра.
Информацията за лиценза за продукта е на разположение на следния Интернет ад-
рес: https://www.bosch-ebike.com/licences

Bosch eBike Systems 0 275 007 3BKbg | (20.12.2021)

https://www.bosch-ebike.com/licences


Български – 10

Монтиране
Поставяне и сваляне на дисплея (вж. фиг. A)

1

2

2

1

(1)

(4) (8)

(8)

(1)

A

(10)

За поставяне на дисплея (1) поставете дисплея (1) върху предния ръб
спрямо посоката на движение на поставката на дисплея (8) върху засто-
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поряващата кука (4) ❶ и натиснете дисплея (1) със задната страна върху
поставката на дисплея (8) ❷.
За сваляне на дисплея (1) изтеглете дисплея (1) към себе си ❶ толкова,
че да можете да повдигнете дисплея (1) ❷.
Върху преградата (10) може да се закрепи задържаща лента.
Указание: Системата eBike се изключва, ако се движите с по-малко от
3 km/h и извадите бордовия компютър от стойката. Това не важи за
eBike с подпомагане до 45 km/h.

Използване на предпазната пластина (вж. фиг. B)

(9)

(3)

(8)

B

(5)
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Указание: В зависимост от конструкцията/монтажа на поставката дисп-
лей може да се стигне до това, обезопасителната пластина да не може да
се използва. Дисплеят трябва при това да е монтиран.
Избутайте отдолу предпазната пластина (3) в адаптерната скоба (5) до-
като предпазната пластина (3) не се фиксира осезаемо.
От този момент вече не можете да повдигнете дисплея (1) от поставката
на дисплея (8), без поставката на дисплея (8) да се демонтира от адап-
терната скоба (5) чрез разхлабване на двата крепежни винта (9).
Указание: Предпазната пластина (3) не предпазва от кражба.
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Обслужване
Обслужването на дисплея и управлението на индикаторите става през
модул за управление.
Значението на бутоните върху модула за управление за индикаторите на
дисплея може да се научи от долния преглед. Бутонът за избор според
времетраенето на натискане има 2 функции.

прелистване наляво
прелистване надясно
прелистване нагоре
прелистване надолу
преминаване към 2. ниво на екрана (кратко натискане)
отваряне на меню за настройка в статусния екран (кратко натис-
кане)
отваряне на свързани с екрана опции 
напр. <Reset trip> (дълго натискане > 1 s)

Указание: Всички представяния и текстове на дисплеите на следните
страници отговарят на версията на софтуера. След софтуерна актуали-
зация може да се стигне до лека промяна в интерфейсния изглед и/или
интерфейсните текстове.

Bosch eBike Systems 0 275 007 3BKbg | (20.12.2021)



Български – 14

Статусен екран
От стартовия екран достигате статусния екран с натискане на бутона  .

80% eMTB

CONNECTIONS

10:45

SETTINGS

a
b

c

d

e

g

h

f

a Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия
b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
d Час
e Индикатор за свързване
f Свързване към смартфон
g Статус на връзката
h Меню с настройки

От този екран можете да достигнете до менюто с настройки като натис-
нете бутона  .
Указание: Менюто с настройки не може да се извиква по време на дви-
жение.
Менюто с настройки <SETTINGS> съдържа следните точки от менюто:
– <My eBike>

Тук ще откриете следните точки от менюто.
◦ <Range reset>

Тук можете да нулирате стойността за остатъчен пробег.
◦ <Auto trip reset>

Тук можете да извършвате настройки за автоматично нулиране.
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◦ <Wheel circumf.>
Тук може да се адаптира стойността на обиколката на колелото или
да се нулира до стандартна настройка.
◦ <Service (Сервиз)>

Тук ще Ви бъде показана следващата дата за сервизиране, ако така-
ва е била настроена от търговеца на велосипеди.
◦ <Components>

Тук се показват използваните компоненти с техните номера на вер-
сии.

– <My Kiox>
Тук ще откриете следните точки от менюто.
◦ <Statusbar (Статусна лента)>

Тук можете да избирате между индикаторите <Battery>, <Time>
или <Speed>.
◦ <Language>

Тук можете да избирате от набор от предпочитани езици на дисп-
лея.
◦ <Units>

Тук можете да избирате между метрична или имперска система за
измерване.
◦ <Time>

Тук можете да настройвате часа.
◦ <Time format>

Тук можете да избирате между 2 времеви формата.
◦ <Brightness>

Тук можете да настройвате яркостта на дисплея.
◦ <Settings reset>

Тук можете да нулирате всички системни настройки до стандартни-
те стойности.

– В точка от менюто <Information> ще откриете информация за контак-
тите (<Contact>) и сертификатите (<Certificates>).

Менюто с настройки напускате с бутона   или с бутона  .
С бутона   достигате стартовия екран.
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Стартов екран
Ако преди последното изключване не сте избрали друг екран, ще Ви бъ-
де показан този екран.

80% eMTB

21.4

SPEED km/h

a

c
i
j

k

l

m

b

a Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия
b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
i Индикатор единица за скорост
j Заглавие на индикатор
k Собствена мощност
l Скорост
m Мощност на двигателя

Индикаторите a ... c образуват статусната лента и се показват на всеки
екран.
От този екран можете с бутон   да преминете към статусния екран или с
бутон  да достигнете до други екрани. В тези екрани се показват статис-
тическите данни, остатъчният пробег на акумулаторната батерия и сред-
ните стойности.
От всеки един от тези екрани можете да достигнете до второ ниво с дан-
ни чрез бутона  .
Ако потребителят при изключване се намира на друг екран, различен от
стартовия, то последно показваният екран при повторно включване на
eBike се показва отново.
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Чрез по-дълго натискане на бутона за избор  можете да нулирате ста-
тистическите данни за Вашето пътуване или Вашия излет (не в екра-
на <SETTINGS>).

Начален екран 2. ниво

eMTB80%
AVG. SPEED km/h

20.5
MAX. SPEED km/h

29.2

a

c
i

n

o

b
a Състоянието на зареждане на аку-

мулаторната батерия
b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
i Индикатор единица за скорост
n средна скорост
o максимална скорост
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Екран за пътуване

eMTB80%
TRIP km

19.4
RIDING TIME h:min

02:02
SPEED km/h

21.4

a

c

p

q

l

b
a Състоянието на зареждане на аку-

мулаторната батерия
b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
p Отсечка
q Време път
l Скорост

Екран пътуване 2. ниво

eMTB80%
TOTAL TRIP km

1850
CALORIES kcal

964

a

c

r

s

b
a Състоянието на зареждане на аку-

мулаторната батерия
b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
r Обща отсечка
s изразходвана енергия
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Екран обхвати

eMTB80%
RANGE km

38
eBIKE %

80

a

c

t

a

b
a Състоянието на зареждане на аку-

мулаторната батерия
b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
t Обхват

Екран обхвати 2. ниво

eMTB80%
RANGE km

25TURBO

38eMTB

45TOUR

64ECO

a

c

u

b
a Състоянието на зареждане на аку-

мулаторната батерия
b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
u Обхват в зависимост от нивото на

подпомагане
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Фитнес екран

eMTB80%
POWER W

134
CADENCE rpm

72

a

c

v

w

x

b

w

a Състоянието на зареждане на аку-
мулаторната батерия

b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
v собствена мощност
w Целеви индикатор (над средното) 

Ако стрелката на целевия индика-
тор е отдясно или в средата, фонът
е зелен. Това означава, че собстве-
ната мощност е над средната стой-
ност или е равна на нея.

x Честота на въртене на педалите
w Целеви индикатор (под средното) 

Ако стрелката на целевия индика-
тор се намира отляво, фонът е
оранжев. Собствената мощност е
под средната стойност.

Фитнес екран 2. ниво

eMTB80%
AVG. POWER W

129
AVG. CADENCE rpm

70

a

c

y

z

b
a Състоянието на зареждане на аку-

мулаторната батерия
b Ниво на подпомагане
c Осветление на велосипеда
y средна мощност във ватове
z средна честота на натискане на пе-

далите в обороти в минута

Създаване на потребителско разпознаване
За да можете да ползвате всички функции на бордовия компютър, тряб-
ва да се регистрирате онлайн.
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Чрез потребителско разпознаване можете наред с другото да разгледа-
те своите данни от пътуването.
Можете да зададете потребителско разпознаване през Вашето приложе-
ние eBike Flow. Въведете нужните за регистрацията данни. Приложени-
ето eBike Flow можете да свалите безплатно през Apple App Store (за
iPhone) респ. през Google Play (за Android устройства).

Свързване на бордовия компютър с приложението eBike
Flow
Свързване към смартфона се създава по следния начин:
– Стартирайте приложението.
– Изберете Свързване сега.
– Следвайте указанията на екрана на смартфона.
С приложението можете да записвате дейности и да адаптирате степени
на подпомагане.

<eBike Lock>
<eBike Lock> може да се активира за всеки потребител през приложе-
нието eBike Flow. При това на смартфона се съхранява ключ за отблоки-
ране на eBike.
<eBike Lock> в следните случаи е активно автоматично:
– при изключване на системата eBike през модула за управление
– при автоматично изключване на системата eBike
– чрез изваждане на бордовия компютър
Ако системата eBike се включи и смартфонът е свързан с eBike през
Bluetooth®, eBike се отблокира.
<eBike Lock> е свързан с Вашия потребителски профил.
Ако загубите Вашия смартфон, можете да се регистрирате през друг
смартфон с помощта на приложението eBike Flow и Вашия потребителс-
ки профил и да отблокирате eBike.
Внимание! Ако изберете в приложението настройка, която води до не-
гативи при <eBike Lock> (напр. изтриване на Вашия eBike или на потре-
бителския профил), то преди това ще Ви бъдат показани предупредител-
ни съобщения. Моля, прочетете ги добре и действайте според даде-
ните предупреждения (напр. за изтриване на Вашия eBike или пот-
ребителски профил).
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Настройване на <eBike Lock>
За да можете да настроите <eBike Lock>, трябва да са изпълнени след-
ните предпоставки:
– Приложението eBike Flow е инсталирано.
– Потребителски профил е създаден.
– Не се извършва актуализация по eBike.
– eBike е свързан през Bluetooth® със смартфона.
– eBike е в неподвижно състояние.
– Смартфонът е свързан с Интернет.
– Акумулаторната батерия eBike е заредена достатъчно и кабелът за за-

реждане не е свързан.
Можете да настроите <eBike Lock> в приложението eBike Flow в точка
от менюто Настройки.
Моментално можете да деактивирате подпомагането на Вашия двигате-
лен модул чрез включване на <eBike Lock> в приложението eBike Flow.
Деактивирането се отменя само ако при включване на eBike системата
Вашият смартфон е наблизо. При това Bluetooth® на Вашия смартфон
трябва да е включен и приложението eBike Flow да е активно на заден
план. Приложението eBike Flow не трябва да се отваря. Ако <eBike
Lock> е активиран, можете да продължите да използвате Вашия eBike
без подпомагане чрез двигателния модул.

Съвместимост
<eBike Lock> е съвместим с тези продуктови линии на Bosch eBike:
Двигателен модул Продуктова линия
BDU374x Performance Line CX
BDU33xx Performance Line

Начин на работа
В комбинация с <eBike Lock> смартфонът функционира подобно на
ключ за двигателния модул. <eBike Lock> става активно чрез изключва-
не на системата eBike. Статусът на <eBike Lock> се показва за кратко
време след включване на дисплея на бордовия компютър чрез символ с
ключалка.
Указание: <eBike Lock> не е защита от кражба, а допълнение към меха-
нична ключалка! С <eBike Lock> не се извършва механично блокиране
на eBike или подобно. Само подпомагането чрез двигателния модул се
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деактивира. Докато смартфонът е свързан с eBike през Bluetooth®, дви-
гателният модул е отблокиран.
Ако дадете на трети лица временен или постоянен достъп до Вашия
eBike или желаете да закарате Вашия eBike за сервизиране,
деактивирайте <eBike Lock> в приложението eBike Flow в точка от ме-
нюто Настройки. Ако искате да продадете Вашия eBike, допълнително
изтрийте eBike в приложението eBike Flow в точка от менюто Настрой-
ки от Вашия потребителски профил.
Когато системата eBike се изключи, двигателният модул издава тон за
заключване (един акустичен сигнал), за да укаже, че подпомагането от
задвижването е изключено.
Указание: Сигналът може да се издаде само когато системата е включе-
на.
Ако системата eBike се включи, двигателният модул издава два тона за
отключване (два акустични сигнала), за да покаже, че подпомагането от
задвижването отново е възможно.
Тонът за заключване Ви помага да разпознаете, че <eBike Lock> на Ва-
шия eBike е активиран. Акустичното обратно съобщение по стандарт е
активирано, то може да се деактивира в приложението eBike Flow в точ-
ка от менюто Настройки след избора на символа за заключване под Ва-
шия eBike.
Указание: Ако вече не можете да настройвате или изключвате <eBike
Lock>, моля, обърнете се към Вашия търговец на велосипеди.

Смяна на eBike компоненти и на <eBike Lock>
Смяна на смартфон
1. Инсталирайте приложението eBike Flow върху новия смартфон.
2. Впишете се със същия профил, с който сте активирали <eBike 

Lock>.
3. В приложението eBike Flow <eBike Lock> се показва като настрое-

но.
Смяна на двигателния модул
1. В приложението eBike Flow <eBike Lock> се показва като деактиви-

рано.
2. Активирайте <eBike Lock> като избутате регулатора <eBike Lock>

надясно.
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3. Ако предавате Вашия eBike за техническо обслужване при търговец
на велосипеди, се препоръчва предварително да
деактивирате <eBike Lock>, за да избегнете аларма за грешки.

Адаптиране на степените на подпомагане
Степените на подпомагане могат да се адаптират в рамките на определе-
ни граници. С това имате възможност да адаптирате Вашия eBike към Ва-
шите лични нужди.
Изготвянето на напълно персонален режим не е възможно. Можете да
адаптирате само режимите, които са одобрени от производителя или
търговеца за Вашата система. Това може да са и по-малко от 4 режима.
Поради техническите ограничения режимите eMTB и TOUR+ не могат да
се адаптират от Вас. Освен това може да се случи така, че поради огра-
ниченията във Вашата страна да не може да се извърши адаптиране на
режим.
Следните параметри са на Ваше разположение за адаптиране:
– Подпомагане спрямо базовата стойност на режима (в рамките на за-

коновите разпоредби)
– Реагиране на задвижването
– Максимална скорост (в рамките на законовите разпоредби)
– максимален въртящ момент (в рамките на границите на задвижване-

то)
Параметрите зависят един от друг и се влияят взаимно. Например ед-
новременното регулиране на ниска стойност на въртящ момент и високо
подпомагане по принцип не е възможно.
Указание: Моля, имайте предвид, че Вашият променен режим запазва
позицията, името и цвета на всички бордови компютри и елементи за уп-
равление.
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Индикатори и настройки на
приложението eBike Flow
В окомплектовката не е включен смартфон. За регистрирането през
смартфон е необходима интернет връзка, която в зависимост от догово-
ра с доставчика Ви може да изисква заплащане съобразно съответната
тарифа.
Указание: Всички представяния и текстове на дисплеите на следните
страници отговарят на версията на софтуера. Тъй като през годината мо-
же да има актуализация на софтуера, е възможно изображенията и/или
текстовете да се променят.
Долното описание на приложението eBike Flow важи за бордовия ком-
пютър Kiox 300.

В зависимост от операционната система приложение-
то eBike Flow може да се свали безплатно от Apple App
Store или от Google Play.
Сканирайте с Вашия смартфон кода, за да свалите при-
ложението eBike Flow.

Активиране на приложението eBike Flow
За да можете да използвате всички eBike Flow функции, е нужен смарт-
фон с приложение eBike Flow.
За активиране процедирайте по следния начин:
1. Отворете на Вашия смартфон Google Play (Android) или Apple App

Store (iOS).
2. Потърсете eBike Flow.
3. Инсталирайте приложението eBike Flow и го отворете.
4. Регистрирайте се, както е описано в следващия раздел.

Регистриране през смартфон
– Стартирайте приложението eBike Flow.
– Следвайте указанията.
– Създайте потребителски профил или се впишете с вече наличен пот-

ребителски профил.
– Регистрирайте Вашето ИД на Bosch.

Bosch eBike Systems 0 275 007 3BKbg | (20.12.2021)



Български – 26

– Прочетете и приемете общите търговски условия и декларацията за
защита на личните данни.

– След потвърждаване ще получите имейл на посочения от Вас имейл
адрес с условията на договора.

– Активирайте Вашия потребителски профил чрез натискане върху
превключващото поле Активиране на потребителски профил във
Вашия имейл.

Главно меню на приложението eBike Flow
Символ Точка от менюто Функция

<Начален ек-
ран>

Това е стартовият екран на приложение-
то.

<Карта> С картата се ориентирайте и записвате
пътуването си.

<Статистики> Под тази точка от менюто ще бъдат пока-
зани Вашите записани маршрути.

<Настройки> Под тази точка от менюто можете да раз-
глеждате и обработвате Вашите лични
данни, Вашите настройки за защита на
данните и за приложението. Освен това
там ще получите информация за компо-
нентите на Вашия eBike.
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Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Нито един компонент не бива да се почиства с вода под налягане.
Поддържайте екрана на Вашия бордови компютър чист. При замърсява-
ния може да възникнат грешки на сензора за околната осветеност.
За почистване на Вашия компютър използвайте мека кърпа, навлажнена
само с вода. Не използвайте почистващи препарати.
Осигурявайте техническа проверка на Вашата eBike система най-малко
веднъж годишно (наред с другото механика, актуалност на системния
софтуер).
Производителят на велосипеда може да заложи за сервизния срок до-
пълнително пробег и/или период от време. В такъв случай бордовият
компютър ще Ви показва след всяко включване кога е срокът за серви-
зиране в продължение.
Моля, за сервизиране и ремонт на системата eBike се обърнете към ото-
ризиран търговец на велосипеди.
u Възложете всички ремонти да се извършват от оторизиран сер-

виз за велосипеди.
Указание: Ако предавате Вашия eBike за техническо обслужване при
търговец на велосипеди, се препоръчва предварително да
деактивирате <eBike Lock> и <eBike Alarm>, за да избегнете аларма за
грешки.

Клиентска служба и консултация относно употребата
При всички въпроси относно системата eBike и нейните компоненти, мо-
ля, обръщайте се към оторизирани търговци.
Данните за контакт на оторизираните търговци на велосипеди ще откри-
ете на Интернет страницата www.bosch-ebike.com.

Транспортиране
u Ако взимате със себе си Вашият eBike извън автомобила си, напр.

върху багажник за автомобил, свалете бордовия компютър и аку-
мулаторната батерия на eBike, за да избегнете повреди.
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Бракуване
С оглед опазване на околната среда двигателният модул,
бордовият компютър, вкл. управляващият модул, акуму-
латорната батерия, сензорът за скорост, допълнителните
приспособления и опаковките трябва да бъдат предава-
ни за оползотворяване на съдържащите се в тях сурови-
ни.

Уверете се собственоръчно, че личните данни са изтрити от уреда.
Не изхвърляйте системата eBike и нейните компоненти при битовите от-
падъци!

Съгласно Европейската директива 
2012/19/EС вече неизползваемите електроуреди, а съг-
ласно Европейската директива 2006/66/ЕО дефектните
или изразходвани акумулаторни батерии трябва да се съ-
бират разделно и да се предават за екологично рецикли-
ране.

Моля, предавайте негодните компоненти на eBike на Bosch на оторизи-
ран търговец на велосипеди или в депо за рециклиране.
Правата за изменения запазени.
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