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Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις
οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των
οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική
χρήση.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας όρος μπαταρία
αναφέρεται σε όλες τις γνήσιες μπαταρίες eBike Bosch.
u Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες σε

όλες τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος eBike καθώς και στις
οδηγίες λειτουργίας του eBike σας.

u Μην προσπαθήσετε, να στερεώσετε την οθόνη ή τη μονάδα χειρισμού
κατά τη διάρκεια της οδήγησης!

u Μην αφήσετε την ένδειξη του υπολογιστή οχήματος να αποσπάσει την
προσοχή σας. Όταν δεν επικεντρώνετε αποκλειστικά την προσοχή σας στην
κυκλοφορία, κινδυνεύετε, να εμπλακείτε σε ένα ατύχημα. Όταν θέλετε να
κάνετε εισαγωγές στον υπολογιστή οχήματος πέρα από την αλλαγή του
επιπέδου υποστήριξης, σταματήστε και εισάγετε τα αντίστοιχα δεδομένα.

u Μη χειρίζεστε το smartphone σας κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
Όταν δεν επικεντρώνετε αποκλειστικά την προσοχή σας στην κυκλοφορία,
κινδυνεύετε, να εμπλακείτε σε ένα ατύχημα. Γι’ αυτό σταματήστε και
εισάγετε μετά τα αντίστοιχα δεδομένα.

u Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης έτσι, ώστε να μπορείτε να
αντιληφθείτε αρκετά καλά τις σημαντικές πληροφορίες, όπως την
ταχύτητα ή τα προειδοποιητικά. Μια λάθος ρυθμισμένη φωτεινότητα της
οθόνης μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

u Μην ανοίγετε την μπαταρία. Ο υπολογιστής οχήματος με το άνοιγμα
μπορεί να καταστραφεί και η απαίτηση εγγύησης εκπίπτει.

u Μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή οχήματος ως λαβή. Εάν σηκώσετε
το eBike από τον υπολογιστή οχήματος, μπορεί να προκαλέσετε
ανεπανόρθωτες ζημιές στον υπολογιστή οχήματος.

u Μην τοποθετήσετε το ποδήλατο ανάποδα πάνω στο τιμόνι και στη
σέλα, όταν ο υπολογιστής οχήματος ή το στήριγμά του προεξέχουν
πάνω από το τιμόνι. Ο υπολογιστής οχήματος ή το στήριγμα μπορούν να
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υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά. Αφαιρέστε τον υπολογιστή οχήματος
επίσης προτού σφίξετε το ποδήλατο σε ένα στήριγμα συναρμολόγησης, για
να αποφύγετε την πτώση ή την πρόκληση ζημιάς στον υπολογιστή οχήματος.

Υπόδειξη προστασίας προσωπικών δεδομένων
Εάν ο υπολογιστής οχήματος στην περίπτωση του σέρβις σταλεί στο Bosch
Service, μπορούν ενδεχομένως τα αποθηκευμένα πάνω στον υπολογιστή
οχήματος δεδομένα να μεταβιβαστούν στην Bosch.
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Τα θερμά μας συγχαρητήρια
Τα συγχαρητήριά μας για την αγορά αυτού του υπολογιστή οχήματος eBike.
Το Kiox 300 σας πληροφορεί αξιόπιστα για όλα τα σημαντικά δεδομένα
οδήγησης.

Ενημερώσεις
Το εύρος των λειτουργιών του Kiox 300 σας διευρύνεται συνεχώς. Κρατήστε
την εφαρμογή (app) sartphone eBike Flow στην τελευταία ενημέρωση.
Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε να κατεβάσετε νέες λειτουργίες και να
τις μεταφέρετε στο Kiox 300 σας.
Εκτός από τις αναφερόμενες εδώ λειτουργίες μπορεί να γίνουν οποτεδήποτε
αλλαγές λογισμικού για την άρση σφαλμάτων και τη διεύρυνση της
λειτουργικότητας.

Περιγραφή προϊόντος και ισχύος
Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό
Ο υπολογιστής οχήματος Kiox 300 προβλέπεται για την ένδειξη των
δεδομένων οδήγησης.
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή οχήματος Kiox 300 σε
πλήρη έκταση, απαιτείται ένα συμβατό smartphone με την εφαρμογή
(App) eBike Flow (διαθέσιμη στο Apple App Store ή στο Google Play Store).
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Απεικονιζόμενα στοιχεία

(1)

(7)

(6)

(4)

(2)

(8)

(3)

(10)

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



Ελληνικά – 9

(1) Οθόνη
(2) Έξοδος καλωδίου
(3) Πλάκα ασφάλισης
(4) Άγκιστρο ασφάλισης
(5) Κέλυφος προσαρμογέα
(6) Επαφές οθόνης
(7) Επαφές στηρίγματος
(8) Υποδοχή οθόνης
(9) Βίδα στερέωσης υποδοχής οθόνης

(10) Νεύρωση για τον ιμάντα συγκράτησηςa)

a) Ο ιμάντας συγκράτησης δε συμπεριλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης.

Τεχνικά στοιχεία
Υπολογιστής οχήματος Kiox 300
Κωδικός προϊόντος BHU3600
Θερμοκρασία λειτουργίας A) °C –5 … +40
Θερμοκρασία αποθήκευσης °C +10 … +40
Βαθμός προστασίας IP54
Βάρος, περ. g 32
A) Εκτός αυτής της περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να προκύψουν παρεμβολές στην

ένδειξη.
Οι πληροφορίες άδεια χρήσης για το προϊόν είναι διαθέσιμες κάτω από την ακόλουθη
διεύθυνση διαδικτύου: https://www.bosch-ebike.com/licences
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Συναρμολόγηση
Τοποθέτηση και αφαίρεση της οθόνης (βλέπε εικόνα A)

1

2

2

1

(1)

(4) (8)

(8)

(1)

A

(10)

Για την τοποθέτηση της οθόνης (1) τοποθετήστε την οθόνη (1) στην
μπροστινή ακμή της υποδοχής της οθόνης (8) στην κατεύθυνση της κίνησης
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στο άγκιστρο ασφάλισης (4) ❶ και πιέστε την οθόνη (1) με την πίσω πλευρά
πάνω υποδοχή της οθόνης (8) ❷.
Για την αφαίρεση της οθόνης (1) τραβήξτε την οθόνη (1) πάνω σας τόσο ❶,
ώσπου να μπορέσετε να σηκώσετε την οθόνη (1) ❷.
Στη νεύρωση (10) μπορεί να στερεωθεί ένας ιμάντας συγκράτησης.
Υπόδειξη: Το σύστημα eBike απενεργοποιείται, όταν οδηγείτε πιο αργά από
3 χλμ./ώρα και αφαιρέσετε τον υπολογιστή οχήματος από το στήριγμα. Αυτό
δεν ισχύει για eBike με μια υποστήριξη μέχρι 45 χλμ./ώρα.

Τοποθέτηση της πλάκας ασφάλισης (βλέπε εικόνα B)

(9)

(3)

(8)

B

(5)

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



Ελληνικά – 12

Υπόδειξη: Ανάλογα με την κατασκευή/τοποθέτηση της υποδοχής της οθόνης
ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλάκα ασφάλισης. Η οθόνη
πρέπει εδώ να είναι συναρμολογημένη.
Σπρώξτε από κάτω την πλάκα ασφάλισης (3) στο κέλυφος του
προσαρμογέα (5), μέχρι η πλάκα ασφάλισης (3) να ασφαλίσει με τον
χαρακτηριστικό ήχο.
Από αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορείτε πλέον να σηκώσετε την οθόνη (1)
από την υποδοχή της οθόνης (8), χωρίς να αφαιρέστε την υποδοχή της
οθόνης (8) από την κέλυφος του προσαρμογέα (5), λύνοντας τις δύο βίδες
στερέωσης (9).
Υπόδειξη: Η πλάκα ασφάλισης (3) δεν είναι αντικλεπτική προστασία.
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Χειρισμός
Ο χειρισμός της οθόνης και η ενεργοποίηση των ενδείξεων πραγματοποιούνται
μέσω μιας μονάδας χειρισμού.
Τη σημασία των πλήκτρων στη μονάδα χειρισμού για τις ενδείξεις της οθόνης
μπορείτε να την βρείτε στην ακόλουθη επισκόπηση. Το πλήκτρο επιλογής,
ανάλογα με τη διάρκεια της πίεσης, έχει 2 λειτουργίες.

Σκρολάρισμα προς τα αριστερά
Σκρολάρισμα προς τα δεξιά
Σκρολάρισμα προς τα πάνω
Σκρολάρισμα προς τα κάτω
Αλλαγή στο 2ο επίπεδο οθόνης (σύντομο πάτημα)
Άνοιγμα του μενού ρύθμισης στην οθόνη κατάστασης (σύντομο
πάτημα)
Άνοιγμα σχετικών με την οθόνη επιλογών 
π.χ. <Reset trip> (παρατεταμένο πάτημα > 1 s)

Υπόδειξη: Όλες οι παραστάσεις και τα κείμενα διεπαφής χρήστη στις
ακόλουθες σελίδες αντιστοιχούν στο επίπεδο απελευθέρωσης του λογισμικού.
Μετά από μια ενημέρωση λογισμικού μπορεί να αλλάξουν ελάχιστα οι
παραστάσεις διεπαφής χρήστη και/ή τα κείμενα διεπαφής χρήστη.
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Οθόνη κατάστασης
Από την οθόνη εκκίνησης περνάτε στην οθόνη κατάστασης, πατώντας το
πλήκτρο  .

80% eMTB

CONNECTIONS

10:45

SETTINGS

a
b

c

d

e

g

h

f

a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
d Ώρα
e Ένδειξη σύνδεσης
f Σύνδεση στο smartphone
g Κατάσταση σύνδεσης
h Μενού ρύθμισης

Από αυτή την οθόνη μπορείτε να περάσετε στο μενού ρύθμισης, πατώντας το
πλήκτρο  .
Υπόδειξη: Το μενού ρύθμισης δεν μπορεί να κληθεί κατά τη διάρκεια της
οδήγησης.
Το μενού ρύθμισης <SETTINGS> περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα μενού:
– <My eBike>

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα θέματα μενού.
◦ <Range reset>

Εδώ μπορεί να επαναφερθεί η τιμή για την εμβέλεια.
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◦ <Auto trip reset>
Εδώ μπορούν να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις για την αυτόματη
επαναφορά.
◦ <Wheel circumf.>

Εδώ μπορεί να προσαρμοστεί η τιμή της περιφέρειας του τροχού ή να
επαναφερθεί στη στάνταρ ρύθμιση.
◦ <Service (Σέρβις)>

Εδώ εμφανίζεται η επόμενη ημερομηνία σέρβις, εφόσον έχει ρυθμιστεί
από τον έμπορο του ποδηλάτου.
◦ <Components>

Εδώ εμφανίζονται τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα με τους αντίστοιχους
αριθμούς έκδοσης.

– <My Kiox>
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα ακόλουθα θέματα μενού.
◦ <Statusbar (Γραμμή κατάστασης)>

εδώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ενδείξεις <Battery>, <Time>
ή <Speed>.
◦ <Language>

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε από μια επιλογή μια προτιμώμενη γλώσσα
ένδειξης.
◦ <Units>

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο μετρικό ή στο βρετανικό
σύστημα μέτρησης.
◦ <Time>

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη ώρα.
◦ <Time format>

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2 μορφές ώρας.
◦ <Brightness>

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
◦ <Settings reset>

Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος στις
στάνταρ τιμές.

– Στο θέμα του μενού <Information> θα βρείτε πληροφορίες για
επαφές (<Contact>) και πιστοποιητικά (<Certificates>).

Η εγκατάλειψη του μενού ρύθμισης γίνεται με το πλήκτρο   ή με το
πλήκτρο  .
Με το πλήκτρο   περνάτε στην οθόνη εκκίνησης.
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Οθόνη εκκίνησης
Εάν πριν την τελευταία απενεργοποίηση δεν έχετε επιλέξει καμία άλλη οθόνη,
εμφανίζεται αυτή η οθόνη.

80% eMTB

21.4

SPEED km/h

a

c
i
j

k

l

m

b

a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
i Ένδειξη της μονάδας ταχύτητας
j Τίτλος ένδειξης
k Ισχύς πεταλίσματος
l Ταχύτητα
m Ισχύς κινητήρα

Οι ενδείξεις a ... c σχηματίζουν τη γραμμή κατάστασης και εμφανίζονται σε
κάθε οθόνη.
Από αυτή την οθόνη με το πλήκτρο   μπορείτε να αλλάξετε στην οθόνη
κατάστασης ή με το πλήκτρο   να περάσετε σε περαιτέρω οθόνες. Σε αυτές
τις οθόνες παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα, η εμβέλεια της μπαταρίας και
μέσες τιμές.
Από κάθε μια από αυτές τις οθόνες μπορείτε να περάσετε σε ένα δεύτερο
επίπεδο δεδομένων με το πλήκτρο  .
Σε περίπτωση που ο χρήστης κατά την απενεργοποίηση βρίσκεται σε μια άλλη
οθόνη διαφορετική από την οθόνη εκκίνησης, τότε κατά την εκ νέου
ενεργοποίηση του eBike εμφανίζεται ξανά η τελευταία εμφανιζόμενη οθόνη.
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Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο επιλογής   μπορείτε να επαναφέρετε τα
στατιστικά δεδομένα της διαδρομής ή της εκδρομής σας (όχι στην
οθόνη <SETTINGS>).

Οθόνη εκκίνησης, 2ο επίπεδο

eMTB80%
AVG. SPEED km/h

20.5
MAX. SPEED km/h

29.2

a

c
i

n

o

b
a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
i Ένδειξη της μονάδας ταχύτητας
n Μέση ταχύτητα
o Μέγιστη ταχύτητα
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Οθόνη διαδρομής

eMTB80%
TRIP km

19.4
RIDING TIME h:min

02:02
SPEED km/h

21.4

a

c

p

q

l

b
a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
p Απόσταση
q Χρόνος οδήγησης
l Ταχύτητα

Οθόνη διαδρομής, 2ο επίπεδο

eMTB80%
TOTAL TRIP km

1850
CALORIES kcal

964

a

c

r

s

b
a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
r Ολική απόσταση
s Κατανάλωση ενέργειας

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



Ελληνικά – 19

Οθόνη εμβέλειας

eMTB80%
RANGE km

38
eBIKE %

80

a

c

t

a

b
a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
t Εμβέλεια

Οθόνη εμβέλειας, 2ο επίπεδο

eMTB80%
RANGE km

25TURBO

38eMTB

45TOUR

64ECO

a

c

u

b
a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
u Εμβέλεια ανάλογα με το επίπεδο

υποστήριξης
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Fitness-Screen (Οθόνη φυσικής κατάστασης)

eMTB80%
POWER W

134
CADENCE rpm

72

a

c

v

w

x

b

w

a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
v Ισχύς πεταλίσματος
w Fitness Motivator (πάνω από τη μέση

τιμή) 
Όταν ο δείκτης του Fitness Motivator
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά ή στη
μέση, τότε το φόντο γίνεται πράσινο.
Αυτό σημαίνει, ότι η ισχύς
πεταλίσματος βρίσκεται πάνω από τη
μέση τιμή ή αντιστοιχεί στη μέση τιμή.

x Συχνότητα πεταλίσματος
w Fitness Motivator (κάτω από τη μέση

τιμή) 
Όταν ο δείκτης του Fitness Motivator
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, τότε
το φόντο γίνεται πορτοκαλί. Η ισχύς
πεταλίσματος βρίσκεται κάτω από τη
μέση τιμή.

Fitness-Screen (Οθόνη φυσικής κατάστασης), 2ο επίπεδο

eMTB80%
AVG. POWER W

129
AVG. CADENCE rpm

70

a

c

y

z

b
a Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
b Επίπεδο υποστήριξης
c Φωτισμός ποδηλάτου
y Μέση ισχύς σε W
z Μέση συχνότητα πεταλίσματος σε

στροφές ανά λεπτό
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Δημιουργία ενός αναγνωριστικού χρήστη
Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του υπολογιστή
οχήματος, πρέπει να εγγραφείτε online.
Μέσω ενός αναγνωριστικού χρήστη μπορείτε εκτός των άλλων να δείτε τα
δεδομένα οδήγησής σας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αναγνωριστικό χρήστη μέσω της εφαρμογής
(app) eBike Flow. Εισάγετε τα απαραίτητα για την εγγραφή δεδομένα. Την
εφαρμογή (app) eBike Flow μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν μέσω του
apple app Store (για iPhones) ή μέσω του Google Play Store (για συσκευές
Android).

Σύνδεση του υπολογιστή οχήματος με την εφαρμογή
(app) eBike Flow
Μια σύνδεση με το smartphone αποκαθίσταται με τον ακόλουθο τρόπο:
– Ξεκινήστε την εφαρμογή.
– Επιλέξτε Σύνδεση τώρα.
– Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην οθόνη του smartphone.
Με την εφαρμογή (app) μπορείτε να καταγράψετε δραστηριότητες και να
προσαρμόσετε τις βαθμίδες υποστήριξης.

<eBike Lock>
Το <eBike Lock> μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάθε χρήστη μέσω της
εφαρμογής (app) eBike Flow. Σε αυτή την περίπτωση ένα κλειδί για το
ξεκλείδωμα του eBikes αποθηκεύεται στο smartphone.
Το <eBike Lock> είναι στις ακόλουθες περιπτώσεις αυτόματα
ενεργοποιημένο:
– Κατά την απενεργοποίηση του συστήματος eBike μέσω της μονάδας

χειρισμού
– Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος eBike
– Μέσω της αφαίρεσης του υπολογιστή οχήματος
Όταν το σύστημα eBike ενεργοποιηθεί και το smartphone είναι συνδεδεμένο
με το eBike μέσω Bluetooth®, ξεκλειδώνεται το eBike.
Το <eBike Lock> είναι συνδεδεμένο με τον προσωπικός σας λογαριασμό
χρήστη.
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Σε περίπτωση που χάσετε το smartphone σας, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω
ενός άλλου smartphone με τη βοήθεια της εφαρμογής (app) eBike Flow και
του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη και να ξεκλειδώσετε το eBike.
Προσοχή! Όταν στην εφαρμογή (app) επιλέξετε μια ρύθμιση, που οδηγεί σε
μειονεκτήματα στο <eBike Lock> (π.χ. διαγραφή του eBike ή του
λογαριασμού χρήστη), τότε εμφανίζονται προηγουμένως μηνύματα
προειδοποίησης. Διαβάστε τα προσεκτικά και ενεργήστε σύμφωνα με τις
εμφανιζόμενες προειδοποιήσεις (π.χ. πριν από τη διαγραφή του eBike ή
του λογαριασμού χρήστη).

Ρύθμιση του <eBike Lock>
Για να μπορείτε να ρυθμίσετε το <eBike Lock>, πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Η εφαρμογή (app) eBike Flow είναι εγκατεστημένη.
– Ένας λογαριασμός χρήστη είναι δημιουργημένος.
– Δεν εκτελείται προς το παρόν καμία ενημέρωση στο eBike.
– Το eBike είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® με το smartphone.
– Το eBike είναι ακινητοποιημένο.
– Το smartphone είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο.
– Η μπαταρία του eBike είναι αρκετά φορτισμένη και το καλώδιο φόρτισης

δεν είναι συνδεδεμένο.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το <eBike Lock> στην εφαρμογή (app) eBike Flow
στο θέμα του μενού Ρυθμίσεις.
Αμέσως μετά μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη της μονάδας
κίνησης, ενεργοποιώντας το <eBike Lock> στην εφαρμογή (app) eBike
Flow. Η απενεργοποίηση μπορεί να ακυρωθεί, όταν κατά την ενεργοποίηση
του συστήματος eBike το smartphone σας είναι κοντά. Σε αυτή την περίπτωση
πρέπει το Bluetooth® να είναι ενεργοποιημένο στο smartphone και η
εφαρμογή (app) eBike Flow να είναι παράλληλα ενεργοποιημένη. Η
εφαρμογή (app) eBike Flow δεν πρέπει να ανοίξει. Όταν το <eBike Lock>
είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το eBike
χωρίς υποστήριξη από τη μονάδα κίνησης.

Συμβατότητα
Το <eBike Lock> είναι συμβατό με αυτές τις σειρές προϊόντων eBike της
Bosch:
Μονάδα κίνησης Σειρά προϊόντος
BDU374x Performance Line CX
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Μονάδα κίνησης Σειρά προϊόντος
BDU33xx Performance Line

Τρόπος λειτουργίας
σε συνδυασμό με το <eBike Lock> λειτουργεί το smartphone όπως ένα κλειδί
για τη μονάδα κίνησης. Το <eBike Lock> ενεργοποιείται με την
απενεργοποίηση του συστήματος eBike. Η κατάσταση του <eBike Lock>
εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στην
οθόνη του υπολογιστή οχήματος μέσω ενός συμβόλου κλειδώματος.
Υπόδειξη:Το <eBike Lock> δεν είναι καμία αντικλεπτική προστασία, αλλά μια
προσθήκη σε μια μηχανική κλειδαριά! Με το <eBike Lock> δεν
πραγματοποιείται καμία μηχανική εμπλοκή του eBike ή παρόμοιο. Μόνο η
υποστήριξη μέσω της μονάδας κίνησης απενεργοποιείται. Όσο το smartphone
είναι συνδεδεμένο με το eBike μέσω Bluetooth®, η μονάδα κίνησης είναι
ξεκλειδωμένη.
Όταν θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση στο eBike σε τρίτους προσωρινά ή
μόνιμα ή να φέρετε το eBike σας για σέρβις, τότε απενεργοποιήστε το <eBike
Lock> στην εφαρμογή (app) eBike Flow στο θέμα του μενού Ρυθμίσεις.
Όταν θέλετε να πουλήσετε το eBike σας, διαγραφή πρόσθετα το eBike στην
εφαρμογή (app) eBike Flow στο θέμα του μενού Ρυθμίσεις από τον
προσωπικός σας λογαριασμό χρήστη.
Όταν το σύστημα eBike απενεργοποιηθεί, η μονάδα κίνησης δίνει έναν ήχο
κλειδώματος (ένα ηχητικό σήμα), για να δείξει, ότι η υποστήριξη μέσω του
κινητήρα είναι απενεργοποιημένη.
Υπόδειξη: Ο ήχος μπορεί να απενεργοποιηθεί, όσο το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο.
Όταν το σύστημα eBike ενεργοποιηθεί, η Μονάδα κίνησης δίνει δύο ήχους
κλειδώματος (δύο ηχητικά σήματα), για να δείξει, ότι η υποστήριξη μέσω του
κινητήρα είναι ξανά δυνατή.
Ο ήχος κλειδώματος σας βοηθά να αναγνωρίσετε, εάν το <eBike Lock> είναι
ενεργοποιημένο στο eBike σας. Η ακουστική ανάδραση είναι στάνταρ
ενεργοποιημένη, μπορεί όμως να απενεργοποιηθεί στην εφαρμογή
(app) eBike Flow στο θέμα του μενού Ρυθμίσεις μετά την επιλογή του
συμβόλου κλειδώματος (Lock) κάτω από το eBike σας.
Υπόδειξη: Όταν δεν μπορείτε πλέον να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε
το <eBike Lock>, απευθυνθείτε στον έμπορο του ποδηλάτου.
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Αντικατάσταση εξαρτημάτων eBike και <eBike Lock>
Αντικατάσταση του smartphone
1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή (app) eBike Flow στο νέο smartphone.
2. Συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό, με τον οποίο έχετε ενεργοποιήσει

το <eBike Lock>.
3. Στην εφαρμογή (app) eBike Flow εμφανίζεται το <eBike Lock> ως

ρυθμισμένο.
Αντικατάσταση της μονάδας κίνησης
1. Στην εφαρμογή (app) eBike Flow εμφανίζεται το <eBike Lock> ως

απενεργοποιημένο.
2. Ενεργοποιήστε το <eBike Lock>, σπρώχνοντας τον ρυθμιστή <eBike

Lock> προς τα δεξιά.
3. Όταν παραδώσετε το eBike σας για συντήρηση σε έναν έμπορο

ποδηλάτων,συνίσταται, να απενεργοποιήσετε το <eBike Lock>
προσωρινά, για την αποφυγή εσφαλμένου συναγερμού.

Προσαρμογή των βαθμίδων υποστήριξης
Οι βαθμίδες υποστήριξης μπορούν να προσαρμοστούν μέσα σε καθορισμένα
όρια. Έτσι έχετε τη δυνατότητα, να προσαρμόσετε το eBike σας στις
προσωπικές σας ανάγκες.
Η δημιουργία ενός εντελώς νέου τρόπου λειτουργίας δεν είναι δυνατή.
Μπορείτε να προσαρμόσετε μόνο τους τρόπους λειτουργίας, που έχουν
απελευθερωθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο στο σύστημά σας.
Μπορεί να είναι επίσης λιγότεροι από 4 τρόποι λειτουργίας.
Λόγω τεχνικών περιορισμών δεν μπορούν οι τρόποι λειτουργίας eMTB
και TOUR+ να προσαρμοστούν από εσάς. Επιπλέον, ενδέχεται να μην είναι
δυνατή η προσαρμογή ενός τρόπου λειτουργίας λόγω των περιορισμών στη
χώρα σας.
Για την προσαρμογή έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες παραμέτρους:
– Υποστήριξη σε σχέση με τη βασική τιμή του τρόπου λειτουργίας (εντός των

νομικών διατάξεων)
– Συμπεριφορά απόκρισης του κινητήρα
– Μείωση της ταχύτητας (εντός των νομικών διατάξεων)
– Μέγιστη ροπή στρέψης (στα πλαίσια των ορίων του κινητήρα)
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Οι παράμετροι εξαρτώνται και επηρεάζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, δεν
είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση μιας χαμηλής τιμής ροπής στρέψης και μιας
υψηλής υποστήριξη λόγω λειτουργικής αρχής.
Υπόδειξη: Προσέξτε, ότι ο αλλαγμένος τρόπος λειτουργίας θα διατηρήσει τη
θέση, το όνομα και το χρώμα σε όλους τους υπολογιστές οχήματος και στα
στοιχεία χειρισμού.
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Ενδείξεις και ρυθμίσεις της εφαρμογής
(app) eBike Flow
Ένα smartphone δεν είναι συστατικό στοιχείο των υλικών παράδοσης. Για την
καταχώρηση με το smartphone είναι απαραίτητη μια σύνδεση στο διαδίκτυο, η
οποία, ανάλογα με τη σύμβασή σας, μπορεί να προκαλέσει έξοδα μέσω του
παρόχου της τηλεφωνικής σας σύνδεσης.
Υπόδειξη: Όλες οι παραστάσεις και τα κείμενα διεπαφής χρήστη στις
ακόλουθες σελίδες αντιστοιχούν στο επίπεδο απελευθέρωσης του λογισμικού.
Επειδή κατά τη διάρκεια του έτους μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ενημέρωση
του λογισμικού, είναι δυνατόν, να αλλάξουν οι παραστάσεις διεπαφής χρήστη
και/ή τα κείμενα διεπαφής χρήστη.
Η ακόλουθη περιγραφή της εφαρμογής (app) eBike Flow ισχύει για τον
υπολογιστής οχήματος Kiox 300.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του smartphone μπορεί
η εφαρμογή (app) eBike Flow να κατέβει δωρεάν από το
apple app Store ή το Google Play Store.
Σαρώστε με το smartphone σας τον κωδικό, για να
κατεβάσετε την εφαρμογή (app) eBike Flow.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής (app) eBike Flow
Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες eBike-Flow, είναι
απαραίτητο ένα smartphone με την εφαρμογή (app) eBike Flow.
Για την ενεργοποίηση ενεργήστε ως εξής:
1. Ανοίξτε στο smartphone σας το Google Play Store (Android) ή το apple

app Store (iOS).
2. Ψάξτε για eBike Flow.
3. Εγκαταστήστε την εφαρμογή (app) eBike Flow και ανοίξτε την.
4. Εγγραφείτε, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Εγγραφή μέσω smartphone
– Ξεκινήστε την εφαρμογή (app) eBike Flow.
– Ακολουθήστε τις υποδείξεις.
– Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη ή συνδεθείτε με έναν υπάρχοντα

λογαριασμό χρήστη.
– Καταχωρήστε το Bosch ID σας.
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– Διαβάστε και αποδεχτείτε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τη
δήλωση προστασίας δεδομένων.

– Μετά την επιβεβαίωση λαμβάνετε ένα e-mail στην καταχωρημένη
διεύθυνση e-mail σας με τους συμβατικούς όρους.

– Ενεργοποιήστε τον προσωπικός σας λογαριασμός χρήστη, πατώντας το
πεδίο ενεργοποίησης Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη στο e-mail σας.

Κύριο μενού της εφαρμογής (app) eBike Flow
Σύμβολο Θέμα μενού Λειτουργία

<Αρχική οθόνη> Αυτή είναι η αρχική οθόνη της εφαρμογής
(app).

<Χάρτης> Με τον χάρτη προσανατολίζεστε και
καταγράφετε την διαδρομή σας.

<Στατιστικές> Κάτω από αυτό το θέμα μενού εμφανίζονται
οι καταγεγραμμένες διαδρομές σας.

<Ρυθμίσεις> Κάτω από αυτό το θέμα μενού μπορείτε να
δείτε τα προσωπικά δεδομένα σας, τις
ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών
δεδομένων και της εφαρμογής (app) και να
τις επεξεργαστείτε. Επιπλέον εκεί λαμβάνετε
πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του
eBike σας.
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Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
Όλα τα στοιχεία δεν επιτρέπεται να καθαριστούν με νερό υπό πίεση.
Διατηρείτε την οθόνη του υπολογιστή οχήματος καθαρή. Σε περίπτωση
ρύπανσης μπορεί να προκύψει εσφαλμένη αναγνώριση φωτεινότητας.
Για τον καθαρισμό του υπολογιστή οχήματος χρησιμοποιείτε ένα μαλακό,
εμποτισμένο μόνο με νερό πανί. Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό.
Αφήστε το σύστημα eBike το λιγότερο μία φορά το χρόνο να ελεγχτεί τεχνικά
(εκτός των άλλων το μηχανικό μέρος και η ενημέρωση του λογισμικού του
συστήματος).
Επιπλέον ο έμπορος του ποδηλάτου μπορεί για την ημερομηνία σέρβις να
πάρει ως βάση έναν χρόνο λειτουργίας και/ή ένα χρονικό διάστημα. Σε αυτή
την περίπτωση ο υπολογιστής οχήματος εμφανίζει μετά από κάθε
ενεργοποίηση τη λήξη της ημερομηνίας σέρβις.
Για σέρβις ή επισκευές στο eBike απευθυνθείτε παρακαλώ σε έναν
εξουσιοδοτημένο έμπορα του ποδηλάτων.
u Αναθέστε την εκτέλεση όλων των επισκευών αποκλειστικά σε έναν

εξουσιοδοτημένο έμπορο ποδηλάτων.
Υπόδειξη: Όταν παραδώσετε το eBike σας για συντήρηση σε έναν έμπορο
ποδηλάτων,συνίσταται, να απενεργοποιήσετε το <eBike Lock> και
τον <eBike Alarm> προσωρινά, για την αποφυγή εσφαλμένου συναγερμού.

Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής
Για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με το σύστημα eBike και τα εξαρτήματά του,
απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων.
Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένων εμπόρων ποδηλάτων μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα www.bosch-ebike.com.

Μεταφορά
u Όταν μεταφέρετε μαζί σας το eBike εκτός του αυτοκινήτου σας, π.χ.

πάνω σε μια σχάρα αποσκευών, αφαιρέστε τον υπολογιστή οχήματος
και την μπαταρία eBike, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
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Απόσυρση
Η μονάδα κίνησης, ο υπολογιστής οχήματος
συμπεριλαμβανομένης της μονάδας χειρισμού, η μπαταρία, ο
αισθητήρας ταχύτητας, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες
πρέπει να παραδίδονται σε μια ανακύκλωση σύμφωνα με τους
κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Βεβαιωθείτε οι ίδιοι, ότι τα προσωπικά δεδομένα έχουν διαγραφεί από το
εργαλείο.
Μην πετάτε το eBike και τα εξαρτήματά του στα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 
2012/19/ΕΕ οι άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές και σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή
χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον.

Παραδίδετε τα άχρηστα πλέον εξαρτήματα του eBike Bosch δωρεάν σε έναν
εξουσιοδοτημένο έμπορα ποδηλάτων ή σε ένα κέντρο ανακύκλωσης.
Με την επιφύλαξη αλλαγών.
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