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Instruções de segurança
Leia todas as indicações e instruções de segurança.
A inobservância das indicações e instruções de
segurança pode causar choque elétrico, incêndio e/ou
ferimentos graves.

Guarde todas as indicações e instruções de segurança para utilização
futura.
O termo bateria usado neste manual de instruções refere-se à bateria eBike
original da Bosch.
u Leia e respeite as indicações e instruções de segurança existentes

em todos os manuais de instruções do sistema eBike assim como no
manual de instruções da sua eBike.

u Não tente fixar o display ou a unidade de comado durante a marcha!
u Não se deixe distrair pelas indicações do computador de bordo. Se

não se concentrar exclusivamente no trânsito, corre o risco de se
envolver num acidente. Se desejar efetuar entradas no seu computador
de bordo, para além da mudança do nível de apoio, pare e introduza os
respetivos dados.

u Não utilize o seu smartphone durante a marcha. Se não se concentrar
exclusivamente no trânsito, corre o risco de se envolver num acidente.
Pare para o efeito e só depois introduza os respetivos dados.

u Ajuste a luminosidade do mostrador, de forma a conseguir observar
adequadamente as informações importantes como velocidade ou
símbolos de advertência. Uma luminosidade do mostrador ajustada
incorretamente pode provocar situações perigosas.

u Não abra o computador de bordo. A abertura pode destruir o
computador de bordo e o direito à garantia será extinto.

u Não use o computador de bordo como punho. Ao levantar a eBike pelo
computador de bordo, pode danificá-lo de forma irreparável.

u Não coloque a bicicleta invertida sobre o guiador e o selim, caso o
computador de bordo ou o respetivo suporte sobressaiam do
guiador. O computador de bordo ou o suporte pode ficar
irreparavelmente danificado. Retire igualmente o computador de bordo
antes de prender a bicicleta a um suporte de montagem, para evitar que o
computador de bordo caia ou fique danificado.
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Aviso sobre privacidade
Se o computador de bordo for enviado para a assistência técnica da Bosch
para efeitos de manutenção, os dados guardados no computador de bordo
poderão ser eventualmente transmitidos à Bosch.
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Parabéns
Parabéns pela aquisição deste computador de bordo eBike.
Kiox 300 informa-o de forma fiável sobre todos os dados de condução
importantes.

Atualizações
As funcionalidades do seu Kiox 300 são constantemente ampliadas.
Mantenha a App do seu smartphone eBike Flow sempre atualizada. Através
desta aplicação poderá descarregar novas funções e transferi-las para o
seu Kiox 300.
Para além das funções aqui representadas, podem ser introduzidas em
qualquer altura alterações de software para a eliminação de erros e
ampliação de funções.

Descrição do produto e do serviço
Utilização adequada
O computador de bordo Kiox 300 destina-se à indicação dos dados da
viagem.
Para tirar pleno partido do computador de bordo Kiox 300, é necessário um
smartphone compatível com a aplicação eBike Flow (disponível na Apple
App Store ou na Google Play Store).
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Componentes ilustrados

(1)

(7)

(6)

(4)

(2)

(8)

(3)

(10)
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(1) Mostrador
(2) Saída do cabo
(3) Placa de retenção
(4) Gancho de encaixe
(5) Invólucro do adaptador
(6) Contactos do mostrador
(7) Contactos do suporte
(8) Encaixe do mostrador
(9) Parafuso de fixação do encaixe do mostrador

(10) Barra para cinta de fixaçãoa)

a) A cinta de fixação não vem incluída no material a fornecer.

Dados técnicos
Computador de bordo Kiox 300
Código do produto BHU3600
Temperatura operacional A) °C –5 … +40
Temperatura de armazenamento °C +10 … +40
Tipo de proteção IP54
Peso, aprox. g 32
A) Fora desta faixa de temperatura podem ocorrer falhas na indicação.

As informações sobre a licença para o produto estão disponíveis no seguinte endereço
de Internet: https://www.bosch-ebike.com/licences
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Montagem
Colocar e retirar o mostrador (ver figura A)

1

2

2

1

(1)

(4) (8)

(8)

(1)

A

(10)

Para colocar o mostrador (1), coloque o mostrador (1) na borda frontal no
sentido da marcha do encaixe do mostrador (8) no gancho de encaixe (4) ❶
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e pressione o mostrador (1) com o lado posterior sobre o encaixe do
mostrador (8) ❷.
Para retirar o mostrador (1), puxe o mostrador (1) para si tanto quanto
possível ❶, até que possa levantar o mostrador (1) ❷.
Na barra (10) é possível fixar uma cinta de fixação.
Nota: o sistema eBike desliga-se se conduzir mais lentamente do que          
3 km/h e se retirar o computador de bordo do suporte Isso não se aplica a         .      
eBikes com um apoio até 45 km/h.

Inserção da placa de retenção (ver figura B)

(9)

(3)

(8)

B

(5)

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



Português – 12

Nota: dependendo da construção/montagem do encaixe do mostrador pode
suceder que a placa de retenção não possa ser colocada. No processo o
mostrador tem de estar montado.
Empurre a partir de baixo a placa de retenção (3) no invólucro do
adaptador (5), até que a placa de retenção (3) engate de forma audível.
A partir deste momento já não pode retirar o mostrador (1) do respetivo
encaixe (8), sem desmontar o encaixe do mostrador (8) do invólucro do
adaptador (5) soltando os dois parafusos de fixação (9).
Nota: a placa de retenção (3) não é uma proteção antirroubo.

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



Português – 13

Operação
A operação do mostrador e o controlo das indicações são feitos através da
unidade de comando.
O significado das teclas para as indicações no mostrador na unidade de
comando pode ser consultado na vista geral seguinte. A tecla de seleção tem
2 funções consoante o tempo que é premida.

folhear para a esquerda
folhear para a direita
folhear para cima
folhear para baixo
mudar para o 2.º nível de ecrã (premir brevemente)
Abrir o menu de definições no ecrã de estado (premir brevemente)
Abrir as opções relativas ao ecrã 
p. ex. <Repor viagem> (premir longamente > 1 s)

Nota: todas as apresentações e textos da interface das páginas seguintes
representam a versão aprovada do software. Após atualizações do software,
pode suceder que as apresentações e/ou textos da interface se alterem
ligeiramente após uma atualização.
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Ecrã de estado
A partir do ecrã inicial acede ao ecrã de estado premindo a tecla .

80% eMTB

LIGAÇÕES

10:45

CONFIGURAÇÕES

a
b

c

d

e

g

h

f

a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
d Hora
e Indicação de ligação
f Ligação ao smartphone
g Estado de ligação
h Menu de definições

A partir deste ecrã pode aceder ao menu de definições premindo a tecla .
Nota: não é possível aceder ao menu de definições durante a marcha.
O menu de definições <CONFIGURAÇÕES> contém os seguintes itens de
menu:
– <Minha eBike>

Aqui encontra os seguintes itens de menu.
◦ <Restaurar>

Aqui é possível repor o valor para o alcance.
◦ <Reset automático da viagem>

Aqui é possível efetuar definições para a reposição automática.
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◦ <Circunf.roda>
Aqui pode ser adaptado o valor do perímetro da roda ou reposto para a
definição standard.
◦ <Manutenção>

Aqui é indicada a próxima data de serviço desde que esta tenha sido
definida pelo agente autorizado.
◦ <Componentes>

Aqui são exibidos os componentes utilizados com os respetivos
números de versão.

– <Minha Kiox>
Aqui encontra os seguintes itens de menu.
◦ <Barra de status>

Aqui pode selecionar entre as indicações <Bateria>, <Hora>
ou <Velocidade>.
◦ <Idioma>

Aqui pode selecionar um idioma de exibição preferencial a partir de
uma seleção.
◦ <Unid.métricas>

Aqui pode selecionar entre o sistema métrico e o sistema imperial.
◦ <Hora>

Aqui pode definir a hora.
◦ <Formato hora>

Aqui pode selecionar entre 2 formatos de hora.
◦ <Brilho>

Aqui pode definir a luminosidade do mostrador.
◦ <Restaurar configurações>

Aqui pode repor todas as definições do sistema para os valores padrão.
– No item de menu <Informações> encontra informações sobre os

contactos (<Contacto>) e certificados (<Certificados>).
Para sair do menu de definições utilize a tecla   ou a tecla .
Com a tecla  acede ao ecrã inicial.
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Ecrã inicial
Se não tiver guardado qualquer outro ecrã antes do desligamento, é-lhe
exibido este ecrã.

80% eMTB

21.4

VELOCIDADE km/h

a

c
i
j

k

l

m

b

a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
i Indicação da unidade da velocidade
j Título da indicação
k Desempenho próprio
l Velocidade
m Potência do motor

As indicações a ... c formam uma barra de estado e são exibidas em todos os
ecrãs.
A partir deste ecrã pode mudar para o ecrã de estado com a tecla   ou
aceder a outros ecrãs com a tecla  . Nestes ecrãs são exibidos os dados
estatísticos, a autonomia da bateria e valores médios.
A partir de cada um destes ecrãs pode aceder a um segundo nível de dados
com a tecla  .
Se o utilizador estiver num outro ecrã que não o ecrã inicial ao desligar,
então é novamente exibido o ecrã exibido por último ao ligar novamente a
eBike.
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Premindo longamente a tecla de seleção  pode repor os dados estatísticos
da sua viagem ou passeio (não no ecrã <CONFIGURAÇÕES>).

2.º nível do ecrã inicial

eMTB80%
Ø VELOCIDADE km/h

20.5
VELOCID. MÁX. km/h

29.2

a

c
i

n

o

b
a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
i Indicação da unidade da velocidade
n velocidade média
o velocidade máxima

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



Português – 18

Ecrã da viagem

eMTB80%
DISTÂNCIA km

19.4
TEMP. DE TRAJ. h:min

02:02
VELOCIDADE km/h

21.4

a

c

p

q

l

b
a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
p Distância
q Tempo de marcha
l Velocidade

2.º nível do ecrã da viagem

eMTB80%
DISTÂNC. TOTAL km

1850
CALORIAS kcal

964

a

c

r

s

b
a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
r Trajeto total
s energia consumida
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Ecrã dos alcances

eMTB80%

AUTONOMIA km

38
eBIKE %

80

a

c

t

a

b
a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
t Autonomia

2.º nível do ecrã dos alcances

eMTB80%

AUTONOMIA km

25TURBO

38eMTB

45TOUR

64ECO

a

c

u

b
a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
u Alcance em função do nível de apoio

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



Português – 20

Ecrã de fitness

eMTB80%
POTÊNCIA W

134
CADÊNCIA rpm

72

a

c

v

w

x

b

w

a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
v Desempenho próprio
w Motivador de fitness (acima da

média) 
Se o indicador do motivador de
fitness se encontrar no lado direito
ou no centro, o fundo fica verde. Isso
significa que o próprio desempenho
fica abaixo do valor médio ou que
corresponde ao mesmo.

x Cadência
w Motivador de fitness (abaixo da

média) 
Se o indicador do motivador de
fitness se encontrar no lado
esquerdo, o fundo fica laranja. O
próprio desempenho fica abaixo do
valor médio.

2.º nível do ecrã de fitness

eMTB80%
Ø POTÊNCIA W

129
Ø CADÊNCIA rpm

70

a

c

y

z

b
a Nível de carga da bateria
b Nível de apoio
c Iluminação da bicicleta
y desempenho médio em Watt
z cadência média em rotações por

minuto
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Definição do nome de utilizador
Para poder utilizar todas as funções do computador de bordo terá de se
registar online.
Através de um nome de utilizador pode, entre outras coisas, ver os seus
dados de condução.
Pode criar um nome de utilizador através da sua App eBike Flow. Introduza
os dados necessários para o registo. Pode descarregar gratuitamente a
App eBike Flow através da Apple App Store (para iPhones) ou através da
Google Play Store (para dispositivos Android).

Ligação do computador de bordo com a App eBike Flow
Uma ligação com o smartphone é feita da seguinte forma:
– Inicie a App.
– Selecione Ligar agora.
– Siga as instruções no mostrador do smartphone.
Com a App pode gravar atividades e adaptar níveis de apoio.

<eBike Lock>
<eBike Lock> pode ser ativado para cada utilizador através da App eBike
Flow. Para o efeito, é guardada uma chave para desbloquear a eBike no
smartphone.
<eBike Lock> fica automaticamente ativo nos seguintes casos:
– ao desligar o sistema eBike através da unidade de comando
– no desligamento automático do sistema eBike
– na remoção do computador de bordo
Quando o sistema eBike é ligado e o smartphone estiver ligado à eBike
através de Bluetooth®, a eBike é desbloqueada.
<eBike Lock> está ligada à sua conta de utilizador.
Se perder o seu smartphone, pode fazer o login através de outro
smartphone com a ajuda da App eBike Flow e da sua conta de utilizador e
desbloquear a eBike.
Atenção! Se selecionar uma definição na App, que cause desvantagens
na <eBike Lock> (p. ex. eliminação da sua eBike ou conta de utilizador), são
exibidas previamente mensagens de aviso. Leia estas mensagens
cuidadosamente e proceda de acordo com os avisos exibidos (p. ex.
antes de eliminar a sua eBike ou conta de utilizador).
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Configurar a <eBike Lock>
Para poder configurar a <eBike Lock>, é necessário que os seguintes pré-
requisitos estejam preenchidos:
– A App eBike Flow está instalada.
– Está criada uma conta de utilizador.
– Não está a ser efetuada nenhuma atualização na eBike.
– A eBike está ligada ao smatphone via Bluetooth®.
– A eBike está parada.
– O smartphone está ligado à Internet.
– A bateria da eBike está suficientemente carregada e o cabo de

carregamento não está ligado.
Pode configurar a <eBike Lock> na App eBike Flow no item de menu
Definições.
A partir de agora pode desativar o apoio da sua unidade de acionamento
ligando a <eBike Lock> na App eBike Flow. A desativação só pode ser
anulada se o seu smartphone estiver nas proximidades ao ligar o sistema
eBike. No processo, o Bluetooth® tem de estar ligado no seu smartphone e a
App eBike Flow ativa em segundo plano. A App eBike Flow não tem de ser
aberta. Quando <eBike Lock> estiver ativada, pode continuar a utilizar a
sua eBike sem apoio da unidade de acionamento.

Compatibilidade
<eBike Lock> é compatível com esta linha de produtos eBike da Bosch:
Unidade de acionamento Linha de produtos
BDU374x Performance Line CX
BDU33xx Performance Line

Modo de funcionamento
Juntamente com <eBike Lock> o smartphone funciona de forma idêntica a
uma chave para a unidade de acionamento. <eBike Lock> fica ativa
mediante o desligamento do sistema eBike. O estado da <eBike Lock> é
indicado após a ligação durante um curto espaço de tempo no mostrador do
computador de bordo através de um símbolo de cadeado.
Nota: <eBike Lock> não é uma proteção antirroubo, mas um complemento
a um cadeado mecânico! Com a <eBike Lock> não ocorre qualquer
bloqueio mecânico ou semelhante. Só é desativado o apoio dado pela
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unidade de acionamento. Enquanto o smartphone estiver ligado à eBike via
Bluetooth®, a unidade de acionamento está desbloqueada.
Se desejar dar a terceiros o acesso temporário ou permanente à sua eBike
ou se desejar levar a sua eBike à assistência técnica, desative a <eBike
Lock> na App eBike Flow no item de menu Definições. Se desejar vender a
sua eBike, elimine adicionalmente a eBike na App eBike Flow no item de
menu Definições da sua conta de utilizador.
Quando o sistema eBike é desligado, a unidade de acionamento emite um
som de Lock (um sinal acústico), para indicar que o apoio dado pelo
acionamento está desligado.
Nota: O som só pode ser emitido se o sistema estiver ligado.
Quando o sistema eBike é ligado, a unidade de acionamento emite dois sons
de Unlock (dois sinais acústicos), para indicar que o apoio através do
acionamento é novamente possível.
O som de Lock ajuda-o a identificar se a <eBike Lock> está ativada na sua
eBike. A resposta acústica está ativada por norma, mas pode ser desativada
na App eBike Flow no item de menu Definições após a seleção do símbolo
de Lock sob a sua eBike.
Nota: se já não conseguir configurar ou desligar <eBike Lock>, contacte o
seu agente autorizado.

Substituição de componentes eBike e <eBike Lock>
Substituir o smartphone
1. Instale a App eBike Flow no novo smartphone.
2. Faça login com a mesma conta com que ativou a <eBike Lock>.
3. Na App eBike Flow a <eBike Lock> é indicada como configurada.
Substituição da unidade de acionamento
1. Na App eBike Flow a <eBike Lock> é indicada como desativada.
2. Ative a <eBike Lock>, empurrando o regulador <eBike Lock> para a

direita.
3. Se entregar a sua eBike para manutenção a um agente autorizado,

recomendamos que desative a <eBike Lock> temporariamente para
evitar alarmes de erro.

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



Português – 24

Adaptar os níveis de apoio
Os níveis de apoio podem ser adaptados dentro de certos limites. Deste
modo tem a possibilidade de adaptar a sua eBike às suas necessidades
pessoais.
A criação de um modo completamente próprio não é possível. Só pode
adaptar os modos autorizados pelo fabricante ou pelo agente autorizado no
seu sistema. Estes podem ser menos do que 4 modos.
Devido a restrições técnicas, os modos eMTB e TOUR+ não podem ser
adaptados por si. Além disso, pode suceder que não seja possível adaptar
um modo devido às limitações no seu país.
Para a adaptação tem à sua disposição os seguintes parâmetros:
– Apoio em relação ao valor base do modo (dentro das especificações

legais)
– Comportamento de resposta do acionamento
– Velocidade de ajustamento (dentro das especificações legais)
– binário máximo (no âmbito dos limites do acionamento)
Os parâmetros dependem uns dos outros e influenciam-se mutuamente. Por
exemplo, por princípio não é possível a definição simultânea de um valor de
binário reduzido e de um apoio elevado.
Nota: tenha em atenção que o seu modo alterado mantém a posição, o
nome e a cor em todos os computadores de bordo e elementos de comando.
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Indicação e definições da App eBike Flow
O smartphone não faz parte do volume de fornecimento. Para o registo com
o smartphone é necessária uma ligação à Internet, a qual, em função da sua
modalidade contratual, pode implicar despesas para com a sua operadora.
Nota: todas as apresentações e textos da interface das páginas seguintes
representam a versão aprovada do software. Como ao longo do ano pode
ocorrer uma atualização do software, é possível que as apresentações e/ou
textos da interface se alterem.
A seguinte descrição da App eBike Flow é válida para o computador de
bordo Kiox 300.

Dependendo do sistema operativo do smartphones, a
App eBike Flow pode ser descarregada gratuitamente da
Apple App Store ou da Google Play Store.
Faça a leitura do código com o seu smartphone, para
descarregar a App eBike Flow.

Ativação da App eBike Flow
Para poder utilizar todas as funções da eBike-Flow, é necessário um
smartphone com a App eBike Flow.
Para a ativação, proceda da seguinte forma:
1. Abra a Google Play Store (Android) ou a Apple App Store (iOS) no seu

smartphone.
2. Procure por eBike Flow.
3. Instale a App eBike Flow a abra-a.
4. Registe-se como descrito na próxima secção.

Registo via smartphone
– Inicie a App eBike Flow.
– Siga as indicações.
– Crie uma conta de utilizador ou faça login com uma conta de utilizador

existente.
– Registe a sua ID Bosch.
– Leia e aceite os termos e condições gerais e a declaração de privacidade.
– Depois de confirmar, recebe um e-mail no endereço de e-mail que

indicou com as disposições do contrato.
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– Ative a sua conta de utilizador premindo o botão Ativar conta de
utilizador no seu e-mail.

Menu principal da App eBike Flow
Símbolo Item de menu Função

<Ecrã inicial> Este é o ecrã inicial da App.

<Mapa> Com o mapa orienta-se e grava a sua
viagem.

<Estatísticas> Neste item de menu são exibidas as suas
rotas gravadas.

<Definições> Neste item de menu pode visualizar e
editar os seus dados pessoais, as suas
definições da proteção de dados e da App.
Além disso, obtém aí informações sobre os
componentes da sua eBike.
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Manutenção e assistência técnica
Manutenção e limpeza
Nenhum dos componentes pode ser limpo com água sob pressão.
Mantenha o ecrã do computador de bordo limpo. Se estiver sujo, a deteção
da luminosidade pode funcionar incorretamente.
Para a limpeza do seu computador de bordo use apenas um pano
humedecido com água. Não utilize produtos de limpeza.
Mande efetuar uma inspeção técnica pelo menos uma vez por ano do seu
sistema eBike (entre outros, sistema mecânico, atualidade do software do
sistema).
Adicionalmente, o agente autorizado de bicicletas pode basear a data de
serviço numa determinada quilometragem e/ou período de tempo. Neste
caso, após cada ligação, o computador de bordo vai indicar a validade da
data de serviço.
Para assistência técnica e reparações na eBike contacte um agente
autorizado.
u Todas as reparações devem ser executadas exclusivamente por um

agente autorizado.
Nota: se entregar a sua eBike para manutenção a um agente autorizado,
recomendamos que desative a <eBike Lock> e <eBike Alarm> para evitar
um alarme de erro.

Serviço pós-venda e aconselhamento
Se tiver questões sobre o sistema eBike e respetivos componentes,
contacte um agente autorizado.
Pode consultar os dados de contacto de agentes autorizados na página de
Internet www.bosch-ebike.com.

Transporte
u Se transportar a eBike fora do automóvel, p.ex. no respetivo porta-

bagagens, remova o computador de bordo e a bateria da eBike para
evitar danos.
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Eliminação
O motor, o computador de bordo, incl. a unidade de
comando, a bateria, o sensor de velocidade, os acessórios e
a embalagem devem ser reciclados de forma
ambientalmente correta.

Certifique-se por si mesmo que os dados pessoais são eliminados do
aparelho.
Não deite a eBike e respetivos componentes para o lixo doméstico!

Conforme a Diretiva Europeia 
2012/19/UE e segundo a Diretiva Europeia 2006/66/CE é
necessário recolher separadamente os aparelhos elétricos
que já não são mais usados e as baterias/pilhas defeituosas
ou gastas e encaminhá-los para uma reciclagem ecológica.

Entregue os componentes da eBike da Bosch inutilizáveis gratuitamente a
um agente autorizado ou num centro de reciclagem.
Sob reserva de alterações.
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72757 Reutlingen
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