Kiox 300
Online Version (BHU3600)

sv Originalbruksanvisning

Svensk – 2

Bosch eBike Systems

0 275 007 3BKsv | (20.12.2021)

Svensk – 3

Innehållsförteckning
Säkerhetsanvisningar .....................................................................5
Skydd av personuppgifter ........................................................ 6
Hjärtliga gratulationer .....................................................................7
Produkt- och prestandabeskrivning...................................................7
Ändamålsenlig användning ....................................................... 7
Illustrerade komponenter ......................................................... 8
Tekniska data ......................................................................... 9
Montering ...................................................................................10
Sätta in och ta ut displayen (se bild A)...................................... 10
Sätta in fästplattan (se bild B) ................................................. 11
Manövrering ................................................................................13
Statusskärmbild.................................................................... 14
Startskärmbild...................................................................... 16
Startbildskärm andra nivån.............................................17
Ruttskärmbild....................................................................... 18
Ruttskärmbild andra nivån ..............................................18
Räckvidd-skärmbild............................................................... 19
Räckvidd-skärmbild andra nivån......................................19
Fitness-skärmbild ................................................................. 20
Fitness-skärmbild andra nivån.........................................20
Skapa en användarprofil ........................................................ 20
Anslutning av cykeldatorn till appen eBike Flow ........................ 21
<eBike Lock> ...................................................................... 21
Ställa in <eBike Lock>...................................................21
Kompatibilitet...............................................................22
Funktion ......................................................................22
Byte av eBike-komponenter och <eBike Lock> .................23
Anpassa stödnivåer ............................................................... 23
Indikeringar och inställningar i appen eBike Flow .............................25
Aktivering av appen eBike Flow .............................................. 25

Bosch eBike Systems

0 275 007 3BKsv | (20.12.2021)

Svensk – 4
Registrering via smarttelefon .................................................. 25
Huvudmeny i appen eBike Flow .............................................. 26
Underhåll och service ...................................................................27
Underhåll och rengöring......................................................... 27
Kundtjänst och applikationsrådgivning ..................................... 27
Transport............................................................................. 27
Avfallshantering.................................................................... 27

Bosch eBike Systems

0 275 007 3BKsv | (20.12.2021)

Svensk – 5

Säkerhetsanvisningar
Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstår till följd av att
säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följts
kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
personskador.
Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Begreppet Batteri, som används i denna bruksanvisning avser alla original
Bosch eBike-batterier.
u Läs och beakta säkerhetsanvisningarna och anvisningar i alla
bruksanvisningarna för eBike-systemet samt i bruksanvisningen för
din eBike.
u Försök inte att sätta fast displayen eller styr-reglaget under körning!
u

u

u

u
u

u

Låt dig inte distraheras av cykeldatorn. Om du inte uteslutande
koncentrerar dig på trafiken riskerar du att bli inblandad i en olycka. Om
du vill göra inmatningar i din färddator utöver att skifta assistansnivå bör
du stanna och mata in önskade data.
Använd inte din smarttelefon under färd. Om du inte uteslutande
koncentrerar dig på trafiken riskerar du att bli inblandad i en olycka.
Stanna därför först och ange sedan informationen.
Ställ in displayens ljusstyrka så att du tydligt kan se viktig
information, som hastighet eller varningssymboler. En display med
felaktigt inställd ljusstyrka kan leda till farliga situationer.
Öppna inte cykeldatorn. Cykeldatorn kan förstöras om den öppnas och
garantin slutar att gälla.
Använd inte cykeldatorn som handtag. Om du lyfter din eBike
hållandes i cykeldatorn kan skador som inte går att reparera uppstå på
cykeldatorn.
Ställ inte cykeln upp och ner på styre och sadel när cykeldatorn eller
dess hållare sticker upp ovanför styret. Cykeldatorn eller hållaren kan
få permanenta skador. Ta också av cykeldatorn innan cykeln ställs i en
monteringsställning, för att undgå att den faller av eller får skador.
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Skydd av personuppgifter
Om cykeldatorn skickas till Bosch service kan informationen som sparats på
enheten förmedlas till Bosch.
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Hjärtliga gratulationer
Gratulerar till köpet av denna eBike-cykeldator.
Kiox 300 informerar dig tillförlitligt om alla viktiga kördata.

Uppdateringar
Funktionerna hos din Kiox 300 utökas ständigt. Håll din app eBike Flow
uppdaterad. Via denna app kan du ladda ner nya funktioner och överföra
dem till din Kiox 300.
Förutom funktionerna som visas här kan programvaruförändringar för
felavhjälpning och funktionsutökningar införas.

Produkt- och prestandabeskrivning
Ändamålsenlig användning
Cykeldatorn Kiox 300 är avsedd för indikering av färddata.
För att kunna använda alla cykeldatorns Kiox 300 funktioner krävs en
kompatibel smarttelefon med appen eBike Flow (finns i Apple App Store
eller i Google Play Store).
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Illustrerade komponenter

(1)

(6)

(7)
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(4)
(8)
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Display
Kabelutgång
Fästplatta
Fästhakar
Adapterfäste
Display-kontakter
Hållarkontakt
Displayanslutning
Fästskruv displayanslutning
Bygel för rema)

a) Rem ingår inte i leveransomfattningen.

Tekniska data
Cykeldator

Kiox 300

Produktkod

BHU3600

Drifttemperatur A)

°C

–5 … +40

Lagringstemperatur

°C

+10 … +40

Skyddsklass
Vikt, ca.

IP54
g

32

A) Utanför detta temperaturintervall kan störningar förekomma vid indikering.
Licensinformationen för produkten finns tillgänglig på följande webbadress:
https://www.bosch-ebike.com/licences
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Montering
Sätta in och ta ut displayen (se bild A)

A

(1)

2

(10)

1

(4)

(8)

(1)

2
1

(8)

För att sätta på displayen (1) sätter du displayen (1) i displayanslutningens
(8) främre kant (i färdriktning) i fästhaken (4) ❶ och trycker displayen (1)
med den bakre sidan på displayanslutningen (8) ❷.
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För att ta av displayen (1) drar du displayen (1) mot dig ❶ tills du kan lyfta
av displayen (1) ❷.
En rem kan sättas fast i bygeln (10).
Observera: eBike-systemet stängs av om du kör långsammare än 3 km/h
och tar ut cykeldatorn ur hållaren. Detta gäller inte för eBike med ett stöd på
upp till 45 km/h.

Sätta in fästplattan (se bild B)

B
(8)
(9)
(5)

(3)

Observera: beroende på displayanslutningens konstruktion/montering kan
det hända att fästplattan inte kan sättas in. Displayen ska vara monterad.
Skjut fästplattan (3) underifrån in i adapterfästet (5) tills fästplattan (3) går
i lås hörbart.
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Från och med nu kan du inte ta av displayen (1) från displayanslutningen (8)
utan att demontera displayanslutningen (8) från adapterfästet (5) genom
att lossa de båda fästskruvarna (9).
Observera: fästplattan (3) är inte någon stöldsäkring.
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Manövrering
Manövrering av displayen och indikeringarna sker via ett styr-reglage.
Betydelsen för knapparna på styr-reglaget hittar du i nedanstående översikt.
Väljarknappen har två funktioner beroende på hur längre den trycks in.

Bläddra till vänster
Bläddra till höger
Bläddra uppåt
Bläddra neråt
Växla till den andra skärmbildsnivån (kort tryck)
Öppna inställningsmenyn i statusskärmbilden (kort tryck)
Öppna skärmbildsrelaterade alternativ
t.ex. <Reset trip> (långt tryck > 1 sek)
Anmärkning: Samtliga framställningar av användargränssnittet och
användargränssnittstexter på följande sidor motsvarar programvarans
status vid manualtryckningen. Efter en programvaruuppdatering kan det
hända att gränssnittet och/eller displaytexter ändrar sig något.
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Statusskärmbild
Från startskärmbilden når du statusskärmbilden genom ett tryck på
knappen .

80%

eMTB

10:45
CONNECTIONS

a
b
c
d
e
f
g

SETTINGS

h

Batterinivå
a
Stödnivå
b
Cykelbelysning
c
Tid
d
Anslutningsindikering
e
Anslutning till smarttelefon
f
Anslutningsstatus
g
Inställningsmeny
h
Från denna skärmbild kan du nå inställningsmenyn genom att trycka på
knappen .
Observera: inställningsmenyn kan inte öppnas under färd.
Inställningsmenyn <SETTINGS> innehåller följande menypunkter:
– <My eBike>
Här hittar du följande menypunkter.
◦ <Range reset>
Här kan du återställa räckvidden.
◦ <Auto trip reset>
Här kan du göra inställningar för automatisk återställning.
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◦ <Wheel circumf.>
Här kan värdet för hjulomkretsen anpassas eller återställas till
standardinställning.
◦ <Service>
Här visas nästa tid för service om det har ställts in av återförsäljaren.
◦ <Components>
Här visas komponenterna som används och deras versionsnummer.
– <My Kiox>
Här hittar du följande menypunkter.
◦ <Statusbar (Statusrad)>
Här kan du välja mellan indikeringarna <Battery>, <Time>
och <Speed>.
◦ <Language>
Här kan du välja bland ett antal språk.
◦ <Units>
Här kan du välja mellan metriskt och brittiskt måttsystem.
◦ <Time>
Här kan du ställa in klockslag.
◦ <Time format>
Här kan du välja mellan två tidsformat.
◦ <Brightness>
Här kan du ställa in displayens ljusstyrka.
◦ <Settings reset>
Här kan du återställa alla systeminställningar till standard.
– Under menyalternativet <Information> hittar du information om kontakt
(<Contact>) och certifikat (<Certificates>).
Du lämnar inställningsmenyn med knappen eller med knappen .
Med knappen kommer du till startskärmbilden.
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Startskärmbild
Om du inte har valt någon annan skärmbild innan senaste avstängning visas
denna skärmbild.

80%

eMTB

SPEED

km/h

a
b
c
i
j
k

21.4

l

m

Batterinivå
a
Stödnivå
b
Cykelbelysning
c
Indikering hastighetsenhet
i
Indikeringstitel
j
Egen effekt
k
Hastighet
l
Motoreffekt
m
Indikeringarna a ... c utgör statusraden och visas på alla skärmbilder.
Från denna skärmbild kan du växla till statusskärmbilden med knappen
eller gå till andra skärmbilder med knappen . I dessa skärmbilder visas
statistik, batteriets räckvidd och genomsnittsvärden.
Från var och en av dessa skärmbilder kan du komma till nästa nivå med
knappen .
Om användaren är inne på en annan skärmbild än startskärmbilden vid
avstängning så visas den senast visade skärmbilden när eBike slås på igen.
Genom ett längre tryck på väljarknappen kan du återställa statistiken för
din körning eller utflykt (inte i skärmbilden <SETTINGS>).
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Startbildskärm andra nivån

80%

eMTB

AVG. SPEED

km/h

20.5
MAX. SPEED

n

km/h

29.2
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a
b
c
i

a
b
c
i
n
o

Batterinivå
Stödnivå
Cykelbelysning
Indikering hastighetsenhet
Genomsnittlig hastighet
Maximal hastighet

o
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Ruttskärmbild

80%

eMTB

TRIP

km

19.4
02:02
21.4

RIDING TIME

a
b
c
p

h:min

SPEED

q

a
b
c
p
q
l

Batterinivå
Stödnivå
Cykelbelysning
Sträcka
Körtid
Hastighet

a
b
c
r
s

Batterinivå
Stödnivå
Cykelbelysning
Total sträcka
Förbrukad energi

km/h
l

Ruttskärmbild andra nivån

80%

eMTB

TOTAL TRIP

km

1850
CALORIES

r

kcal

964
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Räckvidd-skärmbild

80%

eMTB

RANGE

km

38
eBIKE

a
b
c

t

a
b
c
t

Batterinivå
Stödnivå
Cykelbelysning
Räckvidd

a
b
c
u

Batterinivå
Stödnivå
Cykelbelysning
Räckvidd beroende på stödnivå

%

80

a

Räckvidd-skärmbild andra nivån

80%

eMTB

RANGE

km

a
b
c

TURBO 25
eMTB

38

TOUR

45

ECO

64
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Fitness-skärmbild

80%

eMTB

POWER

W

134

a
b
c

v
w

CADENCE

rpm

72

x
w

Batterinivå
Stödnivå
Cykelbelysning
Egen effekt
Målindikator (över genomsnittet)
Om visaren för målindikatorn finns
på höger sida eller i mitten blir
bakgrunden grön. Det innebär att
den egna effekten ligger på eller över
genomsnittsvärdet.
x Trampfrekvens
w Målindikator (under genomsnittet)
Om visaren för målindikatorn finns
på vänster sida blir bakgrunden
orange. Den egna effekten ligger
under genomsnittsvärdet.
a
b
c
v
w

Fitness-skärmbild andra nivån

80%

eMTB

AVG. POWER

W

129
AVG. CADENCE

a
b
c

y

rpm

70

a
b
c
y
z

Batterinivå
Stödnivå
Cykelbelysning
Genomsnittlig effekt i Watt
Genomsnittlig trampfrekvens i varv
per minut

z

Skapa en användarprofil
För att kunna använda cykeldatorns samtliga funktioner måste du registrera
dig online.
Via en inloggning kan du bland annat se dina färddata.
Bosch eBike Systems

0 275 007 3BKsv | (20.12.2021)

Svensk – 21
Du kan skapa en användarprofil via appen eBike Flow. Ange den
information som krävs för registrering. Appen eBike Flow kan du ladda ner
kostnadsfritt via Apple App Store (för iPhone) eller Google Play Store (för
Android-enheter).

Anslutning av cykeldatorn till appen eBike Flow
Anslutning till smarttelefonen upprättas enligt följande:
– Starta appen.
– Välj Anslut nu.
– Följ anvisningarna på smarttelefonens skärm.
Med appen kan du registrera din aktivitet och anpassa stödnivåer.

<eBike Lock>
<eBike Lock> kan aktiveras för varje användare via appen eBike Flow. En
kod för att låsa upp eBike sparas då på telefonen.
<eBike Lock> är aktivt automatiskt i följande fall:
– Vid avstängning av eBike-systemet via styr-reglaget
– Vid automatisk avstängning av eBike-systemet
– Om cykeldatorn tas bort
Om eBike-systemet startas och telefonen är ansluten till eBike via
Bluetooth® låses eBike upp.
<eBike Lock> är kopplat till ditt användarkonto.
Om du tappar bort din telefon kan du logga in i appen eBike Flow med dina
användaruppgifter på en annan telefon och låsa upp eBike.
Observera! Om du väljer en inställning i appen som leder till nackdelar
för <eBike Lock> (t.ex. radering av din eBike eller användarkontot), så visas
varningsmeddelanden först. Läs detta noga och hantera varningarna
(t.ex. innan radering av din eBike eller ditt användarkonto).
Ställa in <eBike Lock>
För att kunna ställa in <eBike Lock> måste följande förutsättningar vara
uppfyllda:
– Appen eBike Flow är installerad.
– Ett användarkonto har skapats.
– Ingen uppdatering utförs på eBike just nu.
– eBike är ansluten till telefonen via Bluetooth®.
– eBike står stilla.
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– Smarttelefonen är ansluten till internet.
– eBike-batteriet är tillräckligt laddat och laddkabeln är inte ansluten.
Du kan ställa in <eBike Lock> i appen eBike Flow under menyalternativet
Inställningar.
Du kan direkt avaktivera stödet för drivenheten genom att aktivera <eBike
Lock> i appen eBike Flow. Avaktiveringen kan endast avslutas genom att
din telefon befinner sig i närheten när eBike-systemet slås på. Bluetooth®
måste vara aktiverat på din telefon och appen eBike Flow måste vara aktiv i
bakgrunden. Appen eBike Flow behöver inte öppnas. När <eBike Lock> är
aktiverat kan du använda din eBike utan stöd från drivenheten.
Kompatibilitet
<eBike Lock> är kompatibel med följande Bosch eBike-produktlinjer:
Drivenhet

Produktserie

BDU374x

Performance Line CX

BDU33xx

Performance Line

Funktion
Tillsammans med <eBike Lock> fungerar telefonen som en nyckel för
drivenheten. <eBike Lock> aktiveras när eBike-systemet stängs av. Status
för <eBike Lock> visas kort som en hänglåssymbol på cykeldatorns display
efter påslagning.
Observera: <eBike Lock> är inte ett stöldskydd, utan ett komplement till
ett mekaniskt lås! Ingen mekanisk blockering av eBike eller liknande sker
via <eBike Lock>. Endast stödet för drivenheten avaktiveras. Så länge
telefonen är ansluten till eBike via Bluetooth® är drivenheten upplåst.
Om du ger någon annan tillfällig eller permanent åtkomst till din eBike, eller
vill ta med din eBike till service, avaktivera <eBike Lock> i appen eBike
Flow under menyalternativet Inställningar. Om du vill sälja din eBike,
radera dessutom eBike från ditt användarkonto i appen eBike Flow under
menyalternativet Inställningar.
När eBike-systemet stängs av avger drivenheten en låssignal (en ljudsignal)
för att visa att stödet från drivenheten har stängts av.
Observera: signalen kan endast avges om systemet är igång.
När eBike-systemet slås på avger drivenheten två upplåsningssignaler (två
ljudsignaler) för att visa att stöd från drivenheten är möjligt igen.
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Låssignalen hjälper dig att identifiera om <eBike Lock> är aktiverat på din
eBike. Ljudsignalen är aktiverad som standard, den kan avaktiveras i
appen eBike Flow under menyalternativet Inställningar efter val av
hänglåssymbolen under din eBike.
Observera: om du inte längre kan ställa in eller stänga av <eBike Lock>,
kontakta din återförsäljare.
Byte av eBike-komponenter och <eBike Lock>
Byte av smarttelefon
1. Installera appen eBike Flow på den nya smarttelefonen.
2. Logga in med samma konto som du har aktiverat <eBike Lock> med.
3. I appen eBike Flow visas <eBike Lock> som inställt.
Byta ut drivenheten
1. I appen eBike Flow visas <eBike Lock> som avaktiverat.
2. Aktivera <eBike Lock> genom att skjuta reglaget <eBike Lock> till
höger.
3. När du lämnar in din eBike för underhåll hos en återförsäljare
rekommenderar vi att du tillfälligt avaktiverar <eBike Lock> för att
undvika onödiga felalarm.

Anpassa stödnivåer
Stödnivåerna kan anpassas inom vissa gränser. Därmed har du möjligheten
att anpassa din eBike till dina personliga behov.
Det är inte möjligt att skapa ett helt eget läge. Du kan bara anpassa de lägen
som frigetts på ditt system av återförsäljaren. Det kan också vara färre än
fyra lägen.
På grund av tekniska begränsningar kan lägena eMTB och TOUR+ inte
anpassas av dig. Dessutom kan det hända att ett läge inte kan anpassas på
grund av begränsningarna i ditt land.
Följande parametrar är tillgängliga för anpassning:
– Stöd i förhållande till lägets basvärde (inom lagstadgade regler)
– Drivningens reaktionsbeteende
– Avregleringshastighet (inom lagstadgade regler)
– Maximalt drivmoment (inom ramen för drivningens gränser)
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Parametrarna beror på varandra och påverkar varandra ömsesidigt.
Exempelvis kan inte ett lågt vridmomentsvärde och en hög stödnivå ställas in
samtidigt av princip.
Observera: kom ihåg att ditt ändrade läge behåller position, namn och färg
på alla cykeldatorer och manöverelement.
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Indikeringar och inställningar i appen eBike
Flow
En Smartphone ingår inte i leveransen. För registreringen med Smartphone
krävs en Internetanslutning, vilket kan innebära att din telefonoperatör
debiterar dig kostnader.
Anmärkning: Samtliga framställningar av användargränssnittet och
användargränssnittstexter på följande sidor motsvarar programvarans
status vid manualtryckningen. Eftersom en uppdatering av programvaran
kan ske under året är det möjligt att illustrationer av gränssnittet och/eller
gränssnittstexterna ändras.
Nedanstående beskrivning av appen eBike Flow gäller cykeldatorn
Kiox 300.
Beroende på telefonens operativsystem kan appen eBike
Flow laddas ner kostnadsfritt från Apple App Store eller
från Google Play Store.
Skanna koden med din telefon för att ladda ner
appen eBike Flow.

Aktivering av appen eBike Flow
För att kunna använda alla funktioner i eBike-Flow krävs en smarttelefon
med appen eBike Flow.
Gör så här för att aktivera applikationen:
1. Öppna Google Play Store (Android) eller Apple App Store (iOS) på din
smarttelefon.
2. Sök efter eBike Flow.
3. Installera appen eBike Flow och öppna den.
4. Registrera dig på det sätt som visas i nästa avsnitt.

Registrering via smarttelefon
–
–
–
–
–

Starta appen eBike Flow.
Följ anvisningarna.
Skapa ett användarkonto eller logga in med ett befintligt användarkonto.
Registrera ditt Bosch-ID.
Läs och godkänn de allmänna försäljningsvillkoren och förklaringen om
skydd av persondata.
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– Efter bekräftelsen får du ett e-postmeddelande med avtalsvillkoren på
den e-postadress du angett.
– Aktivera ditt användarkonto genom att trycka på knappen Aktivera
användarkonto i e-postmeddelandet.

Huvudmeny i appen eBike Flow
Symbol

Menyalternativ

Funktion

<Startskärm>

Det är appens startbildskärm.

<Karta>

Med kartan kan du orientera dig och
registrera din körning.

<Statistik>

Under denna menypunkt visas dina
uppritade rutter.

<Inställningar>

Under detta menyalternativ kan du granska
och redigera dina personuppgifter och dina
app- och sekretessinställningar. Dessutom
får du information om komponenterna i din
eBike.
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Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Inga komponenter får rengöras med högtryckstvätt.
Håll cykeldatorns skärm ren. Vid smuts kan det leda till felaktig
ljusstyrkeidentifiering.
Vid rengöring av din cykeldator, använd en mjuk trasa som endast är fuktad
med vatten. Använd inga rengöringsmedel.
eBike-systemet ska genomgå teknisk kontroll minst en gång om året (bl.a.
mekanik, uppdatering av systemprogramvaran).
Dessutom kan cykelförsäljaren basera ett visst antal cyklade kilometer och/
eller en viss tidsperiod vid beräkning av servicetidpunkten. I detta fall visas
att det är dags för service varje gång cykeldatorn startas.
För service eller reparationer på eBike vänder du dig till en auktoriserad
fackhandlare.
u Låt endast auktoriserade cykelverkstäder utföra reparationer.
Observera: när du lämnar in din eBike för underhåll hos en återförsäljare
rekommenderar vi att du tillfälligt avaktiverar <eBike Lock> och <eBike
Alarm> för att undvika onödiga felalarm.

Kundtjänst och applikationsrådgivning
Vid alla frågor om eBike-systemet och dess komponenter vänder du dig till
en auktoriserad fackhandlare.
Kontaktdata till auktoriserade cykelhandlare hittar du på internetsidan
www.bosch-ebike.com.

Transport
u

Om du tar med dig din eBike på utsidan av bilen, som t.ex. på ett
takräcke för cyklar eller cykelhållare, bör du ta av eBike-batteriet för
att undvika skador.

Avfallshantering
Drivenhet, cykeldator inkl. manöverenhet, batteri,
hastighetssensor, tillbehör och förpackningar skall
återvinnas på ett miljövänligt sätt.
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Se själv till att personuppgifter raderas från enheten.
Släng inte eBikes och dess komponenter i hushållsavfallet!
Enligt det europeiska direktivet
2012/19/EU skall obrukbara elektriska apparater och enligt
det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller
förbrukade batterier samlas in separat och tillföras en
miljöanpassad avfallshantering.
Lämna ej funktionsdugliga batterier och cykeldatorer utan kostnad till en
auktoriserad cykelhandlare eller till en miljöstation.
Ändringar förbehålles.
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