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Bezpečnostní upozornění
Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny.
Nedodržování bezpečnostních upozornění
a pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte
pro budoucí potřebu.
Pojem akumulátor, který se používá v tomto návodu
k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory
Bosch eBike.
u Nesnažte se displej nebo řídicí jednotku připevňovat

za jízdy!
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně

při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.

u Když je zapnutá pomoc při vedení, mohou se zároveň
otáčet pedály. Pří aktivované pomoci při vedení dbejte
na to, abyste měli nohy v dostatečné vzdálenosti od
otáčejících se pedálů. Hrozí nebezpečí poranění.

u Nestavte jízdní kolo obráceně na řídítka a sedlo,
pokud řídicí jednotka nebo držák přečnívá přes
řídítka. Může dojít k neopravitelnému poškození řídicí
jednotky nebo držáku.

u Nepřipojujte k systému eBike nabíječku, pokud
systém eBike hlásí kritickou chybu. Může dojít ke
zničení akumulátoru, akumulátor se může vznítit
a způsobit těžké popáleniny a jiná poranění.

u Řídicí jednotka je vybavená rádiovým rozhraním. Je
nutné dodržovat místní omezení provozu, např.
v letadlech nebo nemocnicích.

u Pozor! Při používání řídicí jednotky s Bluetooth® může
docházet k rušení jiných přístrojů a zařízení, letadel
a lékařských přístrojů (např. kardiostimulátorů,
naslouchadel). Rovněž nelze zcela vyloučit negativní vliv
na osoby a zvířata v bezprostředním okolí. Nepoužívejte
řídicí jednotku s Bluetooth® v blízkosti lékařských
přístrojů, čerpacích stanic, chemických zařízení, oblastí
s nebezpečím výbuchu a v oblastech, kde se používají
trhaviny. Nepoužívejte řídicí jednotku s Bluetooth®
v letadlech. Vyhněte se jejímu používání po delší dobu
v bezprostřední blízkosti svého těla.

u Slovní ochranná známka Bluetooth® a grafická označení
(loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví
společnosti SIG, Inc. Na jakékoli používání této slovní
ochranné známky/těchto grafických označení společností
Bosch eBike Systems se vztahuje licence.

u Dodržujte všechny národní předpisy pro registraci
a používání elektrokola.

u Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní
upozornění a instrukce ve všech návodech k použití
systému eBike a v návodu k použití vašeho
elektrokola.

Upozornění ohledně ochrany dat
Při připojení systému eBike k Bosch DiagnosticTool 3 se za
účelem zlepšování výrobků přenášejí data týkající se
používání pohonné jednotky Bosch (mj. spotřeba energie,
teplota) společnosti Bosch eBike Systems (Robert Bosch
GmbH). Bližší informace naleznete na webových stránkách
Bosch eBike www.bosch-ebike.com.

Popis výrobku a výkonu
Použití v souladu s určeným účelem
Řídicí jednotka LED Remote je určená pro ovládání systému
Bosch eBike a palubního počítače.
Přes Bluetooth® je dostupná aplikace eBike Flow.

Zobrazené součásti
Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení
na stranách s obrázky na začátku návodu.
Všechna vyobrazení částí jízdního kola, kromě pohonné
jednotky, palubního počítače včetně ovládací jednotky,
senzoru rychlosti a příslušných držáků jsou schematická
a mohou se u vašeho systému eBike lišit.

(1) Tlačítko zapnutí/vypnutí
(2) Výběrové tlačítko
(3) LED ukazatele stavu nabití akumulátoru
(4) LED ABS (volitelně)
(5) LED úrovně podpory
(6) Držák
(7) Přípojka pro diagnostiku (jen pro servisní účely)
(8) Tlačítko snížení podpory –/

pomoci při tlačení
(9) Tlačítko zvýšení podpory +/

osvětlení jízdního kola
(10) Tlačítko snížení jasu / 

listování dozadu
(11) Tlačítko zvýšení jasu / 

listování dopředu
(12) Senzor okolního světla

Technické údaje
Řídicí jednotka LED Remote
Kód výrobku BRC3600
Nabíjecí proud přípojky USB
max.

mA 600

Nabíjecí napětí přípojky USB V 5
Nabíjecí kabel USB A) USB Type-C® B)

Nabíjecí teplota °C 0 až +45
Provozní teplota °C −5 až +40
Skladovací teplota °C +10 až +40
Rozhraní pro diagnostiku USB Type-C® B)
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Řídicí jednotka LED Remote
Interní lithium-iontový
akumulátor

V
mAh

3,7
75

Stupeň krytí IP 54
Rozměry (bez upevnění) mm 74 × 53 × 35
Hmotnost g 30
Bluetooth® Low Energy 5.0
– Frekvence MHz 2 400–2 480
– Vysílací výkon mW 1
A) Není součástí standardní dodávky
B) USB Type‑C® a USB‑C® jsou chráněné značky organizace USB

Implementers Forum.

Prohlášení o shodě
Společnost Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems tímto
prohlašuje, že rádiové zařízení typu LED Remote splňuje
směrnici 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o shodě
EU je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Provoz
Předpoklady
Systém eBike lze aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splněné
následující předpoklady:
– Je nasazený dostatečně nabitý akumulátor (viz návod

k použití akumulátoru).
– Senzor rychlosti je správně připojený (viz návod k použití

pohonné jednotky).

Napájení řídicí jednotky
Pokud je do systému eBike nasazený dostatečně nabitý
akumulátor eBike a je zapnutý systém eBike, akumulátor
ovládací jednotky je napájený energií z akumulátoru eBike.
Pokud by se interní akumulátor hodně vybil, můžete ho nabít
prostřednictvím přípojky pro diagnostiku (7) pomocí kabelu
USB Type-C® z powerbanky nebo jiného vhodného zdroje
proudu (nabíjecí napětí 5 V; nabíjecí proud max. 600 mA).
Vždy zavřete krytku přípojky pro diagnostiku (7), aby se
dovnitř nedostal prach nebo nepronikla vlhkost.

Zapnutí/vypnutí systému eBike
Pro zapnutí systému eBike krátce stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí (1). Po krátkém rozsvícení všech LED se barevně
zobrazí stav nabití akumulátoru pomocí ukazatele stavu
nabití (3) a nastavená úroveň podpory pomocí ukazatele
(5). Systém eBike je připravený k jízdě.
Jas ukazatele reguluje senzor okolního světla (12). Senzor
okolního světla (12) proto nezakrývejte.
Pohon se aktivuje, jakmile začnete šlapat (kromě úrovně
podpory OFF). Výkon motoru se řídí podle nastavené úrovně
podpory.
Jakmile v normální režimu přestanete šlapat nebo jakmile
dosáhnete rychlosti 25 km/h, podpora pohonem eBike se

vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
začnete šlapat a rychlost je nižší než 25 km/h.
Pro vypnutí systému eBike krátce stiskněte (< 3 s) tlačítko
zapnutí/vypnutí (1). Ukazatel stavu nabití akumulátoru (3)
a LED úrovně podpory (5) zhasnou.
Pokud přibližně 10 minut není požadován žádný výkon
pohonu eBike (např. protože elektrokolo stojí) a nestisknete
žádné tlačítko na palubním počítači nebo na řídicí jednotce
systému eBike, systém eBike se automaticky vypne.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Ukazatel stavu nabití akumulátoru (3) ukazuje stav nabití
akumulátoru systému eBike. Stav nabití akumulátoru eBike
lze také zjistit podle LED na samotném akumulátoru.
Na ukazateli (3) odpovídá každý světle modrý proužek 20 %
kapacity a každý bílý proužek 10 % kapacity. Nejhornější
proužek signalizuje maximální kapacitu.
Příklad: Jsou zobrazené 4 světle modré proužky a jeden bílý
proužek. Stav nabití činí 81 % až 90 %.
Při nízké kapacitě změní oba dolní ukazatele barvu:
Proužek Kapacita
2× oranžový 30 % až 21 %
1× oranžový 20 % až 11 %
1× červený 10 % až rezerva
1× červený bliká Rezerva až vybitý

Když se akumulátor eBike nabíjí, bliká nejhornější proužek
ukazatele stavu nabití akumulátoru (3).

Nastavení úrovně podpory
Na řídicí jednotce můžete pomocí tlačítek (8) a (9) nastavit,
jak silně vám bude pohon eBike pomáhat při šlapání. Úroveň
podpory lze kdykoli změnit, i během jízdy, a zobrazuje se
barevně.
Úroveň Barva Upozornění
OFF Žádná Podpora motoru je vypnutá, elektrokolo

se stejně jako normální jízdní kolo pohání
pouze šlapáním.

ECO Zelená Účinná podpora při maximální efektivitě,
pro maximální dojezd.

TOUR Modrá Rovnoměrná podpora, pro trasy
s dlouhým dojezdem.

eMTB/
SPORT

Fialová Optimální podpora v každém terénu,
sportovní jízda, zlepšená dynamika,
maximální výkon.

TURBO Červe-
ná

Maximální podpora až do vysokých
frekvencí šlapání, pro sportovní jízdu.

Označení a úpravu úrovní podpory může předem nakonfigurovat
výrobce a může je zvolit prodejce jízdního kola.

Souhra systému eBike s řazením
Také s pohonem eBike byste měli používat řazení jako
u normálního jízdního kola (řiďte se návodem k použití svého
systému eBike).
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Nezávisle na druhu převodu je vhodné během řazení krátce
snížit tlak na pedály. Tím se usnadní řazení a sníží se
opotřebení pohonného ústrojí.
Zvolením správného stupně můžete při vynaložení stejné síly
zvýšit rychlost a prodloužit dojezd.

Zapnutí/vypnutí osvětlení jízdního kola
Vždy než vyjedete, zkontrolujte, zda správně funguje
osvětlení jízdního kola.
Pro zapnutí osvětlení jízdního kola podržte tlačítko (9)
stisknuté déle než 1 s.
Pomocí tlačítek (11) a (10) můžete ovládat jas LED na řídicí
jednotce.

Zapnutí/vypnutí pomoci při vedení
Pomoc při vedení vám může usnadnit vedení elektrokola.
Rychlost při této funkci závisí na zařazeném převodovém
stupni a může být maximálně 6 km/h. Čím je zvolený
převodový stupeň nižší, tím nižší je rychlost u funkce pomoci
při vedení (při plném výkonu).
u Funkce pomoci při vedení se smí používat výhradně

při vedení elektrokola. Pokud se kola elektrokola při
používání pomoci při vedení nedotýkají země, hrozí
nebezpečí poranění.

Pro spuštění pomoci při tlačení stiskněte tlačítko (8) a držte
ho stisknuté déle než 1 s. Ukazatel stavu nabití (3) zhasne
a bílé světlo probíhající ve směru jízdy signalizuje
připravenost k provozu.
Pro aktivaci pomoci při tlačení se musí během následujících
10 s provést jedna z následujících akcí:
– Tlačte elektrokolo dopředu.
– Tlačte elektrokolo dozadu.
– Proveďte s elektrokolem kývavý pohyb do stran.
Po aktivaci zahájí motor tlačení a barva probíhajícího bílého
sloupce se změní na světle modrou.
Když pustíte tlačítko (8), pomoc při tlačení se přeruší.
Během 10 s můžete stisknutím tlačítka (8) pomoc při tlačení
znovu aktivovat.
Když během 10 s pomoc při tlačení znovu neaktivujete,
pomoc při tlačení se automaticky vypne.
Pomoc při tlačení se ukončí vždy, když
– se zablokuje zadní kolo,
– nelze přejet překážky,
– nějaká část těla blokuje kliku jízdního kola,
– překážka dál otáčí klikou,
– začnete šlapat,
– stisknete tlačítko (9) nebo tlačítko zapnutí/vypnutí (1).
Funkce pomoci při vedení podléhá specifickým předpisům
jednotlivých zemí, a může se proto od výše uvedeného
popisu lišit nebo být deaktivovaná.

ABS – protiblokovací systém (volitelně)
Pokud je kolo vybavené systémem Bosch-eBike-ABS,
rozsvítí se při spuštění systému eBike LED ABS (4).
Jakmile eBike dosáhne rychlost 6 km/h, LED ABS (4)
zhasne.

V případě chyby svítí LED ABS (4) společně s oranžově
blikající LED úrovně podpory (5). Pomocí výběrového
tlačítka (2) můžete chybu potvrdit, blikající LED úrovně
podpory (5) zhasne. LED ABS (4) svítí dál pro upozornění,
že systém ABS nefunguje.
Podrobnosti o ABS a jeho funkci najdete v návodu k použití
ABS.

Vytvoření spojení s chytrým telefonem
Abyste mohli používat následující funkce systému eBike,
potřebujete chytrý telefon s aplikací eBike Flow.
Spojení s aplikací probíhá přes Bluetooth®.
Zapněte systém eBike a s elektrokolem nejeďte.
Spusťte spárování Bluetooth® dlouhým stisknutím (> 3 s)
tlačítka zapnutí/vypnutí (1). Jakmile nejhornější proužek
ukazatele stavu nabití signalizuje proces spárování modrým
blikáním, pusťte tlačítko zapnutí/vypnutí (1).
Potvrďte v aplikaci dotaz ohledně spojení.

Sledování aktivity
Pro zaznamenávání aktivit je nutné se zaregistrovat, resp.
přihlásit v aplikaci eBike Flow.
Pro zaznamenávání aktivit musíte souhlasit s ukládáním
údajů o poloze v aplikaci. Pouze v tom případě se vaše
aktivity zaznamenávají v aplikaci. Pro zaznamenávání údajů
o poloze musíte být přihlášení jako uživatel.

Funkce Lock
Funkci Lock lze nastavit a nakonfigurovat v aplikaci eBike
Flow. V chytrém telefonu se uloží digitální klíč, který je nutný
pro spuštění systému eBike.
Po zapnutí funkce Lock lze eBike uvést do provozu pouze
tehdy, když
– je zapnutý nakonfigurovaný chytrý telefon,
– má chytrý telefon dostatečně nabitý akumulátor
– a chytrý telefon se nachází v bezprostřední blízkosti řídicí

jednotky.
Jinak zůstane podpora motoru vypnutá.
Pokud se klíč ihned nepotvrdí, bíle blikající ukazatel stavu
nabití akumulátoru (3) a LED úrovně podpory (5) signalizují
vyhledávání klíče. Jakmile je klíč nalezen, po bílém blikání se
zobrazí stav nabití akumulátoru a naposledy nastavená
úroveň podpory.
Pokud nelze najít klíč na chytrém telefonu,systém eBike se
vypne. Ukazatele na řídicí jednotce zhasnou.
Protože chytrý telefon slouží při zapnutí pouze jako
bezkontaktní klíč, lze akumulátor eBike a palubní počítač
přesto používat na jiném, nezamčeném systému eBike.

Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru se na pozadí přenášejí z aplikace do
řídicí jednotky, jakmile je řídicí jednotka spojená s aplikací.
Během aktualizace signalizuje zeleně blikající ukazatel stavu
nabití akumulátoru (3) postup. Nakonec se systém
restartuje.
Spravování aktualizací softwaru se provádí prostřednictvím
aplikace eBike Flow.
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Chybová hlášení
Řídicí jednotka informuje, zda se v systému eBike vyskytují
kritické chyby nebo méně kritické chyby.
Chybová hlášení vygenerovaná systémem eBike lze načíst
prostřednictvím aplikace eBike Flow nebo je může načíst
prodejce jízdního kola.
Pomocí odkazu v aplikaci eBike Flow si můžete zobrazit
informace o chybách a podporu pro odstranění chyby.

Méně kritické chyby
Méně kritické chyby jsou signalizovány oranžově blikající
LED úrovně podpory (5). Stisknutím výběrového tlačítka (2)
se chyba potvrdí a LED úrovně podpory (5) znovu
nepřetržitě signalizuje pomocí barvy nastavenou úroveň
podpory.
Pomocí následující tabulky můžete případně sami odstranit
chyby. Jinak se obraťte na prodejce jízdního kola.
Číslo Odstranění chyby
0x523005 Uvedená čísla chyb informují, že došlo ke

zhoršení rozpoznání magnetického pole
pomocí senzorů. Podívejte se, zda jste při
jízdě neztratili magnet.

Pokud používáte magnetický senzor,
zkontrolujte, zda jsou senzor a magnet
správně namontované. Dbejte na to, aby
kabel k senzoru nebyl poškozený.

Pokud používáte magnet na kole, dbejte na
to, aby se v blízkosti pohonné jednotky
nevyskytovala rušivá magnetická pole.

0x514001
0x514002
0x514003
0x514006

Kritické chyby
Kritické chyby jsou signalizovány červeně blikající LED
úrovně podpory (5) a červeně blikajícím ukazatelem stavu
nabití (3). V případě kritické chyby se co možná nejrychleji
obraťte na prodejce jízdního kola. Nepřipojujte k systému
nabíječku.

Údržba a servis
Údržba a čištění
Řídicí jednotka se nesmí čistit tlakovou vodou.
Udržujte řídicí jednotku v čistotě. Při znečištění může dojít
k nesprávnému rozpoznání jasu.
K čištění řídicí jednotky používejte měkký hadr navlhčený jen
vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
u Veškeré opravy nechávejte provádět výhradně

u autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
V případě otázek k systému eBike a jeho součástem se
obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.
Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol
najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Likvidace
Pohonnou jednotku, palubní počítač včetně
ovládací jednotky, akumulátor, senzor
rychlosti, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci.

Nevyhazujte eBike a jeho součásti do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice 
2012/19/EU se musí již nepoužitelná
elektrická zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.

Již nepoužitelné součásti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jízdních kol.
Změny vyhrazeny.
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