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Monter bagskærmen og bagagebæreren
Bagskærmen og bagagebæreren monteres samlet.

1. Afmonter baghjulet.

2. Fra undersiden af fenderen skal du bruge 
de to M5 x 0,8 x 14 mm knaphoved-bolte 
og M5 flade underlagsskiver til at fastgøre 
bagagebæreren til skærmen.

 BEMÆRK   Sørg for at disse bolte er påført 
låsemiddel til gevind.

a. Såfremt du genanvender disse 
bolte, skal du rengøre dem med 
isopropylalkohol og påføre Loctite 242 
låsemiddel til gevind eller et lignende 
produkt inden fastgørelse.

TO TILSLUTNINGER PÅ 
UNDERSIDE AF SKÆRM

3. Stram de to bolte til 6 Nm. 

4. Før kablet til baglygterne op gennem den 
indvendige side på bagagebærer-stiverne 
modsat gearsiden.

 BEMÆRK   Kabel-tilslutningerne til lygterne 
findes indvendigt på kædestaget i modsatte side 
af gearsiden.

5. Tilslut kabelforbindelserne til baglygten.

6. Fastgør skærmen/bagagebæreren til de to 
huller i toppen af sadelrøret.

TO 
TILSLUTNINGER 
PÅ SADELRØRET 

(INDVENDIGT)

TILSLUTNINGER 
FOR BAGERSTE 

STIVER

7. Fastgør skærm/bagagebærer-stiveren i 
hullerne bagerst på hver kædestag.

 BEMÆRK   Sørg for at boltene der skrues i 
kædestaget har fået påført låsemiddel i gevindet.

a. Såfremt du genanvender boltene til 
kædestaget, skal du rengøre dem med 
isopropylalkohol og påføre Loctite 242 
låsemiddel til gevind eller et lignende 
produkt inden fastgørelse.

8. Stram de to bolte ved kædestaget til 6 Nm.
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 Powerfly Full Suspension – Tillæg til værkstedshåndbog – 2021

 BEMÆRK   Denne vejledning indeholder 
de unikke designfunktioner og komponenter for 
Powerfly FS 2021 cyklen.
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Fjern den bagerste støddæmper

1. Fjern bagskærmen. 

2. Afmonter baghjulet.

3. Fjern endekapsel-bolten (modsat gearsiden) og 
pivot-svingakslen (i gearsiden). 

 BEMÆRK   Fjern ikke lejer og 
afstandsskiver på denne pivot-placering.

AKSELBOLT, ØVERSTE 
STØDDÆMPER-MOUNT

PIVOT-SVINGAKSEL

4. Drej sadelrøret bagud for at blotlægge den 
øverste støddæmper-mount.

5. Fjern akselbolten på den øverste støddæmper-
mount.

6. Fjern akselbolten på den nederste 
støddæmper-mount fra stød-rotationens 
bevægelige led.

AKSELBOLT, NEDERSTE 
STØDDÆMPER-MOUNT

STØD-
ROTATIONENS 

BEVÆGELIGE LED

Monter den bagerste mini-skærm

1. Afmonter baghjulet.

2. Brug de to M5 x 0,8 x 14 mm bolte og 
underlagsskiver til at fastgøre mini-skærmen 
til de to huller i toppen af sadelrøret.

 BEMÆRK   Sørg for at disse bolte er påført 
låsemiddel til gevind.

a. Såfremt du genanvender disse 
bolte, skal du rengøre dem med 
isopropylalkohol og påføre Loctite 242 
låsemiddel til gevind eller et lignende 
produkt inden fastgørelse.

3. Spænd boltene med et moment på 6 Nm.

TO BOLTE OG 
UNDERLAGSSKIVER MIN SKÆRM

Monter forskærmen

 BEMÆRK   27.5 modellen har en 
anderledes forskærm end 29'er modellen.

1. Brug en M5 bolt og spændeskive til at 
fastgøre den U-formede forskærms-stiver til 
skærmen.

NEDERSTE 
GAFFELBUE

SKÆRMSTIVER

STIVER TIL 
FORGAFFEL

2. Tilspænd bolten med et moment på 2,5Nm.

3. Brug en M6 bolt til at fastgøre skærmen og 
stiveren til den nederste gaffelbue.

 BEMÆRK   Sørg for at sikre dig, at bolten 
til den nederste gaffelbue er påført låsemiddel til 
gevind.

a. Såfremt du genanvender boltene til 
gaffelbuen, skal du rengøre dem med 
isopropylalkohol og påføre Loctite 242 
låsemiddel til gevind eller et lignende 
produkt inden fastgørelse.

4. Tilspænd bolten med et moment på 9Nm. 

5. Brug to M5 bolte til at fastgøre stiverne til 
forgaflen.

 BEMÆRK   Sørg for at stiver-boltene er 
påført låsemiddel i gevindet.

a. Såfremt du genanvender boltene til 
stiveren, skal du rengøre dem med 
isopropylalkohol og påføre Loctite 242 
låsemiddel til gevind eller et lignende 
produkt inden fastgørelse.

6. Stram de fire stiverbolte til 6 Nm.
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Monter geardroppet

OBS: Der må ikke smøres fedt mellem 
geardroppet og stellet.

OBS: Der må ikke smøres fedt på UDH-
boltgevindene.

1. Isæt geardroppet på indersiden af kædestaget 
(2-delt svingarm) i gearsiden, og monter 
geardroppets bolt (venstregevind).

BAGESTE 
BAGSKIFTER GEARDROP

BOLT

2. Sørg for at placere geardroppet det rigtige sted 
som vist.

3. Spænd geardropbolten med et moment på 25 
Nm (venstregevind).

Monter den bagerste støddæmper

1. Fastgør den nederste støddæmper-mounts 
akselbolt på stød-rotationens bevægelige led. 

AKSELBOLT, NEDERSTE 
STØDDÆMPER-MOUNT

STØD-
ROTATIONENS 
BEVÆGELIGE 

LED

2. Tilspænd bolten med et moment på 10Nm.

3. Fastgør akselbolten for den øverste 
støddæmper-mount.

AKSELBOLT, ØVERSTE 
STØDDÆMPER-MOUNT

PIVOT-SVINGAKSEL

4. Tilspænd bolten med et moment på 10Nm.

5. Drej sadelrøret fremad for at udligne pivot-
svingakslen med monteringshullet for 
sadelrøret.

6. Smør lejeboringen med fedt i gearsiden.

7. Indsæt pivot-svingakslen (i gearsiden). 

 BEMÆRK   Sørg for at sikre dig, at der er 
en afstandsskive indvendigt, og et leje udvendigt i 
sadelrørets hul.

8. Smør lejeboringen med fedt i modsatte side af 
gearsiden.

9. Med afstandsskiven, lejet og pivot-svingakslen 
installeret i gearsiden, monteres endekapsel-
bolten i modsatte side af gearsiden.

 BEMÆRK   Sørg for at sikre dig, at der er 
en afstandsskive indvendigt, og et leje udvendigt i 
sadelrørets hul.

10. Spænd pivot-svingakslen til 17 Nm.

11. Se side 1 for at genmontere bagskærmen 
og bag-bagagebæreren, eller side 2 for at 
genmontere den bagerste mini-skærm.
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Kabelføring

Kabel Farve
Gearskifter Rød
Dropper-sadelpind Black
Controller Grøn
Bagbremse Blå
Batteristrøm Grå
Baglygte Pink
Hastighedssensor Gul
Opladningsport Orange

 BEMÆRK   Kablet til baglygten føres 
igennem kædestaget modsat gearsiden, derefter 
opad indvendigt gennem bagagebærer-stiveren til 
lygten.

YDERKABEL TIL 
BAGBREMSE

JUSTERBAR SADELPIND

CONTROLLER

BATTERISTRØM

BAGSKIFTER

BAGLYGTE

Fjern det tidligere Bosch RIB-system

 BEMÆRK   Dette kan gøres uden at fjerne 
motoren fra cyklens stel.

 BEMÆRK   Gem alle skruer, beskyttere og 
låsesamlinger til montering.

Oversigt over dele
1. Nederste dockingbeslag 
2.  To nylon-låsemøtrikker (M5) fra de øverste og 

nederste dockingbeslag
3. Fire T25 sikkerhedsbolte
4. Powertube tilslutningsplade
5.  To nederste rundhovedede bolte 

(M5 x 0,8 x 16 mm) fra de øverste og nederste 
dockingbeslag

6. To undersænkede bolte (M4 x 0,7 x 8 mm)
7. To beskyttere
8. Låsedæksel
9. To underlagsskiver
10. Låsesamling
11. Øverste dockingbeslag
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Monter det tidligere Bosch RIB-system

1. Kontroller, at kablerne, der løber langs bunden 
og / eller toppen af skrårøret, holdes godt på 
plads og er i de samme føringsveje som ved 
afmonteringen.

2. Brug de to T25 sikkerhedsbolte (3) og 
låsemøtrikkerne (2) til at montere det nederste 
dockingbeslag (1).

3. Tilslut forsigtigt batteristikket i 
tilslutningspladen (4) til batteriforbindelsen på 
motoren.

4. Brug de to nederste rundhovedede bolte (5) til 
at montere tilslutningspladen (4).

5. Fjern de to T25 sikkerhedsbolte (3) og de to 
låsemøtrikker (2) for at montere den øverste 
dockinglås (11).

6. Fjern de to nederste rundhovedede bolte (5), 
underlagsskiverne (9), og låsesamlingen (10).

7. Brug to bolte (6), de to beskyttere (7), for at 
montere låsedækslet (8) fra den øverste stel-
docking.

8. Isæt nøglen i batterilåsen.

9. Monter RIB-batteriet i skrårøret.

10. For at teste tilslutningen, kan du prøve at glide 
batteriet imod kronrøret med systemet slået 
til.

11. Opdater softwaren i henhold til producentens 
proces.

12. Udfør monteringen af batteriet og igangsæt 
standarddrift-proceduren.

Fjern det tidligere Bosch RIB-system

1. Fjern RIB-batteriet fra skrårøret.

2. Læg mærke til kabelføringen. Kabelføringen vil 
være den samme ved monteringen.

3. Fjern nøglen fra batterilåsen.

4. Fjern de to bolte (6), de to beskyttere (7), og 
låsedækslet (8) fra den øverste docking.

5. Fjern de to rundhovedede bolte (5), 
underlagsskiverne (9), og låsesamlingen (10).

6. Fjern de to T25 sikkerhedsbolte (3) og de to 
låsemøtrikker (2) og den øverste dockinglås 
(11).

7. Læg boltene (5), (6), beskyttere (7) og 
låsemøtrikker (2) til side for senere brug.

8. Læg låsesamlingen (10) til side for senere 
genmontering.

9. Fjern de to nederste rundhovedede bolte (5) 
fra den nederste docking.

10. Træk forsigtigt tilslutningspladen (4) ud og find 
tilslutningspunktet for batteristikket. 

11. Afbryd tilslutningspunktet fra batteristikket. 

12. Fjern de to T25 sikkerhedsbolte (3), 
låsemøtrikkerne (2) og det nederste 
dockingbeslag (1). Fjern den nederste docking 
under-samling fuldstændigt fra cyklen. 

13. Hvis det nye Bosch RIB-system monteres, 
skal det eksisterende batteriforbindelsesstik 
fjernes fra den nederste tilslutningsplade (4). 

 BEMÆRK   Til hjælp for fjernelse, kan det 
være nødvendigt at bruge en kniv for at skære 
nogle eller alle plastickrogene af som vist. Denne 
plastic-tilslutning vil ikke blive genanvendt med 
det nye RIB-system.
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Fjern det nye RIB-system

1. Fjern RIB-batteriet fra skrårøret.

2. Læg mærke til kabelføringen. Kabelføringen vil 
være den samme ved monteringen.

3. Fjern nøglen fra batterilåsen.

4. Fjern de to bolte (6), de to beskyttere (7) og de 
øverste plastic-låsedæksel (F).

5. Fjern stemplet (11) og låsesamlingen (10).

6. Fjern de to nederste rundhovedede bolte 
(5) og underlagsskiverne (H) fra det øverste 
metalbeslag (C).

7. Fjern de to rundhovedede bolte (5) og det 
nederste dæksel til batteritilslutning (E) med 
batteristikket.

8. Før batteristikforbindelsen gennem det 
nederste metaldocking-beslag (B), og fjern 
tilslutningen til stikket.

9. Fjern de fire T25 sikkerhedsbolte (G) 
og låsemøtrikkerne (2) for at fjerne 
justeringspladen (1) med de øverste (C) 
og nederste (B) dockingbeslag som en 
undersamling. 

10. Fjern de to rundhovedede bolte (D), og de 
øverste (C) og nederste (B) dockingbeslag fra 
justeringspladen (A).

Monter det nye RIB-system

1. Installer det eksisterende 
batteritilslutningsstik i det nye nederste 
batteristik-monteringsdæksel (E). 

 BEMÆRK   Kontroller, at kablerne, der 
løber langs bunden og / eller toppen af skrårøret, 
holdes godt på plads.

STIK TIL 
BATTERITILSLUTNING

MONTERINGSDÆKSEL (E)

2. Brug enhver af de nederste rundhovedede 
bolte (D) for på forhånd at samle 
justeringspladen (A), med det nederste 
metal-dockingbeslag (B) og det øverste metal-
dockingbeslag (C). 

Fjern det nye RIB-system
Oversigt over dele

Beskrivelse
BEMÆRK: Delene markeret med bogstaver er for det nye 
RIB-system. Delene markeret med tal er for det gamle 
RIB-system.

Vare nr.

A.   Justeringsplade 
Længden af pladen svarer til længden af batteriets 
åbning i skrårøret.

PN W5252100 (500 Wh)

PN W5252805 (625 Wh)

B.  Nederste metal-dockingbeslag
Kit PN 5256255

C.  Øverste metal-dockingbeslag

D.   To 6 mm nederste rundhovedede bolte (med 
låsemiddel til gevind ) Kit PN 5257257

2.  To nylon-låsebolte (M5)

5.  To nederste rundhovedede bolte (M5 x 0,8 x 16 mm)

6.  To undersænkede bolte (M4 x 0,7 x 8 mm)

G.   Fire 16 mm T25 sikkerhedsbolte  
(uden låsemiddel til gevind)

H.  To 10 mm underlagsskiver

E.  Nederste dæksel til batteristik-montering

Kit PN 5256256F.  Øverste plastic låsedæksel

7.  To beskyttere

10.  Låsesamling Varenr. W591941

11.  Stempel Varenr. 564539

STIK TIL 
BATTERITILSLUTNING
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8. Ved det nederste beslag skal du skrue 
batteristiktilslutningen gennem det nye 
nederste metaldocking-beslag (B).

 BEMÆRK   Hvis du valgte at lade 
batteristikket være tilsluttet systemet, da du 
fjernede det oprindelige plastbeslag (4) (fra 
demonteringen), skal du gå til trin #10.

9. Genanvend to rundhovedede bolte (5) 
for at montere det nederste dæksel til 
batteritilslutning (E) med batteristikket (fra trin 
1 i monteringsprocessen). 

 Spænd ikke boltene helt i første omgang.

10. Brug de to nye underlagsskiver (H) og 
genanvend de rundhovedede bolte (5) (fra 
demonteringen) til at montere låsesamlingen 
(10) til det øverste metal-dockingbeslag (C). 

11. Stram boltene, indtil skiverne (H) kommer 
i en smule kontakt med låsekernen, og du 
kan stadig kan skubbe låsekernen mod 
metaldocking-beslaget (C) for justering.

12. Genanvend de to bolte (6), de to beskyttere (7) 
for at montere det øverste plastic-låsedæksel 
(F). Spænd boltene med et moment på 2Nm.

13. Skub det øverste plastic-låsedæksel (F) mod 
kronrøret indtil den lille plastic-tap lige akkurat 
rører ved kanten af stellets udskæring. Brug 
ikke overdrevet kraft.

14. Kontroller at låsen er centreret (så godt som 
overhovedet muligt) i hullet i cyklens stel.

LÅSEN ER CENTRERET PÅ 
STELLET

LÅSESAMLING

CYKELSTEL

15. Når låsen er centreret, skal du spænde de to 
sikkerhedsbolte (G) på cykelstellet – men ikke 
helt – til.

3. Spænd de to bolte (D) til 3 Nm. 

 BEMÆRK   For at undgå ødelæggelse 
af boltens hovede, skal du sikre dig, at din 
unbrakonøgle ikke er slidt.

NEDERSTE BESLAG ØVERSTE BESLAG

 BEMÆRK   Sørg for  
at sikre dig, at affasningen  
på det nederste  
metal-dockingbeslag (B)  
er rettet mod bøjningen  
på justerings- pladen som  
vist.

 BEMÆRK    
Dette metal- dockingbeslag har lasergraveret 
"DRIVE SIDE" på siden for korrekt samling.

UDFØRT UNDERSAMLING

NEDERSTE BESLAG

ØVERSTE BESLAG

4. Placer undersamlingen i skrårøret.

 BEMÆRK   Undersiden af justeringspladen 
har en retningsbestemt pil for at vise, hvilke 
ender der skal vendes imod kronrøret.

5. Påfør smørefedt på hovederne at de fire nye 
16 mm T25 sikkerhedsbolte (G). 

6. Brug disse fire T25 sikkerhedsbolte (G) og 
låsemøtrikkerne (2) (fra demonteringen) til at 
fastgøre undersamlingen. Spænd ikke boltene 
helt i første omgang. 

 BEMÆRK   Sørg for at sikre dig, at du ikke 
knuser eller klemmer nogle kabler der løber langs 
bunden i skrårøret. Kabelføringen skal svare 
til den oprindelige kabelføring forud for denne 
ændring.

NEDERSTE BESLAG ØVERSTE BESLAG

7. Påfør låsemiddel til gevind 242, eller lignende, 
i hullerne med gevind i mounts til docken. 
Aftør enhver overskydende rest af låsemiddel 
for at minimere risikoen for kontakt med nylon-
monterings-dækslet (E).

AFFASNING 
PASSER  

MED RADIUS
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Bosch motor demontering/montering
Se de relevante instruktioner for montering og 
demontering af din Bosch motor.

Begrænsninger i specifikationer på 
eftermarkedet

• Kædelinje: 52

• Maksimal klinge: 46 t

• Minimum klinge: 34 t

• Maksimal dækstørrelse med fuld skærm  
eller mini-skærm: 2,4

• Maksimal dækstørrelse uden skærm: 
2,6

16. Sørg for at sikre dig, at midten af 
justeringspladen ikke er bøjet opad, og spænd 
de to rundhovedede bolte (5) – men ikke helt – 
til.

17. Skub den nederste docking mod gearsiden så 
langt, som den kan komme, og stram de to 
T25 sikkerhedsbolte (G) til 5 Nm. 

18. Skub den øverste docking mod gearsiden så 
langt, som den kan komme, og stram de to 
T25 sikkerhedsbolte (G) til 5 Nm.

19. Monter RIB-batteriet og læg mærke til om 
batteriet ser ud til at kunne isættes og trykkes 
ud korrekt. 

 Idet du har justeret dockingerne til deres 
maksimale justering i gearsiden, vil 
mellemrummet mellem batteriet og stellet 
måske være større end det ønskede.

20. Løsn de to rundhovedede bolte (5) på hver 
docking og juster positionen for gearside/
ikke-gearside indstil du opnår et mellemrum 
på 2–3 mm på stellet. Spænd dernæst de to 
øverste og de to nederste rundhovedede bolte 
(5) til 5 Nm.

21. Du kan se, at hullerne i den øvre og nedre 
ende af batteriet ikke er helt symmetriske. Det 
er ok, set ud fra et rent funktionelt synspunkt. 
Men du kan, med forsigtighed, bruge T25 
sikkerhedsboltene (G) til at positionere 
docking-samlingen en smule længere nedad 
mod motoren. Det anbefales dog, at det 
bedste visuelle udseende opnås ved placering 
på batteriets øverste kant i forhold til den 
nederste. 

22. Efter komplet justering, fjern batteriet og 
kontroller justeringspladen

VIGTIGT: Sørg for at sikre dig, at justeringspladen er 
lige, og den ikke er bøjet op eller ned. 

PLADEN SKAL VÆRE LIGE ELLER FLAD 
EFTER AT ALLE SKUER ER STRAMMET.

23. Sæt batteriet i.

24. For at teste tilslutningen, kan du prøve at glide 
batteriet imod kronrøret med systemet slået 
til.

25. Opdater softwaren i henhold til producentens 
proces.

26. Udfør monteringen af batteriet og igangsæt 
standarddrift-proceduren.




