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Takalokasuojan ja takatavaratelineen 
asennus
Takalokasuoja ja takatavarateline asennetaan yhteen 
kiinnitettyinä.

1. Irrota takakiekko.

2. Kiinnitä tavarateline lokasuojaan kahdella 
M5x0,8x14 mm:n kupukantapultilla ja litteillä 
M5-aluslevyillä lokasuojan alapuolelta.

 HUOMAUTUS   Varmista että pultteihin on 
lisätty kierrelukitetta.

a. Jos käytät pultteja uudelleen, puhdista 
ne isopropanolilla ja lisää kierteisiin 
Loctite 242 -lukitetta tai vastaavaa 
kierrelukitetta ennen kiinnitystä.

KAKSI KIINNITYSKOHTAA 
LOKASUOJAN ALAPUOLELLA

3. Kiristä molemmat pultit momenttiin 6 Nm. 

4. Reititä takavalon kaapelit tavaratelineen 
vasemmanpuoleisen (ei-vetopuolen) 
kannattimen sisäpuolen läpi.

 HUOMAUTUS   Valon kaapeliliittimet 
ovat vasemmanpuoleisen (ei-vetopuolen) 
takahaarukan alaputken sisäpuolella.

5. Yhdistä kaapelit takavaloon.

6. Kiinnitä takalokasuoja/tavarateline 
takahaarukan yläputkien päällä olevaan 
kahteen reikään.

KAKSI 
KIINNITYSKOHTAA 

TAKAHAARUKAN 
YLÄPUTKIEN 

LIITOSKOHDASSA 
(SISÄPUOLELLA)

KANNATTIMIEN 
TAKAKIINNITYSKOHDAT

7. Kiinnitä takalokasuojan/tavaratelineen 
kannattimet kummankin takahaarukan 
alaputken takaosassa olevaan reikään.

 HUOMAUTUS   Varmista että takahaarukan 
alaputkien pultteihin on lisätty kierrelukitetta.

a. Jos käytät takahaarukan alaputkien 
pultteja uudelleen, puhdista ne 
isopropanolilla ja lisää kierteisiin 
Loctite 242 -lukitetta tai vastaavaa 
kierrelukitetta ennen kiinnitystä.

8. Kiristä takahaarukan alaputkien pultit 
momenttiin 6 Nm.
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 HUOMAUTUS   Tämä opas käsittelee 
mallivuoden 2021 Powerfly FS -polkupyörän 
ainutlaatuisia rakenneominaisuuksia ja osia.
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Takaiskunvaimentimen irrotus

1. Irrota takalokasuoja. 

2. Irrota takakiekko.

3. Irrota päätytulpan pultti vasemmalta puolelta 
(ei-vetopuolelta) ja keinulinkun nivelakseli 
oikealta puolelta (vetopuolelta). 

 HUOMAUTUS   Älä poista laakereita tai 
välikappaleita tästä nivelkohdasta.

ISKUNVAIMENTIMEN 
YLÄKIINNIKKEEN 
AKSELIPULTTI

KEINULINKUN 
NIVELAKSELI

4. Käännä takahaarukan yläputkia taaksepäin 
saadaksesi iskunvaimentimen yläkiinnikkeen 
esiin.

5. Irrota iskunvaimentimen yläkiinnikkeen 
akselipultti.

6. Irrota iskunvaimentimen alakiinnikkeen 
akselipultti iskunvaimentimen kiertovivustosta.

ISKUNVAIMENTIMEN 
ALAKIINNIKKEEN AKSELIPULTTI

ISKUNVAIMENTIMEN 
KIERTOVIVUSTO

Minitakalokasuojan asennus

1. Irrota takakiekko.

2. Kiinnitä minilokasuoja takahaarukan 
yläputkien yhtymäkohdassa oleviin kahteen 
reikään kahdella M5x0,8x14 mm:n pultilla ja 
litteillä aluslevyillä.

 HUOMAUTUS   Varmista että pultteihin on 
lisätty kierrelukitetta.

a. Jos käytät pultteja uudelleen, puhdista 
ne isopropanolilla ja lisää kierteisiin 
Loctite 242 -lukitetta tai vastaavaa 
kierrelukitetta ennen kiinnitystä.

3. Kiristä pultit momenttiin 6 Nm.

KAKSI PULTTIA 
JA ALUSLEVYT

MINILOKASUOJA

Etulokasuojan asennus

 HUOMAUTUS   27.5″:n kiekoilla 
varustetussa mallissa on eri etulokasuoja kuin 
29″:n kiekoilla varustetussa mallissa.

1. Kiinnitä U-muotoinen etulokasuojan kannatin 
lokasuojaan M5-pultilla ja aluslevyllä.

HAARUKAN ALAKAARI

LOKASUOJAN 
KANNATIN

HAARUKKAAN 
KIINNITETTÄVÄT 
KANNATTIMEN OSAT

2. Kiristä pultti momenttiin 2,5 Nm.

3. Kiinnitä lokasuoja ja siihen yhdistetty 
U-muotoinen kannatin haarukan alakaareen 
M6-pultilla.

 HUOMAUTUS   Varmista että haarukan 
alakaaren pulttiin on lisätty kierrelukitetta.

a. Jos käytät haarukan alakaaren pulttia 
uudelleen, puhdista se isopropanolilla 
ja lisää kierteisiin Loctite 242 -lukitetta 
tai vastaavaa kierrelukitetta ennen 
kiinnitystä.

4. Kiristä pultti momenttiin 9 Nm. 

5. Kiinnitä U-muotoisen kannattimen päät 
haarukkaan kahdella M5-pultilla.

 HUOMAUTUS   Varmista että kannattimien 
pultteihin on lisätty kierrelukitetta.

a. Jos käytät U-muotoisen kannattimen 
pultteja uudelleen, puhdista ne 
isopropanolilla ja lisää kierteisiin 
Loctite 242 -lukitetta tai vastaavaa 
kierrelukitetta ennen kiinnitystä.

6. Kiristä kannatinpultit momenttiin 6 Nm.
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Takavaihtajan korvakkeen asennus

VAROITUS: Älä levitä rasvaa korvakkeen ja 
polkupyörän rungon väliin.

VAROITUS: Älä rasvaa yleismallisen 
takavaihtajan korvakkeen (Universal Derailleur 
Hanger, UDH) pulttien kierteitä.

1. Aseta korvake takahaarukan oikean puolen 
(vetopuolen) alaputken sisäpuolelle ja 
kiinnitä korvake korvakepultilla (kierre on 
vasenkätinen, eli kiristys vasemmalle).

TAKAVAIHTAJAN 
KORVAKE KORVAKE

PULTTI

2. Varmista, että korvake on oikeassa asennossa 
kuvan mukaisesti.

3. Kiristä korvakepultti momenttiin 25 Nm (kierre 
on vasenkätinen, eli kiristys vasemmalle).

Takaiskunvaimentimen asennus

1. Kiinnitä iskunvaimentimen alakiinnikkeen 
akselipultti iskunvaimentimen kiertovivustoon. 

ISKUNVAIMENTIMEN 
ALAKIINNIKKEEN 

AKSELIPULTTI

ISKUNVAIMENTIMEN 
KIERTOVIVUSTO

2. Kiristä pultti momenttiin 10 Nm.

3. Kiinnitä iskunvaimentimen yläkiinnikkeen 
akselipultti.

ISKUNVAIMENTIMEN 
YLÄKIINNIKKEEN 
AKSELIPULTTI

KEINULINKUN 
NIVELAKSELI

4. Kiristä pultti momenttiin 10 Nm.

5. Käännä takahaarukan yläputket eteenpäin ja 
kohdista keinulinkun nivelakseli takahaarukan 
yläputkien kiinnitysreikään.

6. Rasvaa oikean puolen (vetopuolen) laakerin 
reikä.

7. Aseta keinulinkun nivelakseli paikalleen 
oikealta puolelta (vetopuolelta). 

 HUOMAUTUS   Varmista että takahaarukan 
yläputkien reiän sisäpuolella on välikappale ja 
ulkoreunassa laakeri.

8. Rasvaa vasemman puolen (ei-vetopuolen) 
laakerin reikä.

9. Kun välikappale, laakeri ja keinulinkun 
nivelakseli on asennettu oikealta puolelta 
(vetopuolelta), asenna seuraavaksi päätytulpan 
pultti paikalleen vasemmalta puolelta (ei-
vetopuolelta).

 HUOMAUTUS   Varmista että takahaarukan 
yläputkien reiän sisäpuolella on välikappale ja 
ulkoreunassa laakeri.

10. Kiristä keinulinkun nivelakseli momenttiin 
17 Nm.

11. Katso ohjeet takalokasuojan ja 
takatavaratelineen takaisinasentamiseen 
sivulta 1 tai minilokasuojan 
takaisinasentamiseen sivulta 2.
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Reititys

Vaijeri/kaapeli Väri
Vaihtaja Punainen
Dropper-satulatolppa Musta
Ohjain Vihreä
Takajarru Sininen
Akku Harmaa
Takavalo Vaaleanpunainen
Nopeussensori Keltainen
Latausportti Oranssi

 HUOMAUTUS   Takavalon kaapeli 
reititetään takahaarukan alaputken läpi 
vasemmalta puolelta (ei-vetopuolelta), sitten 
ylös tavaratelineen kannattimen läpi aina valoon 
saakka.

TAKAJARRUN VAIJERIN KUORI

DROPPER-SATULATOLPPA

OHJAIN

AKKU

TAKAVAIHTAJA

TAKAVALO

Aiemman Bosch RIB -akkujärjestelmän 
irrotus

 HUOMAUTUS   Tämä voidaan tehdä 
irrottamatta moottoria pyörän rungosta.

 HUOMAUTUS   Laita kaikki kiinnitysosat ja 
tärinänvaimentimet sekä lukkomekanismi talteen.

Osaluettelo
1. Alempi telakointipidike 
2.  Kaksi nyloc-lukkomutteria (M5), jotka 

ovat sekä ylemmässä että alemmassa 
telakointipidikkeessä

3. Neljä T25-turvaruuvia
4. PowerTube-liitinlevy
5.  Kaksi kupukantaruuvia (M5x0,8x16 mm), 

jotka ovat sekä ylemmässä että alemmassa 
telakointipidikkeessä

6. Kaksi uppokantapulttia (M4x0,7x8 mm)
7. Kaksi tärinänvaimenninta
8. Lukonsuojus
9. Kaksi aluslevyä
10. Lukkomekanismi
11. Ylempi telakointipidike
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Aiemman Bosch RIB -akkujärjestelmän 
asennus

1. Varmista että alaputken alaosaa ja/tai yläosaa 
pitkin kulkevat kaapelit/vaijerit ovat tukevasti 
paikoillaan ja samoilla reitityskohdilla kuin 
irrotuksen yhteydessä.

2. Asenna alempi telakointipidike paikalleen 
kahdella T25-turvaruuvilla (3) ja 
lukkomuttereilla (2).

3. Yhdistä liitinlevyn (4) akkuliitin varovasti 
moottorin akkuliitäntään.

4. Asenna liitinlevy (4) paikalleen kahdella 
kupukantaruuvilla (5).

5. Asenna ylempi telakointipidike (11) paikalleen 
kahdella T25-turvaruuvilla (3) ja kahdella 
lukkomutterilla (2).

6. Asenna lukkomekanismi (10) paikalleen 
kahdella kupukantaruuvilla (5) ja  
aluslevyillä (9).

7. Asenna lukonsuojus (8) kahdella pultilla (6) ja 
kahdella tärinänvaimentimella (7) ylempään 
telakointikokoonpanoon.

8. Aseta avain akun lukkoon.

9. Asenna RIB-akku alaputkeen.

10. Testaa liitäntä yrittämällä liu'uttaa akku kohti 
emäputkea järjestelmän ollessa kytkettynä 
päälle.

11. Päivitä ohjelmisto valmistajan prosessin 
mukaisesti.

12. Asenna ja irrota akku vakiomenettelyn 
mukaisesti.

Aiemman Bosch RIB -akkujärjestelmän 
irrotus

1. Irrota RIB-akku alaputkesta.

2. Kiinnitä huomiota vaijerien ja kaapelien 
reititykseen. Reititys on sama asennuksessa.

3. Poista avain akun lukosta.

4. Irrota kaksi pulttia (6), kaksi 
tärinänvaimenninta (7) ja lukonsuojus (8) 
ylemmästä telakointikokoonpanosta.

5. Irrota kaksi kupukantaruuvia (5), aluslevyt (9) 
ja lukkomekanismi (10).

6. Irrota kaksi T25-turvaruuvia (3), kaksi 
lukkomutteria (2) ja ylempi telakointipidike 
(11).

7. Aseta ruuvit (5), pultit (6), tärinänvaimentimet 
(7) ja lukkomutterit (2) talteen 
uudelleenkäyttöä varten.

8. Aseta lukkomekanismi (10) talteen 
takaisinasennusta varten.

9. Irrota kaksi kupukantaruuvia (5) alemmasta 
telakointikokoonpanosta.

10. Irrota liitinlevy (4) varovasti ja etsi sen takaa 
kohta, josta akkuliitin kiinnittyy moottorin 
akkuliitäntään. 

11. Irrota akkuliitin moottorin akkuliitännästä. 

12. Irrota kaksi T25-turvaruuvia (3), lukkomutterit 
(2) ja alempi telakointipidike (1). Tässä 
vaiheessa alemman telakointikokoonpanon 
pitää olla kokonaan irrotettu polkupyörästä. 

13. Jos asennat vanhan järjestelmän tilalle uuden 
RIB-akkujärjestelmän, irrota olemassa oleva 
akkuliitin liitinlevystä (4). 

 HUOMAUTUS   Voit joutua leikkaamaan 
jotkin tai kaikki kuvassa esitetyt muovikoukut 
poiston helpottamiseksi. Tätä muovista liitinlevyä 
ei käytetä uudelleen uuden RIB-akkujärjestelmän 
kanssa.
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Uuden RIB-akkujärjestelmän irrotus

1. Irrota RIB-akku alaputkesta.

2. Kiinnitä huomiota vaijerien ja kaapelien 
reititykseen. Reititys on sama asennuksessa.

3. Poista avain akun lukosta.

4. Irrota kaksi pulttia (6), kaksi 
tärinänvaimenninta (7) ja ylempi muovinen 
lukonsuojus (F).

5. Irrota salpa (11) ja lukkomekanismi (10).

6. Irrota kaksi kupukantaruuvia (5) ja aluslevyt (H) 
ylemmästä metallisesta telakointipidikkeestä 
(C).

7. Irrota kaksi kupukantaruuvia (5) ja alempi 
akkuliittimen kiinnityssuojus (E) akkuliittimen 
kera.

8. Vedä moottorin akkuliitäntä varovasti alemman 
metallisen telakointipidikkeen (B) läpi ja irrota 
se.

9. Irrota kohdistuslevy (A) yhdessä ylemmän (C) 
ja alemman (B) telakointipidikkeen kanssa 
irrottamalla neljä T25-turvaruuvia (G) ja 
lukkomutterit (2). 

10. Irrota kaksi kupukantaruuvia (D) sekä 
ylempi (C) ja alempi (B) telakointipidike 
kohdistuslevystä (A).

Uuden RIB-akkujärjestelmän asennus

1. Asenna olemassa oleva akkuliitin  
uuteen alempaan akkuliittimen 
kiinnityssuojukseen (E). 

 HUOMAUTUS   Varmista että alaputken 
alaosaa ja/tai yläosaa pitkin kulkevat kaapelit/
vaijerit ovat tukevasti paikoillaan.

AKKULIITIN

KIINNITYSSUOJUS (E)

2. Esikokoa kohdistuslevy (A) alemman 
metallisen telakointipidikkeen (B) ja ylemmän 
metallisen telakointipidikkeen (C) kanssa 
yhdeksi osakokoonpanoksi käyttämällä yhtä 
kupukantaruuvia (D) kumpaakin pidikettä 
kohti. 

Uuden RIB-akkujärjestelmän irrotus
Osaluettelo

Kuvaus
HUOMAUTUS: Kirjaimilla osoitetut osat ovat uuden RIB-
akkujärjestelmän osia. Numeroidut osat ovat vanhasta 
RIB-akkujärjestelmästä uudelleen käytettäviä osia.

Osanro

A.   Kohdistuslevy 
Levyn pituus vastaa akkuaukon pituutta alaputkessa.

Osanro W5252100 (500 Wh)

Osanro W5252805 (625 Wh)

B.  Alempi metallinen telakointipidike
Sarjan osanro 5256255

C.  Ylempi metallinen telakointipidike

D.  Kaksi 6 mm:n kupukantaruuvia (kierrelukitteella)
Sarjan osanro 5257257

2.  Kaksi nyloc-lukkomutteria (M5)

5.  Kaksi kupukantaruuvia (M5x0,8x16 mm)

6.  Kaksi uppokantapulttia (M4x0,7x8 mm)

G.  Neljä 16 mm:n T25-turvaruuvia (ei kierrelukitetta)

H.  Kaksi 10 mm:n aluslevyä

E.  Alempi akkuliittimen kiinnityssuojus

Sarjan osanro 5256256F.  Ylempi muovinen lukonsuojus

7.  Kaksi tärinänvaimenninta

10.  Lukkomekanismi Osanro W591941

11.  Salpa Osanro 564539

AKKULIITIN
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8. Pujota moottorin akkuliitäntä uuden alemman 
metallisen telakointipidikkeen (B) läpi.

 HUOMAUTUS   Jos päätit jättää 
akkuliittimen kiinni järjestelmään, kun 
irrotit alkuperäisen muovisen liitinlevyn (4) 
(irrotuksesta), siirry vaiheeseen 10.

9. Käytä uudelleen kahta kupukantaruuvia (5) ja 
asenna alempi akkuliittimen kiinnityssuojus 
(E) paikalleen akkuliittimen kera 
(asennusvaiheesta 1). 

 Älä kiristä ruuveja vielä kokonaan.

10. Asenna lukkomekanismi (10) ylempään 
metalliseen telakointipidikkeeseen 
(C) kahdella uudella aluslevyllä (H) ja 
kupukantaruuveilla (5) (irrotuksesta). 

11. Kiristä ruuveja, kunnes aluslevyt (H) 
koskettavat hieman lukon ydinosaa, jolloin 
voit vielä säätää lukon ydinosan paikkaa 
liu’uttamalla sitä ylempää metallista 
telakointipidikettä (C) vasten.

12. Asenna ylempi muovinen lukonsuojus (F) 
käyttämällä uudelleen kahta pulttia (6) ja 
kahta tärinänvaimenninta (7). Kiristä pultit 
momenttiin 2 Nm.

13. Työnnä ylempää muovista lukonsuojusta (F) 
kohti emäputkea, kunnes pieni muovikieleke 
koskettaa juuri ja juuri rungon aukon reunaa. 
Älä paina liikaa.

14. Tarkista, että lukko on mahdollisimman 
keskellä polkupyörän rungon lukkoaukkoa.

LUKON ON OLTAVA RUNKOAUKON 
KESKELLÄ

LUKKOMEKANISMI

PYÖRÄN RUNKO

15. Kun lukko on keskitetty, kiinnitä kaksi 
turvaruuvia (G) tukevasti polkupyörän runkoon, 
mutta älä kiristä niitä täysin.

3. Kiristä molemmat ruuvit (D) momenttiin 3 Nm. 

 HUOMAUTUS   Vältä mahdollinen 
kierteiden särkyminen varmistamalla, että 
käyttämäsi kuusiokoloavain ei ole kulunut.

ALEMPI TELAKOINTIPIDIKE YLEMPI TELAKOINTIPIDIKE

 HUOMAUTUS   
Varmista että alemman  
metallisen  
telakointipidikkeen (B)  
viisto pinta tulee  
kohdistuslevyn  
mutkakohtaa vasten  
kuvan mukaisesti.

 HUOMAUTUS   Tämän metallisen 
telakointipidikkeen sivulle on etsattu laserilla 
”DRIVE SIDE” (vetopuoli) oikean kokoamisen 
varmistamiseksi.

VALMIS OSAKOKOONPANO

ALEMPI TELAKOINTIPIDIKE

YLEMPI TELAKOINTIPIDIKE

4. Aseta osakokoonpano alaputkeen.

 HUOMAUTUS   Kohdistuslevyn alapuolella 
on suuntanuoli, joka osoittaa kumpi pää tulee 
emäputkea kohti.

5. Rasvaa neljän uuden 16 mm:n T25-turvaruuvin 
päät (G). 

6. Kiinnitä osakokoonpano näillä neljällä 
T25-turvaruuvilla (G) ja lukkomuttereilla 
(2) (irrotuksesta). Älä kiristä ruuveja vielä 
kokonaan. 

 HUOMAUTUS   Varmista ettet puserra 
tai purista kaapeleita/vaijereita, jotka kulkevat 
alaputken pohjaa pitkin. Vaijerien ja kaapelien 
reitityksen tulee vastata alkuperäistä reititystä 
ennen tätä muutosta.

ALEMPI TELAKOINTIPIDIKE YLEMPI TELAKOINTIPIDIKE

7. Levitä Loctite 242 -lukitetta tai vastaavaa 
kierrelukitetta telakointipidikkeiden 
kierrereikiin. Pyyhi ylimääräinen kierrelukite 
pois minimoidaksesi mahdollisuuden, että 
se pääsee kontaktiin nailonista tehdyn 
kiinnityssuojuksen (E) kanssa.

VIISTO PINTA 
LEVYN  

PYSTYREUNAN 
PUOLELLE
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Bosch-moottorin irrotus/asennus
Katso Bosch-moottorisi irrotus- ja asennusohjeet sitä 
koskevista ohjeista.

Jälkimarkkinaosien rajoitukset
• Ketjulinja: 52

• Eturattaan enimmäiskoko: 46t

• Eturattaan vähimmäiskoko: 34t

• Renkaan enimmäiskoko täysikokoisella 
lokasuojalla  
tai minilokasuojalla: 2.4

• Renkaan enimmäiskoko ilman 
lokasuojaa: 2.6

16. Varmista että kohdistuslevyn keskikohta ei 
ole taipunut ylös- tai alaspäin, ja kiinnitä 
kohdistuslevy sitten tukevasti paikalleen 
kahdella kupukantaruuvilla (5) kiristämättä 
niitä kokonaan.

17. Liu'uta alempaa telakointikokoonpanoa oikeaa 
puolta (vetopuolta) kohti niin pitkälle kuin se 
liikkuu ja kiinnitä alempi telakointikokoonpano 
paikalleen kahdella T25-turvaruuvilla (G) 
kiristysmomentilla 5 Nm. 

18. Liu'uta ylempää telakointikokoonpanoa oikeaa 
puolta (vetopuolta) kohti niin pitkälle kuin se 
liikkuu ja kiinnitä ylempi telakointikokoonpano 
paikalleen kahdella T25-turvaruuvilla (G) 
kiristysmomentilla 5 Nm.

19. Asenna RIB-akku ja tarkista, että se menee 
hyvin paikalleen ja irtoaa asianmukaisesti. 

 Koska telakointipidikkeet on säädetty niin 
pitkälle oikeaa puolta (vetopuolta) kohti kuin 
mahdollista, akun ja rungon välys saattaa olla 
haluttua suurempi.

20. Löysää kummankin telakointikokoonpanon 
kahta kupukantaruuvia (5) ja säädä 
telakointikokoonpanojen paikkaa oikean 
ja vasemman puolen (vetopuolen ja ei-
vetopuolen) välillä, kunnes runkovälys 
on 2–3 mm. Kiristä sitten kummankin 
telakointikokoonpanon kaksi kupukantaruuvia 
(5) momenttiin 5 Nm.

21. Saatat huomata, että akun ylä- ja alaosan 
välykset eivät ole symmetrisiä. Tämä on 
toimivuuden kannalta hyväksyttävää. Voit 
kuitenkin siirtää telakointikokoonpanon 
varovasti T25-turvaruuveista (G) alemmas 
moottoria kohti. On kuitenkin suositeltavaa, 
että paras ulkonäkö säilytetään akun 
alareunan sijasta yläreunassa. 

22. Kun säädöt on tehty, poista akku ja tarkasta 
kohdistuslevy.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että kohdistuslevy on suorassa 
eikä taipunut ylös- tai alaspäin. 

LEVYN ON OLTAVA SUORA JA TASAINEN, KUN 
KAIKKI KIINNITYSOSAT ON ASENNETTU.

23. Asenna akku uudelleen.

24. Testaa liitäntä yrittämällä liu'uttaa akku kohti 
emäputkea järjestelmän ollessa kytkettynä 
päälle.

25. Päivitä ohjelmisto valmistajan prosessin 
mukaisesti.

26. Asenna ja irrota akku vakiomenettelyn 
mukaisesti.




