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תוספת למדריך השירות עבור Powerfly שיכוך מלא 2021 תוספת למדריך השירות עבור Powerfly שיכוך מלא 2021   

התקנת הכנף האחורית והמתלה האחורי
הכנף האחורית והמתלה האחורי מותקנים יחד כמכלול.

הסר את הגלגל האחורי.  .1
מהחלק התחתון של הכנף, השתמש בשני בורגי ראש   .2

כפתור M5x0.8x14mm ודסקיות שטוחות M5 כדי 
לחבר את המתלה לכנף.

הערה ודא שמרחת על הברגים דבק ברגים אוטם 

הברגות.

אם אתה עושה שימוש חוזר בברגים אלה, נקה  א. 
אותם באלכוהול איזופרופיל ומרח עליהם דבק 

ברגים Loctite 242 או דבק דומה לפני שתבריג 
אותם.

שני חיבורים מתחת לכנף

 . 6Nm-הברג את 2 הברגים ל  .3
נתב את חיבורי כבל התאורה האחורית כלפי מעלה   .4
דרך החלק הפנימי של סמוכת המתלה שבצד הנגדי 

למערכת ההנעה.

הערה מחברי כבל התאורה נמצאים בתוך תומכת 

השרשרת שבצד הנגדי למערכת ההנעה.

חבר  את מחברי הכבל אל התאורה האחורית.  .5
חבר את הכנף/מתלה לשני החורים שבחלק העליון של   .6

תומך האוכף.

שני חיבורים בתומך 
האוכף )בפנים(

חיבורי סמוכה אחוריים

חבר את סמוכות הכנף/מתלה לחורים שבחלק האחורי   .7
של כל תומכת שרשרת.

הערה ודא שמרחת דבק ברגים על בורגי תומכת 

השרשרת.

אם אתה עושה שימוש חוזר בבורגי תומכת  א. 
שרשרת אלה, נקה אותם באלכוהול איזופרופיל 
ומרח עליהם דבק ברגים Loctite 242 או דבק 

דומה לפני שתבריג אותם.

. 6Nm-הברג את שני בורגי תומכת השרשרת ל  .8

תוכן עניינים
1 התקנת הכנף האחורית והמתלה האחורי 
2 התקנת הכנף האחורית הקטנה 
2 התקנת הכנף הקדמית 
3 הסרת בולם הזעזועים האחורי 
4 התקנת בולם הזעזועים האחורי 
5 התקנת מתלה מעביר ההילוכים האחורי 
6 ניתוב כבלים 
7 הסרת מערכת  Bosch RIB  הקודמת 
9 התקנת מערכת RIB  Bosch הקודמת 
10 הסרת מערכת ה-RIB החדשה 
11 התקנת מערכת ה-RIB החדשה 
15  Bosch הסרת/התקנת יחידת ההנעה
15   (Aftermarket) הגבלות מפרט חלקים תחליפיים

הערה מדריך זה כולל את תכונות העיצוב והרכיבים 

. 2021 Powerfly FS הייחודיים עבור אופני
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הסרת בולם הזעזועים האחורי

הסר את הכנף האחורית.   .1
הסר את הגלגל האחורי.  .2

הסר את בורג מכסה הקצה )שבצד הנגדי למערכת   .3
ההנעה( ואת ציר הנדנדה של הסרן )בצד מערכת 

ההנעה(. 

הערה אל תסיר את המסבים ואת דסקיות החציצה 

שבמיקום זה של הציר.

בורג ציר תושבת בולם 
הזעזועים העליון

ציר נדנדה של הסרן

סובב את תומך האוכף אחורה על צירו כדי לחשוף את   .4
התושבת העליונה של בולם הזעזועים.

הסר את בורג הציר של תושבת בולם הזעזועים העליון.  .5
הסר את בורג הציר של תושבת בולם הזעזועים   .6

התחתון ממחבר הסיבוב של הבולם.

בורג ציר תושבת בולם 
הזעזועים התחתון

מחבר סיבוב בולם 
הזעזועים

התקנת הכנף האחורית הקטנה

הסר את הגלגל האחורי.  .1
השתמש ב-2 הברגים M5x0.8x14mm ובדסקיות   .2

השטוחות כדי לחבר את הכנף הקטנה לשני החורים 
שבחלק העליון של תומך האוכף.

הערה ודא שמרחת על הברגים דבק ברגים אוטם 

הברגות.

אם אתה עושה שימוש חוזר בברגים אלה, נקה  א. 
אותם באלכוהול איזופרופיל ומרח עליהם דבק 

ברגים Loctite 242 או דבק דומה לפני שתבריג 
אותם.

. 6Nm-הברג את הברגים ל  .3

שני ברגים 
ודסקיות

כנף קטנה

התקנת הכנף הקדמית

הערה לדגם 27.5 יש כנף שונה מזו של דגם 29.

השתמש בבורג M 5 ובדסקית כדי לחבר את סמוכת   .1
הכנף הקדמית שבצורת U אל הכנף.

קשת מזלג תחתונה

סמוכת כנף

סמוכה למזלג קדמי

. 2.5Nm-הברג את הבורג ל  .2
השתמש בבורג M6 כדי לחבר את מכלול הכנף   .3

והסמוכה אל הקשת התחתונה של המזלג.

הערה ודא שמרחת דבק ברגים על הבורג של 

הקשת התחתונה של המזלג.

אם אתה עושה שימוש חוזר בבורגי הקשת  א. 
התחתונה של המזלג, נקה אותם באלכוהול 

 Loctite איזופרופיל ומרח עליהם דבק ברגים
242 או דבק דומה לפני שתבריג אותם.

 . 9Nm-הברג את הבורג ל  .4
השתמש בשני בורגי M5 כדי לחבר את הסמוכות אל   .5

המזלג הקדמי.

הערה ודא שמרחת דבק ברגים על בורגי הסמוכה.

אם אתה עושה שימוש חוזר בבורגי הסמוכה,  א. 
נקה אותם באלכוהול איזופרופיל ומרח עליהם 
דבק ברגים Loctite 242 או דבק דומה לפני 

שתבריג אותם.

. 6Nm-הברג את בורגי הסמוכה ל  .6
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התקנת מתלה מעביר ההילוכים האחורי

זהירות: אין למרוח גריז בין המתלה לבין שלדת 
האופניים.

.UDH זהירות: אין למרוח גריז על התבריגים של בורג

הכנס את האוזן אל החלק הפנימי של תומכת   .1
השרשרת שבצד מערכת ההנעה )זרוע נדנדה בת 2 

חלקים( והצמד אותה לבורג האוזן )תבריג שמאלי(.

אוזן מעביר 
ההילוכים 

האחורי
אוזן

הבורג

ודא שהמתלה יהיה במיקום הנכון כפי שמוצג באיור.  .2

הברג את בורג התלייה אל 25Nm  )תבריג שמאלי(.  .3

התקנת בולם הזעזועים האחורי

חבר את בורג הציר של תושבת בולם הזעזועים   .1
התחתון אל מחבר הסיבוב של הבולם. 

בורג ציר תושבת בולם 
הזעזועים התחתון

מחבר סיבוב בולם 
הזעזועים

. 10Nm-הברג את הבורג ל  .2
חבר את בורג הציר של תושבת בולם הזעזועים העליון.  .3

בורג ציר תושבת בולם 
הזעזועים העליון

ציר נדנדה של הסרן

. 10Nm-הברג את הבורג ל  .4
סובב את תומך האוכף קדימה על צירו כדי ליישר את   .5

ציר הנדנדה של הסרן עם חור ההרכבה של תומך 
האוכף.

שמן את חור המסב שבצד מערכת ההנעה.  .6
הכנס את ציר הנדנדה של הסרן )בצד מערכת ההנעה(.   .7

הערה ודא שיש דסקית חציצה בתוך חור תומך 

האוכף ומסב מבחוץ.

שמן את חור המסב שבצד הנגדי של מערכת ההנעה.  .8
כאשר דסקית החציצה, המסב וציר הנדנדה של הסרן   .9

מותקנים מהצד של מערכת ההנעה, התקן את בורג 
מכסה הקצה בצד הנגדי של מערכת ההנעה.

הערה ודא שיש דסקית חציצה בתוך חור תומך 

האוכף ומסב מבחוץ.

. 17Nm-הברג את ציר הנדנדה של הסרן ל  .10
ראה בעמוד 1 כיצד להתקין מחדש את הכנף האחורית   .11
ואת המתלה האחורי, או בעמוד 2 כדי להתקין מחדש 

את הכנף האחורית הקטנה.
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ניתוב כבלים
צבע כבל

אדום ידית הילוכים
שחור מוט
ירוק בקר
כחול בלם אחורי
אפור עוצמת סוללה
ורוד תאורה אחורית

צהוב חיישן מהירות
כתום יציאת טעינה

הערה כבל התאורה האחורית מנותב דרך תומכת 

השרשרת שבצד הנגדי למערכת ההנעה, ולאחר מכן 
למעלה דרך סמוכת המתלה עד התאורה.

בית הבלם האחורי

מוט אוכף

בקר

עוצמת סוללה

מעביר הילוכים אחורי

תאורה 
אחורית

הסרת מערכת  Bosch RIB  הקודמת

הערה ניתן לבצע את הפעולה בלי להוציא את יחידת 

ההנעה משלדת האופניים.

הערה שמור את כל המהדקים, הפגושים ואת מכלול 

הנעילה לצורך ההתקנה.

רשימת חלקים
סוגר מעגן תחתון   .1

2.  2  אומי ניילוק מסוגרי המעגן העליון והתחתון
T25 4  בורגי אבטחה  .3

Powertube-לוחית חיבור ל  .4
5.  2  בורגי ראש כפתור  )M5x.8x16mm(  מסוגרי המעגן 

העליון והתחתון
 )M4x0.7x8mm( 2  בורגי ראש משוקע  .6

2  פגושים  .7
כיסוי מנעול  .8

2  דסקיות  .9
מכלול מנעול  .10

סוגר מעגן עליון  .11
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התקנת מערכת RIB  Bosch הקודמת

בדוק שהכבלים העוברים לאורך החלק התחתון ו/או   .1
החלק העליון של הצינור התחתון מאובטחים היטב 

במקומם ובאותם נתיבים כפי שהיו לפני ההסרה.

השתמש ב-2 בורגי האבטחה T25   )3(  ובאומי הניילוק   .2
)2( כדי להתקין את סוגר המעגן התחתון.

חבר בזהירות את תקע הסוללה שבלוחית המחבר )4(   .3
אל חיבור הסוללה שביחידת ההנעה.

השתמש ב-2 בורגי ראש הכפתור )5( כדי להתקין את   .4
לוחית המחבר  )4( .

השתמש ב-2 בורגי האבטחה T25   )3(  וב-2 אומי   .5
הניילוק )2( כדי להתקין את מנעול המעגן העליון  )11( .

השתמש ב-2 בורגי ראש הכפתור )5( ובדסקיות )9(   .6
כדי להתקין את מכלול הנעילה  )10( .

השתמש ב-2 הברגים )6( וב-2 הפגושים )7( כדי   .7
להתקין את מכסה המנעול )8( אל מעגן השלדה 

העליון.

הכנס את המפתח אל מנעול הסוללה.  .8
התקן את סוללת ה-RIB בצינור התחתון.  .9

כדי לבדוק את החיבור, נסה להחליק את הסוללה   .10
לעבר הצינור הראשי כאשר המערכת מופעלת.

עדכן את התוכנה בהתאם להנחיות היצרן.  .11
בצע את הליך התפעול הרגיל של הכנסת והוצאת   .12

הסוללה.

הסרת מערכת  Bosch RIB  הקודמת

הסר את סוללת ה-RIB מהצינור התחתון.  .1
שים לב לאופן הניתוב של הכבלים. ניתוב הכבלים יהיה   .2

זהה בשלב ההתקנה.

הסר את המפתח ממנעול הסוללה.  .3
הסר את 2 הברגים )6(, את 2 הפגושים )7( ואת   .4

מכסה המנעול )8( מהמעגן העליון.

הסר את 2 בורגי ראש הכפתור )5( את הדסקיות )9(,   .5
ואת מכלול המנעול  )10( .

הסר את 2 בורגי האבטחה )3( ואת 2 אומי הניילוק   .6
)2(, ואת מנעול המעגן העליון.

הנח בצד את הברגים )5(, )6(, הפגושים )7(, ואת   .7
אומי הניילון )2( לצורך שימוש חוזר בהם.

הנח בצד את מכלול הנעילה )10( לצורך התקנתו   .8
מחדש.

הסר את 2 בורגי ראש הכפתור )5( מהמעגן התחתון.  .9
הוצא בזהירות את לוחית החיבור )4( ומצא את נקודת   .10

החיבור לתקע הסוללה. 

נתק את נקודת החיבור הזו מתקע הסוללה.   .11

הסר את 2 בורגי האבטחה T25   )3( , את אומי הנעילה   .12
)2(, ואת סוגר המעגן התחתון. הסר לגמרי את מכלול 

המעגן המשני התחתון מהאופניים. 

אם אתה מתקין את מערכת ה-RIB החדשה, הסר את   .13
תקע חיבור הסוללה הקיים מלוחית המחבר התחתון 

 . )4( 

הערה כדי להסיר בקלות, ייתכן שתרצה להשתמש 

במספריים כדי לגזור חלק או את כל קרסי הפלסטיק, 
כמוצג באיור. במערכת ה-RIB החדשה, לא ייעשה שימוש 

חוזר בלוחית מחבר הפלסטיק.
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הסרת מערכת ה-RIB החדשה

הסר את סוללת ה-RIB מהצינור התחתון.  .1
שים לב לאופן הניתוב של הכבלים. ניתוב הכבלים יהיה   .2

זהה בשלב ההתקנה.

הסר את המפתח ממנעול הסוללה.  .3
הסר את 2 הברגים )6(, את 2 הפגושים )7( ואת   .4

. )F(  מכסה מנעול הפלסטיק העליון

הסר את הבוכנה )11( ואת מכלול המנעול  )10( .  .5
  )H(  ואת הדסקיות )הסר את 2 בורגי ראש הכפתור )5  .6

. )C(  מסוגר המעגן המתכתי העליון

הסר את 2 בורגי ראש הכפתור )5( ואת מכסה   .7
ההרכבה התחתון של תקע הסוללה  )E(  עם תקע 

הסוללה.

השחל את חיבור התקע של הסוללה דרך סוגר המעגן   .8
המתכתי התחתון  )B(  והסר את חיבור התקע.

הסר את 4 בורגי האבטחה  )G(  ואת אומי הניילוק )2(   .9
כדי להסיר את לוחית היישור )1( עם המכלול המשני 

  )B( והתחתון )של סוגרי המעגן העליון )ב

הסר את 2 בורגי ראש הכפתור  )D( , ואת סוגרי המעגן   .10
. )A(  מלוחית היישור  )B(  והתחתון  )C(  העליון

התקנת מערכת ה-RIB החדשה

התקן את תקע חיבור הסוללה הקיים בכיסוי ההרכבה   .1
 . )E(  החדש של תקע הסוללה התחתון

הערה וודא שהכבלים העוברים לאורך החלק 

התחתון ו/או החלק העליון של הצינור התחתון מאובטחים 
היטב במקומם.

תקע לחיבור הסוללה

 )E( כיסוי ההרכבה

השתמש בבורג ראש כפתור אחד  )D(  עבור כל אחד   .2
כדי להרכיב מראש את לוחית היישור  )A(  עם סוגר 

המעגן המתכתי התחתון  )B(  וסוגר המעגן המתכתי 
 . )C(  העליון

הסרת מערכת ה-RIB החדשה
רשימת חלקים

מספר פריט תיאור
 RIB-הערה : החלקים המסומנים באותיות מיועדים למערכת ה

החדשה. החלקים הממוספרים מיועדים לשימוש מחדש ממערכת 
ה-RIB הישנה.

PN W5252100 )500Wh(

PN W5252805 )625Wh(

 A.  לוחית יישור
אורך הלוחית תואם לאורך פתח הסוללה שבצינור התחתון.

PN 5256255 ערכה
B. סוגר מעגן מתכתי תחתון

C. סוגר מעגן מתכתי עליון

PN 5257257 ערכה
D . 2  בורגי ראש כפתור 6 מ"מ )עם דבק ברגים(

 )M5( 2.  2  אומי ניילוק

 )M5x.8x16mm( 5.  2  בורגי ראש כפתור

 )M4x0.7x8mm( 6.  2  בורגי ראש משוקע

G . 4  בורגי אבטחה T25 של 16 מ"מ )ללא דבק ברגים(

H . 2  דסקיות 10 מ"מ

PN 5256256 ערכה

E. כיסוי הרכבה לתקע הסוללה התחתון

F. כיסוי מנעול פלסטיק עליון

7.  2  פגושים

PN W591941 10.  מכלול מנעול

PN 564539  )Plunger( 11.  בוכנה

תקע לחיבור 
הסוללה
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בסוגר התחתון, השחל את חיבור התקע של הסוללה   .8
. )B(  דרך סוגר המעגן המתכתי התחתון החדש

הערה אם בחרת להשאיר את תקע הסוללה מחובר 

למערכת כאשר הסרת את סוגר הפלסטיק המקורי )4( 
)שהסרת קודם(, עבור אל שלב 10.

השתמש שוב ב-2 בורגי ראש הכפתור )5( כדי להתקין   .9
את מכסה ההרכבה התחתון של תקע הסוללה  )E(  עם 

תקע הסוללה )משלב 1 של ההתקנה(. 

בשלב זה, אל תהדק לגמרי את הברגים.  

השתמש ב-2 הדסקיות החדשות  )H(  והשתמש מחדש   .10
בבורגי ראש הכפתור )5( )שהסרת קודם( כדי להתקין 
את מכלול הנעילה )10( בסוגר המעגן המתכתי העליון 

 . )C( 

הדק את הברגים עד שהדסקיות  )H(  יגעו מעט   .11
בליבת המנעול אך באופן שעדיין תוכל להחליק את 

ליבת המנעול כנגד סוגר המעגן המתכתי  )C(  לצורך 
התאמה.

השתמש שוב ב-2 הברגים )6( וב-2 הפגושים )7( כדי   .12
להתקין את מכסה מנעול הפלסטיק העליון  )F( . הדק 

. 2Nm-את הברגים ל

דחף את מכסה מנעול הפלסטיק העליון  )F(  לכיוון   .13
הצינור הראשי עד שלשונית הפלסטיק הקטנה נוגעת 

רק בקצה גזרת השלדה. אל תפעיל לחץ עודף.

ודא שהמנעול ממורכז )עד כמה שאפשר( בחור שלדת   .14
האופניים.

המנעול ממורכז בשלדה

מכלול מנעול

שלדת האופניים

כאשר המנעול ממורכז, הדק - אך לא לגמרי - את שני   .15
בורגי האבטחה  )G(  אל שלדת האופניים.

 . 3Nm-ל  )D(  הברג את 2 הברגים  .3

הערה כדי למנוע חשיפה אפשרית, ודא שהמברג 

המשושה שלך אינו שחוק.

סוגר עליוןסוגר תחתון

הערה ודא שהשיפוע של 

  )B(  סוגר המעגן המתכתי 
  מצביע לכיוון העיקול בלוחית 

 היישור, כמוצג באיור.

הערה לסוגר עגינה 

 מתכתי זה יש חריטת לייזר 
 'DRIVE SIDE'  בצד המתאים לצורך הרכבה נכונה.

מכלול משנה שלם

סוגר תחתון

סוגר עליון

מקם את המכלול המשני בתוך הצינור התחתון.  .4

הערה בחלקה התחתון של לוחית היישור יש חץ 

המיועד להראות איזה קצה מצביע לכיוון הצינור הראשי.

שמן את ראשי 4 בורגי האבטחה T25 של 16 מ"מ   .5
 . )G( 

השתמש ב-4 בורגי האבטחה G(   T25(  ובאומי הניילוק   .6
)2( )שהסרת קודם( כדי לחבר את מכלול המשנה. 

בשלב זה, אל תהדק לגמרי את הברגים. 

הערה ודא שאינך מוחץ או לוחץ יותר מדי על 

הכבלים העוברים דרך בסיס הצינור התחתון. ניתוב 
הכבלים צריך להתאים לניתוב הכבלים המקורי לפני שינוי 

זה.

סוגר עליוןסוגר תחתון

מרח דבק ברגים 242 או דבק דומה בתוך חורי   .7
ההברגה שבתושבות המעגן. נגב את עודפי דבק 

הברגים כדי להפחית את הסיכוי למגע עם כיסוי הניילון 
של ההרכבה.

 שיפוע מתאים 
לרדיוס
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Bosch הסרת/התקנת יחידת ההנעה
עיין בהוראות ההתקנה וההסרה המתאימות של Bosch עבור 

יחידת ההנעה שלך.

 (Aftermarket) הגבלות מפרט חלקים תחליפיים
 •   קו השרשרת : 52

t 46 :טבעת שרשרת מרבית   • 

t 34 :טבעת שרשרת מזערית   • 

  •   גודל צמיגים מרבי עם כנף מלאה 
 או קטנה : 2.4

 •   גודל צמיגים מרבי ללא כנף : 2.6

ודא שאמצע לוחית היישור אינו מופנה כלפי מעלה או   .16
מטה, והדק - אך לא לגמרי - את 2 בורגי ראש הכפתור 

. )5( 

החלק את המעגן התחתון כלפי צד יחידת ההנעה,   .17
  T25 הרחק ככל שתוכל, והדק את שני בורגי האבטחה

 . 5Nm-ל  )G( 

החלק את המעגן העליון כלפי צד יחידת ההנעה, הרחק   .18
  )G(   T25 ככל שתוכל, והדק את שני בורגי האבטחה

. 5Nm-ל

התקן את סוללת ה-RIB ובדוק אם נראה שניתן   .19
להתקין ולהוציא את הסוללה כראוי. 

מכיוון שהתאמת את המעגנים באופן המיטבי בצד   
יחידת ההנעה, ייתכן שהמרווח שבין הסוללה לשלדה 

יהיה מעט גדול יותר מהרצוי.

שחרר את 2 בורגי ראש הכפתור )5( שבכל אחד   .20
מהמעגנים והתאם את מיקום המעגנים שצד יחידת 

ההנעה/הצד הנגדי של יחידת ההנעה עד לקבלת 
מרווח של 2-3 מ"מ מהשלדה. לאחר מכן הברג את 2 
. 5Nm-בורגי ראש הכפתור העליונים והתחתונים )5( ל

ייתכן שתראה שהמרווח בקצה העליון והתחתון   .21
של הסוללה אינם סימטריים. זה בסדר מבחינה 

פונקציונלית. אבל אתה יכול, בזהירות, להשתמש 
בבורגי האבטחה G(   T25(  כדי למקם את מכלול 
המעגן למטה יותר לכיוון המנוע. עם זאת, מומלץ 

לשמור על המראה החזותי הטוב ביותר בקצה העליון 
של הסוללה, לעומת התחתון. 

בסיום ההתאמות, הסר את הסוללה ובדוק את לוחית   .22
היישור

חשוב: ודא שלוחית היישור ישרה, ואינה מופנית כלפי מעלה 
או מטה. 

הלוחית צריכה להיות ישרה ושטוחה לאחר שכל 
המהדקים מהודקים.

התקן מחדש את הסוללה.  .23
כדי לבדוק את החיבור, נסה להחליק את הסוללה   .24

לעבר הצינור הראשי כאשר המערכת מופעלת.

עדכן את התוכנה בהתאם להנחיות היצרן.  .25
בצע את הליך התפעול הרגיל של הכנסת והוצאת   .26

הסוללה.
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