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Montaż błotnika i bagażnika tylnego
Błotnik i bagażnik tylny są montowane jako zespół.

1. Zdejmij koło tylne.

2. Do montażu bagażnika do błotnika użyj 
pod błotnikiem dwóch śrub z łbem kulistym 
M5x0,8x14 mm i podkładek płaskich M5.

 UWAGA   Upewnij się, że śruby są 
zabezpieczone klejem do gwintów.

a. W przypadku ponownego wykorzystania 
śrub, przed montażem oczyść alkoholem 
izopropylowym i nanieś klej do gwintów 
Loctite 242 lub podobny środek.

DWA POŁĄCZENIA POD  
SPODEM BŁOTNIKA

3. Dokręć obie śruby momentem 6 Nm. 

4. Przeprowadź złącza przewodu lampki tylnej do 
góry przez wnętrze pręta bagażnika po stronie 
bez napędu.

 UWAGA   Złącza przewodu lampki znajdują 
się po wewnętrznej stronie bez napędu widełek 
dolnych.

5. Podłącz złącza przewodu do lampki tylnej.

6. Zamocuj błotnik/bagażnik do dwóch otworów w 
górnej części widełek górnych.

DWA POŁĄCZENIA 
PRZY WIDEŁKACH 

GÓRNYCH 
(WEWNĄTRZ)

TYLNE MOCOWANIA 
PRĘTA

7. Zamocuj pręty błotnika/bagażnika do otworów 
z tyłu obu dolnych rurek tylnego trójkąta.

 UWAGA   Upewnij się, że śruby widełek 
dolnych są zabezpieczone klejem do gwintów.

a. W przypadku ponownego wykorzystania 
śrub widełek dolnych, przed montażem 
oczyść alkoholem izopropylowym i nanieś 
klej do gwintów Loctite 242 lub podobny 
środek.

8. Dokręć śruby widełek dolnych momentem 
6 Nm.
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 Dodatek do instrukcji serwisowej roweru Powerfly Full Suspension 2021

 UWAGA   Niniejsza instrukcja obsługi 
zawiera informacje dotyczące unikatowych funkcji 
i komponentów roweru Powerfly FS 2021.
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Demontaż amortyzatora tylnego

1. Zdejmij błotnik tylny. 

2. Zdejmij koło tylne.

3. Zdejmij śrubę zaślepki (po stronie bez napędu) 
i oś obrotu wahacza (po stronie napędu). 

 UWAGA   Nie zdejmuj łożysk i elementów 
dystansowych w tym miejscu obrotu.

GÓRNA ŚRUBA OSI 
MOCOWANIA AMORTYZATORA

OŚ OBROTU WAHACZA

4. Aby odsłonić górne mocowanie amortyzatora, 
przesuń widełki górne do tyłu.

5. Zdemontuj górną śrubę osi mocowania 
amortyzatora.

6. Zdemontuj dolną śrubę osi mocowania 
amortyzatora z mechanizmu łączącego rotacji 
amortyzatora.

DOLNA ŚRUBA 
OSI MOCOWANIA 
AMORTYZATORA

MECHANIZM 
ŁĄCZĄCY ROTACJI 

AMORTYZATORA

Montaż tylnego minibłotnika

1. Zdejmij koło tylne.

2. Aby przymocować minibłotnik do dwóch 
otworów w górnej części widełek górnych, 
użyj dwóch śrub M5x0,8x14 mm i podkładek 
płaskich.

 UWAGA   Upewnij się, że śruby są 
zabezpieczone klejem do gwintów.

a. W przypadku ponownego wykorzystania 
śrub, przed montażem oczyść alkoholem 
izopropylowym i nanieś klej do gwintów 
Loctite 242 lub podobny środek.

3. Dokręć śruby momentem 6 Nm.

DWIE ŚRUBY  
I PODKŁADKI

MINIBŁOTNIK

Montaż błotnika przedniego

 UWAGA   Model 27,5 cali ma inny błotnik 
przedni niż 29er.

1. Za pomocą śruby M5 i podkładki przymocuj 
pręt błotnika przedniego w kształcie litery U do 
błotnika.

DOLNY ŁUK WIDELCA

PRĘT BŁOTNIKA

PRĘT DO WIDELCA 
PRZEDNIEGO

2. Dokręć śrubę momentem 2,5 Nm.

3. Za pomocą śruby M6 przymocuj zespół błotnika 
i pręta do dolnego łuku widelca.

 UWAGA   Upewnij się, że śruba dolnego 
łuku widelca jest zabezpieczona klejem do 
gwintów.

a. W przypadku ponownego wykorzystania 
śruby łuku widelca, przed montażem 
oczyść alkoholem izopropylowym i nanieś 
klej do gwintów Loctite 242 lub podobny 
środek.

4. Dokręć śrubę momentem 9 Nm. 

5. Aby przymocować pręty do widelca przedniego, 
użyj dwóch śrub M5.

 UWAGA   Upewnij się, że śruby pręta są 
zabezpieczone klejem do gwintów.

a. W przypadku ponownego wykorzystania 
śrub pręta, przed montażem oczyść 
alkoholem izopropylowym i nanieś klej do 
gwintów Loctite 242 lub podobny środek.

6. Dokręć śruby pręta momentem 6 Nm.
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Montaż haka przerzutki tylnej

UWAGA: Nie używać smaru między hakiem a 
ramą roweru.

UWAGA: Nie używać smaru na gwintach śrub 
UDH.

1. Wsuń hak do wewnątrz dolnej rurki tylnego 
trójkąta po stronie napędu (2-częściowe ramię 
zamachowe) i zamocuj go za pomocą śruby 
haka (gwint lewy).

HAK 
PRZERZUTKI 
TYLNEJ

HAK
ŚRUBA

2. Upewnij się, że hak jest w odpowiedniej 
pozycji, jak przedstawiono na ilustracji.

3. Dokręć śrubę haka momentem 25 Nm  
(gwint lewy).

Montaż amortyzatora tylnego

1. Zamontuj dolną śrubę osi mocowania 
amortyzatora w mechanizmie łączącym rotacji 
amortyzatora. 

DOLNA ŚRUBA 
OSI MOCOWANIA 
AMORTYZATORA

MECHANIZM 
ŁĄCZĄCY ROTACJI 

AMORTYZATORA

2. Dokręć śrubę momentem 10 Nm.

3. Zamontuj górną śrubę osi mocowania 
amortyzatora.

GÓRNA ŚRUBA OSI 
MOCOWANIA AMORTYZATORA

OŚ OBROTU WAHACZA

4. Dokręć śrubę momentem 10 Nm.

5. Aby wyrównać oś obrotu wahacza z otworem 
montażowym widełek górnych, przesuń widełki 
górne do przodu.

6. Nasmaruj otwór łożyska po stronie napędu.

7. Wprowadź oś obrotu wahacza (po stronie 
napędu). 

 UWAGA   Upewnij się, że wewnątrz 
znajduje się element dystansowy, a na zewnątrz 
łożysko w otworze widełek górnych.

8. Nasmaruj otwór łożyska po stronie bez 
napędu.

9. Po zamontowaniu elementu dystansowego, 
łożyska i osi obrotu wahacza od strony napędu, 
wkręć śrubę zaślepki po stronie bez napędu.

 UWAGA   Upewnij się, że wewnątrz 
znajduje się element dystansowy, a na zewnątrz 
łożysko w otworze widełek górnych.

10. Dokręć oś obrotu wahacza momentem 17 Nm.

11. Patrz strona 1, aby ponownie zamontować 
błotnik i bagażnik tylny, lub strona 2, aby 
ponownie zamontować tylny minibłotnik.
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Prowadzenie przewodów

Przewód Kolor
Manetka Czerwony
Sztyca regulowana Czarny
Sterownik Zielony
Hamulec tylny Niebieski
Ładowanie akumulatora Szary
Lampka tylna Różowy
Czujnik prędkości Żółty
Port ładowania Pomarańczowy

 UWAGA   Przewód lampki tylnej przechodzi 
przez stronę bez napędu widełek dolnych, a 
następnie w górę, przez pręt bagażnika do lampki.

PANCERZ PRZEWODU 
HAMULCA TYLNEGO

SZTYCA 
REGULOWANA

STEROWNIK

ŁADOWANIE 
AKUMULATORA

PRZERZUTKA TYLNA

LAMPKA 
TYLNA

Demontaż starszego systemu Bosch RIB

 UWAGA   Możliwy bez demontażu układu 
napędowego z ramy roweru.

 UWAGA   Do montażu zachowaj wszystkie 
elementy złączne, zderzaki i zespół blokady.

Lista części
1. Dolny uchwyt dokujący 
2.  Dwie nakrętki zabezpieczające z wkładką 

nylonową (M5) z górnego i dolnego uchwytu 
dokującego

3. Cztery śruby zabezpieczające T25
4. Płytka łącząca PowerTube
5.  Dwie śruby z łbem kulistym z gniazdem 

(M5x0,8x16 mm) z górnego i dolnego uchwytu 
dokującego

6. Dwie śruby z łbem stożkowym (M4x0,7x8 mm)
7. Dwa zderzaki
8. Osłona blokady
9. Dwie podkładki
10. Zespół blokady
11. Górny uchwyt dokujący
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Montaż starszego systemu Bosch RIB

1. Upewnij się, że przewody biegnące wzdłuż 
dolnej i/lub górnej części rury dolnej są 
mocno zamocowane w miejscu i odpowiednio 
poprowadzone wg demontażu.

2. Do montażu dolnego uchwytu dokującego (1) 
użyj dwóch śrub zabezpieczających T25 (3) i 
nakrętek zabezpieczających (2).

3. Ostrożnie podłącz wtyk akumulatora w płytce 
łączącej (4) do złącza akumulatora w jednostce 
napędowej.

4. Do montażu płytki łączącej (4) użyj dwóch śrub 
z łbem kulistym (5).

5. Do montażu górnego uchwytu dokującego (11) 
użyj dwóch śrub zabezpieczających T25 (3) i 
dwóch nakrętek zabezpieczających (2).

6. Do montażu zespołu blokady (10) użyj dwóch 
śrub z łbem kulistym (5) i podkładek (9).

7. Do montażu osłony blokady (8) do górnego 
uchwytu dokującego ramy użyj dwóch śrub (6) i 
dwóch zderzaków (7).

8. Wprowadź kluczyk do blokady akumulatora.

9. Zamontuj akumulator RIB w rurze dolnej.

10. Aby przetestować połączenie, przy włączonym 
systemie spróbuj przesunąć akumulator w 
kierunku główki ramy.

11. Zaktualizuj oprogramowanie zgodnie z 
procesem producenta.

12. Przeprowadź procedurę montażu i wyjęcia 
akumulatora w standardowym trybie pracy.

Demontaż starszego systemu Bosch RIB

1. Wyjmij akumulator RIB z rury dolnej.

2. Zwróć uwagę na prowadzenie przewodów. 
Sposób prowadzenia przewodów jest taki sam, 
jak w przypadku montażu.

3. Wyjmij kluczyk z blokady akumulatora.

4. Wykręć dwie śruby (6), dwa zderzaki (7) 
i osłonę blokady (8) z górnego uchwytu 
dokującego.

5. Wykręć dwie śruby z łbem kulistym (5), 
podkładki (9) i zespół blokady (10).

6. Wykręć dwie śruby zabezpieczające T25 (3) 
i dwie nakrętki zabezpieczające (2), i zdejmij 
blokadę górnego uchwytu dokującego (11).

7. Odłóż śruby (5), (6), zderzaki (7) i nakrętki 
zabezpieczające (2) na bok do ponownego 
użycia.

8. Odłóż zespół blokady (10) na bok do 
ponownego montażu.

9. Wykręć dwie śruby z łbem kulistym (5) z 
dolnego uchwytu dokującego.

10. Ostrożnie wyjmij płytkę łączącą (4) i znajdź 
punkt połączenia wtyku akumulatora. 

11. Odłącz punkt połączenia od wtyku 
akumulatora. 

12. Wykręć dwie śruby zabezpieczające T25 (3) i 
nakrętki zabezpieczające (2), i zdejmij dolny 
uchwyt dokujący (1). Całkowicie zdemontuj 
dolny podzespół dokujący z roweru. 

13. W przypadku montażu nowego systemu 
RIB, zdemontuj obecny wtyk przyłączeniowy 
akumulatora z dolnej płytki łączącej (4). 

 UWAGA   W celu ułatwienia demontażu 
może być konieczne użycie noża do odcięcia 
niektórych lub wszystkich plastikowych haczyków, 
jak pokazano na rysunku. Plastikowa płytka 
łącząca nie zostanie ponownie użyta z nowym 
systemem RIB.



10 11

	 Dodatek	do	instrukcji	serwisowej	roweru	Powerfly	Full	Suspension	2021 	 Dodatek	do	instrukcji	serwisowej	roweru	Powerfly	Full	Suspension	2021

Demontaż nowego systemu RIB

1. Wyjmij akumulator RIB z rury dolnej.

2. Zwróć uwagę na prowadzenie przewodów. 
Sposób prowadzenia przewodów jest taki sam, 
jak w przypadku montażu.

3. Wyjmij kluczyk z blokady akumulatora.

4. Zdemontuj dwie śruby (6) i dwa zderzaki (7) 
oraz górną plastikową osłonę blokady (F).

5. Zdejmij tłok (11) i zespół blokady (10).

6. Wykręć dwie śruby z łbem kulistym (5) i 
podkładki (H) z górnego metalowego uchwytu 
dokującego (C).

7. Zdemontuj dwie śruby z łbem kulistym (5) oraz 
dolną pokrywę montażową wtyku akumulatora 
(E) z wtykiem akumulatora.

8. Przeprowadź połączenie wtykowe akumulatora 
przez dolny metalowy uchwyt dokujący (B) i 
zdejmij połączenie wtykowe.

9. Wykręć cztery śruby zabezpieczające T25 (G) 
i nakrętki zabezpieczające (2), aby usunąć 
płytkę wyrównującą (1) z górnym (C) i dolnym 
(B) uchwytem dokującym jako podzespołem. 

10. Wykręć dwie śruby z łbem kulistym (D) i górny 
(C) oraz dolny (B) uchwyt dokujący z płytki 
wyrównującej (A).

Montaż nowego systemu RIB

1. Zamontuj obecny wtyk przyłączeniowy 
akumulatora w nowej dolnej pokrywie 
montażowej wtyku akumulatora (E). 

 UWAGA   Upewnij się, że przewody 
biegnące wzdłuż dolnej i/lub górnej części rury 
dolnej są mocno zamocowane w miejscu.

WTYK PRZYŁĄCZENIOWY 
AKUMULATORA

POKRYWA MONTAŻOWA (E)

2. Za pomocą jednej śruby z łbem kulistym 
(D) z każdej strony zmontuj wstępnie płytkę 
wyrównującą (A) z dolnym metalowym 
uchwytem dokującym (B) i górnym metalowym 
uchwytem dokującym (C). 

Demontaż nowego systemu RIB
Lista części

Opis
UWAGA: Części oznaczone literami dotyczą nowego 
systemu RIB. Części ponumerowane są ponownie 
używane ze starego systemu RIB.

Numer produktu

A.   Płytka wyrównująca 
Długość płytki odpowiada długości otworu na 
akumulator w rurze dolnej.

PN W5252100 (500 Wh)

PN W5252805 (625 Wh)

B.  Dolny metalowy uchwyt dokujący
Zestaw PN 5256255

C.  Górny metalowy uchwyt dokujący

D.   Dwie śruby z łbem kulistym 6 mm (z klejem do 
gwintów)

Zestaw PN 5257257
2.   Dwie nakrętki zabezpieczające z wkładką  

nylonową (M5)
5.   Dwie śruby z łbem kulistym z gniazdem 

(M5x0,8x16 mm)

6.  Dwie śruby z łbem stożkowym (M4x0,7x8 mm)

G.   Cztery śruby zabezpieczające 16 mm T25  
(bez kleju do gwintów)

H.  Dwie podkładki 10 mm

E.  Dolna pokrywa montażowa wtyku akumulatora

Zestaw PN 5256256F.  Górna plastikowa osłona blokady

7.  Dwa zderzaki

10.  Zespół blokady Nr kat. W591941

11.  Tłok PN 564539

WTYK 
PRZYŁĄCZENIOWY 
AKUMULATORA
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8. W uchwycie dolnym przeprowadź połączenie 
wtykowe akumulatora przez nowy dolny 
metalowy uchwyt dokujący (B).

 UWAGA   Jeśli zdecydowano się 
pozostawić wtyk akumulatora podłączony do 
systemu po wyjęciu oryginalnego uchwytu 
plastikowego (nr 4 w opisie demontażu), przejdź 
do kroku nr 10.

9. Ponownie użyj dwóch śrub z łbem kulistym (5), 
aby zamontować dolną pokrywę montażową 
wtyku akumulatora (E) na wtyku akumulatora (z 
kroku 1 opisu montażu). 

 Nie należy w tym momencie całkowicie 
dokręcać śrub.

10. Użyj dwóch nowych podkładek (H) i ponownie 
użyj śrub z łbem kulistym (nr 5 w opisie 
demontażu), aby zamontować zespół blokady 
(10) do górnego metalowego uchwytu 
dokującego (C). 

11. Śruby należy dokręcać tak długo, aż podkładki 
(H) lekko zetkną się z wkładem blokady, a 
wkład blokady można jeszcze dosunąć do 
metalowego uchwytu dokującego (C) w celu 
regulacji.

12. Ponownie użyj dwóch śrub (6) i dwóch 
zderzaków (7), aby zamontować górną 
plastikową osłonę blokady (F). Dokręć śruby 
momentem 2 Nm.

13. Wciśnij górną plastikową pokrywę blokady (F) 
w kierunku główki ramy, aż mały plastikowy 
wypust dotknie krawędzi wycięcia ramy. Nie 
wywieraj nadmiernego nacisku.

14. Sprawdź, czy blokada jest wyśrodkowana (w 
miarę możliwości) w otworze ramy roweru.

BLOKADA JEST WYŚRODKOWANA 
W RAMIE

ZESPÓŁ BLOKADY

RAMA ROWEROWA

15. Po wyśrodkowaniu blokady dokręć dwie 
śruby zabezpieczające (G) w ramie roweru do 
pojawienia się oporu, ale nie do końca.

3. Dokręć dwie śruby (D) momentem 3 Nm. 

 UWAGA   Aby uniknąć możliwości 
uszkodzenia śruby, upewnij się, że klucz imbusowy 
nie jest zużyty.

UCHWYT DOLNY UCHWYT GÓRNY

 UWAGA   Upewnij  
się, że skos na dolnym  
metalowym uchwycie  
dokującym (B) jest  
skierowany w kierunku  
zagięcia na płytce  
wyrównującej, jak  
pokazano na rysunku.

 UWAGA   Ten  
metalowy uchwyt dokujący posiada z boku 
wygrawerowany laserowo napis „DRIVE SIDE” 
(strona napędu) w celu prawidłowego montażu.

GOTOWY PODZESPÓŁ

UCHWYT DOLNY

UCHWYT GÓRNY

4. Umieść podzespół w rurze dolnej.

 UWAGA   Na spodniej stronie płytki 
wyrównującej znajduje się strzałka kierunkowa 
wskazująca, który koniec jest skierowany w stronę 
główki ramy.

5. Nasmaruj łby czterech nowych śrub 
zabezpieczających 16 mm T25 (G). 

6. Do zamocowania podzespołu użyj czterech 
śrub zabezpieczających T25 (G) i nakrętek 
zabezpieczających (nr 2 w opisie demontażu). 
Nie należy w tym momencie całkowicie 
dokręcać śrub. 

 UWAGA   Upewnij się, że przewody 
biegnące wzdłuż podstawy rury dolnej nie zostaną 
zgniecione ani ściśnięte. Sposób prowadzenia 
przewodów powinien być zgodny z oryginalnym 
sposobem prowadzenia przewodów przed tą 
modyfikacją.

UCHWYT DOLNY UCHWYT GÓRNY

7. Nałóż klej do gwintów 242 lub podobny środek 
do otworów gwintowanych w mocowaniach 
uchwytów dokujących. Wytrzyj nadmiar kleju do 
gwintów, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z 
nylonową pokrywą montażową (E).

SKOS 
WYRÓWNANY  

Z KĄTEM
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Montaż/demontaż jednostki napędowej 
Bosch
Zapoznaj się z instrukcjami montażu i demontażu 
danej jednostki napędowej Bosch.

Ograniczenia specyfikacji akcesoriów
• Linia łańcucha: 52

• Maksymalna zębatka: 46t

• Minimalna zębatka: 34t

• Maksymalny rozmiar opony z błotnikiem 
pełnym lub mini: 2,4

• Maksymalny rozmiar opony bez błotnika: 
2,6

16. Upewnij się, że środek płytki wyrównującej 
nie jest wygięty w górę ani w dół, a następnie 
dokręć dwie śruby z łbem kulistym (5) do 
pojawienia się oporu, ale nie do końca.

17. Przesuń dolny uchwyt dokujący w kierunku 
strony napędu do końca i dokręć dwie śruby 
zabezpieczające T25 (G) momentem 5 Nm. 

18. Przesuń górny uchwyt dokujący w kierunku 
strony napędu do końca i dokręć dwie śruby 
zabezpieczające T25 (G) momentem 5 Nm.

19. Zamontuj akumulator RIB i sprawdź, czy można 
go prawidłowo umieścić na miejscu i wyjąć na 
zewnątrz. 

 Dzięki wyregulowaniu uchwytów dokujących do 
ich maksymalnej regulacji po stronie napędu 
szczelina pomiędzy akumulatorem a ramą 
może być większa niż pożądana.

20. Odkręć dwie śruby z łbem kulistym (5) na 
każdym uchwycie dokującym i wyreguluj 
pozycję uchwytów dokujących od strony 
napędu/od strony bez napędu do uzyskania 
2–3 mm szczeliny do ramy. Następnie dokręć 
dwie górne i dwie dolne śruby z łbem kulistym 
(5) momentem 5 Nm.

21. Zauważ, że szczeliny w górnej i dolnej 
części akumulatora nie są symetryczne. 
Nie stwarza to problemu z punktu widzenia 
funkcjonalności. Można jednak, z zachowaniem 
ostrożności, użyć śrub zabezpieczających T25 
(G), aby umieścić zespół dokujący jeszcze 
niżej w kierunku silnika. Zaleca się jednak 
zachowanie najlepszego wyglądu przy górnej 
krawędzi akumulatora, a nie przy dolnej. 

22. Po zakończeniu regulacji wyjmij akumulator i 
sprawdź płytkę wyrównującą.

WAŻNE: Upewnij się, że płytka wyrównująca jest 
prosta i nie jest wygięta w górę ani w dół. 

PO DOKRĘCENIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW 
ZŁĄCZNYCH PŁYTKA POWINNA BYĆ PROSTA I 

PŁASKA.

23. Ponownie zamontuj akumulator.

24. Aby przetestować połączenie, przy włączonym 
systemie spróbuj przesunąć akumulator w 
kierunku główki ramy.

25. Zaktualizuj oprogramowanie zgodnie z 
procesem producenta.

26. Przeprowadź procedurę montażu i wyjęcia 
akumulatora w standardowym trybie pracy.




