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Montera bakskärm och pakethållare
Bakskärm och pakethållare monteras tillsammans 
som en enhet.

1. Ta bort bakhjulet.

2. Skruva fast pakethållaren från skärmens 
undersida. Använd de två M5 x 0,8 x 14 
mm-bultarna med kullrigt huvud och M5-
planbrickorna.

 OBS!   Använd gänglåsning på bultarna.

a. Om du återanvänder bultarna ska de 
rengöras med isopropanol och förses 
med Loctite 242-gänglåsning eller 
motsvarande före montering.

TVÅ FÄSTPUNKTER PÅ 
SKÄRMENS UNDERSIDA

3. Momentdra båda bultarna till 6 Nm. 

4. Drakabeln till baklampan på insidan av 
pakethållarstaget på den odrivna sidan.

 OBS!   Lampkabelns kontakter sitter på 
insidan av kedjestaget på den odrivna sidan.

5. Anslut kabelkontakterna till baklampan.

6. Montera skärmen/pakethållaren i de två hålen 
överst på bakstaget.

TVÅ 
FÄSTPUNKTER 

VID BAKSTAGET 
(INSIDAN)

PAKETHÅLLARENS 
FÄSTPUNKTER

7. Montera stagen på skärmen/pakethållaren i 
hålen längst bak på respektive kedjestag

 OBS!   Använd gänglåsning på 
kedjestagsbultarna.

a. Om du återanvänder kedjestagsbultarna 
ska de rengöras med isopropanol och 
förses med Loctite 242-gänglåsning eller 
motsvarande före montering.

8. Momentdra kedjestagsbultarna till 6 Nm.
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 OBS!   I den här bruksanvisningen  
beskrivs konstruktion och komponenter hos  
2021 Powerfly FS.
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Ta bort bakstötdämpare

1. Ta bort bakskärmen. 

2. Ta bort bakhjulet.

3. Ta bort bulten (odrivna sidan) och pivotaxeln i 
länkaget (drivsidan). 

 OBS!   Ta inte bort lager och distanser i 
pivoten.

AXELBULT ÖVRE 
DÄMPARFÄSTE

PIVOTAXEL

4. Vrid bakstaget bakåt så att du kommer åt det 
övre dämparfästet.

5. Ta bort axelbulten från dämparens övre fäste.

6. Ta bort dämparens nedre axelbult från 
dämpningslänkaget.

AXELBULT NEDRE 
DÄMPARFÄSTE

DÄMPNINGSLÄNKAGE

Montera minibakskärm

1. Ta bort bakhjulet.

2. Montera miniskärmen i de två hålen överst på 
bakstaget. Använd de två M5 x 0,8 x 14 mm-
bultarna och planbrickorna.

 OBS!   Använd gänglåsning på bultarna.

a. Om du återanvänder bultarna ska de 
rengöras med isopropanol och förses 
med Loctite 242-gänglåsning eller 
motsvarande före montering.

3. Momentdra bultarna till 6 Nm.

TVÅ BULTAR 
OCH 

BRICKOR

MINISKÄRM

Montera framskärm

 OBS!   27,5"-modellen har en annan 
framskärm än 29"-modellerna.

1. Använd en M5-bult och bricka för att fästa det 
U-formade framskärmsstaget på skärmen.

NEDRE 
GAFFELBÅGEN

SKÄRMSTAG

STAG PÅ 
FRAMGAFFEL

2. Momentdra bulten till 2,5 Nm.

3. Använd en M6-bult för att montera skärmen/
staget på den nedre gaffelbågen.

 OBS!  Använd gänglåsning på bulten.

a. Om du återanvänder gaffelbågsbulten 
ska den rengöras med isopropanol och 
förses med Loctite 242-gänglåsning eller 
motsvarande före montering.

4. Momentdra bulten till 9 Nm. 

5. Använd de två M5-bultarna för att montera 
stagen på framgaffeln.

 OBS!  Använd gänglåsning på bultarna.

a. Om du återanvänder stagbultarna ska 
de rengöras med isopropanol och förses 
med Loctite 242-gänglåsning eller 
motsvarande före montering.

6. Momentdra stagbultarna till 6 Nm.
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Montera bakväxelns växelöra

VARNING: Det får inte finnas smörjfett mellan 
växelörat och cykelramen.

VARNING: Smörj inte in UDH-bultens gängor.

1. Sätt in växelörat på insidan av drivsidans 
kedjestag (tvådelad svingarm) och fäst det 
med den tillhörande bulten (vänstergängad).

BAKVÄXELNS 
VÄXELÖRA VÄXELÖRATS

BULT

2. Kontrollera att växelörat sitter rätt. Se bild.

3. Momentdra växelörats bult till 25 Nm 
(vänstergängad).

Montera bakstötdämpare

1. Montera dämparens nedre axelbult i 
dämpningslänkaget. 

AXELBULT NEDRE 
DÄMPARFÄSTE

DÄMPNINGSLÄNKAGE

2. Momentdra bulten till 10 Nm.

3. Montera axelbulten i dämparens övre fäste.

AXELBULT ÖVRE 
DÄMPARFÄSTE

PIVOTAXEL

4. Momentdra bulten till 10 Nm.

5. Vrid bakstaget framåt tills monteringshålet är i 
linje med pivotaxeln.

6. Smörj drivsidans lagerhål.

7. Sätt i pivotaxeln (drivsidan). 

 OBS!   Kontrollera att distansen är inuti 
och lagret utanför bakstagshålet.

8. Smörj lagerhålet på den odrivna sidan.

9. När distansen, lagret och pivotaxeln har 
monterats från drivsidan skruvar du in bulten 
från den odrivna sidan.

 OBS!   Kontrollera att distansen är inuti 
och lagret utanför bakstagshålet.

10. Momentdra pivotaxeln till 17 Nm.

11. På sidan 1 anges hur du återmonterar 
bakskärmen/pakethållaren och på sidan 2 hur 
du återmonterar minibakskärmen.
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Dragning av kablage

Vajer/kabel Färg
Växelreglage Röd
Sänkbar sadelstolpe Svart
Controller Grön
Bakbroms Blå
Batteri Grå
Baklampa Rosa
Hastighetssensor Gul
Laddningsport Orange

 OBS!   Kabeln till baklampan leds genom 
kedjestaget på den odrivna sidan och sedan 
uppåt, invändigt genom pakethållarstaget till 
lampan.

BAKBROMSENS 
VAJERHÖLJE

SÄNKBAR 
SADELSTOLPE

CONTROLLER

BATTERI

BAKVÄXEL

BAKLAMPA

Ta bort äldre Bosch RIB-system

 OBS!   Detta kan göras utan att ta bort 
drivenheten från cykelramen.

 OBS!   Spara alla fästelement och 
stötfångare samt låsenheten inför monteringen.

Delar
1. Den övre dockningsenhetens hållare 
2.  Två låsmuttrar med nyloninlägg (M5) från den 

övre och nedre dockningsenhetens hållare
3. Fyra T25-säkerhetsskruvar
4. Powertube kontaktplatta
5.  Två skruvar med kullrigt huvud 

(M5 x 0,8 x 16 mm) från den övre och nedre 
dockningsenhetens hållare

6. Två försänkta bultar (M4 x 0,7 x 8 mm)
7. Två stötfångare
8. Låsskydd
9. Två brickor
10. Låsenhet
11. Den övre dockningsenhetens hållare
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Montera äldre Bosch RIB-system

1. Kontrollera att kablaget som löper utmed 
diagonalrörets undersida och/eller ovansida 
hålls ordentligt på plats och har samma 
dragning som innan det togs bort.

2. Använd de två T25-säkerhetsskruvarna (3) och 
låsmuttrarna (2) för att montera den nedre 
dockningsenhetens hållare (1).

3. Anslut kontaktplattans (4) batterikontakt 
försiktigt till batteriets anslutning på 
drivenheten.

4. Använd de två skruvarna med kullrigt huvud (5) 
när du monterar kontaktplattan (4).

5. Använd de två T25-säkerhetsskruvarna (3) och 
de två låsmuttrarna (2) för att montera den 
övre dockningsenhetens hållare (11).

6. Använd de två skruvarna med kullrigt huvud (5) 
och brickorna (9) för att montera låsenheten 
(10).

7. Använd de två bultarna (6) och de två 
stötfångarna (7) för att montera låsskyddet (8) 
på den övre dockningsenheten.

8. Sätt i nyckeln i batterilåset.

9. Montera RIB-batteriet i diagonalröret.

10. Testa anslutningen genom att försöka skjuta 
batteriet mot styrhuvudet när systemet är 
aktiverat.

11. Uppdatera programvaran enligt tillverkarens 
anvisningar.

12. Testa tillvägagångssätten för att sätta batteriet 
på plats och ta bort det.

Ta bort äldre Bosch RIB-system

1. Ta bort RIB-batteriet från diagonalröret.

2. Notera kablagets dragning. Dragningen 
av kablaget ska göras på samma sätt vid 
återmonteringen.

3. Ta ut nyckeln ur batterilåset.

4. Ta bort de två bultarna (6), de två stötfångarna 
(7) och låsskyddet (8) från den övre 
dockningsenheten

5. Ta bort de två skruvarna med kullrigt huvud 
(5), brickorna (9) och låsenheten (10).

6. Ta bort de två T25-säkerhetsskruvarna 
(3), de två låsmuttrarna (2) och den övre 
dockningsenhetens hållare (11).

7. Lägg undan skruvarna (5), (6), stötfångarna (7) 
och låsmuttrarna (2) inför monteringen.

8. Lägg undan låsenheten (10) inför monteringen.

9. Ta bort de två skruvarna med kullrigt huvud (5) 
från den nedre dockningsenheten.

10. Dra försiktigt ut kontaktplattan (4) och 
lokalisera batterikontaktens kontaktpunkt. 

11. Koppla loss den här kontaktpunkten från 
batterikontakten. 

12. Ta bort de två T25-säkerhetsskruvarna 
(3), låsmuttrarna (2) och den nedre 
dockningsenhetens hållare (1). Ta bort hela 
den nedre dockningsenheten från cykeln. 

13. Om du monterar det nyare RIB-systemet ska 
du ta bort batterikontakten från den nedre 
kontaktplattan (4). 

 OBS!   För att underlätta borttagningen 
kan du behöva använda en avbitartång och 
kapa plasthakarna, eller några av dem, som 
visas på bilden. Den här kontaktplattan i plast 
återanvänds inte i det nyare RIB-systemet.
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Ta bort nyare Bosch RIB-system

1. Ta bort RIB-batteriet från diagonalröret.

2. Notera kablagets dragning. Dragningen 
av kablaget ska göras på samma sätt vid 
återmonteringen.

3. Ta ut nyckeln ur batterilåset.

4. Ta bort de två bultarna (6), de två stötfångarna 
(7) och det övre låsskyddet i plast (F).

5. Ta bort kolven (11) och låsenheten (10).

6. Ta bort de två skruvarna med kullrigt 
huvud (5) inkl. brickor (H) från den övre 
dockningsenhetens metallhållare (C).

7. Ta bort de två skruvarna med kullrigt huvud 
(5) och det nedre monteringsskyddet (E) för 
batterikontakten.

8. För batteriets anslutningskontakt genom den 
nedre dockningsenhetens metallhållare (B) 
och ta bort anslutningskontakten.

9. Ta bort de fyra T25-säkerhetsskruvarna (G) 
inkl. låsmuttrarna (2) och ta sedan bort 
inpassningsplattan (1) samt den övre (C) och 
den nedre (B) dockningsenhetens hållare som 
en enhet. 

10. Ta bort de två skruvarna med kullrigt 
huvud (D) samt den övre (C) och den 
nedre (B) dockningsenhetens hållare från 
inpassningsplattan (A).

Montera nyare Bosch RIB-system

1. Fäst den befintliga batterikontakten i 
det nya, nedre monteringsskyddet (E) för 
batterikontakten. 

 OBS!   Kontrollera att kablaget som 
löper utmed diagonalrörets undersida och/eller 
ovansida hålls ordentligt på plats.

BATTERIKONTAKT

MONTERINGSSKYDD (E)

2. Använd skruvarna med kullrigt huvud (D) för 
att förmontera inpassningsplattan (A) till den 
nedre dockningsenhetens metallhållare (B) 
och den övre dockningsenhetens metallhållare 
(C). 

Ta bort nyare Bosch RIB-system
Delar

Beskrivning
OBS! Delarna som anges med bokstäver avser det 
nyare RIB-systemet. Delarna som anges med siffror 
återanvänds från det äldre RIB-systemet.

Artikelnummer

A.   Inpassningsplatta 
Plattans längd motsvarar längden på batteriöppningen 
i diagonalröret.

Art.nr W5252100 (500 Wh)

Art.nr W5252805 (625 Wh)

B.  Nedre dockningsenhetens metallhållare
Art.nr 5256255

C.  Övre dockningsenhetens metallhållare

D.   Två 6 mm-skruvar med kullrigt huvud (med 
gänglåsning) Art.nr 5257257

2.  Två låsmuttrar med nyloninlägg (M5)

5.  Två skruvar med kullrigt huvud (M5 x 0,8 x 16 mm)

6.  Två försänkta bultar (M4 x 0,7 x 8 mm)

G.  Fyra 16 mm T25-säkerhetsskruvar (utan gänglåsning)

H.  Två 10 mm-brickor

E.  Nedre monteringsskydd för batterikontakten

Art.nr 5256256F.  Övre låsskydd i plast

7.  Två stötfångare

10.  Låsenhet Art.nr W591941

11.  Kolv Art.nr 564539

BATTERIKONTAKT
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8. Vid den nedre hållaren för du in 
batterikontakten genom den nedre 
dockningsenhetens nya metallhållare (B).

 OBS!   Om du valde att låta 
batterikontakten sitta kvar i systemet när du tog 
bort originalhållaren i plast (4) (vid borttagningen) 
fortsätter du med steg 10.

9. Återanvänd de två skruvarna med 
kullrigt huvud (5) för att fästa det nedre 
monteringsskyddet (E) vid batterikontakten 
(från Montering steg 1). 

 Dra inte åt skruvarna helt i det här skedet.

10. Använd de två nya brickorna (H) och 
återanvänd skruvarna med kullrigt 
huvud (5) (från borttagningen) för att 
montera låsenheten (10) vid den övre 
dockningsenhetens metallhållare (C). 

11. Dra åt skruvarna tills brickorna (H) kommer i 
lätt kontakt med låskärnan samtidigt som det 
går att flytta låskärnan mot dockningsenhetens 
metallhållare (C) för att justera dess placering.

12. Återanvänd de två bultarna (6) och de två 
stötfångarna (7) för att montera det övre 
låsskyddet i plast (F). Momentdra bultarna  
till 2 Nm.

13. För det övre låsskyddet i plast (F) mot 
styrhuvudet tills den lilla plasttungan precis 
vidrör kanten av öppningen i ramen. Tryck inte 
för hårt.

14. Kontrollera att låset är centrerat (i möjligaste 
mån) i cykelramens hål.

LÅSET ÄR CENTRERAT I 
RAMEN

LÅSENHET

CYKELRAM

15. Når låset är centrerat ska du dra åt – men 
inte helt – de två säkerhetsskruvarna (G) i 
cykelramen.

3. Momentdra de två skruvarna (D) till 3 Nm. 

 OBS!   Kontrollera att insexnyckeln inte är 
sliten och riskerar att skada fästelementet.

NEDRE HÅLLARE ÖVRE HÅLLARE

 OBS!   Kontrollera  
att avfasningen på den  
nedre dockningsenhetens  
metallhållare (B) är riktad  
mot inpassningsplattans  
bockning så som visas  
på bilden.

 OBS!   Den här  
metallhållaren har texten ”DRIVE SIDE” laseretsat 
på sidan för att monteringen ska göras korrekt.

KOMPLETT MONTAGE

NEDRE HÅLLARE

ÖVRE HÅLLARE

4. Placera hållarmontaget i diagonalröret.

 OBS!   På inpassningsplattans undersida 
sitter en pil som ska peka mot styrhuvudet.

5. Smörj huvudena på de fyra nya 16 mm T25-
säkerhetsskruvarna (G). 

6. Använd de fyra T25-säkerhetsskruvarna 
(G) och låsmuttrarna (2) (som sparats från 
borttagningen) för att fästa hållarmontaget. 
Dra inte åt skruvarna helt i det här skedet. 

 OBS!   Kontrollera att kablaget som 
löper utmed diagonalröret löper fritt utan 
klämrisk. Dragningen av kablaget ska vara 
oförändrad jämfört med hur den var före den här 
modifieringen.

NEDRE HÅLLARE ÖVRE HÅLLARE

7. Använd gänglåsning 242 eller motsvarande 
i de gängade hålen i dockningsenheternas 
hållare. Torka bort överflödig gänglåsning för 
att minimera risken för att den ska komma i 
kontakt med monteringsskyddet i nylon (E).

AVFASNING 
MOT  

BOCKNINGEN
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Ta bort/montera Bosch-drivenhet
Se de anvisningar för borttagning/montering som 
gäller för den aktuella Bosch-drivenheten.

Specifikationsbegränsningar för efter-
montering

• Kedjelinje: 52

• Max. kedjekrans: 46T

• Min. kedjekrans: 34T

• Max. däckstorlek med heltäckande 
skärm  
eller miniskärm: 2,4"

• Max. däckstorlek utan skärm: 2,6"

16. Kontrollera att inpassningsplattan inte är böjd 
på mitten, vare sig uppåt eller nedåt, och dra 
sedan åt – men inte helt – de två skruvarna 
med kullrigt huvud (5).

17. För den nedre dockningsenheten så långt som 
möjligt åt drivsidan och momentdra de två 
T25-säkerhetsskruvarna (G) till 5 Nm. 

18. För den övre dockningsenheten så långt som 
möjligt åt drivsidan och momentdra de två 
T25-säkerhetsskruvarna (G) till 5 Nm.

19. Montera RIB-batteriet och kontrollera att 
batteriet sätts på rätt plats och att det kan tas 
bort utan problem. 

 I och med att du placerar dockningsenheterna 
så långt som möjligt åt drivsidan kan 
mellanrummet mellan batteriet och ramen bli 
större än önskat.

20. Lossa de två skruvarna med kullrigt huvud 
(5) på var och en av dockningsenheterna och 
justera dockningsenheternas placering åt 
drivsidan/den odrivna sidan tills du får ett 
mellanrum på 2–3 mm till ramen. Momentdra 
sedan de två övre och de två nedre skruvarna 
med kullrigt huvud (5) till 5 Nm.

21. Det är inte säkert att mellanrummen vid 
batteriets övre och nedre del är helt lika. 
Detta påverkar inte funktionen och är 
acceptabelt. Du kan försiktigt använda 
T25-säkerhetsskruvarna (G) för att flytta 
dockningsenheten längre ner mot motorn. 
Vi rekommenderar dock att prioritera det 
estetiska intrycket vid batteriets övre del 
framför den nedre. 

22. När du är färdig med justeringarna tar du bort 
batteriet och granskar inpassningsplattan.

VIKTIGT: Kontrollera att inpassningsplattan sitter 
rakt och inte är böjd uppåt eller nedåt. 

PLATTAN SKA VARA RAK OCH PLAN EFTER 
ATT ALLA FÄSTELEMENT HAR DRAGITS ÅT.

23. Sätt tillbaka batteriet.

24. Testa anslutningen genom att försöka skjuta 
batteriet mot styrhuvudet när systemet är 
aktiverat.

25. Uppdatera programvaran enligt tillverkarens 
anvisningar.

26. Testa tillvägagångssätten för att sätta batteriet 
på plats och ta bort det.




