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Από την κάτω πλευρά του προφυλακτήρα,
χρησιμοποιήστε τα δύο μπουλόνια με στρογγυλό
κεφάλι M5x0.8x14mm και τις επίπεδες ροδέλες M5 για
να προσαρτήσετε τη σχάρα στον προφυλακτήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι σε αυτά τα
μπουλόνια έχει εφαρμοστεί κόλλα σπειρώματος.

7.

α. Αν επαναχρησιμοποιείτε αυτά τα μπουλόνια,
καθαρίστε τα με ισοπροπυλική αλκοόλη και
εφαρμόστε κόλλα σπειρώματος Loctite 242 ή
παρόμοιο προϊόν πριν την προσάρτηση.

Βεβαιωθείτε ότι στα μπουλόνια του
κάτω ψαλιδιού έχει εφαρμοστεί κόλλα σπειρώματος.
α. Αν επαναχρησιμοποιείτε τα μπουλόνια του
κάτω ψαλιδιού, καθαρίστε τα με ισοπροπυλική
αλκοόλη και εφαρμόστε κόλλα σπειρώματος
Loctite 242 ή παρόμοιο προϊόν πριν την
προσάρτηση.

8.

3.
4.

Σφίξτε τα δύο μπουλόνια έως την τιμή ροπής 6Nm.

Καθοδηγήστε τις συνδέσεις καλωδίου για το
πίσω φως προς τα πάνω και διαμέσου της
υποστηρικτικής ράβδου της σχάρας στην
αντίθετη πλευρά του drive side.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι σύνδεσμοι καλωδίου για το φως
βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος του κάτω ψαλιδιού στην
αντίθετη πλευρά του drive side.

5.
6.

Προσαρτήστε τις υποστηρικτικές ράβδους του
προφυλακτήρα/της σχάρας στις τρύπες που βρίσκονται
στο πίσω μέρος κάθε κάτω ψαλιδιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ

9

Αφαίρεση του νέου συστήματος RIB

ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)

Ο πίσω προφυλακτήρας και η πίσω σχάρα εγκαθιστώνται μαζί
ως σύνολο.

Συνδέστε τις συνδέσεις καλωδίου στο πίσω
φως.
Προσαρτήστε τον προφυλακτήρα/τη σχάρα στις δύο
τρύπες που βρίσκονται στο πάνω μέρος του πάνω
ψαλιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τα
μοναδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και
τα εξαρτήματα του ποδηλάτου από 2021 Powerfly FS.
1

Σφίξτε τα μπουλόνια του κάτω ψαλιδιού έως την τιμή
ροπής 6Nm.
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Εγκατάσταση του πίσω μίνι
προφυλακτήρα

1.
2.
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Εγκατάσταση του μπροστινού
προφυλακτήρα

Αφαιρέστε τον πίσω τροχό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μοντέλο 27.5 έχει διαφορετικό
μπροστινό προφυλακτήρα από το μοντέλο 29.

Χρησιμοποιήστε τα δύο μπουλόνια M5x0.8x14mm και
τις επίπεδες ροδέλες για να προσαρτήσετε τον μίνι
προφυλακτήρα στις δύο τρύπες που βρίσκονται στο
πάνω μέρος του πάνω ψαλιδιού.

1.

Χρησιμοποιήστε ένα μπουλόνι και μια ροδέλα M5 για
να προσαρτήσετε την υποστηρικτική ράβδο σχήματος
U του μπροστινού προφυλακτήρα στον προφυλακτήρα.

Αφαίρεση του πίσω αμορτισέρ

1.

Αφαιρέστε τον πίσω προφυλακτήρα.

2.

Αφαιρέστε τον πίσω τροχό.

3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι σε αυτά τα
μπουλόνια έχει εφαρμοστεί κόλλα σπειρώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ

ΠΑΝΩ ΜΠΟΥΛΟΝΙ
ΑΞΟΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ
ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΟ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΠΙΡΟΥΝΙ

Σφίξτε τα μπουλόνια έως την τιμή ροπής 6Nm.
ΔΥΟ
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΕΣ

Μην αφαιρέσετε τα ρουλεμάν και τους
αποστάτες σε αυτό το σημείο περιστροφής.

ΚΑΜΑΡΑ ΚΑΤΩ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ

α. Αν επαναχρησιμοποιείτε αυτά τα μπουλόνια,
καθαρίστε τα με ισοπροπυλική αλκοόλη και
εφαρμόστε κόλλα σπειρώματος Loctite 242 ή
παρόμοιο προϊόν πριν την προσάρτηση.

3.

Αφαιρέστε το μπουλόνι με άκρο πώμα (αντίθετη
πλευρά του drive side) και τον άξονα περιστροφής στο
κοκοράκι (drive side).

ΜΙΝΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ

2.
3.

Σφίξτε το μπουλόνι έως την τιμή ροπής 2,5Nm.
Χρησιμοποιήστε ένα μπουλόνι M6 για να προσαρτήσετε
το σετ προφυλακτήρα και υποστηρικτικής ράβδου στην
καμάρα του κάτω πιρουνιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι στο μπουλόνι
της καμάρας του κάτω πιρουνιού έχει εφαρμοστεί κόλλα
σπειρώματος.
α. Αν επαναχρησιμοποιείτε το μπουλόνι της
καμάρας του κάτω πινουριού, καθαρίστε το με
ισοπροπυλική αλκοόλη και εφαρμόστε κόλλα
σπειρώματος Loctite 242 ή παρόμοιο προϊόν
πριν την προσάρτηση.

4.
5.

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΚΟΡΑΚΙ

Σφίξτε το μπουλόνι έως την τιμή ροπής 9Nm.
Χρησιμοποιήστε δύο μπουλόνια M5 για να
προσαρτήσετε τις υποστηρικτικές ράβδους στο
μπροστινό πιρούνι.

4.
5.
6.

Περιστρέψτε το πάνω ψαλίδι προς τα πίσω για να φανεί
η συγκράτηση του πάνω αμορτισέρ.
Αφαιρέστε το πάνω μπουλόνι άξονα της συγκράτησης
του αμορτισέρ.
Αφαιρέστε το κάτω μπουλόνι άξονα της συγκράτησης
του αμορτισέρ από τη σύνδεση περιστροφής του
αμορτισέρ.

ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΟΝΙ
ΑΞΟΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι στα μπουλόνια
των υποστηρικτικών ράβδων έχει εφαρμοστεί κόλλα
σπειρώματος.
α. Αν επαναχρησιμοποιείτε τα μπουλόνια των
υποστηρικτικών ραβδών, καθαρίστε τα με
ισοπροπυλική αλκοόλη και εφαρμόστε κόλλα
σπειρώματος Loctite 242 ή παρόμοιο προϊόν
πριν την προσάρτηση.

6.
2

Σφίξτε τα μπουλόνια των υποστηρικτικών ραβδών έως
την τιμή ροπής 6Nm.
3
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8.

Εγκατάσταση του πίσω αμορτισέρ

1.

Προσαρτήστε το κάτω μπουλόνι άξονα της
συγκράτησης του αμορτισέρ στη σύνδεση περιστροφής
του αμορτισέρ.

9.

ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΟΝΙ
ΑΞΟΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

11.
3.

Εγκατάσταση του πίσω νυχιού του
ντεραγιέ

Μετά την εγκατάσταση του αποστάτη, του ρουλεμάν και
του άξονα περιστροφής στο κοκοράκι στο drive side,
τοποθετήστε το μπουλόνι με άκρο πώμα στην αντίθετη
πλευρά του drive side.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εφαρμόσετε γράσο μεταξύ του νυχιού
και του πλαισίου του ποδηλάτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

10.

2.

Γρασάρετε την εσωτερική διάμετρο του ρουλεμάν στην
αντίθετη πλευρά του drive side.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας
αποστάτης στο εσωτερικό και ένα ρουλεμάν στο εξωτερικό
της τρύπας του πάνω ψαλιδιού.

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

Σφίξτε το μπουλόνι έως την τιμή ροπής 10Nm.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εφαρμόσετε γράσο στα σπειρώματα
των μπουλονιών UDH.

1.

Στρίψτε τον άξονα περιστροφής στο κοκοράκι έως την
τιμή ροπής 17Nm.

Τοποθετήστε το νύχι στο εσωτερικό μέρος του κάτω
ψαλιδιού στο drive side (βραχίονας ταλάντωσης
2 μερών) και συνδέστε το μπουλόνι του νυχιού
(αριστερόστροφο σπείρωμα).
ΝΥΧΙ ΤΟΥ
ΠΙΣΩ
ΝΤΕΡΑΓΙΕ

Βλ. τη σελίδα 1 για την επανεγκατάσταση του πίσω
προφυλακτήρα και της πίσω σχάρας, ή τη σελίδα 2 για
την επανεγκατάσταση του πίσω μίνι προφυλακτήρα.

ΜΠΟΥΛΟΝΙ
ΤΟΥ ΝΥΧΙΟΥ

Προσαρτήστε το πάνω μπουλόνι άξονα της
συγκράτησης του αμορτισέρ.
ΠΑΝΩ ΜΠΟΥΛΟΝΙ
ΑΞΟΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ
ΚΟΚΟΡΑΚΙ

2.

4.
5.
6.
7.

Βεβαιωθείτε ότι το νύχι έχει τοποθετηθεί σωστά όπως
απεικονίζεται.

Σφίξτε το μπουλόνι έως την τιμή ροπής 10Nm.
Περιστρέψτε το πάνω ψαλίδι προς τα εμπρός για να
ευθυγραμμίσετε τον άξονα περιστροφής στο κοκοράκι
με την τρύπα στερέωσης.
Γρασάρετε την εσωτερική διάμετρο του ρουλεμάν στο
drive side.

3.

Τοποθετήστε τον άξονα περιστροφής στο κοκοράκι
(drive side).

Σφίξτε το μπουλόνι του νυχιού έως την τιμή ροπής
25Nm (αριστερόστροφο σπείρωμα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας
αποστάτης στο εσωτερικό και ένα ρουλεμάν στο εξωτερικό
της τρύπας του πάνω ψαλιδιού.

4

5
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Διαδρομή καλωδίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το καλώδιο για το πίσω φως
δρομολογείται διαμέσου του κάτω ψαλιδιού στην
αντίθετη πλευρά του driveside και, μετά, προς τα επάνω
εσωτερικά διαμέσου της υποστηρικτικής ράβδου της
σχάρας έως το φως.

Καλώδιο

Χρώμα

Λεβιές ταχυτήτων

Κόκκινο

Dropper

Μαύρο

Ελεγκτής

Πράσινο

Πίσω φρένο

Μπλε

Τροφοδοσία μπαταρίας

Γκρι

Πίσω φως

Ροζ

Αισθητήρας ταχύτητας

Κίτρινο

Θύρα φόρτισης

Πορτοκαλί
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Αφαίρεση του παλαιού συστήματος
Bosch RIB
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να
αφαιρεθεί ο μηχανισμός πηδαλιουχίας από το πλαίσιο του
ποδηλάτου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φυλάξτε όλες τις βίδες, τους
ανασταλτήρες και τη μονάδα μανδάλωσης για την
εγκατάσταση.

Κατάλογος εξαρτημάτων
1. Κάτω πλαίσιο υποδοχής
2.	Δύο ένθετα νάιλον παξιμάδια ασφαλείας (M5) από τα
πάνω και κάτω πλαίσια υποδοχής
3. Τέσσερις βίδες ασφαλείας T25
4. Πλάκα σύνδεσης μπαταρίας Powertube
5.	Δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (M5x.8x16mm) από τα
πάνω και κάτω πλαίσια υποδοχής
6. Δύο βυθιζόμενα μπουλόνια (M4x0.7x8mm)
7. Δύο ανασταλτήρες
8. Κάλυμμα μανδάλωσης
9. Δύο ροδέλες
10. Μονάδα μανδάλωσης
11. Πάνω πλαίσιο υποδοχής

DROPPER POST

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΩ
ΦΡΕΝΟΥ

ΠΙΣΩ ΦΩΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ

6
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12.

Αφαίρεση του παλαιού συστήματος
Bosch RIB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αφαιρέστε την μπαταρία RIB από τον κάτω σωλήνα.

13.

Σημειώστε τις διαδρομές καλωδίων. Η διαδρομή
καλωδίων θα είναι η ίδια για την εγκατάσταση.

Αφαιρέστε τις δύο βίδες ασφαλείας T25 (3), τα
παξιμάδια ασφαλείας (2) και το κάτω πλαίσιο υποδοχής
(1). Αφαιρέστε τελείως την υπομονάδα κάτω υποδοχής
από το ποδήλατο.
Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος RIB,
αφαιρέστε την υφιστάμενη πρίζα σύνδεσης της
μπαταρίας από την κάτω πλάκα σύνδεσης (4).

2021 Powerfly Full Suspension Συμπλήρωμα στο εγχειρίδιο σέρβις

Εγκατάσταση του παλαιού συστήματος
Bosch RIB

1.
2.

Αφαιρέστε το κλειδί από την κλειδαριά της μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για πιο εύκολη αφαίρεση, μπορεί να
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο κοπής για να
κόψετε μερικούς ή όλους τους πλαστικούς γάντζους όπως
φαίνεται στην εικόνα. Αυτή η πλαστική πλάκα σύνδεσης
δεν θα χρειαστεί ξανά στο νέο σύστημα RIB.

Αφαιρέστε τα δύο μπουλόνια (6), τους δύο
ανασταλτήρες (7) και το κάλυμμα της μανδάλωσης (8)
από την πάνω υποδοχή.
Αφαιρέστε τις δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (5), τις
ροδέλες (9) και τη μονάδα μανδάλωσης (10).

3.
4.

Αφαιρέστε τις δύο βίδες ασφαλείας T25 (3) και τα δύο
παξιμάδια ασφαλείας (2), και την πάνω υποδοχή (11).

5.

Αφήστε στην άκρη τις βίδες (5), (6), τους ανασταλτήρες
(7) και τα παξιμάδια ασφαλείας (2) για να τα
επαναχρησιμοποιήσετε.

6.

Αφήστε στην άκρη τη μονάδα μανδάλωσης (10) για την
επανεγκατάσταση.

7.

Αφαιρέστε τις δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (5) από
την κάτω υποδοχή.
Αφαιρέστε προσεκτικά την πλάκα σύνδεσης (4) και
βρείτε το σημείο σύνδεσης για την πρίζα της μπαταρίας.
Αποσυνδέστε αυτό το σημείο σύνδεσης από την πρίζα
της μπαταρίας.

Χρησιμοποιήστε τις δύο βίδες ασφαλείας T25 (3), τα
παξιμάδια ασφαλείας (2) για την εγκατάσταση του κάτω
πλαισίου υποδοχής (1).
Συνδέστε προσεκτικά την πρίζα της μπαταρίας που
βρίσκεται στην πλάκα σύνδεσης (4) στον σύνδεσμο
της μπαταρίας που βρίσκεται στον μηχανισμό
πηδαλιουχίας.
Χρησιμοποιήστε τις δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (5)
για την εγκατάσταση της πλάκας σύνδεσης (4).
Χρησιμοποιήστε τις δύο βίδες ασφαλείας T25 (3) και τα
δύο παξιμάδια ασφαλείας (2) για την εγκατάσταση της
πάνω υποδοχής (11).
Χρησιμοποιήστε τις δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι
(5), τις ροδέλες (9) για την εγκατάσταση της μονάδας
μανδάλωσης (10).
Χρησιμοποιήστε τα δύο μπουλόνια (6), τους δύο
ανασταλτήρες (7) για την εγκατάσταση του καλύμματος
της μανδάλωσης (8) στην πάνω υποδοχή.

8.

Εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαριά της μπαταρίας.

9.

Εγκαταστήστε την μπαταρία RIB στον κάτω σωλήνα.

10.
11.
12.

8

Ελέγξτε ότι τα καλώδια στο κάτω ή/και στο πάνω μέρος
του κάτω σωλήνα είναι καλά συγκρατημένα και στις
ίδιες διαδρομές όπως πριν την αφαίρεση.

Για να δοκιμάσετε τη σύνδεση, προσπαθήστε να σύρετε
την μπαταρία προς τον λαιμό του σκελετού με το
σύστημα ενεργοποιημένο.
Κάντε ενημέρωση του λογισμικού σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Εγκαταστήστε και αφαιρέστε την μπαταρία σύμφωνα με
την πρότυπη διαδικασία χειρισμού.
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Αφαίρεση του νέου συστήματος RIB
Κατάλογος εξαρτημάτων
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Αφαίρεση του νέου συστήματος RIB

Εγκατάσταση του νέου συστήματος RIB

1.

1.

Περιγραφή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εξαρτήματα με γράμματα είναι για το νέο σύστημα
RIB. Τα εξαρτήματα με αριθμούς επαναχρησιμοποιούνται από το
παλιό σύστημα RIB.

Αριθμός αντικειμένου

A. Π
 λάκα ευθυγράμμισης
Το μήκος της πλάκας αντιστοιχεί στο μήκος της εσοχής της
μπαταρίας στον κάτω σωλήνα.

PN W5252100 (500Wh)

3.

PN W5252805 (625Wh)

4.

B. Κάτω μεταλλικό πλαίσιο υποδοχής

2.

Κιτ PN 5256255

C. Πάνω μεταλλικό πλαίσιο υποδοχής

5.

D. Δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι 6mm (με κόλλα σπειρώματος)

Κιτ PN 5257257

2. Δύο ένθετα νάιλον παξιμάδια ασφαλείας (M5)

6.

5. Δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (M5x.8x16mm)
6. Δύο βυθιζόμενα μπουλόνια (M4x0.7x8mm)

7.

G. Τ
 έσσερις βίδες ασφαλείας 16mm T25 (χωρίς κόλλα
σπειρώματος)
H. Δύο ροδέλες 10mm

8.

E. Κάτω κάλυμμα στερέωσης πρίζας μπαταρίας
F. Πάνω πλαστικό κάλυμμα μανδάλωσης

Κιτ PN 5256256

7. Δύο ανασταλτήρες
10. Μονάδα μανδάλωσης

PN W591941

11. Έμβολο

PN 564539

9.
10.

Αφαιρέστε την μπαταρία RIB από τον κάτω σωλήνα.
Σημειώστε τις διαδρομές καλωδίων. Η διαδρομή
καλωδίων θα είναι η ίδια για την εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια στο
κάτω ή/και στο πάνω μέρος του κάτω σωλήνα είναι καλά
συγκρατημένα.

Αφαιρέστε το κλειδί από την κλειδαριά της μπαταρίας.
Αφαιρέστε τα δύο μπουλόνια (6), τους δύο
ανασταλτήρες (7) και το πάνω πλαστικό κάλυμμα
μανδάλωσης (F).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΙΖΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αφαιρέστε το έμβολο (11) και τη μονάδα μανδάλωσης
(10).
Αφαιρέστε τις δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (5) και τις
ροδέλες (H) από το πάνω μεταλλικό πλαίσιο υποδοχής
(C).
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (E)

Αφαιρέστε τις δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (5) και το
κάτω κάλυμμα στερέωσης πρίζας μπαταρίας (E) μαζί με
την πρίζα της μπαταρίας.

2.

Τυλίξτε τη σύνδεση πρίζας μπαταρίας διαμέσου του
κάτω μεταλλικού πλαισίου υποδοχής (B) και αφαιρέστε
τη σύνδεση της πρίζας.
Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες ασφαλείας T25 (G) και τα
παξιμάδια ασφαλείας (2) για να αφαιρέσετε την πλάκα
ευθυγράμμισης (1) με το πάνω (C) και κάτω (B) πλαίσιο
υποδοχής ως υπομονάδα.
Αφαιρέστε τις δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (D), και
το πάνω (C) και κάτω (B) πλαίσιο υποδοχής από την
πλάκα ευθυγράμμισης (A).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΙΖΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

10

Εγκαταστήστε την υφιστάμενη σύνδεση πρίζας
μπαταρίας στο νέο κάτω κάλυμμα στερέωσης πρίζας
μπαταρίας (E).

11

Χρησιμοποιήστε μία βίδα με στρογγυλό κεφάλι (D)
κάθε φορά για την προσυναρμολόγηση της πλάκας
ευθυγράμμισης (A) στο κάτω μεταλλικό πλαίσιο
υποδοχής (B) και στο πάνω μεταλλικό πλαίσιο
υποδοχής (C).
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3.

4.

Σφίξτε τις δύο βίδες (D) έως την τιμή ροπής 3Nm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Τοποθετήστε την υπομονάδα στον κάτω σωλήνα.

8.

12.

Στο κάτω πλαίσιο, τυλίξτε τη σύνδεση πρίζας μπαταρίας
διαμέσου του νέου κάτω μεταλλικού πλαισίου υποδοχής
(B).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την αποφυγή πιθανού
ξεμονταρίσματος, βεβαιωθείτε ότι το εξαγωνικό κατσαβίδι
σας δεν είναι φθαρμένο.

Το κάτω μέρος της πλάκας
ευθυγράμμισης έχει ένα βέλος κατεύθυνσης που δείχνει
ποιο άκρο σημαδεύει προς τον λαιμό του σκελετού.

5.
6.

Γρασάρετε τις κεφαλές των τεσσάρων νέων βιδών
ασφαλείας 16mm T25 (G).
Χρησιμοποιήστε αυτές τις τέσσερις βίδες ασφαλείας
T25 (G) και τα παξιμάδια ασφαλείας (2) (κατά την
αφαίρεση) για την προσάρτηση της υπομονάδας. Μην
σφίξετε πλήρως τις βίδες σε αυτό το σημείο.

13.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν επιλέξατε να αφήσετε την πρίζα
μπαταρίας συνδεδεμένη στο σύστημα όταν αφαιρέσατε το
αρχικό πλαστικό πλαίσιο (4) (κατά την αφαίρεση), μεταβείτε
στο βήμα #10.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

Βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζεται κανένα
καλώδιο στη βάση του κάτω σωλήνα. Η διαδρομή
καλωδίων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην αρχική διαδρομή
καλωδίων πριν από αυτή την τροποποίηση.

ΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η λοξότμηση
στο κάτω μεταλλικό πλαίσιο
υποδοχής (B)
προσανατολίζεται προς την
κλίση της πλάκας
ευθυγράμμισης όπως
απεικονίζεται.

Επαναχρησιμοποιήστε τα δύο μπουλόνια (6) και τους
δύο ανασταλτήρες (7) για την εγκατάσταση του πάνω
πλαστικού καλύμματος μανδάλωσης (F). Σφίξτε τα
μπουλόνια έως την τιμή ροπής 2Nm.

9.

Επαναχρησιμοποιήστε δύο βίδες με στρογγυλό
κεφάλι (5) για την εγκατάσταση του κάτω καλύμματος
στερέωσης πρίζας μπαταρίας (E) μαζί με την πρίζα της
μπαταρίας (από το βήμα 1 της εγκατάστασης).

14.

Μην σφίξετε πλήρως τις βίδες σε αυτό το σημείο.

10.

Η ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το μεταλλικό
πλαίσιο υποδοχής φέρει τη σήμανση ‘DRIVE SIDE’ στο
πλάι για σωστή συναρμολόγηση.

ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

7.

ΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εφαρμόστε κόλλα σπειρώματος 242 ή παρόμοιο
προϊόν στις τρύπες με σπείρωμα των συγκρατήσεων
της βάσης. Σκουπίστε τυχόν επιπλέον ποσότητα κόλλας
σπειρώματος για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα
επαφής με το νάιλον κάλυμμα στερέωσης (E).

11.

Βεβαιωθείτε ότι η μανδάλωση είναι κεντραρισμένη (όσο
το δυνατόν περισσότερο) στην τρύπα του σκελετού του
ποδηλάτου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε τις δύο νέες ροδέλες (H) και
επαναχρησιμοποιήστε τις βίδες με στρογγυλό κεφάλι
(5) (από την αφαίρεση) για την εγκατάσταση της
μονάδας μανδάλωσης (10) στο πάνω μεταλλικό πλαίσιο
υποδοχής (C).
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Σφίξτε τις βίδες έως ότου οι ροδέλες (H) να
ακουμπούν ελαφρώς το σώμα της μανδάλωσης και
να εξακολουθείτε να μπορείτε να σύρετε το σώμα της
μανδάλωσης πάνω στο μεταλλικό πλαίσιο υποδοχής
(C) για προσαρμογές.

Η ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΑΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΣΚΕΛΕΤΟ

15.

ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ

12

Σπρώξτε το πάνω πλαστικό κάλυμμα μανδάλωσης
(F) προς τον λαιμό του σκελετού έως ότου το μικρό
πλαστικό καρτελάκι μόλις ακουμπάει την άκρη της
εγκοπής του σκελετού. Μην εφαρμόσετε υπερβολική
πίεση.

13

Αφού κεντράρετε τη μανδάλωση, σφίξτε – αλλά όχι
τελείως – τις δύο βίδες ασφαλείας (G) στον σκελετό του
ποδηλάτου.
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16.

21.

Βεβαιωθείτε ότι το μεσαίο μέρος της πλάκας
ευθυγράμμισης δεν κλίνει προς τα πάνω ή προς τα
κάτω και σφίξτε – αλλά όχι τελείως – τις δύο βίδες με
στρογγυλό κεφάλι (5).

22.

Μπορεί να δείτε ότι τα κενά στο πάνω και κάτω άκρο
της μπαταρίας δεν είναι συμμετρικά. Δεν υπάρχει
πρόβλημα από λειτουργικής άποψης. Ωστόσο,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, με προσοχή, τις βίδες
ασφαλείας T25 (G) για να τοποθετήσετε το πλαίσιο
υποδοχής πιο κάτω προς τον κινητήρα. Ωστόσο,
συνιστάται να είναι περισσότερο ορατό το άνω άκρο της
μπαταρίας, παρά το κάτω.
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Αφαίρεση/εγκατάσταση του μηχανισμού
πηδαλιουχίας Bosch

Περιορισμοί των προδιαγραφών
προϊόντων aftermarket

Βλ. τις οδηγίες για την κατάλληλη αφαίρεση και εγκατάσταση
του μηχανισμού πηδαλιουχίας Bosch.

Μετά τις προσαρμογές, αφαιρέστε την μπαταρία και
επιθεωρήστε την πλάκα ευθυγράμμισης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα ευθυγράμμισης είναι
ίσια και δεν κλίνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

17.
18.
19.

Σύρετε την κάτω υποδοχή προς το drive side όσο
περισσότερο γίνεται, και σφίξτε τις δύο βίδες ασφαλείας
T25 (G) έως την τιμή ροπής 5Nm.

Η ΠΛΆΚΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΊΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΊΠΕΔΗ ΑΦΟΎ ΣΦΊΞΕΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΒΊΔΕΣ.

Σύρετε την πάνω υποδοχή προς το drive side όσο
περισσότερο γίνεται, και σφίξτε τις δύο βίδες ασφαλείας
T25 (G) έως την τιμή ροπής 5Nm.
Εγκαταστήστε την μπαταρία RIB και παρατηρήστε αν η
μπαταρία φαίνεται να έχει εγκατασταθεί σωστά και να
μπορεί να αφαιρεθεί σωστά.

23.
24.

Δεδομένου ότι προσαρμόσατε τις υποδοχές όσο το
δυνατόν πιο κοντά στο driveside, το κενό ανάμεσα στην
μπαταρία και τον σκελετό μπορεί να είναι μεγαλύτερο
από το επιθυμητό.

20.

25.

Χαλαρώστε τις δύο βίδες με στρογγυλό κεφάλι (5)
σε κάθε υποδοχή και προσαρμόστε τη θέση των
υποδοχών ως προς το drive side/την αντίθετη πλευρά
του drive side έως ότου δημιουργηθεί κενό 2-3 mm από
τον σκελετό. Στη συνέχεια σφίξτε τις δύο πάνω και τις
δύο κάτω βίδες με στρογγυλό κεφάλι (5) έως την τιμή
ροπής 5Nm.

26.
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Επανεγκαταστήστε την μπαταρία.
Για να δοκιμάσετε τη σύνδεση, προσπαθήστε να σύρετε
την μπαταρία προς τον λαιμό του σκελετού με το
σύστημα ενεργοποιημένο.
Κάντε ενημέρωση του λογισμικού σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Εγκαταστήστε και αφαιρέστε την μπαταρία σύμφωνα με
την πρότυπη διαδικασία χειρισμού.
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•

Chainline (απόσταση της αλυσίδας από τον
διαμήκη άξονα του ποδηλάτου): 52

•

Μέγιστος αλυσοτροχός: 46t

•

Ελάχιστος αλυσοτροχός: 34t

•

Μέγιστο μέγεθος ελαστικού με προφυλακτήρα
κανονικού μεγέθους
ή μίνι: 2,4

•

Μέγιστο μέγεθος ελαστικού χωρίς
προφυλακτήρα: 2,6

