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A hátsó sárvédő és a hátsó csomagtartó
felszerelése

KÉT RÖGZÍTÉSI
PONT A
TÁMVILLÁNÁL
(BELÜL)

A hátsó sárvédőt és a hátsó csomagtartót együtt,
egy egységként kell felszerelni.
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1.
2.

Szerelje ki a hátsó kereket.
A HÁTSÓ
TARTÓPÁLCÁK
RÖGZÍTÉSI PONTJAI

A két M5 × 0,8 × 14 mm méretű lencsefejű
csavar és M5 lapos alátét segítségével
rögzítse a csomagtartót a sárvédőhöz a
sárvédő alól végezve a szerelést.

7.

MEGJEGYZÉS
Kenje meg a csavarokat
menetrögzítő pasztával.

a. Ha a csavarokat újra felhasználja,
tisztítsa le azokat izopropil-alkohollal,
majd kenjen a menetükre Loctite 242
menetrögzítő pasztát, ahogy a felszerelés
előtt is.
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MEGJEGYZÉS

Kenje meg a villa csavarjait
menetrögzítő pasztával.
a. Ha a csavarokat újra felhasználja,
tisztítsa le azokat izopropil-alkohollal,
majd kenjen a menetükre Loctite
242 menetrögzítő pasztát, ahogy a
beszerelésük előtt is.

KÉT RÖGZÍTÉSI PONT A SÁRVÉDŐ
ALSÓ OLDALÁN

8.

3.
4.

Húzza meg a két csavart 6 Nm nyomatékkal.
Vezesse el a hátsó lámpa vezetékét felfelé
a nem hajtásoldali csomagtartó-kitámasztó
belső oldalán.
MEGJEGYZÉS

A világítás vezetékének
csatlakozói a nem hajtásoldali hátsó villaszár
belső oldalán találhatók.

5.
6.

Rögzítse a sárvédő/csomagtartó egységet a
hátsó villaszárak végén található furatokhoz.

Csatlakoztassa a hátsó lámpa vezetékének
csatlakozóit.
Rögzítse a sárvédő/csomagtartó egységet a
támvilla felső részén található két furathoz.

MEGJEGYZÉS

Ez az utasítás a 2021-es
Powerfly FS kerékpár egyedi tervezési jellemzőit
és alkatrészeit ismerteti.
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Húzza meg a villák csavarjait 6 Nm
nyomatékkal.
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A hátsó mini sárvédő felszerelése

1.
2.
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Az első sárvédő felszerelése

Szerelje ki a hátsó kereket.

MEGJEGYZÉS

A 27,5 colos típus első
sárvédője eltér a 29er típusétól.

Rögzítse a mini sárvédőt a két M5 × 0,8
× 14 mm méretű csavar és lapos alátétek
segítségével a támvilla felső részén található
két furathoz.

1.

MEGJEGYZÉS
Kenje meg a csavarokat
menetrögzítő pasztával.

Rögzítse az első sárvédő U alakú tartópálcáját
M5-ös csavarral és alátéttel a sárvédőhöz.

1.

Távolítsa el a hátsó sárvédőt.

2.

Szerelje ki a hátsó kereket.

3.

VILLA ALSÓ
ÖSSZEKÖTŐÍVE

Távolítsa el a védősapkás csavart (a
nem hajtásoldalon) és a himbatengelyt
(hajtásoldal).
MEGJEGYZÉS

Ennél a forgáspontnál ne
távolítsa el a csapágyakat és távtartókat.

SÁRVÉDŐ
TARTÓPÁLCA

a. Ha a csavarokat újra felhasználja,
tisztítsa le azokat izopropil-alkohollal,
majd kenjen a menetükre Loctite 242
menetrögzítő pasztát, ahogy a felszerelés
előtt is.

3.

A hátsó rugóstag kiszerelése

RUGÓSTAG FELSŐ
BEKÖTÉSÉNEK
TENGELYCSAVARJA

TARTÓPÁLCA AZ
ELSŐ VILLÁHOZ

Húzza meg a csavarokat 6 Nm nyomatékkal.
KÉT CSAVAR
ÉS ALÁTÉT

HIMBATENGELY

MINI SÁRVÉDŐ

2.
3.

Húzza meg a csavart 2,5 Nm nyomatékkal.
Rögzítse a sárvédő és tartópálca egységet M6os csavarral a villa alsó összekötőívéhez.
MEGJEGYZÉS

A villa alsó összekötőívcsavarjának menetére kenjen menetrögzítő
pasztát.
a. Ha a villa alsó összekötőív-csavarját
újra felhasználja, tisztítsa le izopropilalkohollal, majd kenjen a menetre Loctite
242 menetrögzítő pasztát, ahogy a
beszerelése előtt is.

4.
5.

4.
5.
6.

Billentse hátra a támvillát, hogy hozzáférjen a
rugóstag felső bekötéséhez.
Távolítsa el a rugóstag felső bekötéséből a
tengelycsavart.
Távolítsa el a rugóstag alsó bekötésének
tengelycsavarját a rugóstag elfordulását
biztosító összekötőtagból.

Húzza meg a csavart 9Nm nyomatékkal.
Rögzítse a tartópálca végeit M5-ös csavarral
az első villához.
MEGJEGYZÉS

RUGÓSTAG ALSÓ
BEKÖTÉSÉNEK
TENGELYCSAVARJA
RUGÓSTAG
ELFORDULÁSÁT
BIZTOSÍTÓ
ÖSSZEKÖTŐTAG

Kenje meg a tartópálca
csavarjait menetrögzítő pasztával.
a. Ha a tartópálca-csavarokat újra
felhasználja, tisztítsa le azokat izopropilalkohollal, majd kenjen a menetükre
Loctite 242 menetrögzítő pasztát, ahogy
a beszerelésük előtt is.

6.
2

Húzza meg a tartópálca-csavarokat 6 Nm
nyomatékkal.
3
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8.

A hátsó rugóstag beszerelése

1.
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Szerelje be a rugóstag alsó bekötésének
tengelycsavarját a rugóstag elfordulását
biztosító összekötőtagba.

9.

RUGÓSTAG ALSÓ
BEKÖTÉSÉNEK
TENGELYCSAVARJA

Zsírozza meg a nem hajtásoldali
csapágyfuratot.
Ha a távtartó, a csapágy és a himbatengely
be lett szerelve a hajtásoldalon, szerelje be a
védősapkás csavart a nem hajtásoldalon.
MEGJEGYZÉS
A támvilla furatában legyen
a távtartó belül, a csapágy pedig kívül.

RUGÓSTAG
ELFORDULÁSÁT
BIZTOSÍTÓ
ÖSSZEKÖTŐTAG

A hátsó váltótartó fül felszerelése
FIGYELEM! A váltótartó fül és a kerékpárváz
közti részt ne zsírozza meg.
FIGYELEM! Az UDH-csavarok menetét ne zsírozza
meg.

1.

10. Húzza meg a himbatengelyt 17 Nm
nyomatékkal.

11. Szerelje vissza a hátsó sárvédőt és a hátsó
2.
3.

HÁTSÓ
VÁLTÓTARTÓ FÜL

csomagtartót az 1. oldal utasításai szerint,
vagy a mini sárvédőt a 2. oldal utasításai
szerint.

Húzza meg a csavart 10Nm nyomatékkal.

Helyezze fel a váltótartó fület a hajtásoldali
hátsó villa belső felére (2 darabból álló
lengőkar), és rögzítse a (balmenetes)
fülcsavarokkal.

FÜLCSAVAR

Szerelje be a rugóstag felső bekötésébe a
tengelycsavart.
RUGÓSTAG FELSŐ
BEKÖTÉSÉNEK
TENGELYCSAVARJA

HIMBATENGELY

2.

4.
5.

Ügyeljen arra, hogy a váltótartó fül az ábrán
látható helyzetben legyen.

Húzza meg a csavart 10Nm nyomatékkal.
Billentse előre a támvillát, és igazítsa össze a
himbatengelyt a támvilla furatával.

6.

Zsírozza meg a hajtásoldali csapágyfuratot.

7.

Csúsztassa be a himbatengelyt (hajtásoldal).

3.

Húzza meg a (balmenetes) fülcsavart 25 Nm
nyomatékkal.

MEGJEGYZÉS
A támvilla furatában legyen
a távtartó belül, a csapágy pedig kívül.

4
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A bovdenek, kábelek elvezetése
Bovden/kábel
Váltó
Dropper (ülésmagasság-állítás)
Vezérlő
Hátsó fék
Akkumulátoros tápellátás
Hátsó lámpa
Sebességérzékelő
Töltőaljzat

MEGJEGYZÉS

A hátsó lámpa vezetékét
fűzze át a nem hajtásoldali hátsó villaágon, majd
vezesse el felfelé a csomagtartó-kitámasztó
belső oldalán a lámpáig.

Szín
Piros
Fekete
Zöld
Kék
Szürke
Rózsaszín
Sárga
Narancs

A régi Bosch RIB rendszer eltávolítása
MEGJEGYZÉS
Ez a hajtóegység vázból
történő kiszerelése nélkül is elvégezhető.
MEGJEGYZÉS

Őrizzen meg minden
kötőelemet, csillapító- és rögzítőegységet, mert
ezek vissza lesznek szerelve.

Alkatrészek listája
1. Alsó dokkolókonzol
2.	Két nejlonbetétes önbiztosító anya (M5) a felső
és az alsó illesztőkonzolról
3. Négy T25 biztonsági csavar
4. Akkucső csatlakozólapja
5.	Két lencsefejű csavar (M5 × 0,8 × 16 mm) a
felső és az alsó illesztőkonzolból
6. Két süllyesztett fejű csavar (M4 × 0,7 × 8 mm)
7. Két csillapítóelem
8. Zárburkolat
9. Két alátét
10. Záregység
11. Felső dokkolókonzol

DROPPER POST BOVDEN

HÁTSÓ FÉKCSŐ

AKKUMULÁTOROS
TÁPELLÁTÁS

HÁTSÓ LÁMPA

VEZÉRLŐ

HÁTSÓ VÁLTÓ
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12. Távolítsa el a két T25 biztonsági csavart (3), a

A régi Bosch RIB rendszer eltávolítása

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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rugós alátéteket (2) és az alsó dokkolókonzolt
(1). Távolítsa el teljesen az alsó dokkoló
részegységet a kerékpárról.

Távolítsa el a RIB-akkumulátort az első ferde
vázcsőről.

A régi Bosch RIB rendszer felszerelése

1.

13. Az új RIB rendszer felszerelése esetén

Jegyezze meg a bovdenek, kábelek
elvezetését. A bovdenek, kábelek elvezetése
ugyanúgy legyen a felszereléskor.

távolítsa el a meglévő akkumulátordugaszt az
alsó csatlakozólapról (4).

Távolítsa el az akkumulátorzár kulcsát.

2.

MEGJEGYZÉS

Az eltávolítás
megkönnyítéséhez csípőfogóval le kell csípni
esetleg néhányat a műanyag kampók közül az
ábra szerint, esetleg mindet. Ez a műanyag
csatlakozólap az új RIB rendszernél már nem
kerül használatra.

Távolítsa el a két csavart (6), a két
csillapítóelemet (7) és a zárburkolatot (8) a
felső dokkolókonzolról.
Távolítsa el a két lencsefejű csavart (5), az
alátéteket (9) és a záregységet (10).

3.
4.

Távolítsa el a két T25 biztonsági csavart (3), a
két rugós alátétet (2) és a felső dokkoló zárat
(11).

5.

Tegye félre a csavarokat (5, 6), a
csillapítóelemeket (7) és az önbiztosító
anyákat (2), mert szükség lesz rájuk.

6.
7.

Tegye félre a záregységet (10), mert szükség
lesz rá.
Távolítsa el a két lencsefejű csavart (5) az alsó
dokkolókonzolból.

8.
9.

10. Húzza ki óvatosan a csatlakozólapot (4), és
keresse meg az akkumulátor dugaszának
csatlakozási pontját.

Ellenőrizze, hogy az első ferde vázcső
mentén alul és/vagy felül futó vezetékek és
bovdenek megfelelően rögzülnek a helyükön,
és ugyanúgy vannak elvezetve, mint az
eltávolításuk előtt.
Rögzítse az alsó dokkolókonzolt (1) a két T25
biztonsági csavar (3) és a rugós alátétek (2)
segítségével.
Csatlakoztassa körültekintően az akkumulátor
dugaszát a csatlakozólaphoz (4), hogy az
akkumulátort a hajtóegységhez kapcsolja.
Rögzítse a csatlakozólapot (4) a két lencsefejű
csavarral (5).
Rögzítse a felső dokkoló zárat (11) a két T25
biztonsági csavar (3) és a két rugós alátét (2)
segítségével.
Rögzítse a záregységet (10) a két lencsefejű
csavar (5) és az alátétek (9) segítségével.
Rögzítse a két csavar (6) és a két
csillapítóelem (7) segítségével a zárburkolatot
(8) a felső dokkolókonzolra.
Tegye be az akkumulátorzárba a kulcsát.
Szerelje be a RIB-akkumulátort az első ferde
vázcsőbe.

10. A csatlakozás teszteléséhez próbálja

11. Válassza le ezt a csatlakozási pontot az

elcsúsztatni az akkumulátort a homlokcsöve
felé bekapcsolt rendszer mellett.

akkumulátor dugaszáról.

11. Frissítse a szoftvert a gyártói eljárás alapján.
12. Végezze el az akkumulátor behelyezés és
kiadás normál műveleti eljárását.
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Az új Bosch RIB rendszer eltávolítása
Alkatrészek listája
Leírás
MEGJEGYZÉS: A betűvel jelölt alkatrészek az új RIB
rendszer elemei. A számozott alkatrészek a régi RIB
rendszerből kerülnek át.
A. Illesztőlemez
A lemez hossza az első ferde vázcső
akkumulátornyílásának hosszától függ.

Cikkszám
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Az új Bosch RIB rendszer eltávolítása

Az új Bosch RIB rendszer felszerelése

1.

1.

2.
W5252100 cikksz. (500 Wh)

B. Alsó fém dokkolókonzol
C. Felső fém dokkolókonzol
D. K
 ét db 6 mm-es lencsefejű csavar
(menetrögzítő pasztával megkenve)

W5252805 cikksz. (625 Wh)

3.

5256255 cikksz. klt

4.

5257257 cikksz. klt

2. Két db nejlonbetétes önbiztosító anya (M5)

5.
6.

5. Két db lencsefejű csavar (M5 × 0,8 × 16 mm)
6. Két süllyesztett fejű csavar (M4 × 0,7 × 8 mm)
G. N
 égy db 16 mm-es T25 biztonsági csavar
(menetrögzítő paszta nélkül)

7.

H. Két 10 mm-es alátét
E. Alsó akkumulátordugasz-rögzítő burkolat
F. Felső műanyag zárburkolat

5256256 cikksz. klt

8.

7. Két csillapítóelem
10. Záregység

W591941 cikksz.

11. Dugattyú

564539 cikksz.

AKKUMULÁTOR
CSATLAKOZÓDUGASZA
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9.

Szerelje ki a RIB-akkumulátort az első ferde
vázcsőből.
Jegyezze meg a bovdenek, kábelek
elvezetését. A bovdenek, kábelek elvezetése
ugyanúgy legyen a felszereléskor.

Szerelje be a meglévő akkumulátordugaszt az
új alsó akkumulátordugasz-rögzítő fedélbe (E).
MEGJEGYZÉS

Gondoskodjon arról,
hogy az első ferde vázcső mentén alul és/vagy
felül futó vezetékek és bovdenek megfelelően
rögzüljenek a helyükön.

Távolítsa el az akkumulátorzár kulcsát.
Távolítsa el a két csavart (6), a két
csillapítóelemet (7) és a felső műanyag
zárburkolatot (F).

AKKUMULÁTOR
CSATLAKOZÓDUGASZA

Távolítsa el a dugattyút (11) és a záregységet
(10).
Távolítsa el a két lencsefejű csavart (5) és az
alátéteket (H) a felső fém dokkolókonzolból
(C).

RÖGZÍTŐFEDÉL (E)

2.

Távolítsa el a két lencsefejű csavart (5) és az
alsó akkumulátordugasz-rögzítő fedelet (E) az
akkumulátor dugaszával együtt.
Fűzze át az akkumulátordugasz vezetékét az
alsó fém dokkolókonzolon (B), és távolítsa el a
dugasz vezetékét.
Távolítsa el a négy T25 biztonsági csavart
(G) és a rugós alátéteket (2) az illesztőlemez
(1), valamint a felső (C) és az alsó (B)
dokkolókonzol egy egységként történő
eltávolításához.

10. Távolítsa el a két lencsefejű csavart

(D), valamint a felső (C) és az alsó (B)
dokkolókonzolt az illesztőlemezről (A).
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Rögzítse az illesztőlemezt (A) egy-egy
lencsefejű csavarral (D) az alsó (B) és a felső
fém dokkolókonzolhoz (C).
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3.
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4.

Húzza meg a két csavart (D) 3 Nm
nyomatékkal.

Helyezze be a részegységet a ferde vázcsőbe.

8.

12. Rögzítse a két korábban kiszerelt csavart

Az alsó konzolnál fűzze át az
akkumulátordugasz vezetékét az új alsó fém
dokkolókonzolon (B).

(6) és két csillapítóelem (7) segítségével a
felső műanyag zárburkolatot (F). Húzza meg a
csavarokat 2 Nm nyomatékkal.

MEGJEGYZÉS

Az illesztőlemez alján nyíl
mutatja, hogy melyik vége mutasson a homlokcső
felé.

MEGJEGYZÉS

A csavarfej esetleges
sérülését megelőzendő ne kopott imbuszkulcsot
használjon.

5.
6.

Zsírozza meg a négy új 16 mm-es T25
biztonsági csavar (G) fejét.
Használja ezt a négy T25 biztonsági csavart
(G) és a (korábban eltávolított) önbiztosító
anyákat (2) a részegység rögzítéséhez. Ne
húzza meg ekkor még teljesen a csavarokat.
MEGJEGYZÉS

ALSÓ KONZOL

Ügyeljen rá, hogy ne zúzza
vagy nyomja össze a vázcső alja mentén futó
vezetékeket és bovdeneket. A bovdenek, kábelek
elvezetése egyezzen meg az eredeti elvezetéssel.

FELSŐ KONZOL

MEGJEGYZÉS

Az
alsó fém dokkolókonzol
letörése (B) ézzen az
illesztőlemez hajlítása
felé az ábra szerint.

13. Tolja el annyira a felső műanyag zárburkolatot

MEGJEGYZÉS
Ha az akkumulátordugaszt
a rendszerrel összekapcsolva hagyta, amikor
eltávolította az eredeti műanyag konzolt (4) (az
szétszereléskor), folytassa a 10. lépéssel.

9.

(F) a homlokcső irányába, hogy a kis műanyag
fül éppen elérje a vázkivágás szélét. Ne fejtsen
ki nagy erőt.

14. Ellenőrizze, hogy a zár középen helyezkedik

Használja fel újra a két lencsefejű csavart (5)
az alsó akkumulátordugasz-rögzítő fedél (E) és
az akkumulátordugasz (lásd a felszerelés 1.
lépését) rögzítéséhez.

el (a lehető legnagyobb mértékben) a
kerékpárváz nyílásában.
ZÁREGYSÉG

Ne húzza meg ekkor még teljesen a
csavarokat.

SUGÁRHOZ
PASSZOLÓ
LETÖRÉS

10. Rögzítse a két új alátét (H) és a (korábban

MEGJEGYZÉS

A fém okkolókonzol megfelelő oldalába bele van
gravírozva lézerrel a „DRIVE SIDE” (hajtásoldal)
felirat.

ALSÓ KONZOL

7.
ALSÓ KONZOL

FELSŐ KONZOL

A dokkolókonzolok rögzítéséhez a menetes
furatokba kenjen Loctite 242 vagy hasonló
menetrögzítő pasztát. Törölje le a felesleges
pasztát, hogy a nejlon rögzítőfedélre (E) ne
kerülhessen belőle.

kiszerelt) lencsefejű csavar (5) segítségével a
záregységet (10) a felső fém dokkolókonzolhoz
(C).

KERÉKPÁRVÁZ

11. Húzza meg annyira a csavarokat, hogy az

ZÁR A VÁZBAN KÖZÉPEN

alátétek (H) kissé elérjék a zár belső részét,
de a zárat még el tudja csúsztatni a fém
dokkolókonzolon (C) a beigazításához.

15. Ha a zár középen van, szerelje be – de még ne
húzza meg teljesen – a két biztonsági csavart
(G) a kerékpárvázba.

FELSŐ KONZOL

KÉSZ RÉSZEGYSÉG
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2021-es összteleszkópos Powerfly szervizutasítás-kiegészítés

16. Ellenőrizze, hogy az illesztőlemez közepe nem

2021-es összteleszkópos Powerfly szervizutasítás-kiegészítés

21. Előfordulhat, hogy az akkumulátor aljánál

hajlott el felfele vagy lefele, majd szerelje
be – de még ne húzza meg teljesen – a két
lencsefejű csavart (5).

és felső végénél nem egyforma a hézag.
Funkcionális szempontból ez nem hiba.
Ennek ellenére a T25 biztonsági csavarok (G)
segítségével a dokkolóegység lejjebb állítható
a motor felé. Vegye ugyanakkor figyelembe,
hogy célszerűbb az akkumulátor felső végénél
fenntartani a jobb kinézetet.

A Bosch hajtóegység eltávolítása/
felszerelése

Az utólagos felszereléssel kapcsolatos
korlátozások
• Láncszemek száma: 52

Lásd a megfelelő Bosch hajtóegységre vonatkozó
eltávolítási és felszerelési utasítást.

• Maximális lánckerékfogszám: 46t
• Minimális lánckerékfogszám: 34t
• Maximális gumiabroncsméret teljes
méretű vagy
mini sárvédővel: 2.4

22. Miután végzett a beigazítással, távolítsa
el akkumulátort, és vizsgálja meg az
illesztőlemezt

• Maximális gumiabroncsméret sárvédő
nélkül: 2.6

FONTOS: Ellenőrizze, hogy az illesztőlemez egyenes,
nincs elgörbülve sem felfelé, sem lefelé.

17. Csúsztassa el ütközésig az alsó

dokkolókonzolt a hajtásoldal irányába, majd
húzza meg a két T25 biztonsági csavart (G)
5 Nm nyomatékkal.

A LEMEZNEK EGYENESNEK ÉS LAPOSNAK KELL
LENNIE, MIUTÁN MINDEN CSAVART MEGHÚZOTT.

18. Csúsztassa el ütközésig a felső dokkolókonzolt
a hajtásoldal irányába, majd húzza meg a két
T25 biztonsági csavart (G) 5 Nm nyomatékkal.

19. Szerelje be a RIB-akkumulátort, majd

23. Szerelje vissza az akkumulátort.

ellenőrizze, hogy az akkumulátor beszerelése
és kiadása megfelelően elvégezhető.

24. A csatlakozás teszteléséhez próbálja

Mivel a dokkolókonzolokat teljesen eltolta a
hajtásoldal felé, az akkumulátor és a váz közti
rés nagyobb lehet a kívántnál.

elcsúsztatni az akkumulátort a homlokcsöve
felé bekapcsolt rendszer mellett.

25. Frissítse a szoftvert a gyártói eljárás alapján.

20. Lazítsa meg a két lencsefejű csavart (5)

a dokkolókonzolokon, és állítsa be úgy a
helyzetüket, hogy 2-3 mm rést kapjon a váznál.
Ezután húzza meg a két felső és a két alsó
lencsefejű csavart (5) 5 Nm nyomatékkal.

26. Végezze el az akkumulátor behelyezés és
kiadás normál műveleti eljárását.
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