OVERSÆTTELSE AF DEN TYSKE
ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING
ELCYKLER

KÆRE KUNDE!
Tak, fordi du har besluttet dig for at anskaffe en elcykel af vores fabrikat. Riese & Müller bygger lette og praktiske elcykler med et koncept
og en køredynamik, der overbeviser. Denne driftsvejledning besvarer
væsentlige spørgsmål og giver mange tips om betjeningen af din
elcykel.
Din cykelhandler har omhyggeligt færdigmonteret elcyklen og eventuelt ændret nogle ting efter dine ønsker. Han har taget en prøvetur,
så du med glæde kan træde i pedalerne lige fra de første meter. Hvis
du er usikker efter at have læst denne driftsvejledning og fortsat har
spørgsmål, kan du henvende dig til din forhandler eller direkte til os.
DIT RIESE & MÜLLER-TEAM
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Bagagebærer, s. 32

Affjedring, s. 18

Bremsesystem, s. 20
Bosch-motor, s. 34
Kæde, remtræk, s. 26
Gear, s. 25
Hurtigbespændinger
og stikaksler, s. 14
Hjul, dæk, s. 27
Støttefod, s. 30

Lygtesystem, s. 31

Justerbar frempind, s. 16

Transport af bagage og børn, s. 32

FARE!
I denne driftsvejledning er tilspændingsmomenter angivet i Nm.
Stol aldrig alene på fornemmelsen: „Fast“ er ikke det samme som
„fast“. KUN en momentnøgle sikrer, at skruerne bliver spændt helt
nøjagtigt. Benyt derfor altid en sådan nøgle, og overhold de angivne
tilspændingsmomenter i de tilfælde, hvor der er angivet tilspændingsmomenter i denne driftsvejledning. Skruer, der er spændt for fast eller ikke tilstrækkeligt fast, kan resultere i brud. Disse kan under visse
omstændigheder medføre styrt med alvorlige personskader til følge.

GENERELLE HENVISNINGER
Gennemlæs alle vejledninger, der følger med denne elcykel, komplet og opmærksomt inden
den første køretur. Vær opmærksom på følgende symboler:
	 Vigtigt! Henvisning, der hjælper dig med hurtigt at blive fortrolig med din elcykel
og dens teknik.

	Fare! Potentielle risici for liv og helbred, hvis de pågældende opfordringer til
handling ikke følges.
Bemærk!, Tip! Nyttige supplerende oplysninger
Anvend momentnøgle, og overhold de angivne tilspændingsmomenter
Herefter anvendes disse symboler af og til, også uden at deres betydning forklares hver gang.
Udfør for din egen sikkerheds skyld det hurtige tjek før hver køretur.
Det er beskrevet på side 12.

FARE!
Denne driftsvejledning indeholder monterings- og vedligeholdelsesarbejder, der
kan blive nødvendige imellem de foreskrevne eftersyn, som udføres af forhandleren (se side 40). Udfør aldrig noget arbejde på din elcykel, der rækker derudover.
Disse arbejder forudsætter særlig faglig viden, specialværktøj og færdigheder
og kan derfor kun udføres af forhandleren. Kør aldrig med ufuldstændigt eller
fagmæssigt ukorrekt udførte monteringsarbejder på din elcykel. Du kan bringe
dig selv og andre trafikanter i fare.

VIGTIGT!
Inden du bruger din elcykel, skal du læse den vedlagte Bosch-vejledning helt igennem.
Følg ubetinget alle Bosch-vejledningens sikkerhedshenvisninger.

Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål.
VI HÅBER, DU FÅR MEGET GLÆDE AF DIN NYE RIESE & MÜLLER-ELCYKEL.
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SIKKERHEDSHENVISNINGER
FARE!
Når du stiger på elcyklen, skal du være opmærksom på, at den ved aktiveret
assistancetilstand straks kører, når du sætter foden på pedalen. Træk derfor
først bremsen, da det uventede skub i modsat fald kan resultere i en ulykke eller
udgøre en risiko.

FARE!
Før du udfører noget arbejde på din elcykel, f.eks. i forbindelse med montering
eller vedligeholdelse eller ved transport, skal du slukke for elcykel-systemet
og tage batteriet af. Ved utilsigtet aktivering af elcykel-systemet er der fare for
personskader.
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LOVMÆSSIGE KRAV

I de fleste europæiske lande gælder de samme færdselsregler for elcykler op til
25 km/t som for almindelige cykler.
Alligevel kan der være afvigelser (f.eks. kravet til førerens mindstealder).

BEMÆRK!
Informér dig (f.eks. hos forhandleren)
om de lovmæssige regler, der gælder
i dit land, inden du begiver dig ud på
den første tur.

6

LOVMÆSSIGE KRAV FOR HURTIGE ELCYKLER
(SPEED PEDELECS)
Hurtige elcykler (speed pedelecs) op til 45 km/t gælder i EU som motorkøretøjer med krav
om hjelm, kørekort og forsikring.
Som regel må børn ikke transporteres i en børneanhænger, der er koblet efter cyklen,
men kun på egnede barnesæder.
Den tekniske udførelse af dit køretøj er blevet fastlagt ved en teknisk typegodkendelse
hos Riese & Müller.
Derfor vil ændringer ved og påmontering af bestemte komponenter på din hurtige elcykel
medføre, at denne tilladelse bortfalder.
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BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
Din Riese & Müller-elcykel er kun beregnet

Drifts-, vedligeholdelses- og plejebetingel-

til brug på gader og befæstede veje. Du må

serne, der er beskrevet i denne driftsvejled-

derfor f.eks. ikke køre på trapper, udføre hop,

ning, er del af den bestemmelsesmæssige

wheelies eller lignende aktiviteter med den.

anvendelse.

Eneste undtagelse er Mountain-modeller-

Vi påtager os ingen hæftelse eller garanti,

ne. De er for øvede cyklister også egnede

hvis brugen af elcyklen går ud over denne

til ubefæstede veje og mindre hop fra en

bestemmelsesmæssige anvendelse, hvis

maksimal højde på 30 cm.

sikkerhedshenvisningerne ikke følges, hvis
den overlæsses, eller fejl afhjælpes fagmæs-

Riese & Müller-elcykler er ikke godkendt til

sigt ukorrekt. Ligeledes påtager vi os ingen

at deltage i konkurrencer.

hæftelse eller garanti ved monteringsfejl,
forsætlighed eller ulykker, og hvis forskrifter-

Erhvervsmæssig brug regnes ikke som

ne for vedligeholdelse og pleje ikke overhol-

bestemmelsesmæssig anvendelse.

des. En ændring af udvekslingen og modifikationer af det elektriske system (tuning)
fører til bortfald af alle krav om hæftelse og
garantier.
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FARE!
Din elcykel er principielt kun
beregnet til at transportere en
enkelt person. En undtagelse
er dog f.eks. medtagning af et
barn i et egnet barnesæde eller i
børneanhænger. Overhold i den
forbindelse bestemmelserne i den
nationale lovgivning. Overhold
den tilladt totalvægt (se side 45)
og støttelasten.

BEMÆRK!
Tilladt totalvægt =
cyklistens vægt +
cyklens vægt +
bagagens vægt +
anhængerens vægt
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FØR DEN FØRSTE KØRETUR
VIGTIGT!

FARE!

Din autoriserede forhandler skal

Når assistancetilstanden er

bringe elcyklen i køreklar tilstand,

aktiveret, kører elcyklen straks,

så en sikker funktion er garanteret.

når du sætter en fod på pedalen!

Forhandleren skal udføre en slutkon-

Sæt derfor ikke foden på pedalen

trol og en prøvekørsel. Over-

ved påstigning, og aktivér først

dragelsen af elcyklen til dig skal

bremsen. I modsat fald kan det

være dokumenteret i elcykel-passet

uventede skub medføre styrt,

(se side 51 og 53).

risici og ulykker.

Kontrollér, at hurtigbespændingerne
og alle vigtige monteringsskruer og

BAGAGEBÆRERE, BARNESÆDER

-møtrikker sidder godt fast.

Bemærk, at der ikke må foretages ændringer
ved bagagebærerne. Benyt kun testede og

Kontrollér lufttrykket i dækkene.

godkendte barnesæder.

Oplysninger om det foreskrevne
dæktryk står på dæksiderne.

ANHÆNGERE/MEDLØBERE

Overhold værdierne for minimums-

Fuldt affjedrede Riese & Müller-elcykler

og maksimumstryk! Kontrollér dæk

er kun godkendt til kørsel med tohjulede

og fælge for beskadigelser, revner og

anhængere. Maks. anhængerlast (anhænger

deformeringer.

inkl. læs) er 50 kg. Ved fastgørelse på bagagebæreren skal støttelasten regnes med til

Kontrollér, at batteriet sidder fast.

belastningen af bagagebæreren.

Kontrollér batteriets ladetilstand.
Riese & Müller-elcykler uden baghjulsaffjed-

Gør dig fortrolig med alle betjenings-

ring er også godkendt til kørsel med ethjule-

elementernes funktioner.

de anhængere. Den maksimale anhængerlast er for alle modeller 20 kg.
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BREMSESYSTEM

Gør dig fortrolig med det nye gear på et sik-

Kontrollér, om du føler dig tilpas med brem-

kert område uden anden færdsel. Mere om

segrebenes belægning. I modsat fald kan din

emnet gear fra side 25.

forhandler ændre bremsegrebenes belægning. Mere om emnet bremser fra side 20.

SADELPOSITION
Få din forhandler til at indstille og forklare

FARE!
Moderne bremser virker meget
GEAR

kraftigere en enkle fælg- eller
tromlebremser! Foretag under
alle omstændigheder først
nogle prøvebremsninger et sted,
hvor der ikke er anden trafik.
Uoverlagt aktivering af bremserne kan medføre styrt. Prøv
dig gradvist frem til kraftigere

den rigtige sadelposition.

FARE!
Hvis der er monteret platformspedaler med gummi- eller
kunststofbelægning på elcyklen,
skal du gøre dig fortrolig med,
hvor god friktionen mod dine sko
er. I vådt vejr bliver gummi- og
kunststofpedaler meget glatte!

nedbremsninger.
AFFJEDRING

FARE!
Ved fuldt læs ændres køreegen-

Få din forhandler til at indstille og forklare
affjedringen.

skaberne. Også bremselængden
bliver længere. Foretag derfor i
starten nogle køre- og bremseforsøg med og uden læs for at
vænne dig til de ændrede køreegenskaber.

BEMÆRK!
Foretag alle kontroller beskrevet i
afsnittet „Før hver køretur“.
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FØR HVER KØRETUR (HURTIGT TJEK)
FARE!
Kør kun, hvis resultatet af det
hurtige tjek er helt i orden.
Kontakt forhandleren i tvivlstilfælde. En fejlbehæftet elcykel
kan resultere i ulykker.

VIGTIGT!
Efter et styrt eller en ulykke må du
først benytte din elcykel igen, når
forhandleren har undersøgt den for
eventuelle skader.

HURTIGBESPÆNDINGER/FORSKRUNINGER/
STIKAKSLER
Også selv om du kun har ladet cyklen stå
kortvarigt uden opsyn, skal du kontrollere,
at alle hurtigbespændinger, stikaksler og
forskruninger, er spændt godt fast. Du må
kun køre, når alle fastgørelseselementer er
fast lukkede.

FARE!
Ikke korrekt lukkede hurtigbespændinger og forskruninger kan
medføre svigtende komponenter
og alvorlige styrt.
Også selv om du kun har ladet
cyklen stå kortvarigt uden opsyn, skal du kontrollere, at alle
hurtigbespændinger, stikaksler
og forskruninger, er spændt
godt fast. Du må kun køre, når
alle hurtigbespændinger er fast
lukkede.
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HJUL

BOSCH-BATTERI

Kontrollér lufttrykket og dækkenes tilstand.

Kontrollér, at batteriet sidder fast, hver gang

Mere om dette på side 27. Hjulene skal kunne

du har sat det på. Tryk batteriet ned i holde-

dreje let og være tilnærmelsesvis runde.

ren, indtil det låses fast med et hørbart klik.
Tag nøglen ud af låsen, og træk kortvarigt i

BELYSNING

batteriet for at sikre, at det faktisk er gået i

Kontrollér, om for- og baglygten virker, og

indgreb.

om forlygten er indstillet korrekt. Dette
forklares på side 31.
BREMSER
Træk begge bremsegreb. Du skal kunne
mærke et tydeligt trykpunkt, og grebene må
ikke kunne trækkes helt ind til styrgrebet.
LAST
Kontrollér, at lasten sidder fast. Den skal
være sikkert fastgjort, og der må ikke være
nogen løse fastgørelsesmidler, der kan blive
trukket ind i hjulene. Last ikke elcyklen kun i
én side. Undgå at tildække lygter og reflekser. Bemærk, at køreegenskaberne kan være

FARE!
Et ufuldstændigt isat batteri kan
under kørslen løsne sig og falde
ud. Dette kan forårsage styrt og
beskadige batteriet.

anderledes med last.
TOTALVÆGT

FARE!

Sørg for, at den tilladte totalvægt ikke over-

Ved elcykler med to batterier er

skrides (side 45).

det ene batteri fastgjort hængende på stellet. Hold ubetinget
batteriet fast med den ene hånd,
før du drejer nøglen i låsen.
Ellers vil batteriet løsne sig
ukontrolleret og falde af. Dette
kan forårsage personskader og
beskadige batteriet.
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HURTIGBESPÆNDINGER
HURTIGBESPÆNDINGERS OPBYGNING

HÅNDTERING AF HURTIGBESPÆNDINGER

• Greb A på den ene side. Det skaber en

• Åbn grebet A. Nu skal teksten „Open“ være
synlig.

spændekraft.
• Klemmøtrik B på den modsatte side.

• Grebet lukkes ved at bevæge det, så

Med den indstilles forspændingen på en

„Close“ kan læses udvendigt. I begyndelsen

gevindstang. I mange tilfælde er der en

af lukkebevægelsen, omtrent indtil det hal-

skrue i stedet for klemmøtrik og gevind-

ve af grebets vandring, skal grebet kunne

stang.

bevæges meget let, dvs. uden klemmevirkning.

B

A

• I den sidste halvdel af bevægelsen skal
modstanden i grebet stige markant. Til sidst
kan grebet kun vanskeligt bevæges. Benyt
håndbalderne. I slutstillingen „lukket“ skal
grebet ligge parallelt an mod hjulet, så det
vender bagud; det må altså ikke rage ud.
• Kontrollér tilspændingen ved at forsøge
at dreje det lukkede greb. Hvis grebet kan
køres rundt i en cirkel, er hjulet ikke spændt
ordentligt fast. Du skal åbne det igen og

LUKKET

øge forspændingen. Det gøres ved at skrue
klemmøtrikken B en omdrejning til (hold
fast i hurtigbespændingen).
• Som kontrol af hurtigbespændingen på
frempinden eller sadlen kan du forsøge at
dreje den.

ÅBEN

STIKAKSLER
Nogle Riese & Müller-modeller er på for- og/

FARE!
Kør aldrig på en elcykel, medmindre du forinden har kontrolleret
hjulfastgørelserne! Hvis et hjul
går af under kørslen, vil det
resultere i et styrt!
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eller baghjul udstyrede med en stikaksel.
Stikaksler fungerer principielt som hurtigbespændinger, bortset fra at et gevind i fjederforgaflen eller bagfjederarmen overtager
klemmøtrikkens funktion.

TILPASNING AF SADELPOSITION
FARE!
Indstilling af elcyklen til dine
behov kræver erfaring, egnet
værktøj og håndværksmæssige
evner. Lad derfor forhandleren
udføre alle indstillingsarbejder.

FARE!
Kør aldrig, hvis sadlen er trukket op til over markeringen på
sadelpinden! Markeringen må
ikke være synlig over sadelrørets
overkant. I modsat fald kan sadelpinden brække eller stellet tage
skade. Efter en eventuel afkortning af sadelpinden skal mindst
80 mm blive nede i stellet!

FARE!
Vær ved udskiftning af sadlen
opmærksom på, at sadelpinden er
dimensioneret til en sadelstel-diameter på 7-8 mm. Sadelstel med
en anden udformning kan medføre, at komponenterne svigter,
og at cyklisten styrter.

FARE!
Højdeindstillingen ved aheadset-frempinde kræver indstillingsarbejder på styrlejet og indebærer
en stor ulykkesrisiko ved monteringsfejl. Dette skal derfor altid
overlades til din forhandler.
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JUSTERBAR FREMPIND
Nogle elcykler fra Riese & Müller er udsty-

Højdeindstilling:

rede med justerbar frempind. Indstillingen

• Åbn hurtigspændegrebet C.

foretages uden værktøj med et kliksystem

• Tryk på knoppen D, og indstil frempinden i
en af de fem højdepositioner, indtil knop-

og en hurtigbespænding.

pen D går i indgreb igen.
Vinkelindstilling

• Drej styret ligeud i kørselsretningen, og luk
hurtigspændegrebet C igen. I den sidste

• Åbn begge hurtigbespændinger A på

halvdel af bevægelsen skal modstanden

frempindshængslet.
• Tryk knoppen på siden B ind, og indstil

i grebet stige mar

frempinden i en af de tre vinkelpositioner.

kant. Hvis spænde

Slip knoppen igen, så den går i indgreb (be-

kraften ikke er

væg evt. frempinden let frem og tilbage).

C

• Vigtigt: Kun de tre frempindspositioner med

D

pinden i indgreb må benyttes!
• Luk altid først hurtigspændegrebet A på

tilstrækkelig, skal
forhandleren efter
justere hurtigbe
spændingen.

samme side som knoppen B. I den sidste
halvdel af bevægelsen skal modstanden i
grebet stige markant.
• Når pinden er indgreb, skal de røde linjer E
på siden af frempindshængslet stå over et.

F

A
E

B

VIGTIGT!
Frempinden må ikke trækkes ud over
markeringen „MIN. INSERTION“
F! Kun de fem højdepositioner med
pinden i indgreb må benyttes.

VIGTIGT! Kontrollér før hver køretur, at pindene er gået korrekt i indgreb, og at
hurtigspændegrebene er helt lukkede. Hvis styret eller frempinden går ud af justering af sig selv under kørslen, skal du standse. Henvend dig straks til forhandleren
for at få frempinden kontrolleret. I modsat fald kan du styrte og komme alvorligt til
skade.
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INDSTILLING AF STYRETS HÆLDNING
Indstil styret, så håndleddene er afslappede
og ikke skal drejes for meget. Styrpositionen
indstilles ved at dreje styret i frempinden.

A

• Hvis styrklemmeskruerne dækkes af

B

Bosch-displayet, skal du først løsne de fire
skruer på dette nogle få omdrejninger og
dreje displayet.
• Løsn de fire skruer A og B eller de fire

H

H

skruer H på styrklemningen nogle få
omdrejninger.
• Drej styret i den ønskede stilling.
• Sørg for, at styret er klemt fast præcist
midtpå af frempinden.
• Ved justerbare frempinde skal skruerne A
på siden med teksten først spændes med

H

6-8 Nm. Spænd derefter skruerne på den

H

modsatte side B ligeledes med 6-8 Nm.
• Ret Bosch-displayet rigtigt til, og spænd
dets skruer fast igen.

FARE!
Kontrollér efter alle ændringer af
styr- og frempindspositionen, om
alle kabler og ledninger på styret
er lange nok. Alle styrebevægelser skal kunne udføres problemog risikofrit.
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TILPASNING AF AFFJEDRING
FARE!
Hvis du ikke har specialviden eller specialværktøj til affjedringsindstillingen, skal du henvende
dig til din forhandler. Det samme,
hvis du ikke er helt sikker.

VIGTIGT!
Som følge af affjedringen ændres afstanden fra pedalen til jorden under

LUFTAFFJEDRING

kørslen.

Ved luftfjederelementer kan forspændingen

Når du svinger eller kører over

pr. lufttryk indstilles ved hjælp af den med-

forhøjninger, skal du altid holde

følgende fjedergaffelpumpe. Detaljer om

pedalarmene vandrette for at undgå,

dette fremgår af den separat medfølgende

at pedalerne rammer underlaget.

betjeningsvejledning fra komponentproducenten.
Nogle fjederelementer kan blokeres ved
hjælp af et håndtag. Læs anvisningerne om
dette i den separat medfølgende vejledning
fra affjedringsproducenten.

FARE!
Øv dig i dette, så du aldrig berører jorden med pedalerne. Øv dig
med lav fart på en trafikfri strækning. Hvis pedalerne berører
jorden, kan du styrte og komme
alvorligt til skade.
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VEDLIGEHOLDELSE AF AFFJEDRING
Ved fjederforgafler med stålfjeder kan du
med en drejeknap tilpasse affjedringens
hårdhed til din vægt.

Hvis indstillingsområdet ikke er tilstrækkeligt,
skal du henvende dig til din forhandler.

FARE!
Ved drejning i „-“-retningen skal
du ikke dreje længere, når
modstanden øges. I modsat
fald kan du løsne forskruningen.
Fare for uheld!

Nogle fjederelementer kan blokeres ved
hjælp af et håndtag. Læs anvisningerne om
dette i den separat medfølgende vejledning
fra affjedringsproducenten.
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BREMSESYSTEM
Med bremserne på Riese & Müller-elcykler
kan du i enhver køresituation opnå en stor

FARE!

bremseeffekt med lav håndkraft. Bremse-

Bremsegrebet må ikke aktiveres,

længden afhænger dog også af førerens
kunnen. Denne kan trænes. Ved bremsning
forskydes vægten fremad, og baghjulet aflastes. Opbremsningens styrke begrænses i
første række af risikoen for, at elcyklen tipper
forover, og kun i anden række af dækkenes
friktion. Specielt ved kørsel ned ad bakke
forstærkes denne problematik. Ved en fuldbremsning skal du derfor forsøge at forskyde
din vægt så langt bagud som muligt.
Aktivér begge bremser samtidigt, og vær
opmærksom på, at den forreste bremse kan
overføre langt større kræfter.

når din cykel ligger eller står på
hovedet. Det skyldes, at der kan
trænge luftbobler ind i det hydrauliske system, hvilket kan resultere i
bremsesvigt. Kontrollér efter hver
transport, om bremsens trykpunkt
føles blødere end før. Så skal du
aktivere bremsen langsomt nogle
gange. Derved kan bremsesystemet
igen udluftes. Hvis trykpunktet
fortsat er blødt, må du ikke længere køre. Forhandleren skal udlufte
bremsen.

Ved en kraftig opbremsning på løst underlag,
som f.eks. sandet jord, skal forhjulsbremsen
aktiveres doseret for at undgå, at cyklen

VIGTIGT!

skrider ukontrolleret.

Vådt føre reducerer bremsevirkningen. Kalkuler med længere bremse-

FARE!
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længder i regnvejr! Ved udskiftning
af bremsebelægningerne må der

Gør dig fortrolig med bremserne,

kun anvendes belægninger, der er

men gå forsigtigt frem. Øv nød-

godkendte, og som passer til fælg/

bremsninger på et trafikfrit areal,

bremseflade. Din forhandler rådgi-

indtil du har din elcykel sikkert

ver dig gerne. Sørg for, belægninger

under kontrol. Dette kan forhindre

og fælge/bremseflader er absolut

uheld ude i trafikken.

fri for voks, fedt og olie.

SLITAGE VED FÆLGBREMSER
Som følge af gnidningen ved bremsning sker
der slitage på både bremsebelægninger og
fælg! Især meget kørsel i regnvejr øger slitagen. Hvis fælgsiden er slidt ned til et kritisk
mål, kan dæktrykket få fælgen til at bryde
sammen. Hjulet kan blokere, eller slangen
kan springe – i begge tilfælde kan et styrt
være følgen. Senest når du har bremset det
andet sæt bremsebelægninger ned, bør du
kontakte din forhandler. Denne kan kontrol-

BEMÆRK!
Henvisninger om bremserne findes

lere fælgens vægtykkelse. Ved fælge med
slidindikator A skal fælgen udskiftes, når den
ikke længere er synlig.

i bremseproducentens separat
medfølgende driftsvejledning.

A

VIGTIGT!
Få fælgen kontrolleret af en famand
senest efter det andet sæt opbrugte
bremsebelægninger. Nedslidte fælge
kan medføre materialesvigt og
alvorlige styrt.
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BREMSESYSTEM
SKIVEBREMSER

FARE!

TIP!
Nye bremsebelægninger skal tilbrem-

Bremseskive og bremseåg kan

ses for at opnå optimal bremseeffekt

blive varmet kraftigt op ved

og mindst mulig slitage. Det gøres ved

bremsning. Dette gælder især efter

ca. 30 gange at accelerere cyklen op

hyppige bremsninger eller ved

til ca. 25 km/h og bremse den så kraf-

lange nedkørsler. Rør derefter ikke

tigt som muligt, til den er standset.

ved bremserne umiddelbart efter

Tilbremsningsprocessen er afsluttet,

bremsning for at undgå forbræn-

når den krævede håndkraft til den

dinger på huden.

størst mulige nedbremsning ikke
aftager yderligere.

Vedligeholdelse af skivebremser
Kontrollér jævnligt bremsesystemets funktion for bremsevirkning, belægningsslid
og utætheder. Bremsebelægningerne skal
udskiftes, når de er tilsmudsede, eller når
bremsebelægningernes tykkelse er faldet til
under 1 millimeter. Under ingen omstændig-

BEMÆRK!
Når hjulene er taget af, må du ikke
længere aktivere bremsegrebene.
Bremsebelægningerne vil blive
skubbet sammen, og hjulet vil ikke
længere kunne monteres problem-

heder må bærepladen berøre bremseskiven.

frit. Når du har afmonteret hjule-

Dannelse af dampbobler ved skivebremser

transportsikringer til at sikre en

ne, skal du bruge de medfølgende
tilstrækkelig lang afstand mellem
bremsebelægningerne.

FARE!
Undgå at bremse permanent i
længere tid, som det kan forekomme ved lange stejle nedkørsler. Det
kan resultere i dannelse af dampbobler og et totalt bremsesvigt.
Meget alvorlige styrt og personskader kan blive konsekvensen.
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Transportér ikke din elcykel med
hjulene opad. Det vil kunne gøre
bremserne virkningsløse.

VIGTIGT!
• Få din forhandler til at udskifte nedslidte bremsebelægninger.
• Skivebremsers bremsevirkning kan blive kraftigt reduceret af olie, pleje- eller
rengøringsvæsker! Når du rengør din elcykel eller smører kæden, skal du passe
på, at bremsebelægningerne og bremseskiverne ikke bliver forurenet. Olievædede bremsebelægninger skal ubetinget udskiftes; bremseskiver kan rengøres med
bremserens. Undgå at berøre friktionsfladerne på bremseskiverne eller belægningerne med fingrene.
• Kontrollér bremsesystemet for utætheder eller knæk på bremseledningerne inden
hver køretur. Tab af bremsevæske bevirker, at bremsevirkningen reduceres eller
svigter helt! Bring straks cyklen til en forhandler for at få afhjulpet eventuelle
utætheder.
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BREMSESYSTEM
FRIHJULSBREMSE

Berør ikke bremsen umiddelbart efter en

Nogle Riese & Müller-modeller kan efter eget

langvarig eller kraftig bremsning! Der er fare

valg være udstyret med en frihjulsbremse

for forbrændinger.

på baghjulet. Med en frihjulsbremse kan du
til enhver tid bremse baghjulet ved at træde

Brems også med forhjulsbremsen på lange

pedalerne baglæns.

nedkørsler. Giv frihjulsbremsen lejlighed til at
nedkøles.

Hvis din cykel er udstyret med en frihjulsbremse, bremser du ved at træde pedalerne
baglæns i stedet for fremad. Ved frihjulsbremser bremser du bedst, når pedalarmene står vandret. På lange nedkørsler kan
frihjulsbremsens bremsevirkning reduceres
kraftigt! Bremsen kan opvarmes kraftigt ved
langvarig bremsning.

FARE!
Kontrollér bremseankerets fastgørelse før hver køretur og efter
enhver form for monteringsarbejde. Dette skal være fastgjort
til en holder på stellet med en
skrue eller være ført i et langhul
med et skruehoved. Denne forbindelse kræver et tilspændingsmoment på 4-6 Nm.
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GEAR
RIGTIGT GEARSKIFT
Det er vigtigt for gearskiftet ved udvendige
gear, at man træder jævnt videre uden at
lægge kræfter i, indtil der er skiftet til næste
gear. Undgå at skifte gear, mens du træder

BEMÆRK!
Læs anvisningerne i den separat
medfølgende vejledning fra gearproducenten.

hårdt i pedalerne.
Ved navgear (Rohloff, Shimano og NuVinci)
skiftes gear uden at træde rundt.

FARE!

FARE!

Gearskifte bør øves på et trafikfrit

Indstilling af gearet er kun et

område. I vejtrafikken afleder det

arbejde for den øvede montør.

opmærksomheden for meget at

Fejlindstillinger kan medføre

øve sig i at skifte gear.

alvorlige mekaniske skader.
Henvend dig til din forhandler,
hvis du oplever problemer med
gearet. Også efter at cyklen er
styrtet eller væltet, eller efter en
transportskade bør du lade en
fagmand kontrollere gearet.
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KÆDE / REMTRÆK
KÆDE

UDSKIFTNING AF KÆDE

Kædepleje

• Det kræver fagkundskab at skifte kæden.

Kæden er en af elcyklens sliddele, men eje-

Din forhandler kan ved behov montere en

ren kan være med til at påvirke dens levetid.

kæde, der passer til din elcykel.

Sørg derfor altid for, at kæden bliver smurt
regelmæssigt, især efter kørsel i regnvejr.

FARE!
• Rengør af og til kæden med en tør klud.
• Smør kædeleddene med et egnet smøremiddel fra en cykelforretning.
Kædeslitage

En kæde, der ikke er monteret eller strammet korrekt, kan hoppe
af eller springe med et styrt til
følge. Lad forhandleren udskifte
kæden.

Kæder til udvendige gear kan ofte nå deres
slidgrænse allerede efter ca. 1.000 til 3.000
km. Lad derfor din forhandler udskifte kæ-

REMTRÆK

den jævnligt.

Hvis din elcykel er udstyret med remtræk,
skal du følge den separat medfølgende drift-

Kontrol af kædespænding
Ved cykler med navgear og uden ekstra
kædestrammer skal kædespændingen
kontrolleres regelmæssigt og om nødvendigt
justeres af forhandleren.
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svejledning fra Gates.

HJUL OG DÆK
Elcyklens hjul belastes kraftigt. Efter en
indkøringsdistance på 200 til 400 km bør
forhandleren kontrollere hjulene og om
nødvendigt eftercentrere dem. Også derefter
skal du kontrollere hjulene regelmæssigt.

TIP!

DÆK OG LUFTTRYK

Kør altid med det foreskrevne

Et dæk kan kun fungere godt, hvis det er

lufttryk, og kontrollér det

pumpet til det rigtige lufttryk. Ved det kor-

regelmæssigt.

rekte tryk mindskes også risikoen for punktering. Det anbefalede lufttryk er angivet i
bar og PSI på dæksiden eller på en etiket på
fælgen.

FARE!
Pump altid dækkene til mere
end det mindst tilladte tryk, men
aldrig over det højst tilladte tryk!
Dækket kan hoppe af fælgen eller
sprænges. Risiko for at styrte!
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HJUL OG DÆK
SLANGE OG VENTIL

KONTROL AF DÆK

På Riese & Müller-cykler anvendes såkaldte

Kontrollér jævnligt dækkene.

Sclaverand-ventiler (også kaldet racerventiler eller franske ventiler). Før pumpning skal
den lille riflede møtrik i enden af ventilen
skrues lidt ud og dernæst kortvarigt trykkes
imod ventilen, til der kommer lidt luft ud.

Hvis ventilindsatserne på Sclaverand-ventiler
ikke er skruet helt fast, vil slangen langsomt
tabe luft. Kontrollér, at ventilindsatsen sidder
godt fast i ventilskaftet. Sørg for, at ventilen
står lige.
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FARE!
Dæk, hvis mønster er slidt ned,
eller hvis sider er ved at revne,
bør udskiftes hos forhandleren.
Dækkets indre opbygning kan
tage skade, hvis der trænger fugt
og snavs ind. Defekte fælgbånd
(fælgbånd ligger mellem slangen
og fælgen) skal omgående udskiftes. Skader på dæk og slanger
kan i ekstreme tilfælde bevirke,
at slangen springer med et styrt
til følge!

KONTROL AF FÆLGENS RUNDLØB
Kontrollér af og til rundløbet. Det gøres ved
at hæve hjulet fra jorden og få det til at køre
rundt med hånden. Iagttag fælgens rundløb.

TIP!
Centrering af hjul bør
overlades til forhandleren!

Hvis dette er synligt afvigende, bør du lade
en fagmand eftercentrere hjulet.

FARE!
FARE!

Kontrollér regelmæssigt fælgene
for defekter og slitage. Kraftigt

Kør ikke med urunde hjul. Ved

slidte fælge er mere udsatte for

ekstreme afvigelser kan fælg-

beskadigelser. Fælgbremser slider

bremsens bremsebelægninger

kraftigere på en fælg. En bøjet,

ramme ved siden af fælgen og gå

revnet eller brækket fælg kan føre

ind i egerne! Risiko for at styrte!

til alvorlige ulykker.

TIP!
Vedr. slidindikator ved fælge
til fælgbremser henvises til
side 21.
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I TILFÆLDE AF PUNKTERING
Elcykler fra Riese & Müller er udstyrede med

TIP!

dæk med en særdeles høj punkteringsmod-

Hvis du ønsker detaljerede oplys-

stand. Derfor er punkteringer usandsynlige.

ninger om, hvordan du afhjælper en
punktering, kan du henvende dig til
din forhandler eller anskaffe litteratur om emnet.

STØTTEFOD
STØTTEFODENS MONTERING
Kontrollér regelmæssigt forskruningerne mellem støttefod og stel. De korrekte
tilspændingsmomenter fremgår af tabellen
på side 46
STØTTEFOD PÅ HS-MODELLER
HS-modellerne fra Riese & Müller er iht.
EU-direktivet udstyrede med en selvindklappende støttefod (gælder ikke for Schweiz).

VIGTIGT!

Vær opmærksom på, at din HS-model derfor

En løs forskruning kan medføre be-

lettere kan vælte og blive beskadiget og evt.

skadigelse af støttefodens montering!

forårsage skade på andre køretøjer.
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LYGTESYSTEM
På elcykler fra Riese & Müller tændes og
slukkes lyset på displayet. En undtagelse er

FARE!

de hurtige elcykler (HS-modeller), hvor

Benyt aldrig din elcykel, hvis

lyset automatisk altid er tændt (kørelys).

lygtesystemet ikke virker!
Kør ikke uden tilstrækkeligt

INDSTILLING AF FORLYGTE

opladet batteri. I mørke bliver du

• Midten af området, som er oplyst af for-

meget let overset af andre trafi-

lygten, må højst ramme kørebanen 10 m

kanter, eller du risikerer selv at

foran elcyklen.

overse forhindringer på vejbanen.

• For at korrigere indstillingen skal du løsne

Konsekvensen kan være alvorlige

fastgørelsesskruen og stille forlygtens

ulykker!

hældning som ønsket. Spænd skruen igen.

10 m

FORKERT

RIGTIGT

FORKERT
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TRANSPORT AF BAGAGE OG BØRN
BAGAGEBÆRER TIL RACKTIME
SNAPIT-SYSTEMET

FARE!

Mange Riese & Müller-modeller rummer

Kør ikke, hvis et af de nævnte

mulighed for at fastgøre snapit-systemet
fra Racktime (se www.racktime.com).
Dette gør det lettere at fastgøre kurve.
Vær opmærksom på den maksimalt tilladte
last (se side 45).

punkter ikke er opfyldt. Kurv
og/eller barnesæde kan løsne
sig ved utilstrækkelig fiksering,
hvilket kan medføre alvorlige
ulykker.

TRANSPORT AF BØRN OG LAST
Kontrollér følgende punkter, inden du kører
af sted med lastet elcykel eller barnesæde:

FARE!

• Er kurv eller barnesæde korrekt fikseret?

Barnesæder må ikke fastgøres

• Er barnet fastspændt, hhv. er lasten til-

til sadelpinden. Sørg for at

strækkeligt sikret mod at skride eller falde

forhindre barnets mulighed for

af?

at få fingrene ind i fjedrene og

• Bliver den tilladte totalvægt ikke overskredet?

bevægelige dele af sadlen og sadelpinden. I modsat fald kan bar-

• Har barnet hjelm på?

net komme alvorligt til skade!

• Er det sikret, at intet kan komme ind i

Benyt kun et godkendt og sikkert

egerne?

barnesæde. Sørg for, at barnets

• Er dæktrykket højt nok?

fødder ikke kan komme i kontakt

• Er lasten fordelt jævnt?

med bevægelige dele som eger.

• Er belysning og reflekser ikke tildækkede?

Når elcyklen er parkeret på
støttefoden, må der ikke sidde et
barn i barnesædet.

VIGTIGT!
Ved fuldt læs ændres køreegenskaberne. Også bremselængden bliver
længere. Opnå langsomt erfaring
med køreegenskaberne med maksimal belæsning.
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BEMÆRK!
Spørg din forhandler om, og hvilket
barnesæde der kan monteres på din
elcykel.

VIGTIGT!
Transport af børn i cykelanhængere efter hurtige elcykler kan være
forbudt. Informer dig om den aktuelt
gældende lovgivning hos Rådet for

BEMÆRK!

Sikker Trafik.

Informér dig (f.eks. hos forhandleren)
om de lovmæssige regler, der gælder i
dit land, inden du udskifter komponenter. Informér dig om, hvilke regler
der gælder i dit land vedrørende transport af børn i barnesæder.

INTEGRERET KABELLÅS
Modellerne Avenue og Culture har en kabellås, der er integreret i stellet. Den samme
nøgle benyttes til kabellåsen og batterilåsen.
Når du vil låse elcyklen fast (f.eks. til et hegn
eller en skiltestander), trækker du låsekablet
ud af stellet, lægger det omkring den valgte
genstand og trykker kabelenden ind i låsens
åbning A.

A
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BOSCH-MOTOR
Alle Riese & Müller-modeller er udstyrede
med en Bosch-motor. Læs ubetinget den
separat medfølgende Bosch-vejledning. Læs
omhyggeligt anvisningerne om håndtering
af batteri og oplader.

FARE!
Tag batteriet af, før du udfører
monterings-, vedligeholdelses- eller andet arbejde eller
transporterer den. En utilsigtet

FARE!
Med henblik på korrekt og

aktivering af det elektriske system kan medføre personskader.

risikofri drift af din elcykels
elektriske motor skal denne
kontrolleres hos forhandleren
i forbindelse med et eftersyn.

BEMÆRK!

Tag straks batteriet af elcyklen,

Læs anvisningerne på batteriet, inden

hvis du konstaterer skader på

du begynder at lade batteriet. Ved

det elektriske system, og tag til

opladning af batteriet må du kun an-

forhandleren for at få repareret

vende den originale oplader eller en,

cyklen. Kontakt også forhandle-

der er godkendt af producenten. Tag

ren, hvis du har spørgsmål

batteriet ud af opladeren, og adskil

eller et problem eller opdager

opladeren fra elnettet, når opladnin-

en defekt. Manglende fagkund-

gen er afsluttet.

skab kan resultere i alvorlige
ulykker.

FARE!
Lad ikke i brændbare omgi-

BEMÆRK!

velser. Af sikkerhedsmæssige

Vær opmærksom på, at der ikke

årsager skal opladeren og

er lys på din elcykel, hvis du
kører uden batteri eller med
slukket system.
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batteriet stå på et tørt og ikke
brændbart underlag.

VIGTIGT!
Åbn ikke batteriet. Der er fare
for kortslutning. Desuden afvises
eventuelle garantikrav, hvis
batteriet er blevet åbnet.
Beskyt batteriet mod mekaniske beskadigelser, varme (f.eks.
også mod vedvarende sollys), og
neddykning i vand. Der er eksplosionsfare. Ved beskadigelser og
ukorrekt anvendelse af batteriet

FARE!

kan der komme dampe ud.

Et defekt batteri må hverken

Hold batteriet uden for børns

oplades eller bruges igen.

rækkevidde.

FARE!
Send aldrig selv et batteri! Et
batteri tilhører kategorien farligt
gods. Under visse betingelser
kan det blive overophedet og
bryde i brand.
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ELCYKLER – RÆKKEVIDDE I KOLDT VEJR
De elektriske komponenter i din elcykel er
konstrueret til at fungere problemfrit ned
til en temperatur på -10 °C.
I kulde reduceres elcyklens rækkevidde.
Dette skyldes en normal fysisk proces og er
ikke udtryk for en fejl eller defekt.
Når du benytter dit batteri igen ved højere
temperaturer, kan du igen udnytte den fulde
energikapacitet.
Vi råder dig til at opbevare og oplade batteriet natten over ved stuetemperatur på
kolde dage og køre, umiddelbart efter at du
har sat batteriet på elcyklen. Strømforbruget
opvarmer batteriet, og selv i koldt vejr opnår
du en god rækkevidde med din elcykel.
Om vinteren bør du alligevel planlægge nogle lidt kortere ture eller køre med et lavere
assistancetrin.
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TRANSPORT AF ELCYKEL
TRANSPORT I TOG
Undersøg formaliteterne forud for rejsen,
og reservér plads til cyklen.
TRANSPORT I FLY
Elcykler må ikke transporteres i fly.
Li-ion-batterier er farligt gods og er ikke

VIGTIGT!

godkendt til transport i fly.

Vær opmærksom på bilens større
bredde og længde, når du trans-

TRANSPORT MED CYKELHOLDER PÅ BIL

porterer elcykler på en cykelholder.

Hvis du er interesseret i en cykelholder, kan
du bede forhandleren om en prøvemontering. Ved prøvemonteringen skal du sikre
dig, at holderen omslutter rørene sikkert og

VIGTIGT!

holder stabilt. Holderen må ikke fastgøres til

Nogle cykelholderes klemmer

pedalarme eller andre komponenter. Afpas

kan beskadige stelrørene.

kørestil og hastighed til lasten og de ændre-

Spørg forhandleren i tvivlstilfælde.

de køreegenskaber.

BEMÆRK!
Af sikkerhedsmæssige årsager
bør du tage batteriet af ved
transport bag på bilen.
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GENERELLE PLEJEANVISNINGER
FARE!

VIGTIGT!

Inden du udfører arbejde såsom

Gå kun i gang med arbejdsopgaver,

vedligeholdelse eller pleje af

som du har den fornødne faglige

elcyklen, skal du tage batteriet

viden og det rigtige værktøj til at

af. En utilsigtet aktivering af det

udføre.

elektriske system kan medføre
personskader.

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
Når du henter din elcykel hos forhandleren,
har han monteret den for dig, så den er
køreklar. Alligevel skal du pleje cyklen regelmæssigt og få udført de tilbagevendende
vedligeholdelsesarbejder hos forhandleren.
Kun således kan det sikres, at alle dele
fungerer vedvarende og sikkert.
VASK OG PLEJE AF CYKLEN
Sved, snavs og salt fra vinterkørsel eller fra

VIGTIGT!

havluft skader din cykel. Derfor bør du regel-

Rengør ikke elcyklen på kort afstand

mæssigt rengøre din elcykel og beskytte

med en hård vandstråle eller dam-

den mod korrosion. Vask den kun med rent

prenser. Vand kan blive trykket forbi

vand, og tilsæt lidt opvaskemiddel efter

pakningerne og trænge helt ind i

behov for at opløse fedtrester. Efter aftørring

lejerne. Smøremidlerne fortyndes,

behandler du overfladen med plejemiddel,

og friktionen øges. På langt sigt vil

som du kan skaffe hos din forhandler.

dette medføre ødelæggelse af lejernes

Til sidst tørrer du delene komplet af med

kontaktflader.

en blød, ren klud.
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PLEJE AF ELOXEREDE OVERFLADER

OPBEVARING AF ELCYKEL

Aluminiumsdelene på din Riese & Müller-el-

Det anbefales at henstille elcyklen i et tørt,

cykel er beskyttede af en speciel eloxering.

skyggefuldt og godt ventileret rum.

Dette lag er særligt hårdt og derfor relativt uimodtageligt over for ridser. Trods de

ELCYKLENS OVERVINTRING

positive egenskaber kræver den eloxerede

• Ved længere tids stilstand taber slangerne

belægning også pleje.

efterhånden luft. Derved kan dækkene
tage skade. Hæng derfor elcyklen op, eller

FARE!
Der må ikke komme plejemidler

kontrollér jævnligt dæktrykket.
• Rengør cyklen, og beskyt den mod
korrosion.

eller kædeolie på bremsebe-

• Opbevar cyklen i et tørt rum.

lægningerne, bremseskiverne

• Oplad batteriet til ca. 60 % før overvintrin-

eller fælgenes bremseflader!

gen. Genoplad batteriet til 60 % hver tredje

Det vil kunne medføre svigtende

måned.

bremser med uheld og alvorlige
personskader til følge.
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EFTERSYN
Efter indkøringsfasen skal du få udført vedli-

FARE!
Cyklen er som alle mekaniske
komponenter udsat for slitage
og stor belastning. Forskellige
materialer og komponenter kan
reagere forskelligt på slitage
eller nedslidning som følge af
belastning. Hvis den planlagte
funktionstid for en komponent er
overskredet, kan den pludseligt

geholdelse af elcyklen med jævne intervaller.
Intervallerne, der er anført i tabellen i tillægget (side 48-50), er vejledende for cyklister,
der kører mellem 1.000 og 2.000 km om året.
Hvis du jævnligt kører meget på dårlige
veje, forkortes eftersynsintervallerne. Dette
gælder også ved hyppig kørsel i regn og ved
fugtigt klima.

svigte og derved potentielt være
til fare for cyklisten. Enhver form
for revner, furer eller farveforandringer i højt belastede områder
indikerer, at den pågældende
komponent er udtjent, og den
skal derfor udskiftes.

VIGTIGT!
Indlevér af hensyn til din egen sikkerhed din elcykel til det første eftersyn
hos forhandleren efter 200 til 400 km,
dog senest efter tre måneder.
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MILJØTIPS
Generelle pleje- og rengøringsmidler
Sørg for at skåne miljøet, når du plejer og
rengør din cykel. Benyt derfor om muligt
biologisk nedbrydelige rengøringsmidler ved
pleje og rengøring. Sørg for, at der ikke
kommer rengøringsmidler i kloaksystemet.
Bremserens og smøremidler
Håndter bremserens og smøremidler på
samme måde som de generelle pleje- og
rengøringsmidler.
Dæk og slanger
Dæk og slanger er ikke rest- eller husholdningsaffald og skal bortskaffes til genvinding.
Batterier fra elcykler
Batterier fra elcykler er ikke husholdningsaffald. De skal behandles som farligt gods
og er derfor omfattet af en særlig mærkningspligt. De skal under alle omstændigheder bortskaffes via forhandleren eller
producenten.
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LOVMÆSSIG HÆFTELSE/GARANTI
Riese & Müller står ifølge loven bl.a. til ansvar

kun for den første køber. Krav derudover,

for, at din elcykel ikke er behæftet med fejl,

som f.eks. skadeserstatning eller krav

der ophæver eller mindsker værdien eller

om kompensation for manglende brug, er

anvendeligheden. Dit krav udløber to år efter

udelukkede. En eventuel garantiydelse

købet af elcyklen. Garantikravet rettes mod

bevirker ikke en forlængelse af den oprinde-

respektive sælger. I det første skridt har

lige garantiperiode.

køberen krav på kompensation, især på udbedring eller omlevering. Der er kun garanti

Udelukkede er skader som følge af bl.a. slid,

på oprindelige fejl, der altså forelå allerede

forsømmelighed (manglende vedligehol-

på tidspunktet for overdragelsen. I de første

delse og pleje), styrt, overbelastning som

seks måneder efter overdragelsen antages

følge af for stort læs, fagmæssigt ukorrekt

det, at for en konstateret fejls vedkommen-

montering og behandling samt som følgeaf

de handler om en oprindelig fejl. Uagtet den

modifikation af elcyklen (til- og ombygning

lovmæssigt foreskrevne produktgaranti

af ekstra komponenter), tuning.

yder Riese & Müller fem års garanti på brud
på stel og bagfjederarm.

Ved konkurrencedeltagelse, hop eller andre
former for overbelastning bortfalder garanti-

Denne garanti, der rækker ud over den

kravet ligeledes.

lovmæssigt foreskrevne produktgaranti,
gælder kun, hvis følgende forudsætninger

De her beskrevne vilkår gælder ikke ved

er opfyldt:

erhvervsmæssig anvendelse.

• Du er den første ejer af elcyklen.
• Du har inden for fire uger efter købet

Elcyklens batteri er en sliddel, og de elektro-

registreret din elcykel online på følgende

niske komponenter i det er omfattede af den

webadresse:

lovmæssige garanti på to år. Vi garanterer, at

www.r-m.de/en-dk/service/warranty

batteriet efter to år eller 500 ladecyklusser

• Elcykel-passet i tillægget er blevet udfyldt
fuldstændigt, og samtlige eftersyn i passet
er udført og dokumenteret af forhandleren.
I en skadessag skal det fuldstændigt udfyldte cykelpas indsendes sammen med den
rengjorte komplette cykel. Opbevar derfor
disse dokumenter omhyggeligt. Vi udskifter det defekte stel eller bagfjederarmen.
Arbejdsløn til ombygningen og fragtudgifter
faktureres kunden. Denne garanti gælder
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(alt efter, hvad der kommer først) stadig har
en kapacitet på 60 %.

HENVISNINGER OM SLITAGE

revner på fælgens sider, når lufttrykket øges,

Nogle af cyklens komponenter er funktions-

er det tegn på, at fælgen er udtjent. Fælgen

betinget udsat for slitage. Omfanget af

skal da udskiftes omgående.

slitagen er afhængigt af elcyklens pleje, vedligeholdelse og typen af anvendelse (kørte

Også bremseskiver slides. I forbindelse med

km, kørsel i regnvejr, snavs, salt osv.). Cykler,

eftersynene skal bremseskivernes tykkelse

der ofte parkeres udendørs, kan ligeledes

kontrolleres regelmæssigt, og ved behov

være udsat for større slitage som følge

skal komponenterne udskiftes.

af vejrpåvirkninger. Delene skal udskiftes,
når de når deres slidgrænse.

Udskiftning af dele, der nødvendiggøres af
slitage, er ikke omfattet af den lovmæssige

Hertil hører følgende:

garantiforpligtelse.

• Drivkæde eller tandrem
• Bremsekabler

Lejer og pakninger ved fjederforgaffel og

• Gummigreb

bagfjedring er i konstant bevægelse, når

• Kædehjul, tandhjul eller tandremskiver

cyklen arbejder. Miljøpåvirkninger udvirker

• Gearkabler

slitage på disse bevægelige dele. Disse

• Dæk

områder skal rengøres og vedligeholdes

• Sadelbetræk

regelmæssigt. Afhængigt af anvendelsesbe-

• Bremsebelægninger

tingelserne kan det ikke udelukkes, at delene

• Fælge eller bremseskiver.

skal udskiftes på grund af slitage, f.eks. når
der opstår lejespillerum.

Belægningerne på fælg- og skivebremser
er funktionsbetinget udsat for større slitage.
Ved sportslig benyttelse eller kørsel i bjergterræn kan det være nødvendigt at skifte
belægningerne med kortere intervaller.
Kontrollér belægningens tilstand regelmæssigt, og lad evt. forhandleren foretage
udskiftning. Ved fælgbremser slides ikke kun
belægningen, men også fælgen. Kontrollér
derfor fælgen regelmæssigt, f.eks. når du
pumper dækket. I fælgen er der en omløbende not, der fungerer som slidindikator. Når
denne ikke længere er synlig, skal fælgen
udskiftes. Opstår der deformeringer eller fine
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LOVMÆSSIG HÆFTELSE/GARANTI
Ved reklamationer og serviceydelser skal du

Af hensyn til en lang levetid og holdbarhed

udelukkende kontakte en Riese & Müller-

for komponenterne skal producenternes

specialforretning. På forespørgsel giver vi

monteringsforskrifter (bl.a. skruers tilspæn-

gerne oplysning om den nærmeste for-

dingsmomenter) og de foreskrevne vedlige-

handler (forhandlere kan du også finde på

holdelsesintervaller overholdes nøje.

internettet: www.r-m.de/en-dk. Endvidere
gør vi opmærksom på, at du skal kontakte

Ved manglende overholdelse af monterings-

din forhandler, inden du iværksætter repa-

forskrifterne og kontrolintervallerne kan

rationer. Dette sikrer den hurtigste og mest

produktgarantien og garantien bortfalde.

økonomiske afvikling af dit ærinde. Hvis

Vær opmærksom på de i driftsvejledningen

din elcykel kommer på værksted hos din

skitserede kontroller hhv. den under visse

forhandler eller os, skal du følge disse anvis-

omstændigheder nødvendige udskiftning af

ninger: Serviceydelser og reparationer

sikkerhedsrelevante komponenter som styr,

udføres kun på tilstrækkeligt rengjorte

bremser osv.

cykler. Inden forsendelse skal du fjerne alle
individuelle tilbehørsdele (computer, side-

I de aktuelt gældende standarder, kontroller

spejl, anhængerkobling, lås, hurtigbespæn-

og tests forudsætter man for elcykler en

dingssikringer osv.).

gennemsnitlig levetid på 10 år eller 16.500
km til 20.000 km (alt efter, hvad der kommer

Serviceydelser udføres med de vejledende

først). I overensstemmelse med det høje

værdier for standardcyklernes udstyr. Indi-

kvalitetskrav går Riese & Müller ved deres

viduelle ombygninger retableres kun i et ri-

stel og gafler ud fra en kilometerydelse,

meligt omfang i overensstemmelse hermed.

der er omtrent tre gange så høj. Belast-

I forbindelse med serviceydelser vil der ikke

ningen på en elcykel afhænger dog stærkt af

blive udskiftet sliddele eller udført eftersyn.

belæsningen, vejens tilstand og kørestilen.

Desuden ekspederes betaling og materialer

Hvis du på grund af stor belæsning (cyklens

udelukkende via specialforretningen. Sørg

totalvægt over 110 kg), dårlige veje (f.eks.

for, at din forhandler har frankeret pakkefor-

brostensbelægning, slaghuller, kantsten)

sendelsen tilstrækkeligt.

eller på anden måde jævnligt belaster
elcyklen ekstraordinært, må du forvente
en levetid, der er kortere end det normale
i branchen.
Efter produktlevetidens udløb er kørsel ikke
længere forsvarlig i et færdselssikkerhedsmæssigt perspektiv.
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VÆGTVÆRDIER
MODEL

TILLADT
TOTALVÆGT

VÆGT
ELCYKEL

MAKS.
VÆGT
FØRER

MAKS.
LAST BAGAGEBÆRER 1

MAKS. LAST
FORBAGAGEBÆRER

Avenue

140 kg

26,6-27,3 kg

110 kg

20 kg1

––

Culture

140 kg

26,7-27,5 kg

110 kg

20 kg

––

Delite

140 kg

23,0-28,0 kg

110 kg

1

20 kg

––

Homage

140 kg

25,7-26,8 kg

110 kg

20 kg1

––

Kendu

140 kg

25,8-25,9 kg

110 kg

20 kg1

––

190 3/ 200 kg

32,6-35,1 kg

100 kg2

20 kg1, 2

100 kg

Packster

200 kg

34,9-52,9 kg

110 kg

17 kg

100 kg

Tinker

135 kg

21,9-23,8 kg

110 kg

Charger

140 kg

19,9-26,6 kg

Charger GH

160 kg

Cruiser

Load

4

1

1
1

20 kg

––

110 kg

1

17 kg

3 kg1

27,2 kg

135 kg

17 kg1

––

140 kg

24,8-25,8 kg

110 kg

30 kg

3 kg1

Nevo

140 kg

24,3-26,2 kg

110 kg

17 kg1

––

Roadster

140 kg

21,9-22,5 kg

110 kg

20 kg

––

Swing

130 kg

24,9-26,1 kg

100 kg

25 kg1

3 kg1

1
2
3
4

1

1

Inkl. egenvægt af kurve/barnesæde
Førerens vægt og lasten på bagagebærerne må ved Load ikke samlet overskride 120 kg
HS-modeller
Vægten varierer efter valgt ladmodel.
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TILSPÆNDINGSMOMENTER
FOR FORSKRUNINGER
KOMPONENT

FORSKRUNING

Bremseanker frihjulsbremse

Monteringsskrue

4-6 Nm

Bremsearm

Monteringsskrue

5-6 Nm

Fjederelement

Monteringsskrue

7-9 Nm

Friløbsnav

Tandkranssikring

29-49 Nm

Bagagebærer Delite

Monteringsskruer

Bagfjederleje

Klemskrue

Hydrauliske bremser
Kranksæt
Nav

Monteringsskruer

*

Hydrauliske bremser monteringsskruer

*

Krankskruer

35 Nm

Klingeskruer

8-11 Nm

Hurtigbespændingens betjeningsarm

9-12 Nm

30-45 Nm

· Rohloff-nav

30-35 Nm

Pedaler

Bagskifter

35 Nm
35 Nm

Monteringsskruer M6

Rohloff-gear

Gearskiftegrebyy

10-25 Nm

Akselmøtrikker ved gearnav:
· Shimano-nav
· SRAM Dual Drive-nav

Sadelpind

8-10 Nm
5 Nm

Lejeindstillingens kontramøtrik ved
nav med hurtigbespænding

Pletscher-støttefod

TILSPÆNDINGSMOMENT

12-14 Nm
*

Sadelklemningens monteringsskrue
1/2 maskinskruer

12-15/9-12 Nm

Klemskrue på sadelrøret

9-12 Nm

Shimano-skiftearm

4-6 Nm

Drejegrebsskifter

1-2 Nm

Monteringsskruer

8-10 Nm

Kabelklemskrue

4-6 Nm

Pulleyhjulsbolte

3-4 Nm

Skærm

Monteringsskruer på stellet for/bag

3-4 Nm

Forskifter

Monteringsskruer

5-7 Nm

Kabelklemskrue

4-6 Nm

V-Brake
Frempind aheadset

Monteringsskrue på stelsoklen

5-9 Nm

Kabelklemskrue

6-8 Nm

Styrklemning 2/4 skruer
Skaftklemskrue
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10 / 5,5 Nm
12-14 Nm

* se separat medfølgende driftsvejledninger fra komponentproducenterne.

LOAD / PACKSTER: TILSPÆNDINGSMOMENTER FOR FORSKRUNINGER
KOMPONENT

FORSKRUNING

Stel

Forbindelse mellem for- og bagstel:
4 skruer M10

TILSPÆNDINGSMOMENT

30-40 Nm

2 skruer M8
Forfjedergaffel

18-20 Nm

Styrklemme foroven på styrsættet (2 skruer)

12-14 Nm

Klemning styrearm på højre gaffelstandrør:
4 skruer M5

5-6 Nm

Ledhoved på styrearm (M8)
Styretøj

Støttefod

12-14 Nm

Kontramøtrik M8, ledhoved på styrestang

9-12 Nm

Forreste og bageste ende af styrestang:
Skrue og møtrik M6

9-12 Nm

Kardanled: Skruer og møtrikker M8

12-14 Nm

Kontramøtrikker M8

12-14 Nm

Ringskruer og møtrikker M5 til støttefodsfjeder

5-6 Nm

FREMPIND KENDU / LOAD: TILSPÆNDINGSMOMENTER FOR FORSKRUNINGER
KOMPONENT

FORSKRUNING

Frempind

Klemskruer M6 (4 stk.)

7-9 Nm

Forreste klemskruer M6 (2 stk.)

7-9 Nm

Bageste klemskruer M5 (2 stk.)

3-4 Nm

Pinolskruer hurtigspændegreb til vinkelindstilling (2 stk.)

TILSPÆNDINGSMOMENT

1 Nm
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SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN
De med • markerede kon-

KOMPONENT

troller kan du selv udføre,

Belysning

Kontrollér, at monteringsskruerne er spændt fast

hvis du har lidt håndelag,

Dæk

Kontrollér lufttryk

værktøj, f.eks. en mo-

Bremser

Kontrollér grebets vandring, belægningstykkelse,
position i forhold til fælgen

mentnøgle.

Bremsekabler

Visuel kontrol

AKTIVITET

Kontrollér mønsterdybde og sidevægge

nogen erfaring og egnet

Bremseledninger

Visuel kontrol for tæthed

Hvis der ved kontrollerne

Fjederelement

Vedligeholdelse (se fra side 28), funktionskontrol

konstateres mangler, skal

Forfjedergaffel

Kontrollér for slør og tæthed, funktionskontrol

Fælge

Kontrollér vægtykkelse/slidindikator,
og udskift om nødvendigt

Bagfjederarm

Kontrollér funktion og lejeslør

Kæde (udvendigt gear)

Kontrollér, og smør evt.

Kæde (navgear)

Kontrollér, og smør evt.

Krank

Kontrollér, og efterspænd evt.,
kontrollér klingens slitage

forhandleren i forbindelse

Lak

Konservering

med et årligt eftersyn.

Hjul

Rundløb og egernes spænding

Styr/frempind

Visuel kontrol

du omgående iværksætte
egnede foranstaltninger
til afhjælpning. Kontakt
forhandleren, hvis du har
spørgsmål eller er i tvivl.
De med ✖ markerede arbejder bør kun udføres af

Kontrollér slid, og udskift evt.

Kontrollér slid, og udskift evt.

Akselmøtrikker/hurtigbespændinger

Udskiftning
Styrgreb med skrueklemning
Styrleje

Kontrollér lejeslør

Metaloverflader

Konservering
(undtagen fælgsider, bremseskiver)

Nav

Kontrollér lejeslør, smør med fedt

Pedaler

Kontrollér lejeslør, smør med fedt

BEMÆRK!

Remtræk

Kontrollér slid, udskift remmen ved behov

Anvend ved udskift-

Smør med fedt

Sadelpind

Rengør sadelrøret, smør med fedt

ning af sliddele og

Bagskifter

Rengør, smør

sikkerhedsrelevante

Skivebremser

Forskruning bremseskiver og bremseåg

dele kun originale

Hurtigbespændinger

Kontrollér fastspænding

dele eller dele af

Skruer og møtrikker

Kontrollér, og efterspænd evt.

mindst samme
kvalitet.
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Sadelklemning

Skærmenes fastgørelse
Ventiler

Kontrollér fastspænding

Gear-/bremsekabler

Afmonter, smør med fedt, udskift evt.

FØR HVER KØRETUR

MÅNEDLIGT

ÅRLIGT

ØVRIGE INTERVALLER

•
•
•
•

• (Skivebremser)
•

•
• For hver 5.000 km
Rengør og smør månedligt,
se affjedringsproducentens angivelser.

✖

✖ Senest efter det andet sæt bremsebelægninger
✖

•
✖ Fra 1.500 km

• For hver 1.000 km
✖ Fra 3.000 km
✖1

•
•
•

1

✖1
✖ Efter styrt, 25.000 km eller 5 år – alt efter,
hvad der kommer først

•

1

•
✖

•
✖
✖1
Fra 5.000 km

•
•
•

1

✖1
✖1

•
•
✖1

•
✖
1

D isse forskruninger bør kontrolleres med en momentnøgle årligt hos forhandleren.
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VIGTIGE DOKUMENTER
I tillægget til denne driftsvejledning

Vedlagt finder du:

finder du:

• Eventuelt separate driftsvejledninger fra

• Riese & Müller elcykel-passet, hvori alle

komponent-producenter. I denne drifts-

eftersyn udført af forhandleren dokumen-

vejledning henvises flere gange til

teres. Ved en garantisag skal det komplet

disse specielle og udførlige vejledninger.

udfyldte elcykel-pas sendes til firmaet

Der finder du alle detaljer om brug, ved-

Riese & Müller sammen med en kopi af

ligeholdelse og pleje. Sørg for, at du har de

kundens købskvittering. Alle eftersyn i

respektive driftsvejledninger til gear- og

elcykel-passet skal være udført af forhand-

bremsekomponenter, og at de bliver op-

leren og være dokumenteret.

bevaret omhyggeligt sammen med denne

• En service- og vedligeholdelsestidsplan på
side 48-49.
• En liste med anbefalede tilspændingsmomenter for alle elcyklens vigtige kompo-

betjeningsvejledning.
• I Bosch-vejledningen på side 3 overensstemmelseserklæringen for elcykler
• Købskvitteringen, der dokumenterer, at

nenter på side 46-47.

du er den første ejer af elcyklen, og siden

Denne skal værkstedet bruge ved reparati-

hvornår den har tilhørt dig.

oner og eftersyn.
• En leveringsprotokol, der beskriver alle
nødvendige detaljer i forbindelse med
overdragelsen af elcyklen fra forhandleren
til kunden.
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OVERDRAGELSESDOKUMENTATION
TIL KUNDE OG FORHANDLER
Til forhandleren!
Gennemgå venligst den følgende leveringsprotokol sammen med kunden. Få kunden til at
bekræfte dette med sin underskrift. Opbevar en kopi af leveringsprotokollen i dit arkiv.
Udlevering af regning til kunden; regningen skal være påført købsdato, elcyklens
nøjagtige betegnelse inkl. stelstørrelse, stelnummer, Bosch-display-nummer
og batterinummer/-numre.
Indstilling af sadelhøjde til kunden. Ved elcykler med hurtigbespænding på
sadelpinden: Forklaring af, hvordan den passende sadelhøjde indstilles.
Indstilling af styr samt bremse- og gearskiftegreb til kunden.
Afklaring med kunden af, hvilket bremsegreb der aktiverer forbremsen.
Ved elcykler med justerbar frempind: Indstilling af frempinden til kunden,
forklaring af indstillingsmekanismen
Indstilling af affjedringen til kunden, forklaring af betjeningen
Kunden er blevet gjort fortrolig med betjeningselementerne til det elektriske
drivsystem og gearene.
Forklaring af betjeningen af hurtigbespændinger og stikaksler.
Kunden har fået alle betjeningsvejledninger, der følger med elcyklen.
Kunden har af forhandleren fået forklaret den bestemmelsesmæssige anvendelse.
Kunden har fået forklaret den maks. tilladte totalvægt.
Kunden har taget en prøvetur.
Kunden er blevet opfordret til at forsigtigt at gøre sig fortrolig med bremserne
i et område, hvor der ikke er anden trafik.

Kundens underskrift:

Forhandlerens underskrift:

By

Dato

51

ELCYKEL-PAS

VIGTIGT!
Du er den første ejer af elcyklen.
Udfyld elcykel-passet i tillægget
fuldstændigt, og få forhandleren
til at foretage samtlige anførte
eftersyn og bekræfte det i passet.
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Model:
Farve:
Antal gear:
Stelnummer:
Batterinummer:
Købsdato:
CYKLEN ER UDLEVERET:
By:
Dato:
Forhandlerstempel:

Forhandlerens underskrift:

Sørg for, at alle eftersyn udført af forhandleren bliver dokumenteret i dette cykelpas. Garantien, der går ud over den lovmæssige garanti på seks måneder, gælder kun, hvis firmaet
Riese & Müller i en garantisag får tilsendt det fuldstændigt
udfyldte cykelpas sammen med en kopi af kundens kvittering,
og hvis samtlige eftersyn i passet er udført og dokumenteret
af forhandleren.
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ELCYKEL-PAS
1. eftersyn
Efter senest 400 km eller tre
måneder fra salgsdatoen:

Udskiftede eller reparerede dele:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:

2. eftersyn
Efter senest 2.000 km eller et
år fra salgsdatoen:

Udskiftede eller reparerede dele:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:

3. eftersyn
Efter senest 4.000 km eller to
år fra salgsdatoen:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:
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Udskiftede eller reparerede dele:

4. eftersyn
Efter senest 6.000 km eller tre
år fra salgsdatoen:

Udskiftede eller reparerede dele:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:

5. eftersyn
Efter senest 8.000 km eller fire
år fra salgsdatoen:

Udskiftede eller reparerede dele:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:

6. eftersyn
Efter senest 10.000 km eller
fem år fra salgsdatoen:

Udskiftede eller reparerede dele:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:
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ELCYKEL-PAS
7. eftersyn
Efter senest 12.000 km eller
seks år fra salgsdatoen:

Udskiftede eller reparerede dele:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:

8. eftersyn
Efter senest 14.000 km eller
syv år fra salgsdatoen:

Udskiftede eller reparerede dele:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:

9. eftersyn
Efter senest 16.000 km eller
otte år fra salgsdatoen:

Ordre-nr.: Dato:

Forhandlerens stempel og underskrift:
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Udskiftede eller reparerede dele:

NOTER

NOTER
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