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HEJ,

tack för att du bestämde dig för en E-Bike från oss. Riese & Müller 

bygger lätta och praktiska E-Bikes som övertygar genom kördyna-

mik och genomtänkt konception. I den här bruksanvisningen finner 

du svar på viktiga frågor och du får många tips om hur din E-Bike 

används.

Din cykelhandlare har monterat din E-Bike noga och eventuellt gjort 

några ändringar utifrån dina önskemål. Cykelhandlaren har redan gjort 

en provkörning, så att du med glädje kan trampa iväg direkt. Kontakta 

antingen din återförsäljare eller oss, om du känner dig osäker, eller 

om du har frågor, efter att du har läst den här bruksanvisningen.

DITT RIESE & MÜLLER-TEAM
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Växling, sida 25

Snabbspännare
och insticksaxlar, sida 14

Hjul och däck, sida 27

Cykelstöd, sida 30

Kedja, remdrivenhet, sida 26

Bosch-motor, sida 34

Bromssystem, sida 20

Pakethållare, sida 32 Belysning, sida 31Fjädring, sida 18



I den här bruksanvisningen anges åtdragningsmomenten i Nm. Lita 
aldrig på din känsla: ”Hårt” är inte alltid ”hårt”. BARA med en mo-
mentnyckel går det att säkerställa att skruvarna dras åt exakt lagom 
mycket. Använd därför alltid en sådan nyckel och beakta de åtdrag-
ningsmoment som anges i den här bruksanvisningen. För hårt eller 
för löst åtdragna skruvar kan leda till brott. De förorsakar i sin tur 
eventuella fall med svåra personskador.

FARA!

Ställbar styrstam, sida 16 Transport av paket och barn, sida 32
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Läs noga igenom alla anvisningar som har bifogats till din E-Bike inför den första cykelturen. 

Beakta följande symboler:

   Observera! Information som hjälper dig att snabbt lära känna din E-Bike och dess 

teknik.

 
  FARA! Det finns risk för ditt liv och din hälsa, om inte de aktuella hanteringskraven 

beaktas.

 INFORMATION! TIPS! Användbar extrainformation

 Använd en momentnyckel och beakta de angivna åtdragningsmomenten.

De här symbolerna används nedan, utan att deras betydelse berättas varje gång.

Utför en snabbkontroll inför varje cykeltur för din egen säkerhet. Den beskrivs på sida 12.

Kontakta din återförsäljare, om du har några frågor.

VI ÖNSKAR DIG MYCKET NÖJE MED DIN NYA E-BIKE FRÅN RIESE & MÜLLER.

Innan du använder din E-Bike måste du ha läst igenom hela den bifogade 
bruksanvisningen från Bosch, särskilt alla säkerhetsanvisningarna.

OBSERVERA!

FARA!
Den här bruksanvisningen innehåller information om monterings- och under-
hållsarbeten som kan bli nödvändiga mellan de föreskrivna inspektionerna, som 
återförsäljaren måste göra (se sida 40). Utför aldrig några andra arbeten på din 
E-Bike. Det krävs särskild fackkunskap, speciella verktyg och kunskaper, varför 
bara en återförsäljare kan utföra dem. Använd aldrig din E-Bike efter ofull-
ständigt eller felaktigt utförda monteringsarbeten. Då utsätter du dig själv och 
andra trafikanter för fara.
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SÄKERHETSANVISNINGAR

FARA!

FARA!

Beakta vid påstigningen att din E-Bike kör iväg direkt, efter att du har satt din fot 
på pedalen, om stödläget är påslaget. Dra därför först i bromshandtagen, efter-
som den ovana påskjutningen annars kan leda till olyckor och faror.

Stäng av E-Bike-systemet och ta bort batteriet, innan du utför arbeten på den, 
exempelvis monterar, underhåller eller transporterar. Det finns risk för person-
skador vid oavsiktlig aktivering av E-Bike-systemet.
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LAGSTADGADE KRAV

Vill du använda din E-Bike på det allmänna vägnätet, måste den vara utrustad enligt de na-

tionella föreskrifterna. De rättsliga föreskrifterna orienterar sig efter dem som gäller för cyklar. 

Minimiåldern för E-Bike är emellertid 15 år. 

 

INFORMATION!
Låt din återförsäljare informera dig 
om de gällande föreskrifterna, innan 
du använder din E-Bike. Framför allt 
för den här relativt nya fordonsty-
pen EPAC finns det ofta ändringar 
i Vägtrafikförordningen som måste 
beaktas. 
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LAGSTADGADE BESTÄMMELSER
FÖR SNABBA E-BIKES

Din snabba E-Bike är en snabb EPAC som är typgodkänd i EU. 

Juridiskt sett är det en tvåhjulig moped i kategorin L1e, alltså ingen cykel.

Du behöver körkort, försäkring och en särskild hjälm. Cykelhjälmsnormen är inte tillräcklig, 

varför man i EU vill enas om normen NTA 8776.  Precis som för motorcyklar är en cykelvagn 

inte tillåten och om delar ändras på fordonet, måste de besiktas av ett tekniskt tjänsteföretag 

och registreras. 

Informera dig även om du får köra på cykelvägar och i så fall på vilka. Låt din återförsäljare 

informera dig om de gällande föreskrifterna, innan du använder din snabba EPAC.

Framför allt för den här relativt nya fordonstypen finns det ofta ändringar i Vägtrafikförord-

ningen som måste beaktas.  I den här bruksanvisningen betecknas EPAC med ”E-Bike” och 

speed-EPAC med ”snabb E-Bike”. 
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AVSEDD ANVÄNDNING

Din E-Bike från Riese & Müller är framtagen 

enbart för användning på gator och asfal-

terade vägar. Du får därför inte köra i exem-

pelvis trappor eller utföra hopp, köra enbart 

på bakhjulet eller göra liknande saker.

De enda undantagen är E-Mountainbike-

modellerna. Vana förare får köra med dem 

på grusvägar och göra låga hopp på maxi-

malt 30 cm höjd.

E-Bikes från Riese & Müller är inte godkända 

att tävla med.

Yrkesmässig användning ingår inte i den 

avsedda användningen.

De drift-, underhålls- och servicevillkor, som 

beskrivs i den här bruksanvisningen, utgör 

en del av den avsedda användningen.

Vi tar varken ansvar för eller lämnar någon 

garanti, om din E-Bike används utanför den 

avsedda användningen, om säkerhetsan-

visningarna inte följs, om den överlastas eller 

om fel åtgärdas på ett felaktigt sätt. 

Vi tar inte heller ansvar för eller lämnar 

någon garanti vid monteringsfel, uppsåt eller 

olyckor, eller om underhållet och skötseln 

inte utförs enligt anvisningarna. En förän-

dring av utväxlingen eller av det elektriska 

systemet (inställningen) leder till att alla 

anspråk på lagstadgad garanti och fabriks-

garanti upphör att gälla.
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FARA!

Din E-Bike är principiellt god-
känd för framförande av en 
enda person. Ett undantag är 
exempelvis att ta med ett barn 
i en lämplig cykelsits eller i en 
cykelvagn. Beakta då den natio-
nella lagstiftningen. Beakta den 
tillåtna totalvikten (se sida 45) 
och stödlasten. INFORMATION!

Tillåten totalvikt =
förarens vikt + 
cykelns vikt + 
packningens vikt +
cykelvagnens vikt
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INFÖR DEN FÖRSTA CYKELTUREN

PAKETHÅLLARE BAK, CYKELSITSAR

Beakta att inga ändringar får göras på pa-

kethållaren bak. Använd bara kontrollerade 

och godkända cykelsitsar.

CYKELVAGNAR OCH TRAILERBIKES

Fullfjädrade E-Bikes från Riese & Müller är 

godkända enbart för tvåhjuliga cykelvagnar. 

Cykelvagnens maximalt tillåtna totalvikt 

(cykelvagn inklusive last) är 50 kg. Vid fast-

sättning på pakethållaren bak måste stödlas-

ten som trycker mot pakethållaren läggas till. 

E-Bikes från Riese & Müller utan fjädring på 

bakhjulet är också godkända för enhjuliga 

cykelvagnar. Cykelvagnens maximalt tillåtna 

totalvikt på alla modellerna är 20 kg.

FARA!

Vid påslaget stödläge kör din 
E-Bike iväg direkt, när du sätter 
en fot på pedalen. Sätt därför inte 
någon fot på pedalen vid påstig-
ningen och dra i bromshandtagen 
först. Den ovana påskjutningen 
kan annars leda till fall, faror och 
olyckor.

Din auktoriserade återförsäl-
jare måste se till att din E-Bike får 
ett körbart skick, så att en säker 
funktion garanteras. Återförsäljaren 
måste göra en slutkontroll och en 
provkörning. Överlämnandet av din 
E-Bike till dig måste dokumenteras
i E-Bike-passet (se sida 51 och 53).

Kontrollera att snabbspännarna 
samt alla viktiga fästskruvar och 
-muttrar är ordentligt åtdragna.

Kontrollera lufttrycket i däcken. Det 
föreskrivna däcktrycket anges på 
däckens utsida. Beakta minimi- och 
maximitrycket. Kontrollera däcken 
och fälgarna med avseende på skad-
or, sprickor och deformeringar.

Kontrollera att batteriet sitter fast. 
Kontrollera batteriets laddningsnivå.

Lär känna alla funktioner.

OBSERVERA!
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FARA!

BROMSSYSTEM

Kontrollera att bromshandtaget fungerar 

på ett sätt som passar dig. Om inte, kan din 

återförsäljare ändra inställningarna på brom-

shandtagen. Läs mer om bromsning på sida 

20 och framåt. 

VÄXLING

Lär känna de nya växlarna på en säker plats 

utan trafik. Läs mer om växling på sida 25.

SADELNS POSITION

Låt din återförsäljare ställa in och förklara 

sadelns rätta position.

FJÄDRING

Låt din återförsäljare ställa in och förklara 

fjädringen.

FARA!

Moderna bromsar tar mycket 
bättre än enkla fälg- eller trum-
bromsar. Gör först några prov-
bromsningar, där det inte finns 
någon trafik. En ogenomtänkt 
inbromsning kan leda till ett fall. 
Prova dig långsamt fram till en 
allt kraftigare inbromsning.

FARA!

Körbeteendet ändras vid full last. 
Även bromssträckan blir längre. 
Gör därför några kör- och broms-
försök i början med och utan last 
för att vänja dig vid det ändrade 
körbeteendet.

Sitter det pedaler med tåkorg i 
gummi eller plast på din E-Bike, 
ska du lära känna det fäste som 
den erbjuder. Vid väta blir peda-
ler i gummi och plast hala.

INFORMATION!
Gör alla kontroller som anges i 
avsnittet ”Inför varje cykeltur”.
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FARA!

INFÖR VARJE CYKELTUR (SNABBKONTROLL)

SNABBSPÄNNARE, SKRUVFÖRBAND OCH 

INSTICKSAXLAR

Kontrollera att alla snabbspännare, instick-

saxlar och skruvförband sitter säkert, även 

när du har parkerat cykeln utan uppsikt en 

liten stund. Du får inte cykla iväg, förrän alla 

fästelement sitter fast.

FARA!

Kör först när det inte finns några 
fel vid snabbkontrollen. 
Kontakta din återförsäljare, om 
du är osäker. En defekt E-Bike 
kan var orsak till olyckor.

Felaktigt stängda snabbspännare 
och dåligt åtdragna skruvförband 
kan leda till fall och att kompo-
nenter går sönder.

Kontrollera att alla snabbspän-
nare, insticksaxlar och skruv-
förband sitter säkert, även när du 
har parkerat cykeln utan uppsikt 
en liten stund. Du får inte cykla 
iväg, förrän alla snabbspännare 
sitter fast.

OBSERVERA!
Efter ett fall eller en olycka får du 
inte använda din E-Bike, förrän din 
återförsäljare har undersökt den 
med avseende på eventuella skador.
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FARA!

FARA!

HJUL

Kontrollera lufttrycket och däckens skick. Läs 

mer på sida 27. Hjulen måste rotera lätt och 

ha en centrisk gång.

BELYSNING

Kontrollera att fram- och bakljuset fungerar 

och att framljuset är korrekt inställt. Det 

förklaras på sida 31.

BROMSAR

Dra i de båda bromshandtagen. Du måste 

känna en tydlig tryckpunkt och bromshand-

tagen får inte kunna dras ända in till styret.

LAST

Kontrollera att lasten sitter fast. Den måste 

sitta fast ordentligt och det får inte finnas 

några lösa fästanordningar som kan fastna 

i hjulen. Lasta inte bara den ena sidan av 

din E-Bike. Täck inte över belysningen eller 

reflektorerna. Beakta att körbeteendet kan 

vara annorlunda med last.

TOTALVIKT

Säkerställ att den tillåtna totalvikten inte 

överskrids (sida 45).

BOSCH-BATTERI

Kontrollera att batteriet sitter fast efter varje 

användningstillfälle. Tryck fast batteriet i sitt 

fäste, tills att det hakar fast i låset med ett 

hörbart klick. Ta ut nyckeln ur låset och dra 

en aning i batteriet, för att säkerställa att det 

faktiskt har hakat fast.

Ett ofullständigt fastsatt batteri 
kan lossa och falla ur under  
cykelturen. Det kan förorsaka 
fall och skada batteriet.

På E-Bikes med två batterier 
hänger det ena batteriet på 
ramen. Håll fast batteriet med 
en hand, innan du vrider om 
nyckeln i låset. Annars kommer 
batteriet att lossa okontrollerat 
och falla ner. Det kan föror-
saka personskador och skada 
batteriet.
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FARA!

SNABBSPÄNNARE

SNABBSPÄNNARENS KONSTRUKTION

•  Snabbspännaren A sitter på den ena sidan. 

Den alstrar en klämkraft.

•  Klämmuttern B sitter på den motsatta 

sidan. Med hjälp av den ställs för- 

spänningen in på en gängstång. 

I vissa fall finns det en skruv istället för en 

klämmutter och en gängstång.

HANTERING AV SNABBSPÄNNARE

•  Öppna snabbspännaren A. Nu ska det gå 

att se texten ”Open”.

•  Aktivera snabbspännaren på ett sådant 

sätt, att ”Close” syns utifrån, när du vill 

stänga. I början av stängningsrörelsen, 

ungefär fram till halva rörelsen, måste 

snabbspännaren gå väldigt lätt, det vill 

säga utan klämverkan.

•  Under den andra halvan måste kraften öka 

avsevärt. Till sist går det väldigt tungt att 

röra snabbspännaren. Använd handflatan. 

I slutpositionen ”Close” måste snabbspän-

naren ligga bakåt parallellt med hjulet. Den 

får alltså inte stå ut i sidled.

•  Kontrollera att snabbspännaren sitter 

fast genom att försöka vrida den i stängd 

position. Kan snabbspännaren vridas runt, 

sitter inte hjulet fast. Då måste du öppna 

den igen och öka förspänningen. Dra då 

åt klämmuttern B ett halvt varv (håll fast 

snabbspännaren).

•  Försök att vrida snabbspännaren vid 

styrstammen och sadeln för att kontrollera 

dem.

INSTICKSAXLAR

Vissa av modellerna från Riese & Müller är 

försedda med en insticksaxel på fram- och/

eller bakhjulet. Insticksaxlar fungerar prin-

cipiellt som snabbspännare, förutom att en 

gänga i fjädergaffeln eller bakstaget övertar 

klämmutterns funktion.

Cykla aldrig med en E-Bike, om 
du inte först har kontrollerat, att 
hjulen sitter fast ordentligt! Skulle 
ett hjul lossna under en cykeltur, 
leder det till ett fall!

B A

ÖPPEN

STÄNGD
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FARA!

FARA!

FARA!

FARA!

ANPASSNING AV SITTPOSITIONEN

Det krävs erfarenhet, lämpliga 
verktyg och ett hantverkskun-
nande för att ställa in din E-Bike 
utifrån dina behov. Låt därför din 
återförsäljare göra alla inställ-
ningar.

Cykla aldrig, om sadelstolpen har 
dragits ut så långt, att markerin-
gen på stången syns. Markering-
en får inte synas ovanför ramen, 
för då kan sadelstolpen gå sönder 
eller också kan sadelröret ska-
das. Efter en eventuell kapning av 
sadelstolpen måste minst 80 mm 
vara instucken i ramen. Beakta vid byte av sadel att 

sadelstolpen är framtagen för en 
diameter på sadelunderdelen på 
7-8 mm. Underdelar med annan 
konstruktion kan leda till att 
komponenter går sönder och att
du faller av cykeln.

Höjdinställningen av en ahead- 
styrstam kräver arbeten på 
styrlagret och det leder till
stora olycksfallsrisker vid felaktig
montering. Låt därför din åter- 
försäljare utföra inställningen.
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STÄLLBAR STYRSTAM

INSTÄLLNING I HÖJDLED

•  Öppna snabbspännaren C.

•  Tryck in stiftet D och ställ in styrstammen i 

en av fem höjdpositioner, tills att stiftet D 

hakar fast igen.

•  Justera in styret rakt i färdriktningen och 

stäng sedan snabbspännaren C igen. Under 

den andra halvan måste kraften öka av-

sevärt. Räcker inte klämkraften till, måste 

återförsäljaren justera in snabbspännaren.

Vissa E-Bikes från Riese & Müller är utru- 

stade med ställbar styrstam. Inställningen 

görs utan verktyg med hjälp av en låsan-

ordning och snabbspännare.

INSTÄLLNING AV VINKEL

•  Öppna de båda snabbspännarna A på 

styrstamleden.

•  Tryck in knappen på sidan B och ställ in sty-

rstammen i en av de tre vinkelpositionerna. 

Släpp knappen, så att den hakar fast (rör 

styrstammen fram och tillbaka vid behov).

•  Observera: Endast de tre styrstamsposi-

tionerna med stiftet intryckt får användas!

•  Stäng alltid snabbspännaren A först på den 

sida där stiftet B sitter. Under den andra 

halvan måste kraften öka avsevärt.

•  I fasthakad position måste de röda linjerna 

E vara i linje med varandra på sidan.

A
E

B

OBSERVERA!

Säkerställ inför varje cykeltur att stiften har hakat fast ordentligt och att snabb- 
spännarna är helt stängda. Skulle styret eller styrstammen lossna under cykelturen, 
får du inte fortsätta att cykla. Kontakta då genast din återförsäljare för att låta 
kontrollera styrstammen. Annars kan fall och svåra personskador bli följden.

SE

C

Styrstammen får inte dras ut längre 
än markeringen ”MIN INSERTION” 
F! Endast de fem höjdpositionerna 
med stiftet intryckt får användas!

OBSERVERA!

F
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INSTÄLLNING AV STYRETS LUTNING

Ställ in styret, så att handlederna är

avslappnade och inte vridna för mycket.

Styrets position ställs in genom att vrida

det i styrstammen.

•  Täcker Bosch-displayen skruvarna på 

styrklämman, måste du först lossa de fyra 

skruvarna på displayen några varv och 

vrida displayen.

•   Lossa de fyra skruvarna A och B eller de 

fyra skruvarna H på styrklämman några 

varv.

•   Vrid styret till den önskade positionen.

•   Se till att styrstammen klämmer fast styret 

exakt i mitten.

•   Dra på ställbara styrstammar först åt 

skruvarna A med 6-8 Nm på den sida, där 

texten finns. Dra sedan åt de motsatta 

skruvarna B med 6-8 Nm. 

•  Rikta in Bosch-displayen korrekt och dra 

sedan åt skruvarna på den.

Kontrollera, efter att styrets och 
styrstammens positioner har 
ändrats, att alla vajrar och led-
ningar längs styret är tillräckligt 
långa. Alla styrrörelser måste 
kunna utföras utan problem och 
utan fara.

FARA!

H

H

H

H

A B
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FARA!

ANPASSNING AV FJÄDRINGEN

LUFTFJÄDRING

På luftfjäderelement går det att ställa in 

förspänningen via lufttryck med hjälp av den 

medföljande pumpen för fjädergafflar. Du 

kan hämta detaljer i den medföljande bruk-

sanvisningen från komponenttillverkaren.

Vissa fjäderelement kan blockeras med hjälp 

av en spak. Beakta då anvisningarna i den 

medföljande bruksanvisningen från fjäder-

tillverkaren.

Kontakta din återförsäljare, om 
du inte har specialkunskap eller 
specialverktyg för att ställa in 
fjädrarna. Samma sak gäller, om 
du inte känner dig helt säker.

FARA!

Öva på att pedalerna aldrig ska 
röra vid marken. Cykla då lång-
samt på en avspärrad plats. Rör 
pedalerna marken, kan det leda 
till ett fall och därmed till svåra 
personskador.

På grund av en fjädring ändras av-
ståndet mellan pedalen och marken 
under cykelturen.

Håll därför alltid pedalarmarna i en 
horisontell position vid kurvkörning 
och vid körning över gupp för att 
förhindra att pedalerna tar i.

OBSERVERA!
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UNDERHÅLL AV FJÄDRINGEN

På fjädergafflar med stålfjädrar kan du 

anpassa fjädrarnas hårdhet till din egen vikt 

med hjälp av ett vred.

Kontakta din återförsäljare, om inställning-

sområdet inte räcker till.

Vissa fjäderelement kan blockeras med hjälp 

av en spak. Beakta då anvisningarna i den 

medföljande bruksanvisningen från fjäder-

tillverkaren.

FARA!
Vrider du i riktning mot ”-”, 
ska du inte fortsätta vrida, när 
motståndet ökar. I annat fall kan 
skruvförbanden lossa. Det finns 
risk för olyckor!
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BROMSSYSTEM

Bromsarna på E-Bikes från Riese & Müller 

ger dig en hög bromseffekt med en mjuk 

aktivering i varje situation. Bromssträckan är 

emellertid även beroende av dina kunskaper. 

Dem kan du träna upp. Vid bromsning flyt-

tas vikten framåt, samtidigt som bakhjulet 

avlastas. Styrkan i inbromsningen begränsas 

i första hand genom att din E-Bike hotar 

att tippa över och i andra hand av däckens 

grepp. Problematiken blir större vid körning 

i nedförsbackar. Därför måste du i en tvärnit 

försöka att flytta din vikt så långt bakåt som 

möjligt.

Använd båda bromsarna samtidigt och 

beakta att den främre bromsen kan överföra 

mycket större krafter.

Vid en kraftig inbromsning på exempelvis en 

grusväg måste framhjulsbromsen aktiveras 

försiktigt, för att undvika att cykeln glider 

okontrollerat.

FARA!
Bromshandtagen får inte aktive-
ras, om cykeln ligger ner, eller 
om den är vänd upp och ner. 
Då skulle det kunna komma in 
luftbubblor i det hydrauliska 
systemet, vilket kan leda till, att 
bromsarna slutar att fungera. 
Kontrollera efter varje transport, 
om bromsarnas tryckpunkt känns 
mjukare än tidigare. Aktivera i så 
fall bromsarna långsamt några 
gånger. På så sätt kan broms-
systemet avluftas. Förblir tryck-
punkten mjuk, får du inte cykla 
mer. Återförsäljaren måste först 
avlufta bromsarna. 

Väta minskar bromsarnas funktion. 
Beräkna en längre bromssträcka 
vid regn. Använd bara godkän-
da bromsbelägg som passar till 
fälgarna/bromsytan, när de behöver 
bytas. Din återförsäljare hjälper dig 
gärna. Se till att bromsbeläggen och 
fälgarna/bromsytorna är absolut 
fria från vax, fett och olja.

OBSERVERA!

FARA!
Lär känna bromsarna försiktigt. 
Öva på att nödbromsa på en plats 
utan trafik, tills att du kan kont-
rollera din E-Bike på ett säkert 
sätt. Det kan förhindra olyckor i 
trafiken.
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SLITAGE VID FÄLGBROMSAR

På grund av friktionen vid bromsning slits 

både bromsbeläggen och fälgarna! Slitaget 

blir större vid cykling i regn. Har fälgsidan 

nått ett kritiskt mått, kan däcktrycket få 

fälgen att gå sönder. Hjulet kan då blockera 

eller slangen kan gå sönder. I båda fallen kan 

det leda till ett fall. Kontakta din återförsäl-

jare senast, när du har slitit ut den andra 

satsen bromsbelägg. Återförsäljaren kan 

kontrollera fälgsidans tjocklek. På fälgar med 

slitageindikator A måste fälgen bytas, när 

indikatorn inte längre syns.

A

OBSERVERA!
Låt en fackman kontrollera 
fälgarna senast, när den andra 
satsen bromsbelägg har slitits ut. 
Utslitna fälgar kan leda till fall 
och att materialet inte håller.

INFORMATION!
Hämta information om
bromsarna i anvisningarna i den
medföljande bruksanvisningen
från bromstillverkaren.
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BROMSSYSTEM

TIPS!
Nya bromsbelägg måste bromsas in 
för optimal bromseffekt och ett lågt 
slitage. Cykla då ett 30-tal gånger i 
cirka 25 km/h och bromsa så kraf-
tigt som möjligt ända till stillestånd. 
Inbromsningen är klar, när den nöd-
vändiga handkraften för den största 
möjliga inbromsningen inte längre 
avtar.

INFORMATION!

När hjulen har demonterats, får 
du inte längre aktivera broms-
handtagen. Då skjuts nämligen 
bromsbeläggen ihop och då blir 
det svårare att montera hjulet. 
Använd de medföljande transport-
säkringarna, efter att hjulet har 
demonterats, för att säkerställa ett 
tillräckligt avstånd mellan broms-
beläggen.

Transportera inte din E-Bike med 
hjulen uppåt. Då kan bromsarna 
sluta att fungera.

SKIVBROMSAR

UNDERHÅLL AV SKIVBROMSAR

Kontrollera regelbundet bromssystemets 

funktion med avseende på bromsverkan, 

beläggningarnas slitage och otätheter. 

Bromsbeläggen måste bytas, när de är 

förorenade eller när tjockleken understigen 

en millimeter. Bärarplattan får aldrig röra vid 

bromsskivan.

BILDANDE AV ÅNGBUBBLOR

VID SKIVBROMSAR

Bromsskivan och bromsoket kan 
bli väldigt varma vid bromsning. 
Det gäller särskilt efter många 
inbromsningar eller i långa ned-
försbackar. Rör därför inte brom-
sarna direkt efter en inbromsning 
för att undvika brännskador på 
huden.

FARA!

FARA!
Undvik att bromsa hela tiden på 
en lång sträcka, exempelvis i en 
lång, brant nedförsbacke. An-
nars kan det bildas ångbubblor 
som kan få bromssystemet att 
sluta fungera helt. Fall och svåra 
personskador kan bli följden.
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•  Låt din återförsäljare byta slitna bromsbelägg.

•  Skivbromsarnas verkan kan minskas avsevärt på grund av oljor och rengörings-
vätskor. Se vid rengöring av din E-Bike eller vid smörjning av kedjan till att broms-
beläggen och bromsskivorna inte förorenas. Oljiga bromsbelägg måste bytas, 
medan bromsskivor kan rengöras med ett bromsrengöringsmedel. Undvik att röra 
vid bromsskivornas eller bromsbeläggens friktionsytor med fingrarna.

•  Kontrollera inför varje cykeltur att bromssystemet är tätt och att det inte finns 
några veck på bromsledningarna. Förlust av bromsvätska leder till minskad 
bromsverkan eller ingen alls. Låt omedelbart en återförsäljare åtgärda uppkomna 
otätheter.

OBSERVERA!
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BROMSSYSTEM

FOTBROMS

Vissa av Riese & Müllers modeller är utru-

stade med fotbroms som alternativ på 

bakhjulet. Med fotbromsen kan du alltid 

bromsa genom att vrida pedalarmarna 

bakåt.

Är din cykel försedd med fotbroms, bromsar 

du genom att trampa pedalerna bakåt istäl-

let för framåt. En fotbroms används bäst, när 

pedalarmarna står vågrätt. I långa nedförs-

backar kan bromsverkan minska avsevärt! 

Bromsen kan nämligen bli varm vid använd-

ning under en lång tid. 

Rör inte bromsen med fingrarna efter en 

lång och kraftfull inbromsning. Det finns risk 

för brännskador.

Använd även framhjulsbromsen i långa ned-

försbackar. Ge fotbromsen tillfälle att svalna.

FARA!
Kontrollera inför varje cykeltur 
och efter varje typ av monterings-
arbete att bromsarmen sitter 
fast ordentligt. Den måste vara 
fastsatt med en skruv i ett fäste i 
ramen eller införd med ett 
skruvhuvud i ett avlångt hål.
Dra åt med ett åtdragnings- 
moment på 4-6 Nm.
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FARA!
Öva på att växla på ett område 
utan trafik. I trafiken får du inte 
full uppmärksamhet på växlingen.

FARA!
En erfaren montör ska ställa in 
växeln. Felaktiga inställningar 
kan leda till svåra, mekaniska 
skador. Kontakta din återför-
säljare, om du har problem med 
växlingen. Även efter ett fall, en 
olycka eller en transportskada 
ska du låta en fackman kontroll-
era växeln.

VÄXLING

KORREKT VÄXLING

Vid kedjeväxel är det viktigt att fortsätta 

trampa med jämn hastighet och utan kraft, 

tills att nästa växel har lagts i. Undvik att 

växla, medan du trampar hårt på pedalerna.

Vid navväxel (Rohloff, Shimano och NuVinci) 

sker växlingen utan trampning.

INFORMATION!
Beakta anvisningarna i den medföl-
jande bruksanvisningen från växel- 
tillverkaren.
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FARA!

KEDJA, REMDRIVENHET

KEDJA

Kedjevård

Kedjan hör till slitdelarna på din E-Bike, men 

du kan påverka dess livslängd. Se därför till 

att kedjan smörjs regelbundet, särskilt efter 

cykling i regn.

•  Rengör kedjan emellanåt med en torr trasa.

•  Stryk på ett lämpligt smörjmedel från fack-

handeln på kedjelänkarna.

Kedjeslitage

Kedjorna från kedjeväxlar kan ofta nå sin 

slitagegräns efter cirka 1 000-3 000 km. 

Låt därför din återförsäljare byta kedjan 

regelbundet.

Kontroll av kedjespänning

På cyklar med navväxel och utan extra 

kedjespännare måste kedjespänningen kon-

trolleras regelbundet och eventuellt justeras 

av återförsäljaren.

Byte av kedja

•  Kedjan ska bytas av någon med fackkun-

skap. Din återförsäljare kan vid behov mon-

tera en kedja som passar till din E-Bike.

REMDRIVENHET

Beakta den medföljande bruksanvisnin-

gen från Gates, om din E-Bike skulle vara 

utrustad med en remdrivenhet.

En kedja som inte är korrekt 
monterad eller spänd kan hoppa 
av eller gå sönder, vilket kan leda 
till fall. Låt din återförsäljare 
byta kedjan.
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HJUL OCH DÄCK

Hjulen på din E-Bike belastas mycket. Efter 

en inkörningstid på 200-400 km ska din 

återförsäljare kontrollera hjulen och vid be-

hov centrera dem. Sedan måste du kontrol-

lera dem regelbundet.

DÄCK OCH LUFTTRYCK

Ett däck kan fungera bra, endast när det har 

rätt lufttryck. Ett korrekt lufttryck minskar 

även risken för punktering. Det rekommend-

erade lufttrycket anges i både bar och psi på 

däckens kant eller på en etikett på fälgen.

TIPS!

Cykla alltid med det föreskrivna
lufttrycket och kontrollera det 
därför regelbundet.

FARA!
Pumpa alltid däcken mer än det 
minimalt tillåtna trycket och 
aldrig över det maximalt tillåtna. 
Däcken kan hoppa av fälgen eller 
få punktering. Det finns risk för 
fall!
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HJUL OCH DÄCK

SLANG OCH VENTIL

På cyklar från Riese & Müller används så 

kallade Sclaverand-ventiler (kallas även för 

racerventiler eller franska ventiler). Inför 

pumpning måste den lilla räfflade muttern i 

änden av ventilen skruvas ut en aning och 

sedan tryckas mot ventilen, tills att det kom-

mer ut lite luft. 

Om ventilinsatserna på Sclaverand-ventil-

erna inte är åtdragna, läcker det ut luft 

långsamt. Kontrollera att ventilinsatserna 

sitter fast ordentligt i ventilskaftet. Se till att 

ventilen står rakt.

KONTROLL AV DÄCKEN

Kontrollera däcken regelbundet.

FARA!

Låt din återförsäljare byta 
sådana däck som har dåligt mön-
sterdjup eller har spruckna sidor. 
Däckens konstruktion kan ta
skada på insidan, om det tränger 
in fukt eller smuts. Defekta
fälgband (ligger mellan slangen 
och fälgen) måste genast bytas. 
I extrema fall kan skador
på däcken leda till plötsliga
punkteringar med risk för fall.
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FARA!

FARA! TIPS!

Din återförsäljare ska utföra
centreringen av fälgarna!

TIPS!

Läs även sida 21 om slitage-
indikator på fälgar med
fälgbromsar.

Cykla enbart med centriska 
hjul. Vid extrema avvikelser kan 
fälgbromsarnas belägg missa 
fälgarna och hamna i ekrarna! 
Det finns risk för fall!

Kontrollera fälgarna regelbundet 
med avseende på defekter och 
slitage. Kraftigt slitna fälgar är 
känsligare för skador. Vid fälg-
bromsar slits fälgarna mer. En 
böjd, sprucken eller bruten fälg 
kan vara orsak till svåra olyckor.

KONTROLL AV FÄLGENS CENTRISKA GÅNG

Kontrollera den centriska gången emellanåt. 

Lyft då upp hjulet från marken och snurra 

på det med handen. Kontrollera att fälgen 

har en centrisk gång. Syns det att så inte 

är fallet, ska en fackman centrera det. 
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E-Bikes från Riese & Müller är utrustade med 

däck som har ett mycket bra punkterings-

skydd. Därför är det osannolikt med punkter-

ing under cykelturen.

TIPS!
Kontakta din återförsäljare eller 
skaffa lämplig litteratur, om du vill 
ha detaljerad information om hur en 
punktering lagas.

LAGNING AV PUNKTERING

CYKELSTÖD

FÄSTE FÖR CYKELSTÖD

Kontrollera skruvförbanden mellan cykel-

stödet och ramen regelbundet. Hämta de 

korrekta åtdragningsmomenten i tabellen

på sida 46.

CYKELSTÖD PÅ HS-MODELLER

HS-modellerna från Riese & Müller är 

utrustade med ett automatiskt infällbart 

cykelstöd enligt EU-direktiv. Tänk därför 

på att din HS-modell kan falla lättare och 

därmed skadas, samtidigt som andra cyklar 

eller fordon kan skadas.

OBSERVERA!

Ett löst sittande skruvförband kan 
leda till skador på fästet till cykel-
stödet.
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FARA!
Använd aldrig din E-Bike utan 
fungerande belysning. Cykla 
aldrig utan ett tillräckligt laddat 
batteri. I mörker ser andra trafi-
kanter dig inte så bra och du kan 
missa hinder på vägen. Följden 
kan bli svåra olyckor.

På E-Bikes från Riese & Müller tänds och 

släcks belysningen på displayen. Undantaget 

är de snabba E-Bikes (HS-modellerna), på 

vilka belysningen alltid är tänt (varselljus).

INSTÄLLNING AV FRAMLJUS

•  Centrum på det område som framljuset 

lyser på får vara högst 10 m framför din 

E-Bike.

•  Lossa fästskruven och ställ in framljuset 

enligt önskemålet. Dra åt skruven igen.

BELYSNING

10 m

Fel

Fel

Rätt
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FARA!

FARA!

TRANSPORT AV PAKET OCH BARN

PAKETHÅLLARE BAK FÖR RACKTIMES 

SNAPIT-SYSTEM

Många modeller från Riese & Müller möjlig-

gör fastsättning av snapit-systemet från 

Racktime (se www.racktime.com). Det under-

lättar fastsättandet av korgar. Beakta den 

maximalt tillåtna lasten (se sida 45).

TRANSPORT AV BARN OCH LAST

Kontrollera följande punkter, innan du cyklar 

iväg med last på din E-Bike eller en cykelsits:

• Är korgen eller cykelsitsen korrekt fastsatt?

•  Sitter barnet fastspänt respektive är lasten 

tillräckligt säkrad, så att den inte kan glida 

eller falla ur?

•  Överskrids den totala vikten?

•  Har barnet cykelhjälm på sig? 

•  Är det säkerställt att inget kan hamna i 

ekrarna?

•  Är lufttrycket i däcken tillräckligt? 

•  Är lasten jämnt fördelad?

•  Är belysningen och reflektorerna dolda?

Cykla inte om resultatet från en 
av de ovan nämnda punkterna 
inte är bra. Korgen och/eller 
cykelsitsen kan lossa vid otill-
räcklig fastsättning, vilket kan 
förorsaka svåra olyckor.

Cykelsitsar får inte fästas i 
sadelstolpen. Förhindra att bar-
net kan komma in med fingrarna 
i fjädrarna eller rörliga delar på 
sadeln eller sadelstolpen. 
Annars finns det risk för av-
sevärda personskador! Använd 
bara en kontrollerad och säker 
cykelsits. Förhindra att barnets 
fötter kan komma i kontakt 
med rörliga delar, exempelvis 
ekrarna. Det får inte sitta ett 
barn i cykelsitsen, när din E-Bike 
står på cykelstödet.

Körbeteendet ändras vid full last. 
Även bromssträckan blir längre. 
Lär känna körbeteendet genom 
att långsamt öka lasten till den 
maximalt tillåtna.

OBSERVERA!
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INTEGRERAT KABELLÅS

INFORMATION!
Fråga din återförsäljare, om en cykel-
sits, och i så fall vilken typ, kan fästas 
på din E-Bike.

INFORMATION!
I Tyskland får barn upp till 7 år trans-
porteras på en cykelsits. Cyklisten 
måste vara minst 16 år. Informera dig 
om om den nationella lagstiftningen i 
ditt land.

Modellerna Avenue och Culture förfogar 

över ett kabellås som är integrerat i ramen. 

Samma nyckel används för kabellåset och 

batterilåset.

Dra ut kabellåset ur ramen, lägg det runt det 

valda föremålet (exempelvis ett staket eller 

en stolpe) och tryck in kabeländen i låsöpp-

ningen A för att låsa fast din E-Bike.

OBSERVERA!

Det kan vara förbjudet att trans-
portera barn i en cykelvagn efter 
en snabb E-Bike i ditt land.
Informera dig hos Trafikverket om 
den gällande lagstiftningen. 

A
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FARA!

FARA!

FARA!

BOSCH-MOTOR

Alla modeller från Riese & Müller är utrusta-

de med en Bosch-motor. Läs den medföl-

jande bruksanvisningen från Bosch. Läs 

informationen noga om hur batteriet och 

laddaren hanteras.

För att den elektriska motorn på 
din E-Bike ska fungera korrekt 
och vaa ofarlig, måste den 
kontrolleras av återförsäljaren 
inom ramen för en inspektion.  
Ta genast ut batteriet ur din 
E-Bike, om du fastställt skador 
på det elektriska systemet och 
gå till din återförsäljare för att 
få den reparerad. Kontakta din 
återförsäljare även om du har 
frågor eller ett problem, eller om 
du fastställer en defekt. Saknad 
fackkunskap kan leda till svåra 
olyckor.

Ta bort batteriet, innan du utför 
monterings- eller underhållsar-
beten eller andra arbeten på din 
E-Bike, eller om du transporterar 
den. En oavsiktlig aktivering 
kan leda till att det elektriska 
systemet skadas.

Ladda inte i en brännbar om-
givning. Laddaren och batteriet 
måste av säkerhetsskäl stå på 
ett torrt underlag som inte är 
brännbart.

INFORMATION!
Beakta informationen på laddaren, 
innan du börjar att ladda batteriet. 
Använd bara originalladdaren eller 
en av tillverkaren godkänt laddare att 
ladda batteriet med. Ta ut batteriet ur 
laddaren och bryt strömmen mellan 
laddaren och elnätet, när laddningen 
är klar.

INFORMATION!
Tänk på att din E-Bike inte har någon 
belysning, om du cyklar utan batteri 
eller med avstängt system.
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FARA!
Ett defekt batteri får varken
laddas eller användas.

FARA!
Skicka aldrig ett batteri själv. 
Ett batteri hör till kategorin 
farligt gods. Under vissa 
förutsättningar kan det hettas 
upp och börja brinna.

Öppna inte batteriet. Det finns då 
risk för kortslutning. Dessutom 
upphör garantin att gälla.

Skydda batteriet mot mekaniska 
skador, värme (även ihållande 
solsken), eld och neddoppning 
i vatten. Det råder explosions-
risk. Det kan tränga ut ångor vid 
skador och felaktig användning av 
batteriet.

Håll barn borta från batteriet.

OBSERVERA!
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De elektriska komponenterna på din E-Bike 

är framtagna för att utan problem klara en 

temperatur på -10° C.

Vid kyla minskar din E-Bikes räckvidd. Det 

är en normal fysikalisk process som var-

ken är ett fel eller en defekt. När du senare 

använder ditt batteri i en högre temperatur, 

kan du använda hela energimängden.

Vi rekommenderar att förvara och ladda

batteriet i rumstemperatur över natten, om 

det är kallt ute. Cykla sedan iväg direkt, 

efter att du har satt batteriet i din E-Bike. 

Strömuttaget värmer batteriet och du får 

en bra räckvidd på din E-Bike även vid kallt 

väder.

Men planera dina sträckor gärna lite kortare 

eller cykla med ett lägre stödläge under 

vintern.

E-BIKES, RÄCKVIDD VID KYLA
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E-BIKE-TRANSPORT

TRANSPORT I TÅG

Ta reda på formaliteterna och reservera plats 

inför avresan.

TRANSPORT I FLYGPLAN

E-Bikes får inte transporteras i flygplan. 

Litiumjonbatterier är farligt gods och inte 

tillåtna att transportera i flygplan.

TRANSPORT PÅ CYKELHÅLLARE

Be din återförsäljare om en provmontering, 

om du har intresse av en sådan. Försäkra dig 

vid provmonteringen om att cykelhållaren 

omsluter ramrören säkert och håller cykeln 

stabilt. Cykelhållaren får inte fästas i pedalar-

marna eller i andra komponenter. Anpassa 

körsättet och hastigheten efter lasten.

OBSERVERA!

Beakta de större måtten på ditt 
fordon, när du transporterar din 
E-Bike på cykelhållaren.

OBSERVERA!

Vissa klämmor på cykelhållare kan 
skada ramrören. Fråga din åter- 
försäljare, om du är osäker.

INFORMATION!
Ta av säkerhetsskäl bort batteriet
inför transporter på ett fordon.
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FARA!

ALLMÄNNA SKÖTSELANVISNINGAR

REGELBUNDET UNDERHÅLL

När du hämtar din E-Bike hos återförsäljaren, 

har denne monterat och gjort den klar för 

användning. Trots det måste du sköta om 

cykeln regelbundet och låta återförsäljaren 

utföra underhållsarbeten på den enligt fast-

ställda intervaller. Bara då kan en permanent 

och säker funktion av alla delar säkerställas.

TVÄTTNING OCH SKÖTSEL AV CYKELN

Svett, smuts och salt från vinterhalvåret eller 

från havsluft skadar din cykel. Därför ska du 

regelbundet rengöra din E-Bike och skydda 

den mot rostskador. Använd rent vatten 

och eventuellt lite diskmedel för att lösa 

fettrester. Applicera ett skyddsmedel från din 

återförsäljare efter avtorkning. Torka till sist 

av delarna med en torr, ren trasa.

OBSERVERA!

Gör bara sådana arbeten som du har 
kunskap om och passande verktyg 
till.

Ta bort batteriet, innan du ar-
betar på din E-Bike med exempel-
vis underhåll eller skötsel. 
En oavsiktlig aktivering kan leda 
till att det elektriska systemet 
skadas.

OBSERVERA!

Rengör inte din E-Bike med en hård 
vattenstråle eller ett ångstråleaggre-
gat från nära håll. Vatten kan tränga 
sig förbi tätningarna och komma in 
i lagren. Då späder det smörjmedlet, 
varför friktionen ökar. På sikt leder 
till att lagrens löpytor förstörs.
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FARA!

SKÖTSEL AV ELOXALYTOR

Aluminiumdelarna på din E-Bike från

Riese & Müller är skyddade med en speciell 

eloxering. Skiktet är särskilt hårt och därför 

relativt okänsligt mot repor. Trots de positiva 

egenskaperna behöver eloxalskiktet också 

skötsel.

FÖRVARING AV DIN E-BIKE

Vi rekommenderar att förvara din E-Bike på 

en torr, skuggig och väl ventilerad plats.

ÖVERVINTRING AV DIN E-BIKE

•  Slangarna förlorar lite luft under en lång tid 

utan användning. Det kan däcken ta skada 

av. Häng därför upp din E-Bike eller kontrol-

lera däcktrycket regelbundet.

•  Rengör cykeln och skydda den mot rost.

•  Förvara cykeln i ett torrt utrymme.

•  Ladda batteriet till cirka 60 % inför övervin-

tringen. Ladda batteriet till cirka 60 % var 

tredje månad.

Applicera varken skötselmedel 
eller kedjeolja på bromsbeläggen, 
bromsskivorna eller fälgarnas 
bromsytor. Bromsarna skulle då 
kunna sluta att fungera.
Följderna kan då bli olyckor och 
svåra personskador.
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FARA!

INSPEKTIONER

Efter inkörningsfasen ska du låta underhålla 

din E-Bike med jämna mellanrum.

De tidsangivelser som anges i tabellen i

bilagan (sida 48 - 50) är avsedda som under-

lag för cyklister som cyklar 1 000 - 2 000 km 

per år.

Cyklar du regelbundet på dåliga vägar, 

förkortas inspektionsintervallerna. Det gäller 

även vid ofta förekommande användning i 

regn och i fuktigt klimat.

Cykeln utsätts för slitage och 
hög belastning, precis som alla 
mekaniska delar. Olika material 
och komponenter kan reagera 
olika på slitage och nötning vid 
belastning. Har den planerade 
användningstiden för en kom-
ponent överskridits, kan den 
plötsligt sluta att fungera, vilket 
kan leda till personskador. Alla 
typer av sprickor, spår eller färg-
förändringar i områden med hög 
belastning indikerar komponen-
tens faktiska användningstid. 
Då ska komponenten bytas.

OBSERVERA!
Lämna för din egen säkerhet in din 
E-Bike efter 200 - 400 km, men senast 
efter tre månader, till återförsäljaren 
för den första inspektionen.
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MILJÖTIPS

Allmänna skötsel- och rengöringsmedel

Se till att skona miljön vid skötseln och 

rengöringen av din cykel. Använd därför 

helst biologiskt nedbrytbara rengöringsme-

del vid skötseln och rengöringen. Se till att 

inget rengöringsmedel hamnar i avloppet. 

Bromsrengöringsmedel och smörjmedel

Gör på samma sätt med bromsrengörings-

medel som med de allmänna skötsel- och 

rengöringsmedlen.

Däck och slangar

Däck och slangar är varken deponi- eller 

hushållsavfall och måste därför sopsorteras 

på en återvinningsstation.

Batterier från e-bikes

Batterier från E-Bikes är inget hushållsavfall. 

De ska behandlas som farligt gods och un-

derkastas därför en särskild märkningsplikt. 

De måste omhändertas av återförsäljaren 

eller tillverkaren.
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LAGSTADGAD GARANTI/FABRIKSGARANTI

Riese & Müller garanterar enligt lag för bland 

annat att din E-Bike inte är behäftad med 

fel som upphäver eller minskar värdet eller 

funktionsförmågan. Ditt anspråk upphör 

att gälla två år efter köpet av din E-Bike. 

Garantianspråket riktar sig mot den aktuelle 

säljaren. I ett första steg gäller ett full-

görande i efterhand, särskilt gällande repara-

tion eller reservdelsleverans. Garantianspråk 

gäller enbart för ursprungliga fel som alltså 

fanns redan vid tidpunkten för överlämnan-

det. Under de första sex månaderna efter 

överlämnandet förmodas att ett uppkom-

mande fel är ursprungligt. Oberoende av den 

lagstadgade reklamationsansvaret lämnar 

Riese & Müller fem års garanti på brott på 

ramen eller bakstaget.

Den utöver det lagstadgade reklamation-

sansvaret gående garantin gäller enbart om 

följande saker uppfylls:

• Du är den förste ägaren till din E-Bike.

•  Du har registrerat din E-Bike online inom 

fyra veckor efter köpet på adressen 

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

•  Hela E-Bike-passet i bilagan har fyllts i och 

samtliga inspektioner som anges där har 

utförts och intygats av återförsäljaren.

Vid ett skadeärende måste det fullständigt 

ifyllda cykelpasset skickas in tillsammans 

med ramen eller hela den rengjorda cykeln. 

Förvara därför dokumenten noga. Vi ersätter 

den defekta ramen respektive bakstaget. 

Arbetskostnaden för ombyggnationen 

och fraktkostnaderna faktureras. Den här 

garantin gäller bara för den förste ägaren. 

Därutöver gående anspråk, exempelvis 

skadestånd eller användningsstopp är utes-

lutna. Den ursprungliga garantitiden förlängs 

inte efter en eventuell garantiåtgärd.

Skador på grund av exempelvis slitage, för-

summelse (bristande underhåll och skötsel), 

fall, överbelastning vid för tung last, felaktig 

montering och hantering samt förändring 

av din E-Bike (på- och ombyggnad av extra 

komponenter) och inställning utesluts.

Garantin gäller inte vid användning på 

tävlingar, hopp eller någon annan typ av 

överbelastningar.

De ovan beskrivna villkoren gäller inte vid 

yrkesmässig användning.

Batteriet till din E-Bike är en slitdel. De 

elektroniska komponenterna däri ingår i den 

lagstadgade garantin på två år. Vi garanterar 

att batteriet har kvar en kapacitet på 60 % 

efter två år eller 500 laddningscykler (det 

som inträffar först).
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INFORMATION OM SLITAGE

Vissa komponenter på din cykel utsätts för 

ett funktionsrelaterat slitage. Graden av 

slitage är beroende av skötseln, underhållet 

och typen av användning av din E-Bike 

(körsträcka, användning i regn, smuts, salt 

med mera). Cyklar som ofta parkeras utom-

hus kan också utsättas för ökat slitage på

grund av väderförhållandena. Kompo-

nenterna måste bytas, när de har nått sin 

slitagegräns.

Dit räknas:

• Cykelkedjan eller kuggremmen

• Bromsbeläggen

• Handtagsgummina

•  Kedjehjulen, kugghjulen eller kug-

gremsskivorna

• Växelvajrarna

• Däcken

• Sadelskyddet

• Bromsbeläggen

• Fälgarna eller bromsskivorna

Beläggningarna till fälg- och skivbromsarna 

utsätts för funktionsrelaterat slitage. Vid 

användning som sportredskap eller cykling 

i bergig terräng kan beläggen behöva bytas 

oftare. Kontrollera beläggningens skick 

regelbundet och låt din återförsäljare byta 

dem vid behov. Vid fälgbromsar slits inte 

bara beläggen utan även fälgen. Kontrollera 

därför fälgarna regelbundet, exempelvis 

vid pumpning av däcken. På fälgarna finns 

det ett runtomgående spår som fungerar 

som en slitageindikator. Syns det inte längre, 

måste fälgen bytas. Uppstår det deformer-

ingar eller fina sprickor på fälgsidorna, när 

lufttrycket höjs, tyder det på att fälgarnas tid 

är över. Då måste fälgarna bytas omgående.

Även bromsskivor slits. Låt regelbundet 

under inspektionerna kontrollera broms-

beläggens tjocklek och byt komponenterna 

vid behov.

Ett byte av de komponenter, som är slitna, 

ingår inte i den lagstadgade garantin.

Lagren och tätningarna på fjädergafflarna 

och ramens fjädrade bakdel är ständigt i 

rörelse, medan chassit arbetar. De rörliga 

delarna slits på grund av miljöpåverkan.

De områdena måste rengöras och under-

hållas regelbundet. Beroende på använd-

ningsförutsättningarna går det inte att 

utesluta att komponenterna måste bytas på 

grund av slitage, exempelvis om det kommer 

in luft i lagren.
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LAGSTADGAD GARANTI/FABRIKSGARANTI

Endast Riese & Müller Fachhandel är samtal-

spartner vid reklamationer och servicetjän-

ster. Vid en förfrågan informerar vi gärna om 

var det finns en återförsäljare i din närhet 

(finns även på www.r-m.de). Dessutom vill 

vi informera om att du måste kontakta din 

återförsäljare, innan du inleder reparation-

stjänsterna för att säkerställa den snabbaste 

och billigaste åtgärden för ditt ärende. Tänk 

på följande, om din E-Bike skulle hamna hos 

återförsäljaren eller hos oss i verkstaden: 

Servicetjänster och reparationer utförs 

enbart på tillräckligt rengjorda cyklar. Ta bort 

alla individuella tillbehör (dator, backspegel, 

cykelvagnskoppling, lås, snabbspännare med 

mera), innan cykeln skickas iväg.

Servicetjänster utförs med samma rikt-

värden som standardcyklarnas utrustning. 

Individuella ombyggnationer återställs 

endast i rimlig omfattning. Inga slitdelar 

byts och inga inspektioner görs inom ramen 

för servicetjänster. Dessutom hanteras alla 

betalningar och material via återförsäljaren. 

Säkerställ att du eller din återförsäljare har 

frankerat paketet tillräckligt.

Har du intresse av en lång livslängd och 

hållbarhet för komponenterna, måste 

tillverkarens monteringsföreskrifter (bland 

annat skruvarnas åtdragningsmoment) och 

angivna underhållsintervaller följas noga.

Ignoreras monteringsföreskrifterna och 

kontrollintervallerna, kan reklamationsan-

svaret och garantin upphöra att gälla. Beakta 

de i bruksanvisningen skissade kontrollerna 

och de eventuellt nödvändiga bytena av 

säkerhetsrelevanta komponenter, såsom 

styre och broms.

I de giltiga normerna, kontrollerna och test-

erna utgår vi från en genomsnittlig livslängd 

på 10 år eller 16 500 - 20 000 km (vilket som 

inträffar först) för våra E-Bikes.

Utifrån de höga kvalitetskraven utgår 

Riese & Müller från en cirka tre gånger så 

lång körsträcka för ramarna och gafflarna. 

Belastningen på en E-Bike är starkt ber-

oende av lasten, vägens skick och cyklistens 

körstil. Om du på grund av tung last (total-

vikt över 110 kg), dåliga vägar (exempelvis 

gatstenar, potthål, kantstenar) eller på annat 

sätt regelbundet belastar din E-Bike mer 

än genomsnittligt, måste du utgå från en 

kortare livslängd än den som är vanlig inom 

branschen.

När produktens livstid är slut, är trafiksäker-

heten förbrukad.
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VIKTDATA

MODELL TILLÅTEN
TOTALVIKT

VIKT E-BIKE MAXIMAL VIKT 
CYKLIST

MAXIMAL LAST
PAKET-HÅLLARE1

MAXIMAL LAST 
PAKET-HÅLLARE 

BAK

Avenue 140 kg 26,6 - 27,3 kg 110 kg 20 kg1 ––

Culture 140 kg 26,7 - 27,5 kg 110 kg 20 kg1 ––

Delite 140 kg 23,0 - 28,0 kg 110 kg 20 kg1 ––

Homage 140 kg 25,7 - 26,8 kg 110 kg 20 kg1 ––

Kendu 140 kg 25,8 - 25,9 kg 110 kg 20 kg1 ––

Load 190 3/200 kg 32,6 - 35,1 kg 100 kg2 20 kg1, 2 100 kg

Packster 200 kg 34,9 - 52,9 kg4 110 kg 17 kg1 100 kg

Tinker 135 kg 21,9 - 23,8 kg 110 kg 20 kg1 ––

Charger 140 kg 19,9 - 26,6 kg 110 kg 17 kg1 3 kg1

Charger GH 160 kg 27,2 kg 135 kg 17 kg1 ––

Cruiser 140 kg 24,8 - 25,8 kg 110 kg 30 kg1 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 kg1 ––

Swing 130 kg 24,9 - 26,1 kg 100 kg 25 kg1 3 kg1

1 Inklusive korgens/cykelsitsens vikt
2 Cyklistens vikt och lasten på pakethållaren bak får tillsammans inte överstiga 120 kg.
3 HS-modeller 
4 Vikten varierar utifrån det valda lastytealternativet. 
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ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVFÖRBAND

* Se den medföljande bruksanvisningen från komponenttillverkaren

KOMPONENT SKRUVFÖRBAND ÅTDRAGNINGSMOMENT

Bromsarm fotbroms Fästskruv  4-6 Nm

Bromshandtag Fästskruv  5-6 Nm

Fjäderelement Fästskruv  7-9 Nm

Frihjulsnav Säkring kugghjulspaket  29-49 Nm

Pakethållare bak Delite Fästskruvar  8-10 Nm

Bakre hjullager Klämskruv 5 Nm

Hydrauliska bromsar Fästskruvar                             *
Hydrauliska bromsar fästskruvar                             *

Pedalarmssats Pedalarmsskruvar 35 Nm

Kedjekransskruvar 8-11 Nm

Nav Snabbspännare  9-12 Nm

Kontramutter för inställning av lager
på snabbspännarnav

10-25 Nm

Axelmuttrar på växelnav:
· Shimano-nav 30-45 Nm

· Rohloff-nav 30-35 Nm

· SRAM Dual Drive-nav 35 Nm

Pedaler 35 Nm

Pletscher-cykelstöd Fästskruvar M6 12-14 Nm

Rohloff-växel  *
Sadelstolpe Fästskruv för sadelklämma

1/2 skruvar 12-15/9-12 Nm

Klämskruv på sadelröret 9-12 Nm

Växelhandtag Shimano-växelhandtag  4-6 Nm

Vridväxelreglage 1-2 Nm

Växel Fästskruvar  8-10 Nm

Vajerklämskruv 4-6 Nm

Styrrullebult 3-4 Nm

Stänkskärm Fästskruvar i ramen fram/bak 3-4 Nm

Omkastare Fästskruvar  5-7 Nm

Vajerklämskruv 4-6 Nm

V-broms Fästskruv på ramsockeln  5-9 Nm

Vajerklämskruv 6-8 Nm

Ahead-styrstam Styrklämma 2/4 skruvar 10/5,5 Nm

Klämskruv för styrstolpe 12-14 Nm
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KOMPONENT SKRUVFÖRBAND ÅTDRAGNINGSMOMENT

Ram Förbindelse mellan den främre och den bakre ramen: 
4 skruvar M10 30-40 Nm

2 skruvar M8 18-20 Nm

Fjädergaffel Stolpklämma upptill på styrsatsen (2 skruvar)  12-14 Nm

Klämma styrarm på det högra gaffelröret:
4 skruvar M5

5-6 Nm

Ledhuvud på styrarm (M8) 12-14 Nm

Cykelstyre Kontramutter M8, ledhuvud på cykelstyre  9-12 Nm

Cykelstyrets främre och bakre ände:
Skruv och mutter M6 9-12 Nm

Kardanled: Skruvar och muttrar M8 12-14 Nm

Cykelstöd Kontramuttrar M8 12-14 Nm

Ögleskruvar och muttrar M5 för fjäder för cykelstöd 5-6 Nm

KOMPONENT SKRUVFÖRBAND ÅTDRAGNINGSMOMENT

Styrstam Klämskruvar M6 (4 stycken) 7-9 Nm

Främre klämskruvar M6 (2 stycken) 7-9 Nm

Bakre klämskruvar M5 (2 stycken) 3-4 Nm

Ställskruvar snabbspännare för inställning av vinkel
(2 stycken)

1 Nm

LOAD/PACKSTER: ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVFÖRBAND

STYRSTAM KENDU/LOAD: ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVFÖRBAND
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SERVICE- OCH UNDERHÅLLSSCHEMA

KOMPONENT ARBETE INFÖR VARJE CYKELTUR VARJE MÅNAD VARJE ÅR ANDRA INTERVALLER

Belysning Kontrollera att fästskruvarna sitter fast. •
Däck Kontrollera lufttrycket. •

Kontrollera mönsterdjupet och sidorna. •

Bromsar
Kontrollera hur långt bromshandtagen trycks in,
beläggens tjocklek och bromsarnas position i
förhållande till fälgarna.

• • (skivbromsar)  

Bromsvajrar Optisk kontroll •
Bromsledningar Optisk kontroll med avseende på täthet •
Fjäderelement Underhåll (se sida 28 och framåt), funktionskontroll • Var 5 000:e km

Fjädergaffel Kontrollera spelet, tätheten och funktionen. ✖
Rengör och smörj varje månad, se uppgifter 
från fjädertillverkaren.

Fälgar
Kontrollera sidornas tjocklek/slitageindikatorn,
byt vid behov. ✖  Senast efter den andra satsen bromsbelägg

Bakstag Kontrollera funktionen och lagerspelet. ✖

Kedja (kedjeväxel) Kontrollera, smörj vid behov •
Kontrollera slitaget, byt vid behov ✖  Från 1 500 km

Kedja (navväxel) Kontrollera, smörj vid behov • Var 1 000:e km

Kontrollera slitaget, byt vid behov ✖  Från 3 000 km

Pedalarm
Kontrollera, dra åt vid behov, kontrollera 
kedjekransslitaget  ✖ 1

Lack Konservera •
Hjul Centrisk gång och ekrarnas spänning •

Axelmuttrar/snabbspännare  • 1
Cykelstyre/styrstam Optisk kontroll  ✖ 1

Byt ✖  Efter fall, 25 000 km eller 5 år, 
vilket som inträffar först

Styrhandtag med skruvklämma  • 1
Styrlager Kontrollera lagerspelet •

Fetta in på nytt ✖

Metalliska ytor Konservera (utom fälgsidor och bromsskivor) •
Nav Kontrollera lagerspelet, fetta in ✖

Pedaler Kontrollera lagerspelet, fetta in  ✖ 1
Remdrivenhet Kontrollera slitaget, byt vid behov Från 5 000 km

Sadelklämma  • 1
Sadelstolpe Rengör sadelröret, fetta in •
Växel Rengör och smörj •  ✖ 1
Skivbromsar Skruvförband bromsskivor och bromsok  ✖ 1
Snabbspännare Kontrollera sätet •
Skruvar och muttrar Kontrollera, dra åt vid behov •
Stänkskärmarnas fastsättning  ✖ 1
Ventiler Kontrollera sätet •
Vajrar för växel/bromsar Demontera och fetta in, byt vid behov ✖

De kontroller som är 

märkta med • kan du göra 

själv, om du har hantverk-

skunnande, lite erfaren-

het och lämpliga verktyg, 

exempelvis en moment-

nyckel.

Skulle du upptäcka fel un-

der kontrollerna, måste du 

genast åtgärda dem. Din 

återförsäljare hjälper dig, 

om du har några frågor, 

eller om du är osäker.

De arbeten som är 

märkta med ✖ ska endast 

återförsäljaren utföra i 

samband med en årlig 

inspektion.

INFORMATION!
Använd bara 
originaldelar eller 
minst likvärdiga 
reservdelar vid byte 
av slitdelar och 
säkerhetsrelevanta 
delar.
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KOMPONENT ARBETE INFÖR VARJE CYKELTUR VARJE MÅNAD VARJE ÅR ANDRA INTERVALLER

Belysning Kontrollera att fästskruvarna sitter fast. •
Däck Kontrollera lufttrycket. •

Kontrollera mönsterdjupet och sidorna. •

Bromsar
Kontrollera hur långt bromshandtagen trycks in,
beläggens tjocklek och bromsarnas position i
förhållande till fälgarna.

• • (skivbromsar)  

Bromsvajrar Optisk kontroll •
Bromsledningar Optisk kontroll med avseende på täthet •
Fjäderelement Underhåll (se sida 28 och framåt), funktionskontroll • Var 5 000:e km

Fjädergaffel Kontrollera spelet, tätheten och funktionen. ✖
Rengör och smörj varje månad, se uppgifter 
från fjädertillverkaren.

Fälgar
Kontrollera sidornas tjocklek/slitageindikatorn,
byt vid behov. ✖  Senast efter den andra satsen bromsbelägg

Bakstag Kontrollera funktionen och lagerspelet. ✖

Kedja (kedjeväxel) Kontrollera, smörj vid behov •
Kontrollera slitaget, byt vid behov ✖  Från 1 500 km

Kedja (navväxel) Kontrollera, smörj vid behov • Var 1 000:e km

Kontrollera slitaget, byt vid behov ✖  Från 3 000 km

Pedalarm
Kontrollera, dra åt vid behov, kontrollera 
kedjekransslitaget  ✖ 1

Lack Konservera •
Hjul Centrisk gång och ekrarnas spänning •

Axelmuttrar/snabbspännare  • 1
Cykelstyre/styrstam Optisk kontroll  ✖ 1

Byt ✖  Efter fall, 25 000 km eller 5 år, 
vilket som inträffar först

Styrhandtag med skruvklämma  • 1
Styrlager Kontrollera lagerspelet •

Fetta in på nytt ✖

Metalliska ytor Konservera (utom fälgsidor och bromsskivor) •
Nav Kontrollera lagerspelet, fetta in ✖

Pedaler Kontrollera lagerspelet, fetta in  ✖ 1
Remdrivenhet Kontrollera slitaget, byt vid behov Från 5 000 km

Sadelklämma  • 1
Sadelstolpe Rengör sadelröret, fetta in •
Växel Rengör och smörj •  ✖ 1
Skivbromsar Skruvförband bromsskivor och bromsok  ✖ 1
Snabbspännare Kontrollera sätet •
Skruvar och muttrar Kontrollera, dra åt vid behov •
Stänkskärmarnas fastsättning  ✖ 1
Ventiler Kontrollera sätet •
Vajrar för växel/bromsar Demontera och fetta in, byt vid behov ✖

1  De här skruvförbanden ska återförsäljaren kontrollera varje år med en momentnyckel.
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VIKTIGA DOKUMENT 

I bilagan i den här bruksanvisningen

hittar du:

•  E-Bike-passet från Riese & Müller, där samt-

liga inspektioner som återförsäljaren har 

gjort har förts in. I garantiärenden måste 

det fullständigt ifyllda E-Bike-passet och en 

kopia av kundens kvitto skickas till Riese 

& Müller. Samtliga inspektioner som har 

utförts måste vara införda i E-Bike-passet.

•  Det finns ett service- och underhållstids-

schema på sida 48-49.

•  Det finns en lista med rekommenderade 

åtdragningsmoment för alla viktiga kompo-

nenter på din E-Bike på sida 46-47. 

Den behöver man på cykelverkstaden inför 

reparationer och inspektioner.

•  Det finns ett överlämnadeprotokoll som 

beskriver alla nödvändiga detaljer vid åter-

försäljarens överlämnande av en E-Bike till 

kunden.

Bifogat finner du:

•  Eventuellt separata bruksanvisningar från 

komponenttillverkaren. I den här bruksan-

visningen hänvisas det flera gånger till de 

speciella och utförliga bruksanvisningarna. 

Där hittar du alla detaljer om användn-

ing, underhåll och skötsel. Se till att du har 

tillgång till aktuella bruksanvisningar till 

växel- och bromskomponenterna. Förvara 

dem noga tillsammans med den här bruk-

sanvisningen.

•  På sida 3 i bruksanvisningen från Bosch 

finns det en konformitetsförsäkran för 

E-Bikes.

•  Kvittot visar att du är ägare till din E-Bike 

och från vilket datum du är det.
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Bäste återförsäljare,

gå igenom det här överlämnandeprotokollet tillsammans med kunden. Låt sedan kunden be- 

kräfta genomgången med sin underskrift. Spara en kopia av överlämnandeprotokollet hos dig.

Fakturan har överlämnats till kunden. Den måste innehålla inköpsdatum, exakt E-Bike-

beteckning inklusive ramstorlek, ramnummer, Bosch-displaynummer och batterinum-

mer (eventuellt flera).

Sadelns höjd är inställd, så att den passar till kunden. På E-Bikes med snabbspännare 

på sadelstolpen: Inställningen av den passande sadelhöjden har förklarats.

Styret, bromshandtagen och växelhandtaget har ställts in, så att de passar till kunden.

Kunden har fått förklarat för sig vilket bromshandtag som hör till den främre bromsen.

På E-Bikes med ställbar styrstam: Styrstammen har ställts in, så att den passar till 

kunden och inställningsmekanismen har förklarats.

Fjädringen har ställts in, så att den passar till kunden och funktionen har förklarats.

Kunden har fått lära känna funktionerna på det elektriska drivsystemet och växlingen.

Snabbspännarnas och insticksaxlarnas funktioner har förklarats.

Kunden har fått alla bruksanvisningar som följer med din E-Bike.

Kunden har fått den avsedda användningen förklarad för sig.

Kunder har fått den högsta tillåtna totalvikten förklarad för sig.

Kunden har gjort en provkörning.

Kunden har informerats om att försiktigt lära känna bromsarna på en plats, där det inte 

finns någon trafik.

ÖVERLÄMNANDEDOKUMENTATION FÖR
KUNDER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Kundens underskrift:

Ort Datum

Återförsäljarens underskrift:
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E-BIKE-PASS

OBSERVERA!

Du är den förste ägaren till din 
E-Bike. Fyll i E-Bike-passet i 
bilagan helt och hållet och låt 
återförsäljaren utföra och skriva 
in samtliga inspektioner som 
anges där.
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Låt återförsäljaren i det här cykelpasset föra in samtliga inspektioner 

som har gjorts. Den utöver den lagstadgade garantins sex månader 

gällande fabriksgarantin gäller i garantifallet, endast om det fullständigt 

ifyllda cykelpasset, tillsammans med en kopia av kundens kvitto, skickas 

till Riese & Müller och om samtliga inspektioner som återförsäljaren har 

gjort har förts in i cykelpasset.

Modell:

Färg:

Antal växlar: 

Ramnummer: 

Batterinummer: 

Inköpsdatum: 

ÖVERLÄMNANDET SKEDDE:

Ort: 

Datum: 

Återförsäljarens 

stämpel: 

 

Återförsäljarens underskrift:
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E-BIKE-PASS

1. Inspektion 
Senast efter 400 km eller 
tre månader från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:

2. Inspektion 
Senast efter 2 000 km eller
ett år från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:

3. Inspektion 
Senast efter 4 000 km eller
två år från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:
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4. Inspektion 
Senast efter 6 000 km eller
tre år från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:

5. Inspektion 
Senast efter 8 000 km eller
fyra år från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:

6. Inspektion 
Senast efter 10 000 km eller
fem år från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:



7. Inspektion 
Senast efter 12 000 km eller
sex år från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:

8. Inspektion 
Senast efter 14 000 km eller
sju år från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:

9. Inspektion 
Senast efter 16 000 km eller
åtta år från inköpsdatumet:

Bytta eller reparerade delar:

Ordernummer:  Datum: 

Återförsäljarens stämpel
och underskrift:
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