
OVERSETTELSE AV DEN 
OPPRINNELIGE TYSKE BRUKS-
ANVISNINGEN EL-SYKLER
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KJÆRE KUNDE!

Takk for at du har valgt en av våre el-sykler. Riese & Müller lager lette 

og praktiske el-sykler med en meget god kjøredynamikk og et smart 

konsept. Denne bruksanvisningen svarer på de viktigste spørsmålene 

og gir deg mange tips om bruken av el-sykkelen.

Din sykkelforhandler har vært nøye med å bygge sammen sykkelen 

din på korrekt måte og har eventuelt også gjort endringer i samsvar 

med dine ønsker. Forhandleren har også prøvekjørt sykkelen, slik at 

du kan være sikker på at den er 100 % klar til bruk. Dersom du har 

spørsmål etter å ha lest denne bruksanvisningen, kan du gjerne ta 

kontakt med forhandleren der du kjøpte el-sykelen eller med oss.

DITT RIESE & MÜLLER-TEAM



3

INNHOLD

Generell informasjon
Sikkerhetsanvisninger
Lovmessige krav
Lovmessige krav for raske el-sykler
Korrekt bruk
Før første sykkeltur
Før hver sykkeltur (hurtiginspeksjon)
Hurtiglås
Justering av setet
Justerbar sykkelstem
Justering av fjæringen
Bremser
Gir
Kjede/remdrift
Hjul og dekk
Flatt dekk
Støtte
Lys
Bagasje- og barnetransport
Integrert kabellås
Bosch-motor
El-sykler – rekkevidde ved kaldt vær
Transport av el-sykler
Generelle vedlikeholdsanvisninger
Inspeksjoner
Garanti
Vekt
Dreiemomentverdier for skruer
Service- og vedlikeholdsplan
Viktige dokumenter
Leveringsdokumentasjon for kunde og forhandler
El-sykkelpass 

4
5
6
7
8

10
12
14
15
16
18
20
25
26
27
30
30
31
32
33
34
36
37
38
40
42
45
46
48
50
51
52



Gir (s. 25)

Hurtiglås  
og stikkaksler (s. 14)

Hjul og dekk (s. 27)

Støtte (s. 30)

Kjede/remdrift (s. 26)

Bosch-motor (s. 34)

Bremser (s. 20)

Bagasjebrett (s. 32) Lys (s. 31)Fjæring (s. 18)



I denne bruksanvisningen er dreiemomentverdiene angitt i Nm. Stol 
aldri på «følelsen» din: En skrue sitter ikke nødvendigvis ordentlig, 
selv om det kjennes sånn ut. KUN en momentnøkkel gjør at du kan 
være helt sikker på at skruene har blitt strammet nøyaktig så mye 
som de skal. Bruk derfor alltid en slik nøkkel og overhold de dreiemo-
mentverdiene som blir angitt (dersom det angis dreiemomentverdier 
i denne bruksanvisningen). Skruer som er strammet for lite eller for 
mye kan føre til brudd. Et slikt brudd kan igjen forårsake ulykker og 
alvorlige personskader.

FARE!

Justerbar sykkelstem (s. 16) Bagasje- og barnetransport (s. 32)
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GENERELL INFORMASJON

Les alle anvisningene som følger med denne el-sykkelen, nøye og fullstendig før den første 

sykkelturen. Vennligst ta hensyn til følgende symboler:

   NB! Informasjon som hjelper deg med å bli raskt kjent med el-sykkelen din og dens 

tekniske komponenter.
 

  Fare! Advarsel om farer som kan forårsake død og personskader dersom visse  

handlingsoppfordringer ikke følges.

 Informasjon/tips! Hjelpsom tilleggsinformasjon

  Bruk momentnøkkel for å stramme skruene i henholdt til de angitte  

dreiemomentverdiene.

Disse symbolene brukes fra og med nå, uten at betydningen forklares hver gang.

Utfør hurtiginspeksjonen før hver sykkeltur for din egen sikkerhet. Den beskrives på side 12.

Kontakt din forhandler for eventuelle spørsmål.

VI HÅPER DU FÅR MANGE FINE TURER OG STUNDERMED DEN NYE  

EL-SYKKELEN DIN FRA RIESE & MÜLLER.

Før du tar i bruk el-sykkelen din må du lese hele den vedlagte bruksanvisningen fra 
Bosch. Ta spesielt hensyn til alle sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen.

OBS!

FARE!
Denne bruksanvisningen inneholder monterings- og vedlikeholdsarbeid som det 
kan være nødvendig å utføre mellom de inspeksjonene som skal utføres av for-
handleren der du kjøpte el-sykkelen (se side 40). Utfør aldri arbeid på el-sykkelen 
din som går utover dette. Slikt arbeid krever spesielle fagkunnskaper, spesial-
verktøy og tilsvarende erfaring og skal derfor kun utføres av forhandleren der 
du kjøpte el-sykkelen. Bruk aldri el-sykkelen dersom det har blitt utført arbeid 
på den som ikke har blitt fullført, eller som har blitt utført på feil måte. Da vil du 
utsette både deg selv og andre trafikkanter for fare.
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SIKKERHETSANVISNINGER

FARE!

FARE!

Når du setter deg på sykkelen, må du huske på at el-sykkelen begynner å kjøre 
med det samme du plasserer foten på pedalen dersom hjelpemodusen er aktivert. 
Bruk derfor bremsen slik at den uvante akselereringen ikke fører til ulykker eller 
farlige situasjoner.

Før du utfører arbeid på el-sykkelen din, for eksempel i forbindelse med monte-
ring eller vedlikehold, og før du transporterer den, må du skru av el-sykkelsys-
temet og ta ut batteriet. Dersom el-sykkelsystemet aktiveres utilsiktet kan dette 
medføre personskader.
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LOVMESSIGE KRAV

I de fleste europeiske landene gjelder samme regler for el-sykler som kan kjøre opp til 25 km/t 

som for vanlige sykler.

Allikevel kan det finnes noen avvik (som f.eks. aldergrense på syklisten).

 

   

MERK!
Skaff deg informasjon (f.eks. hos 
forhandleren din) om de reglene 
som gjelder i ditt land før den første 
sykkelturen.
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LOVMESSIGE BESTEMMELSER FOR
RASKE EL-SYKLER

Raske el-sykler som kan kjøre i opptil 45 km/t, regnes i EU for å være motordrevne kjøretøyer, 

og medfører derfor hjelm-, førerkort- og forsikringsplikt.

Som regel er det ikke tillatt å har barn i tilhenger, men det er lov å bruke egnede barneseter.

De tekniske spesifikasjonene til el-sykkelen din ble fastlagt under den tekniske kontrollen den 

gikk gjennom hos Riese & Müller. 

Derfor vil endringer og montering av ulike komponenter på den raske el-sykkelen din føre til 

at driftstillatelsen blir ugyldig.
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KORREKT BRUK

El-sykkelen din fra Riese & Müller er kun la-

get for bruk på veier og fast underlag. Du må 

derfor ikke bruke den på andre måter som 

f.eks. ved å kjøre ned trapper, hoppe eller 

kjøre på ett hjul.

Med unntak av mountainbike-modellene. De 

kan av erfarne syklister også brukes i terreng 

og hoppes med fra en maksimal høyde på 

30 cm.

El-syklene fra Riese & Müller er ikke godkjent 

for bruk i konkurranser.

De er heller ikke laget for bruk i jobbsam-

menheng.

Drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsbetingel-

sene som står oppført i denne bruksanvis-

ningen, er inkludert i det som her beskrives 

som korrekt bruk.

Vi fraskriver oss alt ansvar og garantien mis-

ter sin virkning dersom el-sykkelen blir brukt 

på en måte som går utover den korrekte 

bruken, dersom sikkerhetsanvisningene ikke 

følges, dersom det sykles med for høy last 

eller dersom mangler utbedres på feil måte. 

Det samme gjelder ved monteringsfeil, uakt-

somhet, ulykker og dersom anvisningene 

om vedlikehold og pleie ikke følges. Dersom 

du forandrer på utvekslingen eller på det 

elektriske systemet (tuning), fører dette til at 

garantien mister sin gyldighet.
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FARE!

FARE!

El-sykkelen din er laget for å kun 
transportere én person. Unntak: 
Det er tillatt å ta med et barn 
som er festet i et egnet barnesete 
eller i en sykkeltilhenger. Husk å 
ta hensyn til de nasjonale lover 
og regler. Ta hensyn til tillatt 
totalvekt (se side 45) og maks 
støttelast. MERK!

Tillatt totalvekt =
Førerens vekt + 
sykkelens vekt + 
bagasjens vekt +
tilhengerens vekt
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FØR FØRSTE SYKKELTUR

BAGASJEBRETT/BARNESETER

Husk at det ikke er tillatt å endre noe som 

helst på bagasjebrettene. Bruk kun testede 

og godkjente barneseter.

TILHENGERE/TRAILERBIKES

El-syklene fra Riese & Müller som har full 

fjæring er kun godkjent for bruk med tilhen-

gere med to hjul. Den maksimale tilhenger-

lasten (tilhenger pluss last) ligger på 50 kg. 

Dersom den festes på bagasjebrettet, må 

støttelasten bagasjebrettet utsettes for tas 

med i regnestykket. 

El-syklene fra Riese & Müller som ikke har 

fjæring på bakhjulet, kan også brukes med 

etthjulstilhengere. Den maksimale tilhenger-

lasten ligger på 20 kg for alle modellene.

Den autoriserte forhandleren, der 
du kjøpte el-sykkelen, må levere 
sykkelen i en kjøredyktig tilstand, 
slik at den kan brukes på en sikker 
måte. Forhandleren skal kontrollere 
og testkjøre el-sykkelen før overta-
kelsen. Overtakelsen av el-sykkelen 
må dokumenteres i el-sykkelpasset 
(se side 51 og 53).

Kontroller at hurtiglåsen og alle de 
viktige skruene og mutrene sitter 
ordentlig.

Kontroller lufttrykket i dekkene. In-
formasjon om fastlagt dekktrykk fin-
ner du på siden av dekkene. Overhold 
de angitte verdiene (maks/min) for 
trykk! Kontroller dekkene og felgene 
for skader, sprekker og deformering.

Kontroller at batteriet sitter godt. 
Kontroller batteriets ladenivå.

Gjør deg godt kjent med betjeningse-
lementenes ulike funksjoner.

OBS! FARE!

Når hjelpemodusen er skrudd 
på, begynner el-sykkelen å kjøre 
med det samme du plasserer 
foten på pedalen! Vent derfor 
med å plassere foten på pedalen 
når du setter deg på sykkelen og 
stram bremsen først. Ellers kan 
den uvante akselereringen føre til 
ulykker eller farlige situasjoner.
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BREMSER

Kontroller om bremsene (bak/foran) er mon-

tert på den siden (høyre/venstre) som du er 

vant til. Ellers hjelper forhandleren din deg 

med å montere dem på nytt. Mer informa-

sjon om bremsene finner du på side 20. 

GIR

Finn en sikker plass uten andre trafikanter 

der du kan gjøre deg kjent med girsystemet. 

Mer informasjon om girsystemet finner du 

på side 25.

SETETS POSISJON

Få hjelp av forhandleren din til å stille inn 

setet riktig og til å forstå hvordan du kan 

gjøre dette selv.

FJÆRING

Få hjelp av forhandleren din til å stille inn 

fjæringen riktig og til å forstå hvordan du 

kan gjøre dette selv.

MERK!
Gjennomfør alle testene som står  
i avsnittet «Før hver sykkeltur».

FARE!

FARE!

FARE!

Moderne bremser bremser mye 
kraftigere enn enkle felg- og 
trommelbremser! Det er viktig at 
du tester bremsene flere ganger 
før du sykler i trafikken. Dersom 
du er uforsiktig når du bremser, 
kan dette føre til fall. Venn deg 
sakte men sikkert til den kraftige 
bremsevirkningen.

Kjøreegenskapene forandrer seg 
når du sykler med full last.  
Bremsestrekningen blir også 
lengre. Test derfor bremsene både 
med og uten last, slik at du kan 
venne deg til hvordan kjøreegen-
skapene endres.

Dersom el-sykkelen din har peda-
ler med gummi- eller plastram-
me, er det viktig at du gjør deg 
kjent med hvor godt feste de gir. 
Pedaler av gummi og plast blir 
veldig glatte når de er våte.



12

FØR HVER SYKKELTUR (HURTIGINSPEKSJON)

HURTIGLÅS/SKRUER/STIKKAKSLER

Kontroller at alle hurtigstrammere, stikk-

aksler og skruer sitter ordentlig selv etter at 

du kun har satt fra deg sykkelen din i et lite 

øyeblikk. Du må ikke sykle av gårde før alle 

festeelementene sitter skikkelig.

OBS!
Etter et fall eller en annen ulykke 
må du først få el-sykkelen din  
kontrollert av forhandleren din, 
før du tar den i bruk igjen. 

FARE!

Ikke sykle før hurtiginspeksjonen 
har blitt bestått fullstendig. Ved 
tvil må du ta kontakt med for-
handleren din. En el-sykkel med 
defekter kan føre til ulykker.

FARE!

Hurtiglåser og skruer som ikke 
sitter ordentlig kan føre til fall og 
at komponenter svikter.

Kontroller at alle hurtigstram-
mere, stikkaksler og skruer sitter 
ordentlig selv etter at du kun har 
satt fra deg sykkelen din i et lite 
øyeblikk. Du må ikke sykle av 
gårde før alle hurtiglåsene sitter 
skikkelig.
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HJUL

Kontroller hjulenes lufttrykk og tilstand. Mer 

informasjon finner du på side 27. Det skal 

være lett og dreie på hjulene og de skal be-

vege seg jevnt (uten kast).

LYS

Kontroller om lyktene foran og bak fungerer 

og om frontlykten er stilt inn korrekt. Dette 

forklares på side 31.

BREMSER

Trykk begge bremsespakene helt inn. Du skal 

da føle et tydelig trykkpunkt og det skal ikke 

være mulig å trykke spakene helt inn mot 

rattet.

LAST

Kontroller at lasten sitter godt. Den skal 

være festet godt og må ikke bestå av løse 

gjenstander som kan feste seg i hjulene. Ikke 

plasser bagasjen kun på én side av sykke-

len. Ikke dekk til reflekser og lykter. Husk på 

at kjøreegenskapene kan endre seg når du 

kjører med last.

TOTALVEKT

Sørg for at den maksimalt tillatte totalvekten 

ikke overskrides (side 45).

BOSCH-BATTERI

Etter at du monterer batteriet, må du alltid 

kontrollere at det sitter ordentlig. Press 

batteriet inn i festet, helt til du hører en 

klikkelyd, noe som betyr at det festes i 

låsemekanismen. Ta nøkkelen ut av låsen og 

dra i batteriet for å være sikker på at det har 

festet seg ordentlig.

FARE!

Et batteri som ikke er montert på 
korrekt vis, kan løsne og falle av 
under syklingen. Dette kan forår-
sake fall og skade batteriet.

FARE!

På el-syklene med to batterier er 
det ene battieret festet på under-
siden av rammen. Det er viktig at 
du holder batteriet fast med én 
hånd før du vrir nøkkelen om i 
låsen. Ellers kommer batteriet til 
å løsne ukontrollert og falle ned 
på bakken. Dette kan forårsake 
personskader og skade batteriet.
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HURTIGLÅS

HURTIGLÅSENES SAMMENSETNING

•  Spak A på den ene siden. Denne spaken 

genererer en klemmekraft.

•  Låsemutter B på motsatt side. Brukes til å 

stille inn forspenningen på et gjengestag. 

I enkelte tilfeller vil du finne en skrue iste-

det for låsemutter og gjengestag.

HÅNDTERING AV HURTIGLÅSER

•  Åpne spak A. Du skal nå kunne se ordet 

«Open».

•  Du lukker den ved å bevege spaken på en 

slik måte at du kan lese ordet «Close» fra 

utsiden. Fra begynnelsen av lukkebeve-

gelsen og frem til midt på spakens beve-

gelsesstrekning skal det være veldig lett å 

bevege spaken.

•  I løpet av den siste halvdelen av bevegel-

sesstrekningen skal det bli mye tyngre å 

bevege spaken. Helt til slutt skal det være 

veldig vanskelig å bevege den. Bruk hånd-

flaten. Når innstillingen «lukket» er valgt, 

skal spaken peke parallelt med og bakover 

mot hjulet. Den skal ikke stikke ut til siden.

•  Kontroller at den sitter ordentlig ved at du 

prøver å vri på spaken mens den befinner 

seg i posisjonen «lukket». Dersom det er 

mulig å vri spaken rundt i ring, er det ikke 

garantert at hjulet sitter godt nok fast. Du 

må åpne spaken igjen og øke forspennin-

gen. Dette gjør du ved å vri låsemutteren B 

en halv omdreining (hold hurtiglåsen fast).

•  Prøv å vri på sykkelstemmet og sykkelsetet 

for å kontrollere om de respektive hurtiglå-

sene er strammet godt nok.

STIKKAKSLER

Noen modeller fra Riese & Müller er utstyrt 

med stikkaksler på for- og/eller bakhjulene. 

Stikkaksler fungerer i prinsippet på sam-

me måten som hurtiglåser, bortsett fra at 

gjenger i fjærgaffelen eller bakhjulsleddet 

overtar funksjonen til låsemutteren.

B A

ÅPEN

LUKKET

FARE!

Sykle aldri på en el-sykkel uten 
å først kontrollere at hjulene er 
festet ordentlig! Dersom et av 
hjulene løsner under syklingen, 
vil dette føre til fall!
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JUSTERING AV SETET

FARE!

Det å stille inn el-sykkelen i 
forhold til dine behov krever 
erfaring, spesielt verktøy og gode 
ferdigheter. Få derfor hjelp av 
forhandleren din til å utføre alt 
justeringsarbeid.

FARE!

FARE!

Når du bytter ut setet må du ta 
hensyn til at setestangen er laget 
for seterammer med en diameter 
på 7 - 8 mm. Rammer som er 
laget på andre måter, kan føre til 
fall og at enkelte komponenter 
svikter.

Høydejusteringen på sykkelstem 
av typen a-headset krever at det 
utføres justeringsarbeid på sving-
lageret, noe som ved monterings-
feil kan medføre høy ulykkesfare. 
Sørg derfor for at dette gjøres av 
forhandleren din.

FARE!

Sykle aldri dersom setestangen 
har blitt dratt så langt opp at 
markeringen på stangen har 
blitt synlig! Markeringen skal 
ikke være synlig på oversiden av 
seterørets kant. Er den det, kan 
setestangen brekke eller rammen 
skades. Dersom en del av setes-
tangen kappes av, må du passe på 
at den skyves minst 80 mm ned i 
seterøret.
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JUSTERBAR SYKKELSTEM

Høydeinnstilling:

•  Åpne hurtigspaken C.

•  Press stiften D inn og juster sykkelstem-

met til en av de fem høydeposisjonene før 

stiften D går i lås igjen.

•  Hold styret i rett posisjon i forhold til 

kjøreretningen og lukk hurtiglåsen C igjen. 

I løpet av den siste halvdelen av bevegel-

sesstrekningen skal det bli mye tyngre å 

bevege spaken. Dersom klemmekraften

  ikke er høy nok, 

  må forhandleren 

  etterjustere hurti

  glåsene.

Enkelte av el-syklene fra Riese & Müller er 

utstyrt med justerbart sykkelstem. Justerin-

gen foregår uten verktøy. Kun ved hjelp av 

en låsemekanisme og en hurtiglås.

Vinkeljustering

•  Åpne begge hurtiglåsene (A) på sykkel-

stemhengselet.

•  Trykk på tasten B som befinner seg på 

siden av innretningen, og velg en av de tre 

mulige vinkelposisjonene for sykkelstem-

met. Slipp tasten slik at det går i lås (beveg 

eventuelt lett frem og tilbaket på sykkel-

stemmet).

•  Viktig: Det er kun tillatt å bruke de tre posi-

sjonene som sykkelstemmet kan gå i lås i!

•  Du må alltid først lukke hurtiglåsen A på 

siden av stiften B. I løpet av den siste halv-

delen av bevegelsesstrekningen skal det bli 

mye tyngre å bevege spaken.

•  I låst tilstand skal de røde linjene (E) på 

siden av sykkelstemhengselet ligge over 

hverandre.

A
E

B

OBS! Før hver sykkeltur må du sørge for at stiftene har gått ordentlig i lås og at 
hurtiglåsene er ordentlig lukket. Dersom styret eller sykkelstemmet justerer seg au-
tomatisk under syklingen, må du stanse umiddelbart. Ta kontakt med forhandleren 
din, slik at sykkelstemmet kan kontrolleres. Ellers kan dette føre til fall og alvorlige 
skader.

D

C

Sykkelstemmet må ikke trekkes 
lenger ut enn til markeringen «MIN: 
INSERTION» (F)! Det er kun tillatt å 
bruke de fem posisjonene som sykkel-
stemmet kan gå i lås i!

OBS!

F
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JUSTERING AV STYRETS VINKEL

Still inn styret i en slik posisjon at håndledde-

ne slapper av og du ikke må vri dem for mye. 

Styrets posisjon justeres ved å vri på styret i 

sykkelstemmet.

•  Dersom Bosch-displayet dekker over sty-

rets skruer, må du først løsne de tilhørende 

skruene et par omdreininger og vri skjer-

men bort.

•   Løsne de fire skruene A og B eller de fire 

skruene H til styrets festemekanisme et par 

omdreininger.

•   Vri styret til ønsket posisjon.

•   Pass på at styret klemmes fast av sykkel-

stemmet nøyaktig midt på.

•   Dersom du har et justerbart sykkelstem,  

må du først stramme hver av skruene A på 

den siden med skrift med 6-8 Nm. Deretter 

strammer du skruene B på motsatt side 

med 6-8 Nm. 

•  Juster Bosch-displayet slik at det står i 

riktig posisjon igjen og stram de tilhørende 

skruene.

H

H

H

H

A B

FARE!

Etter at du har endret på posi-
sjonene til styret og/eller sykkel-
stemmet, må du kontrollere om 
alle ledninger og vaiere er lange 
nok. Det må være mulig å svinge 
på en ufarlig måte og helt uten 
problemer.
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JUSTERING AV FJÆRINGEN

LUFTFJÆRING

På luftfjæringselementer er det mulig å 

justere forspenningen ved hjelp av den ved-

lagte fjærgaffelpumpen. Mer informasjon om 

dette finner du i den vedlagte bruksanvisnin-

gen som gjelder disse komponentene.

Enkelte fjærelementer kan blokkeres ved 

hjelp av en spak. I forbindelse med dette må 

du ta hensyn til informasjonen i den vedlagte 

bruksanvisningen fra fjæringens produsent.

Fjæringen fører til at avstanden mel-
lom pedalene og bakken endrer seg 
under kjøringen.

Derfor bør du alltid holde pedalar-
mene i en vertikal posisjon i svinger 
og når du kjører over dumper. På den 
måten kan du forhindre at pedalene 
berører bakken.

OBS!

FARE!

Dersom du ikke har den spesielle 
kunnskapen eller spesialverktøyet 
som kreves for å justere fjærene, 
er det viktig at du tar kontakt 
med forhandleren din. Det sam-
me gjelder om det er noe du er 
usikker på.

FARE!

Øv på dette slik at du aldri kom-
mer i en situasjon der pedalene 
berører bakken. Øv på dette mens 
du kjører sakte på en avsperret 
strekning. Dersom en av pedalene 
berører bakken, kan dette forår-
sake fall og alvorlige ulykker.
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VEDLIKEHOLD AV FJÆRINGEN

På fjærgafler med stålfjærer kan du endre 

fjærens hardhet i forhold til din vekt ved 

hjelp av en dreiebryter.

Dersom innstillingsområdet ikke er stort nok, 

kan du ta kontakt med forhandleren din.

Enkelte fjærelementer kan blokkeres ved 

hjelp av en spak. I forbindelse med dette må 

du ta hensyn til informasjonen i den vedlagte 

bruksanvisningen fra fjæringens produsent.

FARE!

Når du dreier mot «-» (minusteg-
net), må du stoppe når du begyn-
ner å kjenne motstand. Ellers er 
det fare for at skruen løsner. Fare 
for ulykker!
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BREMSER

Bremsene på el-sykler fra Riese & Müller gjør 

at du kan oppnå en meget god bremseytel-

se uten å måtte klemme hardt på spakene. 

Samtidig så har bremseeffekten man oppnår 

også med erfaring å gjøre. Dette kan du 

trene på. Når du bremser, forflytter vekten 

seg fremover og det blir mindre vekt på 

bakhjulet. Bremsingens styrke begrenses 

også av dekkenes egenskaper, men først 

og fremst av faren for at sykkelen tipper 

fremover. Denne problematikken tilspisser 

seg når du kjører i nedoverbakker. Når du er i 

en situasjon der du må bremse så hardt som 

mulig, må du derfor forflytte egen vekt så 

langt bakover som mulig.

Bruk begge bremsene samtidig og husk på 

at forhjulsbremsen kan overføre mye mer 

kraft enn bakhjulsbremsen.

Ved en sterk nedbremsing i terrenget, som 

f.eks. på sand, må du dosere bruken av 

forhjulsbremsen for å unngå at du mister 

kontrollen og at forhjulet sklir til siden.

Bremsenes virkning reduseres når 
det er vått. Beregn derfor lengre 
bremsestrekninger når det er vått! 
Når du skal skifte ut bremsebeleg-
gene, må du kun bruke belegg som 
er godkjent for felgen/bremseflaten. 
Forhandleren din hjelper deg gjerne 
med dette. Pass på at beleggene og 
felgene/bremseflatene er hundre 
prosent fri for voks, fett og olje.

OBS!

FARE!

Gjør deg godt kjent med brem-
sene og vær forsiktig! Øv på full 
nedbremsing på et sted uten 
trafikk helt til du har el-sykkelen 
din under kontroll. Dette kan 
forhindre ulykker i trafikken.

FARE!

Du må ikke berøre bremsespaken 
når sykkelen ligger eller står på 
hodet. Dette kan forårsake luft-
bobler i det hydrauliske systemet, 
noe som kan føre til at bremsene 
til slutt mister sin funksjon. Hver 
gang sykkelen har blitt transpor-
tert, må du kontroller om brem-
sens trykkpunkt føles mykere 
enn tidligere. Deretter trykker du 
bremsespaken inn sakte flere gan-
ger. Dette gjør at bremesystemet 
kan luftes. Dersom trykkpunktet 
fortsatt er mykt, må du ikke 
bruke sykkelen mer. Bremsen må 
først luftes hos din forhandler. 
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SLITASJE PÅ FELGBREMSER

Som følge av friksjonen under bremsingen 

blir både bremsebeleggene og felgene slitt! 

Dersom du kjører mye i regnvær, øker dette 

slitasjen. Dersom felgens sidevegg har blitt 

slitt helt ned til et kritisk nivå, er det mulig 

at dekktrykket får felgen til å sprekke. Hjulet 

kan blokkeres og slangen kan sprekke. Beg-

ge tilfellene kan forårsake fall. Senest når du 

har slitt ut to sett med bremsebelegg, bør du 

ta kontakt med forhandleren din. Der kan du 

få kontrollert felgens veggtykkelse. På felger 

med slitasjeindikator A må disse byttes ut 

når indikatoren ikke lenger er synlig.

A

OBS!
La en fagkyndig se på felgene senest 
etter at du har slitt ut to sett med 
bremsebelegg. Nedslitte felger kan 
føre til materialsvikt og alvorlige 
fall.

MERK!
Informasjon om bremsene finner 
du i den vedlagte bruksanvisningen 
fra bremsenes produsent.
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BREMSER

TIPS!
Nye bremsebelegg må først «bremses 
inn» for å oppnå en optimal bremsey-
telse og lav slitasje. 
Dette gjøres ved at du øker farten til 
ca. 25 km/t og bremser så kraftig som 
mulig helt til sykkelen står stille. 
Gjør dette ca. 30 ganger. Innkjøringen 
av bremsene er avsluttet når den 
kraften som kreves for å bremse opti-
malt, ikke lenger reduseres.

MERK!

Etter at hjulene har blitt demon-
tert, må du ikke trykke inn brem-
sespaken. Det gjør at bremsebe-
leggene presses mot hverandre og 
gjør det vanskelig å montere hjulet 
igjen. Bruk den vedlagte transport-
sikringen for å opprettholde riktig 
avstand mellom bremsebeleggene 
etter at du har demontert hjulene.

Ikke transporter el-sykkelen din 
med hjulene opp. Dette kan føre til 
at bremsene mister sin virkning.

SKIVEBREMSER

Vedlikehold av skivebremser

Kontroller funksjonen til bremseanlegget 

regelmessig (bremsevirkning, beleggenes 

slitasje og lekkasjer). Bremsebeleggene må 

fornyes dersom de er tilsmusset eller der-

som tykkelsen er mindre enn én millimeter. 

Bæreplaten må aldri komme i kontakt med 

bremseskiven.

Dampdannelse i forbindelse med 

skivebremser

FARE!

Bremseskiver og kalipere kan 
bli veldig varme når du brem-
ser. Dette gjelder spesielt når du 
bremser ofte og ved kjøring i lan-
ge nedoverbakker. Husk derfor å 
aldri ta rett på bremsene, da dette 
kan føre til forbrenninger.

FARE!

Unngå å bremse konstant over 
lengre tid (som f.eks. ved lengre 
nedoverbakker). Ellers kan det 
oppstå dampbobler, noe som 
kan føre til at bremsene slutter å 
fungere. Alvorlige fall og person-
skader kan bli følgene av dette.
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•  Få hjelp av forhandleren din til å skifte ut slitte bremsebelegg.

•  Skivebremsenes bremseeffekt kan reduseres sterkt av olje, pleieprodukter og vaske-
midler! Pass på, under rengjøringen av el-sykkelen din og når du smører kjedet, at 
bremsebeleggene og bremseskivene ikke kommer i kontakt med midlene du bruker. 
Bremsebelegg som har blitt tilsmusset med olje, må skiftes ut, mens bremseskivene 
kan rengjøres med bremserens. Unngå å berøre friksjonsflatene til bremseskivene 
og beleggene med fingrene.

•  Kontroller at bremsesystemet ikke lekker og at bremseslangene ikke er bøyd i for 
spisse vinkler før hver sykkeltur. Tap av bremsevæske fører til redusert eller ingen 
bremseeffekt! Ta kontakt med en el-sykkelforhandler med det samme og få hjelp til 
å stoppe lekkasjene.

OBS!
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BREMSER

PEDALBREMS

Enkelte av el-sykkelmodellene til Riese & 

Müller kan utstyres med en pedalbrems som 

bremser bakhjulet. En pedalbrems gjør at du 

når som helst kan bremse bakhjulet ved å trå 

pedalene bakover.

Dersom sykkelen din er utstyrt med en 

pedalbrems, bremser du ved å trå pedalene 

bakover istedet for forover. Pedalbremser 

har størst effekt når pedalarmene står i en 

vertikal posisjon. I lange nedoverbakker kan 

pedalbremsens effekt reduseres! Bremsen 

kan bli veldig varm når den brukes konstant 

over lang tid. 

Ikke ta på bremsen etter en lang eller kraftig 

nedbremsing. Det er forbrenningsfare.

Bruk også forhjulsbremsen i lange nedover-

bakker. Gi bakhjulsbremsen tid til å kjøle seg 

ned fra tid til annen.

FARE!

Kontroller at bremseankeret sit-
ter ordentlig før hver sykkeltur og 
etter alle slags typer monterings-
arbeid. Dette skal være festet med 
en skrue på en festeinnretning 
på rammen eller gå gjennom et 
langhull sammen med et skrue- 
hode. Denne forbindelsen krever 
et tiltrekkingsmoment på 4-6 Nm.
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GIR

RIKTIG GIRING

På sykler med kjedegir er det viktig å trå 

jevnt uten å bruke krefter helt til kjedet har 

beveget seg til det valgte giret. Ikke gir mens 

du trår kraftig på pedalene.

På sykler med navgir (Rohloff, Shimano og 

NuVinci) girer man uten å trå.

MERK!
Ta hensyn til informasjonen i den 
vedlagte bruksanvisningen fra
girsystemets produsent.

FARE!

Øv på giringen i et område uten 
trafikk. I trafikken vil det å øve 
på riktig giring ta for mye av 
oppmerksomheten din.

FARE!

Kun en montør med god erfaring 
skal stille inn girsystemet. Stilles 
det inn feil, kan dette føre til store 
mekaniske skader. Ta kontakt 
med forhandleren din dersom 
du har problemer med girsys-
temet. Dersom sykkelen har vært 
utsatt for et fall, en ulykke eller 
transportskader, må du få en 
fagkyndig person til å kontrollere 
girsystemet.
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KJEDE/REMDRIFT

KJEDE

Vedlikehold av kjedet

Kjeder er en av slitedelene på en el-sykkel, 

og syklisten har innflytelse på hvor lenge det 

holder. Pass derfor på at kjedet blir smurt 

regelmessig, spesielt etter sykling i regnvær.

•  Rengjør kjedet fra tid til annen med en tørr 

klut.

•  Påfør et egnet smøremiddel fra en sykkel-

butikk på kjedets ledd.

Slitasje av kjedet

Kjeder som er brukt i kjedegirsystemer kan 

ofte nå sin slitasjegrense etter ca. 1 000 til 

3 000 km. Sørg derfor for at kjedet fornyes 

ofte av forhandleren din.

Kontroller kjedets spenning

På sykler med navgir og uten ekstra kjede-

strammer må kjedespenningen kontrolleres 

regelmessig og eventuelt etterjusteres av 

forhandleren din.

Utskifting av kjede

•  Kjedet skal kun skiftes av en fagkyndig 

person. Forhandleren din kan ved behov 

montere et kjede som passer til el-sykkelen 

din.

REMDRIFT

Dersom el-sykkelen din er utstyrt med 

remdrift, må du ta hensyn til den vedlagte 

bruksanvisningen fra bedriften Gates.

FARE!

Et kjede som ikke er montert eller 
strammet korrekt, kan hoppe av, 
ryke og forårsake fall. Få hjelp 
av forhandleren din til å skifte 
kjedet.
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HJUL OG DEKK

Hjulene på el-sykkelen din blir utsatt for 

store belastninger. Etter en innkjøringstid på 

200 til 400 km bør du få hjelp av forhandle-

ren din til å kontrollere og justere (sentrere) 

dem. Også etter dette må hjulene kontrolle-

res regelmessig.

DEKK OG LUFTTRYKK

Et dekk kan kun fungere bra dersom det er 

fylt med riktig lufttrykk. Korrekt lufttrykk 

reduserer også risikoen for flate dekk. An-

befalt lufttrykk vises i bar og PSI på dekkets 

sidevegg eller på en etikett på felgen.

TIPS!

Sykle alltid med det foreskrevne 
lufttrykket og kontroller det 
regelmessig.

FARE!

Pump alltid dekkene opp slik 
at lufttrykket er høyere enn det 
minimalt tillatte luftrykket og 
slik at det aldri overstiger det 
maksimalt tillatte trykket. Dekket 
kan hoppe av felgen eller sprekke. 
Fare for fall!
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HJUL OG DEKK

SLANGER OG VENTILER

Syklene fra Riese & Müller er utstyrt med 

såkalte Sclaverand-ventiler (også kalt racer-

ventiler eller franske ventiler). Før du pumper 

luft gjennom dem, må de små mutrene 

på tuppen av ventilene skrus litt opp og 

deretter presses lett mot ventilen helt til det 

kommer ut litt luft.

Dersom ventilinnsatsene til Sclaverand-ven-

tilene ikke er skrudd helt igjen, fører dette 

til at luften siver sakte ut. Kontroller at 

ventilinnsatsene sitter ordentlig i ventilene. 

Kontroller at ventilene står rett!

KONTROLL AV DEKKENE

Kontroller dekkene regelmessig.

FARE!

Dersom profilen til dekkene er 
slitt bort eller dersom dekkenes 
sidevegger har sprekker, må 
dekkene skiftes hos forhandleren 
din. Dekkenes indre kan skades 
dersom fuktighet eller smuss 
trenger inn i dekkene. Defekte 
felgbånd (felgbåndene ligger mel-
lom slangen og felgen) må skiftes 
ut med det samme. Er dekkene 
skadet kan dette i ekstreme tilfel-
ler forårsake fall og at slangene 
plutselig sprekker!
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TIPS!

Det å sentrere hjulene bør du 
overlate til forhandleren din!

TIPS!

På side 21 finner du mer infor-
masjon om slitasjeindikatoren 
på felger for felgbremser.

KONTROLL AV AT FELGENE ROTERER JEVNT 

(UTEN KAST)

Kontroller fra tid til annen at felgene roterer 

jevnt. Dette gjøres ved at du løfter hjulet fra 

bakken og får det til å rotere med den ene 

hånden. Kontroller felgens rotasjon. Dersom 

du ser at den roterer uregelmessig, bør hjulet 

sentreres på nytt av en fagkyndig person. 

FARE!

Ikke sykle med hjul som ikke er 
sentrert ordentlig. Ved ekstreme 
avvik kan bremsebeleggene bom-
me på felgene og havne i eikene! 
Fare for fall!

FARE!

Kontroller felgene regelmessig for 
mangler og slitasje. Felger som 
har vært utsatt for mye slitasje, 
er mer utsatt for skader. Felg-
bremser utsetter en felg for økt 
slitasje. En deformert, sprukket 
eller brukket felg kan føre til 
alvorlige ulykker.
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El-sykler fra Riese & Müller er utstyrt med 

dekk som er spesielt godt beskyttet mot å 

miste luften. Derfor er det usannsynlig at 

du får problemer med flate dekk når du er 

på tur.

TIPS!
Dersom du ønsker detaljert infor-
masjon om hva du bør gjøre når et 
dekk er flatt, kan du ta kontakt med 
forhandleren din for å få tak i mer 
informasjon om dette.

FLATT DEKK

STØTTE

STØTTENS FESTE

Kontroller skruene som fester støtten til 

rammen, regelmessig. Hvor godt de skal 

strammes (tiltrekningsmoment) finner du i 

tabellen på side 46.

STØTTENE PÅ HS-MODELLENE.

HS-modellene fra Riese & Müller er, i henhold 

til et EU-direktiv, utstyrt med en støtte som 

vippes opp automatisk (gjelder ikke Sveits). 

Vennligst ta hensyn til at HS-modellen din 

derfor kan falle og skades lettere og at den 

kan forårsake skader på andre kjøretøyer.

OBS!

En løs skrue kan føre til at støttens 
feste skades!
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På el-sykler fra Riese & Müller blir lyset 

skrudd av og på ved hjelp av displayet. Dette 

gjelder ikke for de raske el-syklene (HS-mo-

dellene). På disse er lyset alltid skrudd på 

(kjørelys).

JUSTERING AV FRONTLYSET

•  Det midterste punktet i det området som 

belyses av frontlykten, skal ikke treffe  

bakken før 10 meter foran sykkelen.

•  Løsne festeskruen for å stille inn front- 

lykten og vri lykten i ønsket posisjon.  

Stram skruen igjen.

LYS

10 m

FEIL

FEIL

RIKTIG

FARE!

Bruk aldri el-sykkelen din dersom 
lyktene ikke fungerer! Sykle aldri 
med et batteri som ikke er ladet 
opp tilstrekkelig. Når det er 
mørkt, kan det fort skje at andre 
trafikanter overser deg og det 
kan også være vanskelig for deg 
å få øye på hindringer på veien 
foran deg. Dette kan føre til alvor-
lige ulykker!
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BAGASJE- OG BARNETRANSPORT

BAGASJEBRETT FOR RACKTIME SNA-

PIT-SYSTEMER

Mange av el-syklene fra Riese & Müller er ut-

styrt med snapit-systemet fra Racktime (se 

www.racktime.com). Dette gjør det enklere 

å feste kurver. Ta hensyn til maksimalt tillatt 

last (se side 45).

TRANSPORTERING AV BARN OG BAGASJE

Før du sykler med bagasje eller barnesete, 

må du kontrollere følgende:

Er kurven eller barnesetet festet ordentlig?

•  Er barnet festet ordentlig og/eller er  

bagasjen sikret godt nok mot at den kan 

skli eller falle av?

•  Har du kontrollert at den tillatte totalvekten 

ikke overskrides?

•  Har barnet på seg hjelm? 

•  Har du kontrollert at ingen ting kan havne 

i eikene?

•  Er lufttrykket høyt nok? 

•  Er bagasjen fordelt jevnt?

•  Har du kontrollert at lyktene og refleksene 

ikke er tildekket?

Kjøreegenskapene forandrer seg 
når du sykler med full last. Brem-
sestrekningen blir også lengre. Øv 
på å kjøre med maksimal last og 
vær ekstra forsiktig i begynnelsen.

OBS!

FARE!

Ikke sykle dersom svaret på ett 
av spørsmålene ovenfor er nei. 
Dersom kurven og/eller barne-
setet ikke er festet godt nok, kan 
de løsne og forårsake alvorlige 
ulykker.

FARE!

Barneseter må ikke festes i setes-
tangen. Pass på at barnet ikke 
kan stikke fingrene inn i fjærene 
eller andre bevegelige deler på 
setet og seterammen. Ellers er 
det stor fare for at barnet kan 
skade seg! Bruk kun et godkjent 
og sikkert barnesete. Sørg for 
at det ikke er mulig at barnets 
føtter kan komme i kontakt 
med bevegelige deler som f.eks. 
eikene. Barnet må aldri sitte i 
sykkelsetet når du setter fra deg 
sykkelen ved hjelp av støtten.
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INTEGRERT KABELLÅS

MERK!
Spør forhandleren din om hvilket 
barnesete som kan monteres på din 
el-sykkel.

MERK!
Skaff deg informasjon (f.eks. hos 
forhandleren din) om de reglene som 
gjelder i ditt land før du skifter ut 
deler/komponenter.
Skaff deg informasjon om de reglene 
som gjelder i landet ditt, angående 
transportering av barn i barneseter.

Modellene Avenue og Culture har kabellås 

som er integrert i rammen. Det brukes sam-

me nøkkel både til kabellåsen og batterilåsen.

Når du skal låse fast el-sykkelen din (f.eks. i 

et gjerde eller et skilt), drar du låsekabelen ut 

av rammen og rundt gjenstanden du vil låse 

sykkelen fast i og presser kabelens ende inn i 

låsens åpning (A).

OBS!
Det kan være ulovlig å transportere 
barn i en sykkeltilhenger når du 
bruker en rask el-sykkel.
Ta kontakt med veivesenet for å 
få informasjon om de gjeldende 
reglene.

A
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BOSCH-MOTOR

Alle el-sykler fra Riese & Müller er utstyrt 

med en Bosch-motor. Det er viktig at du 

leser den vedlagte bruksanvisningen fra 

Bosch. Les nøye gjennom informasjonen 

som gjelder håndteringen av batteriet og 

ladeapparatet.

MERK!
Ta hensyn til anvisningene på ladeappa-
ratet før du begynner å lade batteriet. 
Bruk kun det originale ladeapparatet 
eller et ladeapparat som er godkjent  
av produsenten, når du lader batteriet.  
Ta batteriet ut av ladeapparatet og 
koble ladeapparatet fra strømnettet  
når ladeprosessen er avsluttet.

MERK!
Husk på at el-sykkelen din ikke skrur  
på lyktene dersom du sykler uten  
batteri eller med systemet slått av.

FARE!

Ta ut batteriet før du transpor-
terer eller utfører arbeid som 
montering, vedlikehold osv. på 
el-sykkelen. En utilsiktet aktive-
ring av det elektriske systemet 
kan føre til personskader.

FARE!

Ikke lad i brannfarlige omgi-
velser. Av sikkerhetsmessige 
årsaker skal ladeapparatet og 
batteriet stå på et tørt og ikke 
brennbart underlag.

FARE!

For at du skal kunne bruke den 
elektriske motoren til el-sykkelen 
din på en korrekt og sikker måte, 
må den kontrolleres av forhand-
leren din når det er på tide med 
en inspeksjon. Ta batteriet ut 
av el-sykkelen med det samme 
dersom du oppdager skader på 
det elektriske systemet, og ta 
med sykkelen til forhandleren 
din for å få den reparert. Ta også 
kontakt med forhandleren din 
dersom du har spørsmål, om det 
dukker opp et problem eller om 
du har funnet en feil på el-sykke-
len din. Manglende fagkunnska-
per kan føre til alvorlige ulykker.
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Ikke åpne batteriet. Det er fare for 
kortslutning. Du mister også garan-
tien dersom du åpner batteriet.

Beskytt batteriet mot mekaniske ska-
der, varme (f.eks. konstant solskinn), 
ild og at det faller i eller dyppes i 
vann. Dette medfører eksplosjons-
fare. Ved skader og feil bruk av 
batteriet kan det oppstå damp.

Hold barn borte fra batteriet.

OBS!

FARE!

Du må aldri sende et batteri 
med posten selv! Et batteri 
kategoriseres som farlig gods. 
Under visse omstendigheter kan 
det overopphetes og begynne å 
brenne.

FARE!

Et defekt batteri må verken lades 
eller tas i bruk.
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De elektriske komponentene til el-sykkelen 

din er laget for å fungere uten problemer 

ned til en temperatur på -10° C.

Ved kuldegrader reduseres rekkevidden 

til el-sykkelen din. Dette er en helt vanlig 

fysikalsk prosess, det er altså ikke snakk om 

en feil eller en mangel. Dersom du bruker 

batteriet ditt igjen i varmere temperaturer, 

vil du igjen kunne bruke den fulle batteri- 

kapasiteten.

Vi anbefaler deg å lagre og lade batteriet i 

romtemperatur over natten før du skal bruke 

sykkelen i kuldegrader. Monter det deretter 

på el-sykkelen når du skal begynne å sykle. 

Når batteriet er i bruk, varmes det opp og 

slik kan du oppnå en god rekkevidde selv på 

kalde dager.

Allikevel må du planlegge kortere strek-

ninger på vinteren, eller velge et lavere 

hjelpenivå.

EL-SYKLER – REKKEVIDDE VED KALDT VÆR
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TRANSPORT AV EL-SYKLER

TRANSPORT I TOG

Skaff deg informasjon om reglene som 

gjelder togselskapet du skal kjøre med, 

før du bestiller billetter.

TRANSPORT I FLY

Det er ikke tillatt å transportere el-sykler i fly. 

Litium-ion-batterier klassifiseres som farlig 

gods og er ikke tillatt å transportere på fly.

TRANSPORT PÅ BILSTATIV

Dersom du er interessert i et stativ, kan du 

be forhandleren din om å få prøve å montere 

det. Kontroller at stativet omslutter rørene 

fullstendig når du utfører denne testen. 

Stativet skal ikke festes på pedalarmer eller 

andre komponenter. Tilpass kjørestilen og 

hastigheten din i forhold til lasten og hvor-

dan kjøreegenskapene endres.

OBS!
Husk på at målene til kjøretøyet ditt 
økes når du transporterer el-sykler 
på et stativ.

OBS!
På enkelte sykkelstativer kan låse-
mekanismene skade sykkelrammen. 
Spør forhandleren din dersom du er 
i tvil.

MERK!
Av sikkerhetsmessige årsaker bør du 
demontere batteriet før du transpor-
terer el-sykkelen ved hjelp av en bil.
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GENERELLE VEDLIKEHOLDSANVISNINGER

REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Når du henter el-sykkelen hos forhandleren 

din, har han/hun satt den sammen slik at 

den er klar til bruk. Allikevel må sykkelen 

pleies regelmessig og tas med til forhand-

leren din slik at han/hun kan utføre det 

fastlagte vedlikeholdsarbeidet. Dersom dette 

ikke gjøres, kan det ikke garanteres for at alle 

delene fungerer som de skal over lengre tid.

VASKE OG PLEIE SYKKELEN

Svette, smuss og salt (fra sykling om 

vinteren eller fra luft i nærheten av havet) 

skader sykkelen din. Derfor bør du rengjø-

re og beskytte sykkelen din mot korrosjon 

regelmessig. Bruk rent vann og ved behov 

noe oppvaskmiddel for å fjerne fett/olje. 

Påfør pleiemiddel etter at overflaten har blitt 

tørr (fås hos din sykkelforhandler). Til slutt 

tørker du delene fullstendig med en myk og 

ren klut.

OBS!
Sett kun i gang med arbeidsoppga-
ver dersom du har den nødvendige 
fagkunnskapen og det passende 
verktøyet.

OBS!
Ikke rengjør el-sykkelen din fra 
kort avstand ved hjelp av en hard 
vannstråle eller en damprenser. 
Det er mulig at vannet trenger 
gjennom pakninger og inn i lagrenes 
indre. Smøremidlene tynnes ut og 
friksjonen økes. På sikt fører dette 
til at lagrene ødelegges.

FARE!

Demonter batteriet før du utfører 
arbeid som vedlikehold eller 
pleie av el-sykkelen. En utilsik-
tet aktivering av det elektriske 
systemet kan føre til person- 
skader.
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PLEIE AV ELOKSERTE OVERFLATER

Aluminiumsdelene til din Riese & Müller 

el-sykkel er beskyttet av en spesiell eloksert 

overflate. Dette laget er spesielt hardt og gir 

derfor en god beskyttelse mot riper. På tross 

av de positive egenskapene behøver den 

elokserte overflaten også pleie.

OPPBEVARING AV EL-SYKKELEN

Det anbefales å oppbevare el-sykkelen i et 

tørt, mørkt og godt luftet rom.

LAGRING AV EL-SYKKELEN OVER VINTEREN

•  Når sykkelen står ubrukt over lengre tid, 

tappes slangene for luft. Dette kan skade 

dekkene. Derfor lønner det seg å henge 

opp el-sykkelen eller kontrollere dekktryk-

kene regelmessig.

•  Rengjør sykkelen og beskytt den mot 

korrosjon.

•  Lagre sykkelen i et tørt rom.

•  Lad batteriet opp til ca. 60 % før du setter 

bort sykkelen for vinteren. Lad batteriet 

opp til 60 % hver tredje måned.

FARE!

Ikke påfør pleiemidler eller 
kjedeolje på bremsebeleggene, 
bremseskivene eller felgenes 
bremseflater! Det er ellers mulig 
at bremsene svikter, noe som 
kan føre til ulykker og alvorlige 
personskader.
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INSPEKSJONER

Etter innkjøringsfasen bør du få noen til 

å vedlikeholde el-sykkelen din med jevne 

mellomrom.

De tidene som angis i tabellen i vedlegget 

(side 48-50) er ment som veiledende verdier 

for syklister som sykler mellom 1 000 og 

2 000 km i året.

Dersom du ofte sykler på dårlige veier, redu-

seres disse inspeksjonsintervallene. Dette 

gjelder også dersom du ofte sykler i regnvær 

og på steder med fuktig klima.

OBS!
Ta med el-sykkelen din til en første-
gangsinspeksjon etter 200 til 400 km 
(senest etter tre måneder). Dette er 
for din egen sikkerhet.

FARE!

Sykkelen utsettes for slitasje og 
mekanisk belastning, akkurat 
som alle andre mekaniske 
komponenter. Ulike materialer 
og komponenter kan reagere 
forskjellige på slitasjen som 
oppstår som følge av bruken. 
Dersom den planlagte levetiden 
til en komponent er overskredet, 
er det mulig at komponenten 
plutselig svikter, noe som kan 
forårsake personskader for 
syklisten. Alle typer sprekker, 
riller eller fargefeil i de område-
ne som utsettes for høy slitasje, 
er tegn på at komponentens 
levetid er utgått. Komponenten 
bør da byttes ut.
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MILJØTIPS

Generelle pleie- og rengjøringsmidler

Husk på å ta vare på miljøet når du vasker 

og pleier sykkelen din. Bruk derfor biologisk 

nedbrytbare midler når du pleier og rengjør 

sykkelen din, så langt det er mulig. Pass på at 

ingen rengjøringsmidler havner i koakken. 

Bremserens og smøremidler

Gå frem på samme måte som ved bruk av 

midler til pleie og rengjøring.

Dekk og slanger

Dekk og slanger skal ikke kastes i restavfall 

eller som vanlig husholdningsavfall. Lever 

begge deler på en gjenbruksstasjon.

El-syklers batterier

Batterier fra el-sykler er ikke vanlig hushold-

ningsavfall. De skal behandles som farlig 

gods og må derfor merkes i samsvar med 

det. Batteriene må leveres til forhandleren 

eller produsenten slik at det kan deponeres 

på korrekt vis.
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GARANTI

I henhold til loven er Riese & Müller ansvarlig 

for at el-sykkelen din ikke leveres med feil 

som reduserer verdien eller funksjonen. Ditt 

krav på denne garantien ender to år etter 

at du kjøpte el-sykkelen. Garantien gjelder 

den som kjøpte el-sykkelen. I første omgang 

har kjøperen krav på supplerende ytelser. 

Spesielt ved utbedring av feil og levering av 

reservedeler. Garantien dekker kun feil som 

allerede var tilstede når sykkelen ble levert. 

I løpet av de første seks månedene etter 

kjøp/overlevering går man ut i fra at en feil 

som reklameres har vært der fra begynnel-

sen av. I tillegg til den lovfestede garantien 

gir Riese & Müller deg en garanti på fem år 

som dekker brudd på rammen og bakhjuls-

leddet.

Denne garantien som går utover den lovfes-

tede garantien, gjelder kun dersom følgende 

forutsetninger er oppfylt:

• Du er el-sykkelens første eier.

•  Du registrerte el-sykkelen din på følgende 

internettside innen fire uker etter at du 

kjøpte den:  

www.r-m.de/en-no/service/warranty/

•  Det vedlagte el-sykkelpasset har blitt fylt ut 

fullstendig og alle inspeksjonene som listes 

opp der har blitt utført og skrevet inn av 

forhandleren din.

Dersom det oppstår en skade, må det 

fullstendig utfylte sykkelpasset sendes inn 

sammen med rammen eller hele sykkelen 

i rengjort tilstand. Ta derfor godt vare på 

dette dokumentet. Vi erstatter da den de-

fekte rammen og/eller bakhjulsleddet. Du får 

tilsendt en regning for arbeidet og frakten. 

Denne garantien gjelder kun for den som 

kjøpte produktet. Krav som går utover dette, 

som f.eks. skadeerstatning eller erstatnings-

krav som følge av at sykkelen ikke kunne 

brukes i en periode, utelukkes. Dersom en 

feil eller mangel dekkes av garantien, betyr 

ikke dette at garantitiden begynner på nytt.

Skader som blant annet oppstår som følge 

av slitasje, at man ikke tar vare på sykke-

len (manglende vedlikehold og pleie), fall/

ulykker, overbelastning som følge av for stor 

last, feilaktig montering og behandling og 

endringer som har blitt utført på el-sykkelen 

(påmontering av tilleggskomponenter og 

ombygging av komponenter), utelukkes.

Ved bruk i konkurranser og til hopping eller 

ved andre typer bruk som overbelaster 

el-sykkelen, mister også garantien sin gyl-

dighet.

De betingelsene som nevnes her, gjelder 

ikke for bruk i jobbsammenheng.

Batteriet til el-sykkelen din er en slitedel.

De elektroniske komponentene det består 

av dekkes av den lovfestede garantien på 

to år. Vi garanterer at batteriet fortsatt kan 

lades opp til 60 % etter to års bruk eller 500 

ladesykluser (avhengig av hvilken grense 

som nås først).
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INFORMASJON OM SLITASJE

Enkelte deler på sykkelen din utsettes for 

slitasje på grunn av måten de fungerer på. 

Hvor stor slitasjen er, er avhengig av i hvilken 

grad du pleier og vedlikeholder sykkelen og 

hvordan du bruker den (kjøreytelse, kjøring 

i regnvær, smuss, salt osv.). Sykler som ofte 

står ute, kan også blir utsatt for økt slitasje 

på grunn av vær og vind. Når en del når sin 

slitasjegrense, må den byttes ut.

Det omfatter:

• kjedet eller tannremmen

• bremsevaierne

• håndtak i gummi

•  kjedehjul, tannhjul og tannhjulsskiver

• girvaierne

• dekkene

• setets trekk

• bremsebeleggene

• felgene og bremseskivene

Beleggene på felg- og skivebremsene  

utsettes for slitasje på grunn av måten de 

fungerer på. Ved sporty sykling og sykling 

i fjellet, kan det være nødvendig å skifte 

beleggene med korte mellomrom. Kontroller 

beleggenes tilstand regelmessig og bytt 

dem hos en sykkelforhandler ved behov.  

På felgbremser er det ikke bare belegget 

som slites ned, men også felgen. Kontrol-

ler derfor felgen regelmessig, f.eks. når du 

pumperm opp dekket. På felgens bremse-

flate finner du et spor som går rundt hele 

felgen. Dersom dette ikke lenger er synlig, 

må felgen byttes ut. Dersom du oppdager 

deformering eller små sprekker på felgenes 

sidevegger når lufttrykket økes, tyder dette 

på at felgenes levetid er over. Felgene må da 

byttes ut.

Også bremseskiver slites ut. Sørg for at 

tykkelsen til bremseskivene kontrolleres 

regelmessig i forbindelse med inspeksjonene 

som gjennomføres. Bytt ut komponentene 

ved behov.

Slitasje på disse slitedelene dekkes ikke av 

den lovfestede garantien.

Lagrene og pakningene i fjærgafler og i 

fjæringen til en bakramme er i konstant be-

vegelse når sykkelen er i bruk. Disse delene 

utsettes for slitasje på grunn av omgivelse-

ne. Rengjør og vedlikehold disse områdene 

regelmessig. Avhengig av hvordan el-syk-

kelen brukes, kan det ikke utelukkes at disse 

delene må byttes ut på grunn av slitasje. 

Dette kan f.eks. bli aktuelt dersom du opp-

dager at det er klaring i lagrene.
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GARANTI

Ved reklamasjoner og ønske om serviceytel-

ser skal du kun ta kontakt med din Riese & 

Müller forhandler. Ta gjerne kontakt med oss, 

så hjelper vi deg med å finne en forhandler i 

nærheten av den (du finner også en oversikt 

over alle forhandlere på internettsiden:

www.r-m.de/en-no/). I tillegg informerer vi 

deg om at du må ta kontakt med forhand-

leren din før du får noen til å reparere noe 

på el-sykkelen din. På den måten kan du få 

hjelp til å løse problemet ditt på den billigste 

og raskeste måten. Dersom el-sykkelen 

din skulle havne hos forhandleren eller i 

vårt verksted, må du ta hensyn til følgende 

informasjon: Serviceytelser og reparasjoner 

blir kun utført på sykler som er godt nok 

rengjort. Før du sender sykkelen til oss, 

må du først fjerne alt individuelt tilbehør 

(sykkelcomputer, speil, tilhengerfeste, låser, 

hurtiglåssikringer osv.).

Serviceytelser utføres i henhold til de 

veiledende verdiene som gjelder sykkelen 

slik den ble serieprodusert. Individuelle 

endringer kan kun til en viss grad gjenopp-

rettes. Det blir ikke byttet ut noen slitedeler 

eller utført noen inspeksjon i forbindelse 

med disse serviceytelsene. I tillegg tar vi kun 

i mot betaling og materialer via forhandleren 

din. Du eller forhandleren din må sørge for at 

pakken er tilstrekkelig frankert.

For at komponentene skal kunne holde len-

ge, må produsentenes monteringsforskrifter 

(som f.eks. skruenes dreiemomentverdier) 

og de foreskrevne vedlikeholdsintervallene 

overholdes nøye.

Dersom monteringsforskriftene og inspek-

sjonsintervallene ikke overholdes, kan 

garantien og vårt ansvar for feil/mangler 

miste sin gyldighet. Ta hensyn til inspeksjo-

nene som beskrives i bruksanvisningen og 

at det under visse omstendigheter kan være 

nødvendig å bytte ut sikkerhetsrelevante 

komponenter som styre, bremser osv.

I de gjeldende standardene, inspeksjonene 

og kontrollene beregnes levetiden til  en 

el-sykkel for å være 10 år eller 16 500 - 

20 000 km (avhengig av hvilken grense som 

nås først). I henhold til de høye kvalitets-

kravene vi har i Riese & Müller, går vi ut ifra 

at våre rammer og gafler kan sykles tre 

ganger så langt (i forhold til antall kilometer). 

Belastningen en el-sykkel utsettes for er 

sterkt avhengig av lasten, veienes tilstand 

og kjørestilen. Dersom du belaster el-syk-

kelen din mer enn vanlig, f.eks. på grunn 

av høy last (totalvekt på sykkelen på over 

110 kg), dårlige veier (f.eks. brostein, hullete 

veier, fortauskanter) og lignende, må du 

gå ut i fra en redusert levetid som tilsvarer 

bransjens ovennevnte standardverdier.

Når produktets levetid er utgått, er det ikke 

sikkert at el-sykkelen er trafikksikker.
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VEKT

MODELL TILLATT 
TOTALVEKT

EL-SYKKELENS 
VEKT

MAKSIMAL 
VEKT FOR 

SYKLISTEN

MAKS. LAST PÅ  
BAGASJEBRETTET1

MAKS. LAST PÅ 
BAGASJEBRETTET 

FORAN

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 kg 4 110 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 Inkl. egenvekten til kurv/barnesete
2 Summen av syklistens vekt og vekten på bagasjen på bagasjebrettet må ikke overskride 120 kg
3 HS-modellene 
4 Vekten varierer i forhold til hvilket bagasjebrett som er valgt 
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DREIEMOMENTVERDIER FOR SKRUER

* Se de vedlagte bruksanvisningene fra komponentenes produsenter

KOMPONENT SKRUE DREIEMOMENT

Pedalbremsens 
bremseanker

Festeskrue  4-6 Nm

Bremsespak Festeskrue  5-6 Nm

Fjæringselement Festeskrue  7-9 Nm

Frihjulsnav Sikring for tannhjulspakke  29-49 Nm

Bagasjebrettet Delite Festeskruer  8-10 Nm

Bakhjulsleddets lager Klemskrue 5 Nm

Hydrauliske bremser Festeskruer                             *
Festeskruene til de hydrauliske bremsene                             *

Pedalsett Pedalskruer 35 Nm

Skruene til fremre tannhjul 8-11 Nm

Nav Hurtiglåsens spak  9-12 Nm

Kontramutter til lagerinnstilling ved bruk 
av hurtiglåsnav

10-25 Nm

Akselmutre for navgir
· Shimano-nav 30-45 Nm

· Rohloff-nav 30-35 Nm

· SRAM Dual Drive-nav 35 Nm

Pedaler 35 Nm

Pletscher-støtte Festeskruer M6 12-14 Nm

Rohloff-gir  *
Setestang Festeskruene til setets festemekanisme

1/2 maskinskruer 12–15/9–12 Nm

Klemskrue på setestangen 9-12 Nm

Girhåndtak Shimano girspak  4-6 Nm

Dreibart håndtak 1-2 Nm

Girsystem Festeskruer  8-10 Nm

Vaierskruer 4-6 Nm

Styrerullbolt 3-4 Nm

Beskyttelsesplate Festeskruer foran/bak på rammen 3-4 Nm

Fremre girarm Festeskruer  5-7 Nm

Vaierskruer 4-6 Nm

V-brems Festeskruer på rammesokkelen  5-9 Nm

Klemskruer for variere 6-8 Nm

Sykkelstem av typen 
a-headset

Klemskruer for styret – 2/4 skruer 10 / 5,5 Nm

Klemskrue til skaft 12-14 Nm
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* Se de vedlagte bruksanvisningene fra komponentenes produsenter

KOMPONENT SKRUE DREIEMOMENT

Sykkelstem Klemskruer – M6 (4 stk.) 7-9 Nm

Fremre klemskruer – M6 (2 stk.) 7-9 Nm

Bakre klemskruer – M5 (2 stk.) 3-4 Nm

Gjengestifter til hurtiglåsen som brukes til   
vinkeljustering (2 stk.)

1 Nm

LOAD / PACKSTER: DREIEMOMENTVERDIER FOR SKRUER

SYKKELSTEM KENDU / LOAD DREIEMOMENTVERDIER FOR SKRUER

KOMPONENT SKRUE DREIEMOMENT

Ramme Forbindelsen mellom fremre og bakre ramme: 
4 skruer (M10) 30-40 Nm

2 skruer (M8) 18-20 Nm

Fjærgaffel Skaftfeste øverst på styresettet (2 skruer)  12-14 Nm

Festemekanisme for styrespaken på høyre gaffelstang:
4 skruer (M5)

5-6 Nm

Leddhodet på styrespaken (M8) 12-14 Nm

Styrestang Kontramutter (M8), leddhodet på styrestangen  9-12 Nm

Styrestangens fremre og bakre ende.
Skrue og mutter (M6)

9-12 Nm

Kardangaksel Skruer og mutre (M8) 12-14 Nm

Støtte Kontramutre (M8) 12-14 Nm

Ringskruer og mutre (M5) for støttefjærer 5-6 Nm
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SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSPLAN

De kontrollene som er 

markert med en •, kan 

du utføre selv dersom du 

er flink til å skru, har noe 

erfaring og har tilgang til 

egnet verktøy, som f.eks. 

en momentnøkkel.

Dersom du oppdager 

mangler når du utfører 

kontrollene, må du iverk-

sette egnede tiltak umid-

delbart. Ved spørsmål 

og ting du er usikker på 

kan du få hjelp av 

forhandleren din.

Arbeid som er markert 

med et ✖, bør kun utføres 

av forhandleren din i 

forbindelse med en årlige 

inspeksjonen.

MERK!
Når du bytter ut 
slitedeler og sikker-
hetsrelevante deler, 
må du kun bruke 
originale reservede-
ler eller i det minste 
reservedeler av 
samme kvalitet.

KOMPONENT ARBEID FØR HVER SYKKELTUR MÅNEDLIG ÅRLIG ANDRE INTERVALLER

Lys Kontroller at festeskruene er montert ordentlig. •
Dekk Kontroller lufttrykket •

Kontroller profildybden og sideveggene •
Bremser

Kontroller spakens bevegelsesstrekning, beleggenes  
tykkelse og posisjonen i forhold til felgen • • (Skivebremser)

Bremsevaiere Visuell kontroll •
Bremseslanger Kontroller visuelt at de er tette •
Fjæringselement Vedlikehold (se fra og med side 28), funksjonstest • Hver 5 000 km

Fjærgaffel
Kontroller den med tanke på klaring og tetthet,  
funksjonskontroll ✖

Månedlig rengjøring og smøring  
(se informasjonen fra fjærprodusenten.)

Felger
Kontroller veggtykkelse/slitasjeindikator og skift  
ut ved behov

✖  Senest etter at du har skiftet bremsebelegg  
for andre gang

Bakhjulsleddet Kontroller lagerklaringen og at det fungerer som det skal ✖

Kjede (kjedegir) Kontroller/smør •
Kontroller for slitasje og skift ut ved behov ✖  Fra 1 500 km

Kjede (navgir) Kontroller/smør • Hver 1 000 km

Kontroller for slitasje og skift ut ved behov ✖  Fra 3 000 km

Pedalarm
Kontroller og etterstram ved behov.  
Kontroller de fremre tannhjulene for slitasje.  ✖ 1

Lakk Konservering •
Hjul Rotasjon og eikenes spenning •

Akselmutre/hurtiglåser  • 1
Styre/sykkelstem Visuell kontroll  ✖ 1

Bytt ut ✖  Etter fall, 25 000 km eller fem år –  
avhengig av hvilken grense som nås først

Styrehåndtak med skrufeste  • 1
Svinglager Kontroller lagerets klaring •

Påfør nytt fett ✖

Metalloverflater
Konservering
(bortsett fra felgenes sidevegger og bremseskivene) •

Nav Kontroller lagerklaring og påfør fett ✖

Pedaler Kontroller lagerklaring og påfør fett  ✖ 1
Remdrift Kontroller for slitasje og skift remmen ved behov Fra 5 000 km

Setets festemekanisme  • 1
Setestang Rengjør seterøret og påfør fett •
Girsystem Rengjør og smør •  ✖ 1
Skivebremser Skruforbindelsene til bremseskiver og kalipere  ✖ 1
Hurtiglås Kontroller setet •
Skruer og mutre Kontroller/etterstram •
Beskyttelsesplatens feste  ✖ 1
Ventiler Kontroller setet •
Vaierne til gir/bremser Demonter og påfør fett eller bytt dem ut ✖
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1  Disse skruene bør kontrolleres årlig av forhandleren din ved hjelp av en momentnøkkel.

KOMPONENT ARBEID FØR HVER SYKKELTUR MÅNEDLIG ÅRLIG ANDRE INTERVALLER

Lys Kontroller at festeskruene er montert ordentlig. •
Dekk Kontroller lufttrykket •

Kontroller profildybden og sideveggene •
Bremser

Kontroller spakens bevegelsesstrekning, beleggenes  
tykkelse og posisjonen i forhold til felgen • • (Skivebremser)

Bremsevaiere Visuell kontroll •
Bremseslanger Kontroller visuelt at de er tette •
Fjæringselement Vedlikehold (se fra og med side 28), funksjonstest • Hver 5 000 km

Fjærgaffel
Kontroller den med tanke på klaring og tetthet,  
funksjonskontroll ✖

Månedlig rengjøring og smøring  
(se informasjonen fra fjærprodusenten.)

Felger
Kontroller veggtykkelse/slitasjeindikator og skift  
ut ved behov

✖  Senest etter at du har skiftet bremsebelegg  
for andre gang

Bakhjulsleddet Kontroller lagerklaringen og at det fungerer som det skal ✖

Kjede (kjedegir) Kontroller/smør •
Kontroller for slitasje og skift ut ved behov ✖  Fra 1 500 km

Kjede (navgir) Kontroller/smør • Hver 1 000 km

Kontroller for slitasje og skift ut ved behov ✖  Fra 3 000 km

Pedalarm
Kontroller og etterstram ved behov.  
Kontroller de fremre tannhjulene for slitasje.  ✖ 1

Lakk Konservering •
Hjul Rotasjon og eikenes spenning •

Akselmutre/hurtiglåser  • 1
Styre/sykkelstem Visuell kontroll  ✖ 1

Bytt ut ✖  Etter fall, 25 000 km eller fem år –  
avhengig av hvilken grense som nås først

Styrehåndtak med skrufeste  • 1
Svinglager Kontroller lagerets klaring •

Påfør nytt fett ✖

Metalloverflater
Konservering
(bortsett fra felgenes sidevegger og bremseskivene) •

Nav Kontroller lagerklaring og påfør fett ✖

Pedaler Kontroller lagerklaring og påfør fett  ✖ 1
Remdrift Kontroller for slitasje og skift remmen ved behov Fra 5 000 km

Setets festemekanisme  • 1
Setestang Rengjør seterøret og påfør fett •
Girsystem Rengjør og smør •  ✖ 1
Skivebremser Skruforbindelsene til bremseskiver og kalipere  ✖ 1
Hurtiglås Kontroller setet •
Skruer og mutre Kontroller/etterstram •
Beskyttelsesplatens feste  ✖ 1
Ventiler Kontroller setet •
Vaierne til gir/bremser Demonter og påfør fett eller bytt dem ut ✖
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VIKTIGE DOKUMENTER 

I vedlegget til denne bruksanvisningen 

finner du:

•  El-sykkelpasset fra Riese & Müller. Der skal 

alle inspeksjoner som utføres av for-

handleren din dokumenteres. Dersom du 

kontakter oss angående en garantisak som 

gjelder garantien som går utover den lov-

festede garantien, må sende et fullstendig 

utfylt el-sykkelpass og en kopi av kvitte-

ringen fra du kjøpte el-sykkelen til bedrif-

ten Riese & Müller. Alle inspeksjoner som 

nevnes i el-sykkelpasset må være utført av 

forhandleren og skrevet inn / dokumentert 

i el-sykkelpasset.

•  En service- og vedlikeholdsplan finner du 

på side 48-49.

•  En liste med anbefalte dreiemomentverdier 

for alle de viktige komponentene på el-syk-

kelen din finner du på side 46-47. 

Verkstedet trenger disse verdiene for å 

kunne utføre reparasjoner og inspeksjoner.

•  En overleveringsprotokoll som beskriver 

alle de nødvendige detaljene rundt overle-

veringen av el-sykkelen fra forhandleren til 

kunden.

Vedlagt finner du:

•  Eventuelle bruksanvisninger fra kompo-

nentenes produsenter. I denne bruksanvis-

ningen blir det flere ganger referert til disse 

spesielle og utfyllende bruksanvisningene. 

Der finner du alle nødvendige detaljer om 

bruk, vedlikehold og pleie. Pass på at de 

ulike bruksanvisningene til gir- og bremse-

komponentene er i din besittelse og at de 

oppbevares sammen med denne bruksan-

visningen.

•  I bruksanvisningen fra Bosch finner du 

samsvarserklæringen for el-sykler

•  Kvitteringen som dokumenterer at du er 

el-sykkelens første eier og hvor lenge du 

har hatt den.
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Kjære forhandler,

Vennligst gå gjennom denne protokollen sammen med kunden. Sørg for at kunden bekrefter 

dette ved å skrive under på dette dokumentet. Ta også selv vare på en kopi av overleverings-

protokollen.

Overlevering av regning til kunden: Regningen må inneholde informasjon som 

kjøpsdato, nøyaktig betegnelse på el-sykkelen inkl. rammestørrelse, rammenummer, 

Bosch-display-nummer og batterinummer.

Justering av setets høyde i forhold til kundens behov. Dersom el-sykkelen er utstyrt 

med en hurtiglås på setestangen: Forklar hvordan riktig setehøyde stilles inn.

Innstilling av styre og bremse- og girspaker i forhold til kundens behov.

Avklar med kunden hvilken bremsespak som bremser det fremre hjulet.

Dersom el-sykkelen er utstyrt med justerbart sykkelstem: Still inn sykkelstemmet i 

forhold til kundens behov og forklar hvordan justeringsmekanismen fungerer.

Still inn fjæringen i forhold til kundens behov og forklar hvordan den fungerer.

Kunden fikk forklart hvordan betjeningselementene til det elektriske motorsystemet 

og girsystemet fungerer.

Forklaring av hvordan hurtiglåser og stikkaksler fungerer.

Kunden har mottatt alle bruksanvisningene som fulgte med el-sykkelen.

Forhandleren har forklart kunden hva som regnes som korrekt bruk av el-sykkelen.

Kunden har fått forklart hva som er den maksimalt tillatte totalvekten.

Kunden har fått ta en prøvetur.

Kunden fikk beskjed om å venne seg sakte men sikkert til bremsene på et sted uten 

trafikk.

LEVERINGSDOKUMENTASJON FOR 
KUNDE OG FORHANDLER

Kundens underskrift:

Sted Dato

Forhandlerens underskrift:
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EL-SYKKELPASS

OBS!

Du er el-sykkelens første eier. Fyll 
ut det vedlagte el-sykkelpasset full-
stendig og sørg for at forhandleren 
din utfører alle inspeksjonene som 
nevnes der og også dokumenterer 
at dette er gjort.
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Sørg for at alle inspeksjoner som forhandleren din utfører, registreres 

i dette el-sykkelpasset. Den garantien som går utover den lovfestede 

garantien, gjelder kun dersom dette sykkelpasset er fullstendig utfylt og 

sendes til bedriften Riese & Müller sammen med en kopi av kvitteringen 

for kjøpet av el-sykkelen. Samtlige inspeksjoner som nevnes i sykkelpas-

set må være utført og skrevet inn i el-sykkelpasset av forhandleren.

Modell:

Farge:

Antall gir: 

Rammenummer: 

Batterinummer: 

Kjøpsdato: 

OVERLEVERINGEN FANT STED:

Sted: 

Dato: 

Forhandlerens stem-

pel: 

 

Forhandlerens underskrift:
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EL-SYKKELPASS

1. Inspeksjon 
Senest etter 400 km eller tre
måneder etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:

2. Inspeksjon 
Senest etter 2 000 km eller ett 
år etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:

3. Inspeksjon 
Senest etter 4 000 km eller to 
år etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:



55

4. Inspeksjon 
Senest etter 6 000 km eller tre 
år etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:

5. Inspeksjon 
Senest etter 8 000 km eller fire 
år etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:

6. Inspeksjon 
Senest etter 10 000 km eller fem 
år etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:



7. Inspeksjon 
Senest etter 12 000 km eller seks 
år etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:

8. Inspeksjon 
Senest etter 14 000 km eller syv 
år etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:

9. Inspeksjon 
Senest etter 16 000 km eller åtte 
år etter kjøpsdatoen:

Deler som har blitt skiftet ut eller reparert:

Oppdragsnummer:  Dato: 

Forhandlerens stempel og underskrift:
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EL-SYKKELPASS
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