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HYVÄ ASIAKAS,

kiitos, että olet valinnut juuri meidän valmistamamme sähköpyörän. 

Riese & Müller valmistaa kevyitä ja käytännöllisiä sähköpyöriä, joilla on 

erinomainen ajodynamiikka ja järkevä konsepti. Tämä käyttöohje vas-

taa tärkeimpiin kysymyksiin ja antaa vinkkejä sähköpyörän käyttöön.

Myyjä on asettanut sähköpyörän käyttövalmiiksi mahdollisia vähäisiä 

muutostoiveita lukuun ottamatta. Koeajo on tehty valmiiksi, joten 

voit polkaista pyörän reippaasti liikkeelle heti ensi metreistä lähtien. 

Jos olet tämän käyttöohjeen luettuasi jostakin asiasta epävarma tai 

sinulla on kysyttävää, käänny ammattitaitoisen myyjän tai suoraan 

meidän puoleemme.

RIESE & MÜLLER -TIIMI
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Tässä käyttöohjeessa kiristysmomentit on ilmoitettu newtonmetreinä 
Nm. Älä luota pelkästään tuntumaan: tiukalla oleva liitos ei silti aina 
ole riittävän tiukalla. VAIN momenttiavaimella voidaan varmistaa, 
että ruuvit kiristetään tarkasti oikeaan kireyteen. Käytä siis aina 
momenttiavainta ja noudata ilmoitettuja vääntömomentteja tämän 
käyttöohjeen mukaisesti. Liian tiukalle kiristetty tai liian löysälle 
jätetty liitos saattaa aiheuttaa murtumia. Nämä saattavat aiheuttaa 
tietyissä olosuhteessa kaatumisen ja vakavan loukkaantumisen.

VAARA!
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YLEISIÄ OHJEITA

Lue kaikki tähän sähköpyörään liittyvät ohjeet kokonaan ja huolellisesti läpi ennen ensim-

mäistä ajoa. Huomaa seuraavat symbolit:

   Huomio! Ohje, joka helpottaa nopeaa tutustumista sähköpyörään ja sen tekniikkaan.

 
  Vaara! Mahdollinen hengenvaara tai loukkaantumisvaara, mikäli kyseisiä käsittelyohjei-

ta ei noudateta.

 Huomautus!, Vinkki! Hyödyllistä lisätietoa.

 Käytä momenttiavainta ja noudata ilmoitettuja kiristysmomentteja.

Näitä symboleja käytetään tästä eteenpäin käyttöohjeessa selittämättä niiden merkitystä 

enää jäljempänä.

Tee pikatarkistus ennen jokaista ajoa oman turvallisuutesi vuoksi. Pikatarkistus on kuvattu 

sivulla 12.

Lisätietoja saat tarvittaessa ammattitaitoiselta myyjältä.

TOIVOTAMME SINULLE HAUSKOJA HETKIÄ UUDEN RIESE & MÜLLER -SÄHKÖPYÖRÄN PARISSA.

Lue mukana toimitetut Bosch-käyttöohjeet huolellisesti ennen sähköpyörän 
käyttöä ja noudata ehdottomasti kaikkia Bosch-käyttöohjeessa mainittuja 
turvallisuusohjeita.

HUOMIO!

VAARA!

Tässä käyttöohjeessa on kuvattuna myös asennus- ja huoltotoimet, jotka saat-
tavat olla tarpeen ammattitaitoisen myyjän suorittamien määritettyjen tarkas-
tusten välillä (katso sivu 40). Älä koskaan tee itse näitä toimia. Tällaiset toimet 
vaativat erityistä ammattiosaamista, erikoistyökaluja ja valmiuksia, joten ne 
kuuluvat vain ammattitaitoisen myyjän tehtäviksi. Älä koskaan aja sähköpyöräl-
lä, jos sen asennustyöt ovat kesken tai niitä ei ole tehty asianmukaisesti. 
Näin saatat vaarantaa omasi ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden.
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TURVALLISUUSOHJEET

VAARA!

Ennen kuin työskentelet sähköpyörän parissa esim. asennus- tai huoltotoimissa 
tai kuljetat sitä, kytke sähköpyörän järjestelmä pois päältä ja irrota akku. Jos 
sähköpyörän järjestelmä kytkeytyy vahingossa päälle, on olemassa loukkaan- 
tumisvaara.

Huomioi pyörän päälle noustessasi, että avustustilan ollessa kytkettynä päälle 
sähköpyörän lähtee heti liikkeelle, kun asetat jalan polkimelle. Paina sen vuoksi 
ensin jarrua, sillä pyörän äkillinen liikkeellelähtö saattaa aiheuttaa onnetto-
muuden tai vaaratilanteen.

VAARA!
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LAKISÄÄTEISET VAATIMUKSET

Useimmissa Euroopan maissa enintään 25 km/h kulkevia sähköpyöriä koskevat 

tieliikenteessä samat määräykset kuin tavallisiakin polkupyöriä.

Joitakin poikkeuksia saattaa kuitenkin olla (esim. koskien kuljettajan vähimmäisikää).

HUOMAUTUS!
Ota ennen ensimmäistä ajokertaa 
selvää (esimerkiksi omalta jälleenmyy-
jältäsi) oman maasi lakisääteisistä 
vaatimuksista.
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NOPEIDEN SÄHKÖPYÖRIEN 
LAKISÄÄTEISET MÄÄRÄYKSET

Nopeat sähköpyörät, joiden nopeus on 45 km/h, ovat EU: ssa kevyitä moottoriajoneuvoja, 

joita koskevat vaatimukset kypärästä, ajokortista ja vakuutusvelvollisuudesta.

Yleensä tällaisilla pyörillä ei saa vetää lapsille tarkoitettua peräkärryä, vaan lasta on 

kuljetettava soveltuvassa turvaistuimessa.

Riese & Müller on tehnyt sähköpyörällesi teknisen tarkastuksen pyörän nykyisessä 

teknisessä kokoonpanossa. 

Sen vuoksi nopeaan sähköpyörään tehdyt muutokset ja tiettyjen komponenttien lisäykset 

aiheuttavat pyörän käyttökiellon.
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MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

Riese & Müller -sähköpyörä on tarkoitettu 

käytettäväksi vain kaduilla ja teillä sekä kiin-

teillä alustoilla. Pyörällä ei siis saa ajaa alas 

portaita eikä tehdä hyppyjä tai ajaa etupyörä 

nostettuna tai tehdä muita temppuja.

Tästä poikkeuksena ovat maastopyörämallit. 

Maastopyörällä kokenut pyöräilijä voi ajaa 

myös pehmeämmällä alustalla ja hypätä 

pyörällä enintään 30 cm:n korkeudelta.

Riese & Müller -sähköpyöriä ei ole suunnis-

teltu kilpakäyttöön.

Kaupallinen käyttö ei ole määräystenmu-

kaista käyttöä.

Tässä käyttöohjeessa kuvatut käyttö-,  

huolto- ja kunnossapito-ohjeet ovat osa 

määräystenmukaista käyttöä.

Valmistajan vastuulla ei ole eivätkä takuun 

piiriin kuulu tilanteet, joissa sähköpyörää 

on käytetty määräystenmukaisen käytön 

vastaisesti tai jos turvallisuusohjeita ei ole 

noudatettu, pyörää on kuormattu liikaa tai 

puutteita ei ole korjattu asianmukaisesti. 

Takuu ei myöskään koske asennusvirheitä, 

tahallista huolimattomuutta, onnettomuuk-

sia tai huolto- ja kunnossapito-ohjeiden 

noudattamatta jättämistä. Vaihteiden väli-

tysten muuttaminen ja sähköjärjestelmään 

tehdyt muutokset (viritys) aiheuttaa kaikkien 

takuuvaatimusten raukeamisen.
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VAARA!

Sähköpyörä on tarkoitettu peri-
aatteessa vain yhden henkilön 
kuljettamiseen. Poikkeuksena on 
lapsen kuljettaminen asianmukai-
sessa turvaistuimessa. Noudata 
tällöin kansallisen lainsäädännön 
määräyksiä. Noudata suurinta 
sallittua kokonaispainoa (katso 
sivu 45) ja tukikuormaa. HUOMAUTUS!

Suurin sallittu kokonaispaino =
kuljettajan paino + 
pyörän paino + 
tavaroiden paino +
peräkärryn paino
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ENNEN ENSIMMÄISTÄ AJOA

TAAKKATELINE, TURVAISTUIN

Huomaa, ettei taakkatelineeseen saa tehdä 

mitään muutoksia. Käytä vain tarkastettuja 

ja hyväksyttyjä turvaistuimia.

PERÄKÄRRYT

Täysjousitetuilla Riese & Müller -sähköpyö-

rillä saa vetää vain kaksipyöräisiä peräkär-

ryjä. Suurin sallittu vetokuorma (peräkärry 

sisältäen kuorman) on 50 kg. Kun peräkärry 

kiinnitetään taakkatelineeseen, tukikuorman 

on kohdistuttava taakkatelineeseen. 

Riese & Müller -sähköpyörissä, joissa ei ole 

takajousitusta, voidaan käyttää myös 

yksipyöräistä peräkärryä. Suurin sallittu  

vetokuorma kaikissa malleissa on 20 kg.

VAARA!

Kun avustustila on kytketty pääl-
le, sähköpyörä lähtee liikkeelle 
heti, kun asetat jalan polkimelle. 
Älä siis nouse pyörän päälle 
siten, että asetat jalan polkimelle. 
Vedä jarru ensin päälle. Äkillinen 
liike eteenpäin saattaa aiheuttaa 
kaatumisen tai aiheuttaa vaarati-
lanteen tai loukkaantumisen.

Valtuutettu ammattitaitoinen myyjä 
toimittaa sähköpyörän käyttövalmii-
na, joten sen toiminnan turvallisuus 
on taattu. Ammattitaitoinen myyjä 
tekee lopputarkastuksen ja koeajon. 
Sähköpyörän luovutus asiakkaalle 
on merkittävä sähköpyörän huolto-
kirjaan (katso sivut 51 ja 53).

Tarkista pikalukitusvivun ja kaikkien 
tärkeiden kiinnitysruuvien ja -mutte-
reiden tiukkuus.

Tarkista renkaiden ilmanpaineet. 
Tiedot oikeista rengaspaineista 
löytyvät renkaiden sivusta. Noudata 
ilmoitettuja vähimmäis- ja enim-
mäispaineita. Tarkista renkaat ja 
vanteet vaurioiden, repeämien ja 
vääntymien varalta.

Tarkista, että akku on tukevasti pai-
kallaan. Tarkista akun lataustila.

Tutustu kaikkien käyttöelementtien 
toimintoihin.

HUOMIO!
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JARRUT

Tarkista, että jarrukahvan tuntuma vastaa 

omia tottumuksiasi. Muussa tapauksessa 

ammattitaitoinen myyjä voi säätää jarru-

kahvan asetusta. Katso lisätietoja jarruista 

sivulta 20. 

VAIHTEET

Tutustu vaihteiden käyttöön turvallisessa 

ja rauhallisessa paikassa. Katso lisätietoja 

vaihteista sivulta 25.

ISTUMA-ASENTO

Ammattitaitoinen myyjä auttaa oikean istu-

ma-asennon löytämisessä ja säätämisessä.

JOUSITUS

Ammattitaitoinen myyjä auttaa oikean jousi-

tuksen löytämisessä ja säätämisessä.

VAARA!

VAARA!

Nykyaikaiset jarrut toimivat pal-
jon tehokkaammin kuin yksinker-
taiset vanne- tai rumpujarrut. Tee 
joka tapauksessa ensin koejar-
rutuksia liikenteen ulkopuolella. 
Jarrujen painaminen vahingossa 
saattaa aiheuttaa kaatumisen. 
Kokeile varovasti voimakkaam-
pia jarrutuksia.

Suurella kuormalla ajettaessa 
pyörän ajokäyttäytyminen muut-
tuu. Tällöin myös jarrutusmatka 
pitenee. Tee siis aluksi joitakin 
ajo- ja jarrutuskokeiluja kuor-
man kanssa ja ilman kuormaa, 
jotta totut muuttuneeseen ajo-
käyttäytymisen.

HUOMAUTUS!
Tee kaikki kohdassa Ennen jokaista 
ajoa mainitut tarkistukset.

VAARA!

Jos sähköpyörässä on kumi- tai 
muovipintaiset polkimet, tutustu 
niiden tuntumaan ennen ajoa. 
Märällä kelillä kumi- ja muovi-
pintaiset polkimet ovat erittäin 
liukkaat.
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VAARA!

ENNEN JOKAISTA AJOA (PIKATARKISTUS)

PIKALUKITUSVIPU/RUUVILIITOKSET/ 

LÄPIAKSELIT

Tarkista kaikkien pikalukitusvipujen, läpiak-

seleiden ja ruuviliitosten tiukkuus vaikka 

olisit jättänyt sähköpyörän vartioimatta vain 

hetkiseksi. Aja pyörällä vain, jos kaikki kiinni-

tykset ovat tiukasti paikoillaan.

VAARA!

Aja pyörällä vain, jos pikatarkis-
tus on tehty huolellisesti. Kysy 
tarvittaessa neuvoa ammattitai-
toiselta myyjältä. Puutteellinen 
sähköpyörä saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden.

Virheellisesti lukitut pikalukitus-
vivut ja ruuviliitokset saattavat 
aiheuttaa osien rikkoutumisen ja 
vakavan kaatumisen.

Tarkista kaikkien pikalukitusvi-
pujen, läpiakseleiden ja ruuvi-
liitosten tiukkuus vaikka olisit 
jättänyt sähköpyörän vartioimat-
ta vain hetkiseksi. Aja pyörällä 
vain, kun kaikki pikalukitusvivut 
ovat tiukasti kiinni.

HUOMIO!
Kaatumisen tai onnettomuuden 
jälkeen sähköpyörää saa käyttää 
uudelleen vasta, kun ammattitai-
toinen myyjä on tarkistanut sen 
mahdollisten vaurioiden varalta.
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PYÖRÄT

Tarkista renkaiden ilmanpaineet ja kunto. 

Katso lisätietoja sivulta 27. Pyörien on pyörit-

tävä kevyesti ja tasaisesti.

VALOT

Tarkista, että etu- ja takavalot toimivat ja 

että etuvalo on suunnattu oikein. Katso 

lisätietoja sivulta 31.

JARRUT

Vedä molemmista jarrukahvoista. Jarruissa 

on tunnuttava selkeä painepiste eivätkä 

jarrukahvat saa painua pohjaan saakka.

KUORMAUS

Tarkista, että kuorma on tukevasti paikallaan. 

Kuorma on kiinnitettävä tiukasti ja samalla 

on varmistettava, etteivät kiinnitysvälineet 

juutu pyörien väliin. Älä kuormaa sähköpyö-

rää vain toiselta puolelta. Älä peitä kuormalla 

valoja tai heijastimia. Huomaa, että pyörän 

ajokäyttäytyminen saattaa muuttua kuormi-

tuksen myötä.

KOKONAISPAINO

Varmista, ettei suurin sallittu kokonaispaino 

ylity (sivu 45).

BOSCH-AKKU

Tarkista, että akku on tukevasti paikallaan 

jokaisen kiinnityksen jälkeen. Paina akku 

pidikkeeseen, kunnes lukitus napsahtaa kuu-

luvasti. Poista avain lukosta ja vedä lyhyesti 

akusta varmistaaksesi, että se on todella 

oikein lukittunut paikalleen.

VAARA!

VAARA!

Puutteellisesti paikoilleen ase-
tettu akku saattaa ajon aikana 
löystyä ja pudota pois. Tämä 
saattaa aiheuttaa kaatumisen ja 
akun vaurioitumisen.

Jos sähköpyörässä on kaksi ak-
kua, toinen akku on kiinnitetty 
riippuvasti runkoon. Pidä toisel-
la kädellä kiinni akusta, ennen 
kuin kierrät avainta lukossa. 
Muussa tapauksessa akku irtoaa 
hallitsemattomasti ja putoaa 
maahan. Tämä saattaa aiheut-
taa loukkaantumisen ja akun 
vaurioitumisen.
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PIKALUKITUSVIPU

PIKALUKITUSVIPUJEN RAKENNE

•  Lukitusvipu A toisella puolella. Vipu muo-

dostaa puristusvoiman.

•  Kiristysmutteri B vastakkaisella puolella. 

Kiristysmutterilla muodostetaan kierretan-

koon esikiristys. 

Usein kiristysmutterin ja kierretangon sijas-

ta käytetään myös ruuvia.

PIKALUKITUSVIVUN KÄYTTÖ

•  Avaa lukitusvipu A. Nyt Open-tekstin (auki) 

pitäisi olla luettavissa.

•  Sulje pikalukitusvipu kääntämällä luki-

tusvipua siten, että ulkoreunassa lukee 

Close-teksti (kiinni). Sulkuliikkeen alkuvai-

heessa eli suunnilleen lukitusvivun puoleen 

väliin saakka vipu liikkuu melko kevyesti eli 

ilman puristusvaikutusta.

•  Lukitusvivun liikkeen toisella puoliskolla 

vivun käyttö edellyttää jo selkeästi enem-

män voimaa. Loppuvaiheessa vipua on jo 

melko vaikea liikuttaa. Käytä apuna koko 

kämmentä. Pääteasennossaan suljettu 

vipu on yhdensuuntainen pyörän kanssa 

ja osoittaa taaksepäin. Vipu ei saa osoittaa 

ulospäin.

•  Tarkista lukitusvivun tiukkuus yrittämällä 

kiertää suljettua vipua. Jos lukitusvipu pyö-

rii, pyörää ei ole kiinnitetty tukevasti. Avaa 

lukitusvipu uudelleen ja lisää esikiristystä. 

Kierrä tätä varten kiristysmutteria B puoli 

kierrosta tiukemmalle (pidä kiinni lukitusvi-

vusta).

•  Tarkista ohjainkannattimen ja satulan pika-

lukitusvipu yrittämällä kiertää vipua.

LÄPIAKSELIT

Joidenkin Riese & Müller -pyörämallien etu- 

ja/tai takapyörässä on läpiakseli. Läpiakselit 

toimivat periaatteessa samoin kuin pikaluki-

tusvivut sillä erotuksella, että kiristysmutte-

rin sijaan käytetään jousitetun etuhaarukan 

tai takahaarukan kierteitä.

VAARA!

Älä koskaan aja sähköpyörällä, 
jonka pyörien kiinnityksiä et ole 
tarkistanut ennen ajoa. Jos pyörä 
irtoaa kesken ajon, seurauksena 
on vakava kaatuminen.

B A

AUKI

KIINNI
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ISTUMA-ASENNON SÄÄTÖ

Sähköpyörän säätäminen 
käyttäjälle sopivaksi edellyttää 
kokemusta, sopivia työkaluja ja 
teknistä osaamista. Jätä siis sää-
täminen ammattitaitoisen myyjän 
vastuulle.

VAARA!

Älä aja pyörällä, jos satulatolp-
pa on nostettu tolpassa olevan 
merkinnän yläpuolelle. Merkintä 
ei saa olla näkyvissä satulaput-
ken yläpuolella, sillä muutoin 
satulatolppa saattaa murtua tai 
vaurioittaa runkoa. Satulatolppaa 
lyhennettäessä tolpasta on jäätä-
vä runkoon vähintään 80 mm.

VAARA!

Varmista satulaa vaihdettaessa, 
että satulatolppa soveltuu satulan 
runkoon, jonka halkaisija on 7– 8 
mm. Muunlaiset satulan rungot 
saattavat vaurioittaa osia ja 
aiheuttaa kaatumisen.

VAARA!

A-Headset-ohjainkannattimen 
korkeussäätö edellyttää ohjain-
laakerin säätämistä ja mahdol-
liset asennusvirheet aiheuttavat 
suuren onnettomuusriskin.  
Jätä tämä toimenpide ehdot-
to-masti ammattitaitoisen myyjän 
vastuulle.

VAARA!
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SÄÄDETTÄVÄ OHJAINKANNATIN

Korkeussäätö:

•  Avaa pikalukitusvipu C.

•  Paina lukitustappia D ja säädä ohjainkan-

natin yhteen viidestä korkeusasennosta, 

kunnes lukitustappi D jälleen lukittuu.

•  Kohdista ohjaustanko kohtisuoraan 

ajosuuntaan nähden ja sulje pikalukitusvipu 

C. Lukitusvivun liikkeen toisella puoliskolla 

vivun käyttö edellyttää jo selkeästi enem-

män voimaa. 

Jos puristusvoima ei 

ole riittävä, ammat-

titaitoisen myyjän 

on jälkisäädettävä 

pikalukitusvipua.

Joissakin Riese & Müller -sähköpyörissä on 

säädettävä ohjainkannatin. Sen säätäminen 

onnistuu ilman työkalua lukituslaitteen ja 

pikalukitusvivun avulla.

Kulman säätö

•  Avaa ohjainkannattimen liitoskohdan  

molemmat pikalukitusvivut A.

•  Paina sivussa olevaa painiketta B ja säädä 

ohjainkannatin yhteen kolmesta kulmas-

ta. Vapauta painike, jotta asento lukittuu 

(liikuttele ohjainkannatinta tarvittaessa 

edestakaisin).

•  Huomio: Ohjainkannattimen voi asettaa 

vain yhteen kolmesta asennosta lukitusta-

pin avulla.

•  Sulje aina ensin pikalukitusvipu A luki-

tustapin B puolelta. Lukitusvivun liikkeen 

toisella puoliskolla vivun käyttö edellyttää 

jo selkeästi enemmän voimaa.

•  Lukitussa asennossa ohjainkannattimen 

liitoskohdan sivussa olevan punaisen viivan 

E on peityttävä.

A
E

B

HUOMIO! Varmista ennen jokaista ajoa, että lukitustapit ovat lukittuneet oikein ja 
että pikalukitusvipu on täysin kiinni. Jos ohjaustanko tai ohjainkannatin liikkuvat it-
sestään ajon aikana, keskeytä ajaminen. Ota välittömästi yhteyttä ammattitaitoiseen 
myyjään ohjainkannattimen tarkistamista varten. Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla kaatuminen ja vakava loukkaantuminen.

D

C

Ohjainkannatinta ei saa nostaa MIN. 
INSERTION -merkinnän F yläpuolel-
le. Ohjainkannattimen voi asettaa 
vain yhteen viidestä korkeusasennos-
ta lukitustapin avulla.

HUOMIO!

F



17

OHJAUSTANGON KALLISTUKSEN SÄÄTÖ

Säädä ohjaustanko siten, että ranteet ovat 

rennossa asennossa eivätkä kierry liikaa. 

Ohjaustangon asentoa säädetään kiertämäl-

lä ohjaustankoa ohjainkannattimessa.

•  Jos Bosch-näyttö peittää ohjaustangon ki-

ristysruuvin, näytön neljää ruuvia on ensin 

löysättävä muutaman kierroksen verran, 

jotta näyttöä voi kääntää.

•   Löysää ohjaustangon kiinnityksen neljää 

ruuvia A ja B tai neljää ruuvia H muutaman 

kierroksen verran.

•   Käännä ohjaustanko haluamaasi asentoon.

•   Varmista, että ohjaustanko on tarkasti 

ohjainkannattimen keskellä.

•   Kiristä säädettävän ohjainkannattimen 

yhteydessä ensin tekstinpuoleiset ruuvit A 

kiristysmomenttiin 6–8 Nm. Kiristä sitten 

vastakkaiset ruuvit B kiristysmomenttiin 

6–8 Nm. 

•  Kohdista Bosch-näyttö oikein ja kiristä  

sen ruuvit.

Tarkista kaikkien muutosten jäl-
keen ohjaustangon ja ohjainkan-
nattimen asento siten, että kaikki 
ohjaustangon vaijerit ja johdot 
ovat riittävän pitkiä. Kaikkien 
ohjausliikkeiden on sujuttava 
ongelmitta ja ilman vaaraa.

VAARA!

H

H

H

H

A
B
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JOUSITUKSEN SÄÄTÖ

ILMAJOUSITUS

Ilmajousituksen yhteydessä esijännitystä voi 

säätää ilmanpaineella mukana toimitetun 

iskunvaimentimen pumpun avulla. Lisätieto-

ja aiheesta löytyy kyseisten komponenttien 

valmistajan erillisestä mukana toimitetusta 

käyttöohjeesta.

Jotkin jousituksen elementit voidaan lukita 

vivulla. Noudata niiden osalta jousituksen 

valmistajan erillisessä mukana toimitetussa 

käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Jos sinulla ei ole erikoisosaamista 
jousituksen säädöstä tai siinä 
tarvittavia työkaluja, käänny am-
mattitaitoisen myyjän puoleen. 
Toimi samoin, jos olet epävarma 
tehtävistä toimenpiteistä.

VAARA!

VAARA!

Harjoittele ajamista siten, etteivät 
polkimet koskaan ota maahan. 
Harjoittele ajamista hiljaisessa 
vauhdissa suljetulla alueella, sillä 
polkimien osuminen maahan 
saattaa aiheuttaa kaatumisen ja 
vakavan loukkaantumisen.

Jousitus muuttaa polkimen etäisyyttä 
maahan ajon aikana.

Pidä poljinkammet aina vaakatasos-
sa kaarreajossa ja töyssyjen ylitse 
ajettaessa, jotta vältetään polkimien 
ottaminen maahan.

HUOMIO!
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JOUSITUKSEN HUOLTO

Teräsjousilla varustetussa joustohaarukassa 

jousituksen jäykkyys voidaan mukauttaa 

käyttäjän painon mukaan kiertonupilla.

Jos säätöalue ei ole riittävä, ota yhteyttä 

ammattitaitoiseen myyjään.

Jotkin jousituksen elementit voidaan lukita 

vivulla. Noudata niiden osalta jousituksen 

valmistajan erillisessä mukana toimitetussa 

käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Kun kierretään miinussuuntaan 
(–), kiertymisen täytyy loppua 
vastuksen kasvaessa riittävän 
suureksi. Muussa tapauksessa 
ruuviliitos saattaa löystyä. On-
nettomuusvaara.

VAARA!
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VAARA!

JARRUT

Riese & Müller -sähköpyörän jarrut mahdol-

listavat voimakkaan jarrutuksen kaikissa 

ajotilanteissa vain vähäisellä käsivoimalla. 

Jarrutusmatka määräytyy myös ajotaidon 

mukaan. Sitä kannattaa harjoitella. Jarru-

tettaessa paino siirtyy eteenpäin ja taka-

pyörä kevenee. Hidastuvuuteen vaikuttavat 

ensinnäkin sähköpyörän uhkaava ylilyönti 

ja toiseksi renkaiden pito. Nämä ongelmat 

korostuvat erityisesti ajettaessa mäkeä 

alaspäin. Täysjarrutuksessa on siis pyrittävä 

asettamaan paino mahdollisimman taakse.

Käytä molempia jarruja samanaikaisesti ja 

huomaa, että etujarrun jarrutusvoima on 

paljon suurempi.

Kun jarrutetaan voimakkaasti irtonaisella 

alustalla, esim. hiekalla, etujarrua on käy-

tettävä pumppaamalla, ettei pyörä ajaudu 

hallitsemattomasti pois tieltä.

VAARA!

Tutustu varovasti jarrujen 
toimintaan. Harjoittele äkkijarru-
tusta liikenteestä vapaalla alueel-
la, kunnes tunnet hallitsevasi säh-
köpyörän. Näin voidaan ehkäistä 
onnettomuuksia liikenteessä.

Jarrukahvaa ei saa käyttää, jos 
pyörä on kyljellään maassa tai 
ylösalaisin. Tällöin hydraulijär-
jestelmään saattaa päästä ilma-
kuplia, mikä saattaa aiheuttaa 
jarruihin vikaa. Tarkista jokaisen 
kuljetuksen jälkeen, tuntuuko jar-
rukahvan vaste aikaisempaa peh-
meämmältä. Paina tällöin jarruja 
muutaman kerran hitaasti. Näin 
jarrujärjestelmän saa ilmattua. 
Jos jarrukahvan vaste on edelleen 
pehmeä, älä jatka ajamista 
pyörällä. Anna ammattitaitoisen 
myyjän ilmata jarrut.

Kosteus heikentää jarrujen tehoa. 
Ota sateella huomioon pidempi 
jarrutusmatka. Käytä jarrupaloja 
vaihdettaessa vain hyväksyttyjä 
ja vanteisiin/jarrutuspintaan so-
veltuvia jarrupaloja. Kysy tarvit-
taessa neuvoa ammattitaitoiselta 
myyjältä. Jarrupaloissa, vanteissa/
jarrutuspinnoissa ei saa missään 
nimessä olla vahaa, rasvaa eikä 
öljyä.

HUOMIO!
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VANNEJARRUJEN KULUMINEN

Jarrujen hankaus kuluttaa sekä jarrupaloja 

että vannetta. Kuluminen lisääntyy sateella 

ajettaessa. Jos vanteen reuna on hankautu-

nut kriittiselle tasolle, rengaspaine saattaa 

murtaa vanteen. Pyörä saattaa jumiutua 

tai sisäkumi saattaa puhjeta – molemmis-

sa tapauksissa seurauksena saattaa olla 

kaatuminen. Ota yhteyttä ammattitaitoi-

seen myyjän viimeistään silloin, kun olet 

käyttänyt loppuun toisen sarjan jarrupaloja. 

Ammattitaitoinen myyjä voi tällöin tarkistaa 

vanteen seinämän vahvuuden. Vanne, jonka 

kulumisilmaisin A ei enää ole näkyvissä, on 

vaihdettava uuteen.

Tarkistuta vanne ammattitaitoisel-
la myyjällä vähintään sen jälkeen, 
kun toinen sarja jarrupaloja on 
kulunut loppuun. Kuluneet vanteet 
saattavat aiheuttaa materiaalivi-
koja ja vakavan kaatumisen.

A

HUOMIO!

HUOMAUTUS!
Jarrutusohjeita löytyy erillisestä
mukana toimitetusta jarrujen
valmistajan käyttöohjeesta.
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JARRUT

VINKKI!
Uusilla jarruilla täytyy tehdä koejar-
rutuksia, jotta saavutetaan opti-
maalinen jarrutusteho ja vähäinen 
kuluminen. Kiihdytä sähköpyörä tätä 
varten noin 30 kertaa nopeuteen noin 
25 km/h ja jarruta sitten mahdolli-
simman voimakkaasti pysähdyksiin 
saakka. Koejarrutukset voi lopettaa, 
kun parhaan mahdollisen hidastuvuu-
den edellyttämä käsivoima ei enää 
vähene.

HUOMAUTUS!

Kun pyörä on poistettu paikalaan, 
jarrukahvaa ei saa enää painaa. 
Tällöin jarrupalat painuvat yhteen 
eikä pyörän asentaminen takaisin 
paikalleen suju enää ongelmitta. 
Käytä pyörän irrottamisen jälkeen 
mukana toimitettuja kuljetuslu-
kituksia, jotta jarrupalojen väli 
säilyy riittävän suurena.

Älä kuljeta sähköpyörää siten, että 
pyörät osoittavat ylöspäin. Tällöin 
jarrujen teho saattaa kadota.

LEVYJARRUT

Levyjarrujen huolto

Tarkista säännöllisesti jarrujen toiminta 

jarrutustehon, jarrupalojen kuluneisuuden ja 

vuotojen varalta. Jarrupalat on uusittava, jos 

ne ovat likaiset tai jos jarrupalojen paksuus 

on alle millimetrin. Kiinnityslevy ei saa mis-

sään tapauksessa koskettaa jarrulevyä.

Höyrykuplien muodostus levyjarruun

VAARA!

Jarrulevy ja jarrusatula saatta-
vat kuumentua jarrutuksessa 
voimakkaasti. Näin tapahtuu eri-
tyisesti toistuvissa jarrutuksissa 
tai ajettaessa pitkiä mäkiä alas. 
Älä kosketa jarruja heti jarru-
tuksen jälkeen, jotta ehkäistään 
palovammat.

VAARA!

Pyri välttämään pitkäkestoisia 
jarrutuksia, joita saattaa esiintyä 
pitkissä, jyrkissä alamäissä. 
Tällöin saattaa muodostua höyry-
kuplia ja jarrut saattavat lakata 
kokonaan toimimasta. Seurauk-
sena saattaa olla vakava kaatu-
minen ja loukkaantuminen.
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•  Vaihdata kuluneet jarrupalat ammattitaitoisella myyjällä.

•  Levyjarrujen jarrutusteho saattaa heikentyä merkittävästi öljyn, hoitoaineiden ja 
puhdistusnesteiden vuoksi. Huomioi sähköpyörän puhdistamisen tai ketjujen voi-
telun yhteydessä, ettei aineita pääse tunkeutumaan jarrupaloihin ja jarrulevyihin. 
Öljyyntyneet jarrupalat on ehdottomasti vaihdettava uusiin, jarrulevyt puolestaan 
voidaan puhdistaa jarrujen puhdistusaineella. Vältä koskettamasta jarrulevyjen 
tai -palojen kitkapintoja sormin.

•  Tarkista ennen jokaista ajoa jarrujärjestelmän jarruletkut vuotojen ja taipumien 
varalta. Jarrunesteen häviäminen heikentää jarrutustehoa tai jopa estää jarrutta-
misen kokonaan. Ota välittömästi yhteys ammattitaitoiseen myyjään, jotta vuodot 
voidaan korjata.

HUOMIO!
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JARRUT

JALKAJARRU

Joissakin Riese & Müller -malleissa on va-

littavissa taakse jalkajarru. Jalkajarrulla voi 

jarruttaa takapyörää polkemalla taaksepäin.

Jos sähköpyörässäsi on jalkajarru, jarruta 

polkemalla polkimilla taaksepäin. Jalkajar-

rulla jarruttaminen onnistuu parhaiten, kun 

poljinkammet ovat vaakatasossa. Pitkissä 

jarrutuksissa jalkajarrun jarrutusteho saattaa 

heikentyä voimakkaasti. Pitkissä jarrutuksis-

sa jarru saattaa kuumentua voimakkaasti. 

Älä kosketa jarrua pitkän tai voimakkaan 

jarrutuksen jälkeen. Jarru aiheuttaa palo-

vammavaaran.

Käytä pitkissä jarrutuksissa apuna myös 

etujarrua. Anna jalkajarrulle mahdollisuus 

jäähtyä.

VAARA!

Tarkista ennen jokaista ajoa ja 
kaikkien asennusten jälkeen, että 
jarrukäpälä on kunnolla kiinni. 
Jarrukäpälä kiinnitetään ruuvilla 
rungossa olevaan pidikkeeseen ja 
ohjataan reikään ruuvin kannan 
avulla. Liitoksessa on käytettävä 
kiristysmomenttia 4–6 Nm.
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VAIHTEET

OIKEA VAIHTAMISTAPA

Ketjuvaihteita vaihdettaessa on tärkeää 

polkea eteenpäin tasaisella nopeudella ja 

voimaa käyttämättä, kunnes seuraava vaih-

de on kytketty. Vältä vaihteen vaihtamista, 

kun poljet voimakkaasti eteenpäin.

Napavaihteen (Rohloff, Shimano ja NuVinci) 

yhteydessä vaihtaminen tapahtuu ilman 

polkuliikettä.

HUOMAUTUS!
Noudata vaihteen valmistajan erilli-
sessä mukana toimitetussa käyttöoh-
jeessa annettuja ohjeita.

VAARA!

VAARA!

Harjoittele vaihteiden vaihtamis-
ta rauhallisella alueella, jossa ei 
ole liikennettä. Vaihtamisen har-
joittelu tieliikenteessä vie liikaa 
huomiota itse liikenteestä.

Vaihdetta saa säätää vain koke-
nut asentaja. Virheelliset säädöt 
voivat aiheuttaa vakavia mekaa-
nisia vaurioita. Jos vaihtamisessa 
on ongelmia, ota yhteyttä ammat-
titaitoiseen myyjään. Tarkistuta 
vaihde alan ammattilaisella myös 
aina kaatumisen, onnettomuuden 
tai kuljetusvaurioiden jälkeen.
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KETJU / HIHNAKÄYTTÖ

KETJU

Ketjun kunnossapito

Ketju on sähköpyörän kuluva osa, mutta 

käyttäjä voi vaikuttaa ketjun käyttöikään. 

Varmista siksi, että ketju voidellaan säännöl-

lisesti, erityisesti sateen jälkeen.

•  Puhdista ketju ajoittain kuivalla liinalla.

•  Levitä ketjuun sopivaa voiteluainetta, jota 

saa alan liikkeestä.

Ketjun kuluminen

Ketjuvaihteen ketju voi saavuttaa kulu-

misrajan jo 1 000–3 000 kilometrin jälkeen. 

Vaihdata siis ketju säännöllisesti uuteen 

ammattitaitoisella myyjällä.

Ketjun kireyden tarkistus

Jos napavaihteella varustetussa sähköpyö-

rässä ei ole ketjunkiristintä, ketjun kireys on 

tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa 

ketju on jälkisäädettävä ammattitaitoisella 

myyjällä.

Ketjun vaihto

•  Ketjun vaihtamisesta vastaa ammattitai-

toinen henkilö. Ammattitaitoinen myyjä 

voi tarvittaessa asentaa sähköpyörääsi 

sopivan ketjun.

HIHNAKÄYTTÖ

Jos sähköpyörässäsi on hihnakäyttö, nou-

data erillistä mukana toimitettua Gatesin 

käyttöohjetta.

VAARA!

Virheellisesti asennettu tai väärin 
kiristetty ketju saattaa aiheuttaa 
ketjun tippumisen pois paikal-
taan tai katkeamisen ja kaatu-
misen. Vaihdata uusi ketju aina 
ammattitaitoisella myyjällä.
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PYÖRÄT JA RENKAAT

Sähköpyörän pyöriin kohdistuu suuri rasitus. 

Noin 200–400 kilometrin ajon jälkeen 

ammattitaitoisen myyjän on syytä tarkistaa 

pyörät ja tarvittaessa keskittää ne uudel-

leen. Sen jälkeenkin pyörät on tarkistettava 

säännöllisesti.

RENKAAT JA ILMANPAINE

Rengas voi toimia hyvin van, kun siinä on oi-

kea ilmanpaine. Oikea täyttöpaine ehkäisee 

myös rengasrikkoja. Suositeltu ilmanpaine 

on ilmoitettu Bar- ja PSI-yksiköinä renkaan 

sivulla ja vanteessa olevassa tarrassa.

VINKKI!

Varmista, että renkaissa on ajon 
aikana aina suositeltu ilmanpaine 
ja tarkista se säännöllisesti.

VAARA!

Pumppaa renkaaseen aina 
enemmän ilmaa kuin on suosi-
teltu minimipaine. Älä koskaan 
ylitä suurinta sallittua painetta. 
Renkaat saattavat tällöin pudota 
vanteelta tai haljeta. Kaatumis-
vaara!
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PYÖRÄT JA RENKAAT

SISÄKUMI JA VENTTIILI

Riese & Müller -sähköpyörissä käytetään niin 

sanottuja Sclaverand-venttiilejä (kutsu-

taan myös kilpaventtiiliksi tai ranskalaiseksi 

venttiiliksi). Ennen renkaan pumppaamista 

venttiilin juuressa olevaa pyällettyä mut-

teria on löysättävä hieman ja painettava 

sitä sitten venttiiliin, kunnes hieman ilmaa 

purkautuu ulos.

Jos Sclaverand-venttiilin ruuvia ei kiristetä 

kunnolla, ilma pääsee purkautumaan hitaasti 

pois renkaasta. Tarkista venttiilinvarressa 

olevan ruuvin kireys. Varmista, että venttiili 

on suorassa.

RENKAIDEN TARKISTUS

Tarkista renkaat säännöllisesti.

VAARA!

Vaihdata renkaat ammattitai-
toisella myyjällä, jos renkaiden 
profiili on kulunut tai jos niiden 
reunassa on murtumia. Renkai-
den sisärakenne saattaa kärsiä 
vaurioita, jos renkaan sisään 
pääsee kosteutta tai likaa. Puut-
teelliset vannenauhat (vanne-
nauhat sijaitsevat sisäkumin ja 
vanteen välissä) on vaihdettava 
välittömästi. Renkaiden vauriot 
saattavat ääritapauksessa aiheut-
taa sisäkumin äkillisen hajoami-
sen ja siitä johtuvan kaatumisen.
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VINKKI!
Anna ammattitaitoisen myyjän
huolehtia pyörien keskittämisestä.

VINKKI!
Katso lisätietoja vannejarrujen 
yhteydessä käytettävistä vanteiden 
kulumisilmaisimista sivulta 21.

VANTEEN HEITON TARKISTUS

Tarkista aika ajoin vanteen heitto. Nosta sitä 

varten pyörä irti maasta ja pyöritä sitä käsin. 

Tarkkaile, onko vanteen pyörimisessä heit-

toa. Jos vanteessa on havaittavissa heittoa, 

toimita pyörä alan ammattilaiselle vanteen 

keskittämistä varten. 

VAARA!

Älä aja sähköpyörällä, jos pyörät 
eivät ole tasaisen pyöreitä. 
Voimakkaissa poikkeamissa 
vannejarrun jarrupalat saattavat 
koskettaa vanteen sijaan puolia. 
Kaatumisvaara!

VAARA!

Tarkista vanteet säännöllisesti 
vikojen ja kulumisen varalta. Voi-
makkaasti kuluneet vanteet ovat 
alttiimpia vaurioille. Vannejarrun 
yhteydessä vanne kuluu voimak-
kaammin. Vääntynyt, halkeillut 
tai murtunut vanne saattaa ai-
heuttaa vakavan onnettomuuden.
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Riese & Müller -sähköpyörät on varustet-

tu renkailla, jotka tarjoavat erittäin hyvän 

suojan rengasrikkoja vastaan. Sen vuoksi 

rengasrikon syntyminen matkan aikana on 

epätodennäköistä.

RENGASRIKON KORJAUS

SEISONTATUKI

SEISONTATUEN KIINNITYS

Tarkista säännöllisesti seisontatuen ja 

rungon väliset ruuviliitokset. Katso oikeat 

kiristysmomentit sivun 46 taulukosta.

HS-MALLIEN SEISONTATUET

Riese & Müllerin HS-malleissa on EU-di-

rektiivin mukainen itsestään ylös taittuva 

seisontatuki. Huomaa, että HS-malli saattaa 

sen vuoksi kaatua helpommin ja vaurioitua 

sekä aiheuttaa kaatuessaan mahdollisesti 

vaurioita muille ajoneuvoille.

HUOMIO!
Löystynyt ruuviliitos saattaa vauri-
oittaa seisontatuen kiinnitystä.

VINKKI!
Jos haluat tarkempia tietoja rengas-
rikon korjaamisesta, ota yhteyttä 
ammattitaitoiseen myyjään tai tutustu 
asiaa käsittelevään kirjallisuuteen.
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Riese & Müller -sähköpyörässä ajovalo kytke-

tään päälle ja pois päältä näytöstä. Poikke-

uksena ovat nopeat sähköpyörät (HS-mallit), 

joissa ajovalo kytkeytyy aina automaattisesti 

päälle (päiväajovalo).

ETUVALON SUUNTAUS

•  Etuvalon muodostaman valokeilan keski-

kohta saa olla korkeintaan 10 metrin päässä 

ajoradalla.

•  Löysää etuvalon suuntaamista varten 

kiinnitysruuvia ja kallista etuvaloa tarpeen 

mukaan. Kiristä ruuvi sen jälkeen.

AJOVALO

10 m

VÄÄRIN

VÄÄRIN

OIKEIN

VAARA!

Älä koskaan aja sähköpyörällä 
ilman toimivaa ajovaloa. Älä 
koskaan aja sähköpyörällä ilman 
riittävästi ladattua akkua. Pi-
meässä muut tiellä liikkujat eivät 
ehkä havaitse sinua tai voit itse 
ajaa ajoradalla oleviin esteisiin. 
Seurauksena voi olla vakava 
onnettomuus.
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TAVAROIDEN JA LASTEN KULJETUS

TAVARATELINE, JOHON SOPIVAT RACKTIME 

SNAPIT -TUOTTEET

Monissa Riese & Müller -sähköpyörämal-

leissa on mahdollisuus käyttää Racktimen 

valmistamia snapit-tuotteita (katso www.

racktime.com). Järjestelmä helpottaa korien 

kiinnittämistä. Huomioi suurin sallittu kuor-

mitus (katso sivu 45).

LASTEN JA TAVAROIDEN KULJETUS

Ennen kuin ajat kuormatulla sähköpyörällä 

tai sähköpyörällä, jossa on lasten turvaistuin, 

tarkista seuraavat kohdat:

• Onko kori tai turvaistuin kiinnitetty oikein?

•  Onko lapsen turvavyö kiinnitetty tai onko 

tavarat kiinnitetty luistamisen ja putoami-

sen varalta?

•  Ylittyykö suurin sallittu kokonaispaino?

•  Onko lapsella kypärä päässä? 

•  Onko varmistettu, ettei mitään pääse 

jumiutumaan pinnojen väliin?

•  Onko rengaspaine riittävä? 

•  Jakautuuko kuorma tasaisesti?

•  Ovatko valot ja heijastimet esillä?

Suurella kuormalla ajettaessa 
pyörän ajokäyttäytyminen muut-
tuu. Tällöin myös jarrutusmatka 
pitenee. Totuttele varovasti sähkö-
pyörän ajotuntumaan, kun se on 
maksimaalisesti kuormattu.

HUOMIO!

VAARA!

Älä aja sähköpyörällä, jos jokin 
mainituista kohdista ei toteudu. 
Huolimattomasti kiinnitetty kori 
ja/tai turvaistuin saattaa irrota 
ja aiheuttaa vakavan onnetto-
muuden.

VAARA!

Turvaistuinta ei saa kiinnittää 
satulatolppaan. Varmista, ettei 
lapsi koske sormilla jousitukseen 
tai satulan ja satulatolpan liik-
kuviin osiin. Tällöin on olemassa 
loukkaantumisriski. Käytä vain 
testattua ja turvallista turvais-
tuinta. Varmista, etteivät lapsen 
jalat kosketa liikkuviin osiin, 
kuten pinnoihin. Lapsi ei saa 
istua turvaistuimessa, kun säh-
köpyörä asetetaan seisontatuen 
varaan.
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INTEGROITU VAIJERILUKKO

HUOMAUTUS!
Kysy ammattitaitoiselta myyjältä, 
voiko sähköpyörään asentaa 
turvaistuimen ja millainen sen 
pitää olla.

HUOMAUTUS!
Ota ennen osien vaihtamista selvää 
(esimerkiksi omalta jälleenmyyjältäsi) 
oman maasi lakisääteisistä vaatimuk-
sista. 
 
Ota selvää oman maasi lakisääteisistä 
vaatimuksista koskien lapsen kuljetta-
mista turvaistuimessa.

Avenue- ja Culture-malleissa on käytössä 

runkoon integroitu vaijerilukko. Vaijerilukkoon 

ja akun lukkoon sopii sama avain.

Lukitse sähköpyörä (esim. aitaan tai liikenne-

merkkiin) vetämällä lukkovaijeria ulos rungos-

ta, kietomalla sen valitun esineen ympärille ja 

painamalla vaijerin pää sitten lukkoon A

A
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BOSCH-SÄHKÖMOOTTORI

Kaikissa Riese & Müller -malleissa käytetään 

Boschin sähkömoottoria. Lue ehdottomasti 

myös erillinen mukana toimitettu Boschin 

käyttöohje. Lue huolellisesti ohjeet akun ja 

latauslaitteen käsittelyyn.

HUOMAUTUS!
Huomioi latauslaitteen ohjeistus, 
ennen kuin aloitat akun lataa-
misen. Käytä akun lataamiseen 
vain alkuperäistä tai valmistajan 
hyväksymää latauslaitetta. Poista 
akku latauslaitteesta ja irrota 
latauslaite sähköverkosta, kun 
lataaminen on päättynyt.

HUOMAUTUS!
Huomaa, ettei sähköpyörässä 
ole valoa, jos ajat ilman akkua 
tai sähköjärjestelmä on kytketty 
pois päältä.

VAARA!

Sähköpyörän sähkömoottorin 
oikeaa ja turvallista käyttöä 
varten ammattitaitoisen myyjän 
on tarkistettava moottori huol-
lon yhteydessä. Irrota välittö-
mästi akku sähköpyörästä, jos 
sähköjärjestelmässä on häiriöitä 
ja ota korjausta varten yhteyttä 
ammattitaitoiseen myyjään. 
Ota yhteys ammattitaitoiseen 
myyjään myös silloin, jos sinulla 
on kysymyksiä tai olet havainnut 
sähköpyörässä vian. Puutteelli-
nen osaaminen saattaa aiheut-
taa vakavan onnettomuuden.

VAARA!

Poista sähköpyörästä akku, 
ennen kuin teet sähköpyörälle 
asennus- tai huoltotoimia tai 
muita toimenpiteitä tai kuljetat 
sähköpyörää. Sähköjärjestelmän 
aktivointi vahingossa saattaa 
aiheuttaa loukkaantumisen.

VAARA!

Älä lataa akkua herkästi pala-
vassa tilassa. Turvallisuussyistä 
latauslaitteen ja akun on oltava 
kuivalla ja palamattomalla 
alustalla.
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Älä avaa akkua. Siitä aiheutuu 
oikosulkuvaara. Jos akku avataan, 
takuu ei ole enää voimassa.

Suojaa akkua mekaanisilta vauri-
oilta, kuumuudelta (esim. jatku-
valta auringonpaisteelta), tulelta 
ja upottamiselta veteen. Nämä 
aiheuttavat räjähdysvaaran. Akun 
vaurioituminen ja epäasianmu-
kainen käyttö saattavat aiheuttaa 
purkautuvia höyryjä.

Säilytä akku lasten ulottumatto-
missa.

HUOMIO!

VAARA!

Viallista akkua ei saa ladata 
eikä käyttää.

VAARA!

Älä koskaan lähetä akkua 
mihinkään. Akku luokitellaan 
vaaralliseksi tuotteeksi. Tietyis-
sä olosuhteissa akku saattaa yli-
kuumentua ja syttyä palamaan.
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Sähköpyörän sähkökomponentit on suunni-

teltu toiminaan ongelmitta aina –10 °C:seen 

saakka.

Kylmyys lyhentää sähköpyörän toiminta-

matkaa. Kyseessä on normaali fysikaalinen 

prosessi, joka ei siis ole vika eikä puute. Kun 

akkua käytetään jälleen lämpimissä olosuh-

teissa, sen täysi energia palautuu käyttöön.

Suosittelemme, että otat akun kylminä öinä 

huoneenlämpöön ladattavaksi ja lähdet säh-

köpyörällä liikkeelle heti akun paikalleenaset-

tamisen jälkeen. Sähkönkulutuksen myötä 

akku lämpenee ja sähköpyörän toimintamat-

ka säilyy hyvänä myös kylmässä.

Käytä kuitenkin talvella lyhyempiä reittejä tai 

aja alhaisemmalla avustustasolla.

SÄHKÖPYÖRÄT – TOIMINTAMATKA KYLMÄSSÄ
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SÄHKÖPYÖRÄN KULJETUS

KULJETUS JUNASSA

Tiedustele jo hyvissä ajoin ennen matkaa toi-

mintaohjeita ja tee tarvittavat varaukset.

KULJETUS LENTOKONEESSA

Sähköpyöriä ei saa kuljettaa lentokoneessa. 

Li-Ion-akut luokitellaan vaarallisiksi tuot-

teiksi, joita ei ole hyväksytty kuljetettaviksi 

lentokoneissa.

KULJETUS AUTON POLKUPYÖRÄTELINEESSÄ

Jos olet kiinnostunut polkupyörätelineestä, 

pyydä koeasennusta jälleenmyyjältä. Varmis-

ta koeasennuksen yhteydessä, että teline 

asettuu tukevasti kiinni putkiin ja pitää pyö-

rän tukevasti paikallaan. Sähköpyörää ei saa 

kiinnittää telineeseen kammista tai muista 

osista. Mukauta ajotapasi ja ajonopeutesi 

kuormituksen mukaan ja ota huomioon 

ajokäyttäytymisen muuttuminen.

HUOMIO!
Ota huomioon auton suuremmat 
mitat, kun kuljetat sähköpyörää 
polkupyörätelineessä.

HUOMIO!
Polkupyörätelineen kiinnikkeet 
saattavat vaurioittaa runkoputkia. 
Jos olet epävarma, kysy neuvoa 
ammattitaitoiselta myyjältä.

HUOMAUTUS!
Turvallisuussyistä akku on syytä 
irrottaa, kun sähköpyörää kuljete-
taan autolla.
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YLEISIÄ KUNNOSSAPITO-OHJEITA

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

Kun noudat sähköpyörän myyjältä, se on 

asennettu käyttövalmiiksi. Silti pyörää on 

kunnostettava säännöllisesti ja teetettävä 

ammattitaitoisella myyjällä huoltotoimet 

tietyin aikavälein. Vain tällä tavalla voidaan 

taata kaikkien osin kestävyys ja turvallinen 

toiminta.

PYÖRÄN PESU JA KUNNOSSAPITO

Hiki, lika ja talvella käytettävä tiesuola tai 

meri-ilma saattavat vahingoittaa pyörää. 

Sen vuoksi sähköpyörä on puhdistettava 

säännöllisesti ja suojattava korroosiolta. 

Käytä puhdistamiseen puhdasta vettä ja 

tarvittaessa hieman puhdistusainetta, jotta 

rasvajäämät irtoavat. Voitele pyörän kuivaa-

misen jälkeen pinnat hoitoaineella, jota on 

saatavissa alan liikkeestä. Pyyhi lopuksi pyö-

rä kauttaaltaan pehmeällä, puhtaalla liinalla.

HUOMIO!
Tee vain sellaisia toimia, joihin 
sinulla on tarvittava osaaminen ja 
sopivat työkalut.

HUOMIO!
Älä puhdista sähköpyörää lyhyeltä 
etäisyydeltä terävällä vesisuihkulla 
tai höyrypesurilla. Vesi saattaa tun-
keutua tiivisteisiin ja laakerin sisään. 
Voiteluaineet ohentuvat, jolloin kitka 
kasvaa. Aikaa myöten tämä johtaa 
laakerin kitkapintojen vioittumiseen.

VAARA!

Poista akku, ennen kuin teet 
sähköpyörään huolto- ja kunnos-
sapitotoimia. Sähköjärjestelmän 
aktivointi vahingossa saattaa 
aiheuttaa loukkaantumisen.
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ELOKSOITUJEN PINTOJEN KUNNOSSAPITO

Riese & Müller -sähköpyörän alumiiniosat on 

suojattu erityisellä eloksoinnilla. Kerros on 

erityisen kova ja kestää suhteellisen hyvin 

naarmuuntumista. Hyvistä ominaisuuksis-

taan huolimatta myös eloksoidut pinnat 

kaipaavat kunnossapitoa.

SÄHKÖPYÖRÄN SÄILYTYS

Suosittelemme säilyttämään sähköpyörää 

kuivassa, varjoisessa ja hyvin tuuletetussa 

tilassa.

SÄHKÖPYÖRÄN TALVISÄILYTYS

•  Pitkän seisonta-ajan aikana sisäkumit me-

nettävät ilmaa. Näin ollen rengas saattaa 

vaurioitua. Ripusta sähköpyörä siis ylös 

riippumaan tai tarkista rengaspaineet 

säännöllisesti.

•  Puhdista pyörä ja suojaa se korroosiota 

vastaan.

•  Säilytä pyörää kuivassa tilassa.

•  Lataa akku ennen talvisäilytystä noin 

60-prosenttisesti täyteen. Lataa akku kol-

men kuukauden välein 60 prosenttiin.

VAARA!

Varo hoitoaineiden ja ketjuöljyn 
joutumista jarrupaloihin, jarru-
levyihin ja jarrun vastinpintoihin 
vanteessa. Muussa tapauksessa 
jarrut saattava vaurioitua ja 
aiheuttaa onnettomuuden tai 
vakavan loukkaantumisen.
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TARKASTUKSET

Alkuvaiheen jälkeen sähköpyörää on huollet-

tava säännöllisesti.

Liitteessä olevassa taulukossa (sivut 48–50) 

ilmoitetut ajankohdat on tarkoitettu pyöräi-

lijälle, joka polkee 1 000–2 000 kilometriä 

vuodessa.

Jos sähköpyörällä ajetaan paljon heikkokun-

toisilla kaduilla, tarkastusten välejä on lyhen-

nettävä. Sama koskee runsasta ajoa sateella 

ja kosteassa ilmastossa.

HUOMIO!
Vie sähköpyörä oman turvallisuutesi 
vuoksi noin 200–400 kilometrin jäl-
keen tai viimeistään kolmen kuukau-
den kuluttua käyttöönotosta ammat-
titaitoiselle myyjälle ensimmäistä 
tarkastusta varten.

VAARA!

Pyörä on muiden mekaanisten 
esineiden tavoin altis kulumiselle 
ja suurelle rasitukselle. Eri mate-
riaalit ja osat voivat reagoida eri 
tavoin kulumiseen ja hankaami-
seen rasituksen mukaan. 
Kun osan suunniteltu käyttöikä 
ylittyy, osa saattaa äkillisesti 
lakata toimimasta ja aiheuttaa 
käyttäjälle mahdollista vahin-
koa. Kaikenlaiset halkeamat, 
naarmut ja värimuutokset 
suurelle rasitukselle altistuvissa 
osissa kertovat osan käyttöiän 
lähestyvän loppuaan. Kyseinen 
osa on tällöin vaihdettava.
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YMPÄRISTÖVINKKEJÄ

Yleiset hoito- ja puhdistusaineet

Ota myös ympäristönsuojelu huomioon, kun 

käytät hoito- ja puhdistusaineita. Käytä siis 

mahdollisuuksien mukaan sähköpyörän hoi-

dossa ja puhdistuksessa biologisesti hajoavia 

puhdistusaineita. Varmista, ettei puhdistus-

aineita pääse tunkeutumaan viemäriin. 

Jarrujen puhdistusaine ja voiteluaineet

Käytä jarrujen puhdistusainetta ja voiteluai-

neita samalla tavalla kuin muita yleisiä hoito- 

ja puhdistusaineita.

Renkaat ja sisäkumit

Renkaat ja sisäkumit eivät ole kaatopaikka- 

tai kotitalousjätettä vaan ne on hävitettävä 

hyötyjätekeskuksessa.

Sähköpyörien akut

Sähköpyörien akut eivät ole kotitalousjätettä. 

Akkuja on käsiteltävä vaarallisena tuotteena, 

minkä vuoksi niitä koskevat erityiset merkin-

tävelvollisuudet. Akut kuuluvat jälleenmyy-

jän tai valmistajan hävitettäviksi.
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LAKISÄÄTEINEN TAKUU

Riese & Müller on lain mukaan vastuussa 

muun muassa siitä, ettei sähköpyörässäsi 

ole vikoja, jotka mitätöivät tai heikentävät 

sen arvoa tai soveltuvuutta. Ostajan oikeus 

takuuseen päättyy kahden vuoden kuluttua 

sähköpyörän ostosta. Takuuvaatimukset 

ohjataan asianomaiselle myyjälle. Ensimmäi-

seksi kyseeseen tulee täydennysvaatimus 

erityisesti koskien tuotteen parantamista 

jälkikäteen tai varaosien toimittamista. Ta-

kuuvaatimukset koskevat vain alkuperäisiä 

vikoja, jotka ovat olleet olemassa jo sähkö-

pyörän luovutuksen yhteydessä. Ensimmäi-

sen kuuden kuukauden ajan sähköpyörän 

luovutuksesta esiintyviä vikoja käsitellään 

alkuperäisinä vikoina. Lakisääteisen virhe-

vastuun ylittäen Riese & Müller tarjoaa vii-

den vuoden takuun rungon ja takahaarukan 

murtumiselle.

Tämä lakisääteisen virhevastuun ylittävä ta-

kuu on voimassa vain, kun seuraavat seikat 

täyttyvät:

• Käyttäjä on sähköpyörän ensimmäinen 

omistaja.

•  Sähköpyörä on rekisteröity verkossa oston 

jälkeen neljän viikon kuluessa seuraavassa 

osoitteessa: www.r-m.de/en-fi/service/

warranty/

•  Liitteenä oleva sähköpyörän huoltokortti on 

täytetty asianmukaisesti ja kaikki kortissa 

mainitut tarkastukset on tehty ammattitai-

toisella myyjällä ja merkitty korttiin.

Vikatapauksessa täytetty sähköpyörän huol-

tokortti on lähetettävä yhdessä rungon tai 

puhdistetun kokonaisen pyörän kanssa. Säi-

lytä nämä asiakirjat huolellisesti. Vaihdamme 

viallisen rungon tai takahaarukan uuteen. 

Vaihtamisen työkustannukset ja rahti lasku-

tetaan asiakkaalta. Tämä takuu koskee vain 

sähköpyörän ensimmäistä omistajaa. Muita 

vaatimuksia, kuten vahingonkorvauksia tai 

käytön menetyksestä aiheutuvia vaatimuk-

sia, ei hyväksytä. Mahdollinen takuukorvaus 

ei pidennä alkuperäisen takuun kestoa.

Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat mm. 

kulumisesta, laiminlyönnistä (puutteellinen 

huolto ja kunnossapito), kaatumisesta, liian 

suuren kuorman aiheuttamasta rasituksesta, 

epäasianmukaisesta asennuksesta ja käy-

töstä, sähköpyörään tehdyistä muutoksista 

(lisäasennukset ja muutokset) tai sähköpyö-

rän virittämisestä.

Takuu ei koske myöskään sähköpyörän käyt-

töä kilpailuissa, hypyissä tai muunlaisessa 

liiallista kuormitusta aiheuttavassa käytössä.

Tässä mainitut ehdot eivät koske kaupallista 

käyttöä.

Sähköpyörän akku on kuluva osa, ja sen 

sähköisillä osilla on lakisääteinen kahden 

vuoden takuu. Takaamme, että akun kapa-

siteetti on kahden vuoden tai 500 lataus-

jakson jälkeen (kumpi saavutetaan ensin) 

vielä 60 %.
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KULUMISTA KOSKEVIA OHJEITA

Sähköpyörän jotkin osat ovat toimintansa 

vuoksi alttiita kulumiselle. Kuluminen mää-

räytyy sähköpyörän kunnossapidon, huollon 

ja käyttötavan mukaan (ajomäärä, ajo sa-

teella, lika, suola jne.). Usein ulkona säilytet-

tävät sähköpyörät saattavat kärsiä sääolojen 

aiheuttamasta nopeammasta kulumisesta. 

Kun osat saavuttavat kulumisrajansa, ne on 

vaihdettava uusiin.

Tällaisia osia ovat:

• ketju tai hammashihna

• jarrut

• otekohtien kumit

•  rattaat, hammaspyörät ja hammashihnan 

pyörät

• vaihdevaijerit

• renkaat

• satulan pinta

• jarrupalat

• vanteet ja jarrulevyt.

Vanne- ja levyjarrujen jarrupalat ovat toi-

mintansa vuoksi alttiita kulumiselle. Urhei-

lullisessa käytössä tai ajettaessa mäkisessä 

maastossa jarrupalojen vaihtaminen saattaa 

olla tarpeen jo lyhyenkin ajon jälkeen. 

Tarkista jarrupalojen kunto säännöllisesti ja 

vaihdata ne tarvittaessa ammattitaitoisella 

myyjällä. Vannejarruissa eivät kulu pelkäs-

tään jarrupalat vaan myös itse vanne. Tar-

kista sen vuoksi vanne säännöllisesti esim. 

renkaan täyttämisen yhteydessä. Vanteissa 

on vannetta kiertävä ura, joka ilmaisee kulu-

mista. Jos ura ei ole enää näkyvissä, vanne 

on vaihdettava. Jos vanne on vääntynyt 

tai vanteen reunassa on hienoja halkeamia 

renkaiden ilmanpainetta lisättäessä, vanteet 

ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Vanne on 

tällöin vaihdettava välittömästi.

Myös jarrulevyt kuluvat. Tarkistuta jarrule-

vyjen paksuus säännöllisesti tarkastusten 

yhteydessä ja vaihda osat tarvittaessa.

Kulumisen vuoksi vaihdettavat osat eivät 

kuulu lakisääteisen takuun piiriin.

Joustohaarukoiden ja jousitetun takakolmion 

laakerit ja tiivisteet ovat jatkuvassa liikkees-

sä, kun pyörää käytetään. Nämä liikkuvat 

osat altistuvat kulumiselle ympäristön vai-

kutuksesta. Nämä alueet on puhdistettava 

ja huollettava säännöllisesti. Käyttöolosuh-

teiden mukaan ei voida sulkea pois myös-

kään sitä, että nämä osat on vaihdettava 

kulumisen vuoksi esim. laakerin välyksen 

muuttuessa.
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LAKISÄÄTEINEN TAKUU

Ota reklamaatioiden ja huoltopalvelujen 

osalta yhteyttä Riese & Müller -jälleenmyy-

jään. Pyynnöstä ilmoitamme lähimmän 

jälleenmyyjän (jälleenmyyjät löytyvät myös 

osoitteesta: https://www.r-m.de/en-fi/). 

Kehotamme ottamaan yhteyttä ammat-

titaitoiseen myyjään, ennen kuin lähetät 

osia korjattavaksi, jotta voimme varmistaa 

nopeimman ja edullisimman tavan hoitaa 

asia. Jos viet sähköpyöräsi korjattavaksi joko 

alan liikkeeseen tai meidän korjaamollem-

me, noudata seuraavia ohjeita: Huollot ja 

korjaukset tehdään vain riittävän puhtaisiin 

pyöriin. Irrota pyörästä ennen lähettämistä 

kaikki henkilökohtaiset lisäosat (ajotietokone, 

taustapeili, peräkärryn liitännät, lukot, pikalu-

kitusvipujen varmistukset jne.).

Huollot tehdään vakiovarusteisen sähköpyö-

rän arvojen mukaisesti. Yksilölliset muutos-

osat asennetaan takaisin vain huollon kan-

nalta aiheellisilta osin. Huollossa ei vaihdeta 

kuluvia osia eikä tehdä tarkastuksia.

Maksu ja materiaalit järjestetään jälleenmyy-

jän kautta. Varmista, että sinä tai jälleenmyy-

jä olette maksanut riittävän postimaksun 

sähköpyörän lähettämisen yhteydessä.

Osien pitkän käyttöiän ja kestävyyden 

varmistamiseksi valmistajan asennusoh-

jeita (esim. ruuvien kiristysmomentteja) ja 

ilmoitettuja huoltovälejä on noudatettava 

huolellisesti.

Jos asennusohjeita ja huoltovälejä ei nouda-

teta, virhevastuu ja takuu saattavat mitä-

töityä. Noudata käyttöohjeessa esitettyjä 

tarkastuksia ja tietyissä olosuhteissa tarpeel-

lisia turvallisuutta koskevien osien, kuten 

ohjaustangon, jarrujen jne., vaihto-ohjeita.

Voimassa olevien ajankohtaisten standardi-

en, tarkastusten ja testien mukaan sähkö-

pyörän käyttöikä on keskimäärin kymmenen 

vuotta tai 16 500–20 000 kilometriä (kumpi 

tulee ensin).

Tiukkojen laatuvaatimusten ansiosta Riese & 

Müller -sähköpyörien rungon ja haarukoiden 

käyttöikä on noin kolminkertainen kilomet-

rimäärä. Sähköpyörän rasitus määräytyy 

voimakkaasti kuormituksen, teiden kunnon 

ja ajotavan mukaan. Jos ajat sähköpyörällä 

voimakkaasti kuormitettuna (kokonaispino 

yli 110 kg), huonoilla teillä (esim. mukulaki-

vikaduilla, kuoppaisilla teillä, jalkakäytävän 

reunojen yli) tai sähköpyörää rasitetaan 

muulla tavoin keskimääräistä enemmän, 

odotettavissa oleva käyttöikä on lyhyempi 

kuin sähköpyörillä keskimäärin.

Kun sähköpyörän käyttöikä on saavutettu, 

sen turvallinen käyttö liikenteessä ei enää 

ole taattu.
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PAINO

MALLI SALLITTU  
KOKONAISPAINO

SÄHKÖPYÖRÄN  
PAINO

KULJETTAJAN 
ENIMMÄIS-

PAINO

TAVARATELINEEN 
ENIMMÄIS-

KUORMITUS1

ETUTELINEEN 
ENIMMÄIS-
KUORMITUS

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 Sis. korin/turvaistuimen painon
2 Kuljettajan paino ja tavaratelineen kuorma eivät saa ylittää 120 kilogrammaa.
3 HS-mallit 
4 Paino vaihtelee valitun kuormaustason mukaan. 
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RUUVILIITOSTEN KIRISTYSMOMENTIT

* Katso erillinen mukana toimitettu osavalmistajan käyttöohje

OSA RUUVILIITOS KIRISTYSMOMENTTI

Jalkajarrun jarrukäpälä Kiinnitysruuvi  4–6 Nm

Jarrukahva Kiinnitysruuvi  5–6 Nm

Jousielementti Kiinnitysruuvi  7–9 Nm

Vapaanapa Hammaskehäpaketin lukitus  29–49 Nm

Tavarateline Delite Kiinnitysruuvit  8–10 Nm

Takalaakeri Kiristysruuvi 5 Nm

Hydraulijarrut Kiinnitysruuvit *

Hydraulijarrujen kiinnitysruuvit *

Kampisarja Kampien ruuvit 35 Nm

Eturattaan ruuvit 8–11 Nm

Napa Pikalukitusvipu  9–12 Nm

Laakerin säädön vastamutteri  
pikalukitusnavoissa

10–25 Nm

Napavaihteen akselimutterit:
· Shimano-napa 30–45 Nm

· Rohloff-napa 30–35 Nm

· SRAM Dual Drive -napa 35 Nm

Polkimet 35 Nm

Pletscher-seisontatuki Kiinnitysruuvit M6 12–14 Nm

Rohloff-vaihde  *

Satulatolppa Satulakiinnikkeen kiinnitysruuvi
1/2 kantaruuvit 12–15/9–12 Nm

Satulaputken kiristysruuvi 9–12 Nm

Vaihdekahva Shimano-vaihdevipu  4–6 Nm

Kääntövaihtaja 1–2 Nm

Takavaihtaja Kiinnitysruuvit  8–10 Nm

Vaijerin kiristysruuvi 4–6 Nm

Ohjainrullan pultti 3–4 Nm

Lokasuoja Kiinnitysruuvit rungon etu-/takaosaan 3–4 Nm

Etuvaihtaja Kiinnitysruuvit  5–7 Nm

Vaijerin kiristysruuvi 4–6 Nm

V-jarru Alaputken kiinnitysruuvi  5–9 Nm

Vaijerin kiristysruuvi 6–8 Nm

A-Headset-ohjainkannatin Ohjaustangon kiinnikkeen 2/4 ruuvit 10 / 5,5 Nm

Akselin kiristysruuvi 12–14 Nm
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* Katso erillinen mukana toimitettu osavalmistajan käyttöohje

KUORMITUS / PACKSTER: RUUVILIITOSTEN KIRISTYSMOMENTIT

OHJAINKANNATIN KENDU / KUORMITUS: RUUVILIITOSTEN KIRISTYSMOMENTIT

OSA RUUVILIITOS KIRISTYSMOMENTTI

Runko Etu- ja takarungon välinen liitos 
4 ruuvia M10 30–40 Nm

2 ruuvia M8 18–20 Nm

Jousitettu etuhaarukka Akselin kiinnitys ohjainlaakeriin (2 ruuvia)  12–14 Nm

Ohjausvivun kiinnitys oikeaan haarukkaputkeen:
4 ruuvia M5 5–6 Nm

Nivelpää ohjausvipuun (M8) 12–14 Nm

Ohjausvivusto Vastamutteri M8, nivelpää ohjausvivustoon  9–12 Nm

Ohjausvivuston etu- ja takapää:
Ruuvi ja mutteri M6 9–12 Nm

Kardaaninivel: Ruuvi ja mutteri M8 12–14 Nm

Seisontatuki Vastamutterit M8 12–14 Nm

Seisontatuen jousen silmukkaruuvit ja mutterit M5 5–6 Nm

OSA RUUVILIITOS KIRISTYSMOMENTTI

Ohjainkannatin Kiristysruuvit M6 (4 kpl) 7–9 Nm

Etukiristysruuvit M6 (2 kpl) 7–9 Nm

Takakiristysruuvit M5 (2 kpl) 3–4 Nm

Pikalukitusvivun upporuuvit kulman säätöön (2 kpl) 1 Nm
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOKAAVIO

OSA TOIMENPIDE ENNEN JOKAISTA AJOA KUUKAUSITTAIN VUOSITTAIN MUU AIKAVÄLI

Valot Tarkista kiinnitysruuvien tiukkuus. •
Renkaat Tarkista ilmanpaineet. •

Tarkista profiili ja renkaan reunat. •
Jarrut

Tarkista jarrukahvan liike, jarrupalojen paksuus,  
jarrupalojen etäisyys vanteeseen. • • (levyjarrut)

Jarruvaijerit Tarkista silmämääräisesti. •
Jarruletkut Tarkista letkujen tiiviys silmämääräisesti. •
Jousielementti Huolto (katso alkaen sivulta 28), toiminnan tarkistus. • 5 000 km:n välein

Jousitettu etuhaarukka Tarkista välys ja tiiviys sekä toimivuus. ✖
Puhdista ja voitele kuukausittain, katso 
jousen valmistajan ohjeet.

Vanteet
Tarkista seinämän vahvuus/kulumisilmaisin,  
vaihda tarvittaessa.

✖  Viimeistään toisen jarrupalasarjan jälkeen

Takahaarukka Tarkista toimivuus ja laakerin välys. ✖

Ketjut (ketjuvaihde) Tarkista ja voitele tarvittaessa. •
Tarkista kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa. ✖  Alkaen 1 500 km

Ketjut (napavaihde) Tarkista ja voitele tarvittaessa. • 1 000 km:n välein

Tarkista kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa. ✖  Alkaen 3 000 km

Kampi
Tarkista ja jälkikiristä tarvittaessa,  
tarkista eturattaan kuluneisuus.  ✖ 1

Maalipinta Suojaa. •
Pyörät Tarkista tasainen pyöriminen ja pinnojen kireys. •

Akselimutteri/pikalukitusvipu  • 1
Ohjaustanko/ohjainkannatin Tarkista silmämääräisesti.  ✖ 1

Vaihda ✖  Kaatumisen jälkeen, 25 000 km:n tai viiden 
vuoden jälkeen – sen mukaan kumpi tulee 
aikaisemmin täyteen

Ohjaustangon otekahvat ja ruuvikiinnitys  • 1
Ohjainlaakeri Tarkista laakerin välys. •

Rasvaa uudelleen. ✖

Metallipinnat Suojaa. (Ei koske vanteiden reunoja eikä jarrulevyjä) •
Navat Tarkista laakerin välys, rasvaa. ✖

Polkimet Tarkista laakerin välys, rasvaa.  ✖ 1
Hihnakäyttö Tarkista kuluneisuus, vaihda hihna tarvittaessa. Alkaen 5 000 km

Satulakiinnike  • 1
Satulatolppa Puhdista ja rasvaa satulaputki. •
Takavaihtaja Puhdista ja voitele. •  ✖ 1
Levyjarrut Jarrulevyjen ja jarrusatulan ruuviliitos  ✖ 1
Pikalukitusvipu Tarkista tiukkuus. •
Ruuvit ja mutterit Tarkista ja jälkikiristä tarvittaessa. •
Lokasuojan kiinnitys  ✖ 1
Venttiilit Tarkista tiukkuus. •
Vaihde-/jarruvaijerit Irrota ja rasvaa tai vaihda tarvittaessa. ✖

Tähdellä • merkityt tar-

kastukset voit tehdä itse, 

jos olet taitava käsistäsi, 

sinulla on hieman koke-

musta ja sopivat työkalut, 

esim. momenttiavain.

Jos havaitset tarkastus-

ten aikana puutteita, tee 

välittömästi korjaavat 

toimenpiteet. Jos sinulla 

on kysyttävää tai olet 

epävarma, kysy neuvo 

ammattitaitoiselta myy-

jältä.

Rastilla ✖ merkityt toimet 

saa tehdä vain ammatti-

taitoinen myyjä vuositar-

kastuksen yhteydessä.

HUOMAUTUS!
Käytä kuluvia osia 
ja turvallisuuden 
kannalta tärkeiden 
osien vaihtamisessa 
vain alkuperäi-
siä tai vähintään 
vastaavantasoisia 
varaosia.

1 Nämä ruuviliitokset on tarkistutettava vuosittain ammattitaitoisella myyjällä momenttiavaimen avulla.
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OSA TOIMENPIDE ENNEN JOKAISTA AJOA KUUKAUSITTAIN VUOSITTAIN MUU AIKAVÄLI

Valot Tarkista kiinnitysruuvien tiukkuus. •
Renkaat Tarkista ilmanpaineet. •

Tarkista profiili ja renkaan reunat. •
Jarrut

Tarkista jarrukahvan liike, jarrupalojen paksuus,  
jarrupalojen etäisyys vanteeseen. • • (levyjarrut)

Jarruvaijerit Tarkista silmämääräisesti. •
Jarruletkut Tarkista letkujen tiiviys silmämääräisesti. •
Jousielementti Huolto (katso alkaen sivulta 28), toiminnan tarkistus. • 5 000 km:n välein

Jousitettu etuhaarukka Tarkista välys ja tiiviys sekä toimivuus. ✖
Puhdista ja voitele kuukausittain, katso 
jousen valmistajan ohjeet.

Vanteet
Tarkista seinämän vahvuus/kulumisilmaisin,  
vaihda tarvittaessa.

✖  Viimeistään toisen jarrupalasarjan jälkeen

Takahaarukka Tarkista toimivuus ja laakerin välys. ✖

Ketjut (ketjuvaihde) Tarkista ja voitele tarvittaessa. •
Tarkista kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa. ✖  Alkaen 1 500 km

Ketjut (napavaihde) Tarkista ja voitele tarvittaessa. • 1 000 km:n välein

Tarkista kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa. ✖  Alkaen 3 000 km

Kampi
Tarkista ja jälkikiristä tarvittaessa,  
tarkista eturattaan kuluneisuus.  ✖ 1

Maalipinta Suojaa. •
Pyörät Tarkista tasainen pyöriminen ja pinnojen kireys. •

Akselimutteri/pikalukitusvipu  • 1
Ohjaustanko/ohjainkannatin Tarkista silmämääräisesti.  ✖ 1

Vaihda ✖  Kaatumisen jälkeen, 25 000 km:n tai viiden 
vuoden jälkeen – sen mukaan kumpi tulee 
aikaisemmin täyteen

Ohjaustangon otekahvat ja ruuvikiinnitys  • 1
Ohjainlaakeri Tarkista laakerin välys. •

Rasvaa uudelleen. ✖

Metallipinnat Suojaa. (Ei koske vanteiden reunoja eikä jarrulevyjä) •
Navat Tarkista laakerin välys, rasvaa. ✖

Polkimet Tarkista laakerin välys, rasvaa.  ✖ 1
Hihnakäyttö Tarkista kuluneisuus, vaihda hihna tarvittaessa. Alkaen 5 000 km

Satulakiinnike  • 1
Satulatolppa Puhdista ja rasvaa satulaputki. •
Takavaihtaja Puhdista ja voitele. •  ✖ 1
Levyjarrut Jarrulevyjen ja jarrusatulan ruuviliitos  ✖ 1
Pikalukitusvipu Tarkista tiukkuus. •
Ruuvit ja mutterit Tarkista ja jälkikiristä tarvittaessa. •
Lokasuojan kiinnitys  ✖ 1
Venttiilit Tarkista tiukkuus. •
Vaihde-/jarruvaijerit Irrota ja rasvaa tai vaihda tarvittaessa. ✖

1 Nämä ruuviliitokset on tarkistutettava vuosittain ammattitaitoisella myyjällä momenttiavaimen avulla.
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TÄRKEITÄ ASIAKIRJOJA 

Tämä käyttöohje sisältää seuraavat liitteet:

•  Riese & Müller -sähköpyörän huoltokortti, 

johon merkitään kaikki jälleenmyyjän teke-

mät tarkastukset. Takuutapauksessa  

Riese & Müllerille on lähetettävä täydel-

lisesti täytetty sähköpyörän huoltokortti 

sekä kopio asiakkaan ostokuitista. Ammat-

titaitoinen myyjä vastaa kaikista sähköpyö-

rän huoltokorttiin merkittävistä tarkastuk-

sista ja niiden merkitsemisestä.

•  Huolto- ja kunnossapitokaavio sivuilla 

48–49.

•  Luettelo suositeltavista kiristysmomen-

teista kaikille sähköpyörän tärkeille osille 

sivuilla 46–47. 

Tätä asiakirjaa ammattitaitoinen korjaamo 

tarvitsee korjauksissa ja tarkastuksissa.

•  Luovutusasiakirja, johon on kirjattu kaikki 

tärkeät tiedot koskien sähköpyörän luovu-

tusta jälleenmyyjältä asiakkaalle.

Mukana on toimitettu myös seuraavat asia-

kirjat:

•  Tarpeen mukaan erilliset eri komponentti-

valmistajien käyttöohjeet. Tässä käyttöoh-

jeessa viitataan useita kertoja näihin erilli-

siin komponenttikohtaisiin käyttöohjeisiin. 

Näistä käyttöohjeista saat yksityiskohtaista 

tietoa käytöstä, huollosta ja kunnossapi-

dosta. Varmista, että vaihteiden ja jarrujen 

käyttöohjeet ovat hallussasi, ja säilytä ne 

huolellisesti yhdessä tämän käyttöohjeen 

kanssa.

•  Bosch-käyttöohjeen sivulta 3 löytyy sähkö-

pyörien vaatimustenmukaisuusvakuutus.

•  Ostokuitti, josta käy ilmi, että olet tämän 

sähköpyörän ensimmäinen omistaja ja 

milloin pyörä on ostettu.
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Hyvä jälleenmyyjä,

käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi seuraava luovutustilanne. Pyydä asiakasta vahvistamaan 

luovutus allekirjoituksellaan. Säilytä itselläsi oma kopio luovutusasiakirjasta.

Luovuta asiakkaalle lasku, joka sisältää tiedot ostopäivästä, sähköpyörän tarkasta  

nimikkeestä mukaan lukien runkokoko, rungon numero, Bosch-näytön numero  

ja akun numero.

Säädä satulan korkeus asiakkaalle sopivaksi. Jos sähköpyörän satulatolpassa on pikalu-

kitusvipu: selitä satulan sopiva korkeussäätö asiakkaalle.

Säädä ohjaustanko sekä jarru- ja vaihdekahvat asiakkaalle sopivaksi.

Selitä asiakkaalle, mikä jarrukahva käyttää etujarrua.

Sähköpyörät, joissa on säädettävä ohjainkannatin: säädä ohjainkannatin asiakkaalle 

sopivaksi, selitä asiakkaalle säätömekanismi.

Säädä jousitus asiakkaalle sopivaksi, selitä asiakkaalle toiminta.

Kerro asiakkaalle sähkömoottorin käyttölaitteista ja vaihteiden käytöstä.

Selitä asiakkaalle pikalukitusvipujen ja läpiakseleiden käyttö.

Luovuta asiakkaalle kaikki sähköpyörän mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kerro asiakkaalle sähköpyörän määräystenmukaisesta käytöstä.

Kerro asiakkaalle sähköpyörän suurimmasta sallitusta kokonaispainosta.

Anna asiakkaan tehdä koeajo.

Neuvo asiakasta tutustumaan jarrujen toimintaan muualla kuin tieliikenteessä.

LUOVUTUSASIAKIRJAT ASIAKKAALLE JA
JÄLLEENMYYJÄLLE

Asiakkaan allekirjoitus:

Paikka Päiväys

Jälleenmyyjän allekirjoitus:
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SÄHKÖPYÖRÄN HUOLTOKORTTI

HUOMIO!

Käyttäjä on sähköpyörän ensim-
mäinen omistaja. Täytä liitteenä 
olevaan sähköpyörän huoltokort-
tiin tarvittavat tiedot ja teetä kaik-
ki tarkastukset ammattitaitoisella 
myyjällä ja pyydä häntä tekemään 
huoltokorttiin asianmukaiset 
merkinnät.
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Pyydä jälleenmyyjää merkitsemään tähän huoltokorttiin kaikki 

tehdyt tarkastukset. Lakisääteinen takuu on voimassa vain, jos 

takuutapauksessa täytetty sähköpyörän huoltokortti ja kopio 

asiakkaan ostokuitista lähetetään Riese & Müllerille ja jos am-

mattitaitoinen myyjä on tehnyt tarkastukset sekä merkinnyt ne 

tähän huoltokorttiin.

Malli:

Väri:

Vaihteiden määrä: 

Runkonumero: 

Akkunumero: 

Ostopäivä: 

PYÖRÄN LUOVUTUS:

Kaupunki: 

Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima: 

 

Jälleenmyyjän allekirjoitus:
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SÄHKÖPYÖRÄN HUOLTOKORTTI

1. tarkastus 
Viimeistään 400 km:n tai kolmen 
kuukauden kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus

2. tarkastus 
Viimeistään 2 000 km:n tai vuoden 
kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus

3. tarkastus 
Viimeistään 4 000 km:n tai kahden 
vuoden kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus
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4. tarkastus 
Viimeistään 6 000 km:n tai kolmen 
vuoden kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus

5. tarkastus 
Viimeistään 8 000 km:n tai neljän 
vuoden kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus

6. tarkastus 
Viimeistään 10 000 km:n tai viiden 
vuoden kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus



7. tarkastus 
Viimeistään 12 000 km:n tai kuuden 
vuoden kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus

8. tarkastus 
Viimeistään 14 000 km:n tai seitse-
män vuoden kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus

9. tarkastus 
Viimeistään 16 000 km:n tai kahdek-
san vuoden kuluttua ostopäivästä:

Vaihdetut tai korjatut osat:

Tilausnumero:  Päiväys: 

Jälleenmyyjän leima ja allekirjoitus

56

SÄHKÖPYÖRÄN HUOLTOKORTTI
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