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Trekking E-Bike

Tämä kuva on esimerkki pyöristämme.
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1   Ohjaussarja
2   Ohjauskannatin
3   Kahvat
4   Ohjaustanko
5   Ohjausputki
6   Haarukka 
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10   Vanteet
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24   Vaimennin
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26   Akku

E-Mountain Bike

Tämä kuva on esimerkki pyöristämme.
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Trekking Bike

Tämä kuva on esimerkki pyöristämme.
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1   Ohjaussarja
2   Ohjauskannatin
3   Ohjaustanko
4   Jarruvipu
5   Ohjausputki
6   Kahvat
7   Haarukka
8   Etupyörän jarru
9   Renkaat
10   Etupyörän napa
11   Pyörät
12   Vanteet
13   Kampi
14   Ketju
15   Hammaskehä
16   Takapyörän napa
17   Satula
18   Satulatolppa
19   Takapyörän jarru
20   Satulatolpan kiristin
21   Satulaputki
22   Yläputki
23   Alaputki
24   Polkimet

Kilpapyörä

Tämä kuva on esimerkki pyöristämme.
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1. Nämä ohjeet ja kaikki muut asiakirjat

 Varoitukset
Ohjeiden noudattamatta jättämisen aiheuttama 
vakavien vammojen ja/tai laitteen vaurioiden vaara.

 ▪ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät 
pyörääsi ensimmäisen kerran. Huomioi ja lue myös 
kaikki muut mukana olevat asiakirjat 
 4. Vakiotoimituksen laajuus S. FI-9.

 ▪ Tutustu turvallisuusohjeiden kulloiseenkin 
kuvaukseen ja merkitykseen 
 6. Turvallisuus S. FI-11. Jos olet epävarma, ota 
yhteyttä erikoisjälleenmyyjään. 

 ▪ Varmista, että erikoisjälleenmyyjäsi on antanut 
kaikki asiakirjat mukaasi toimituksen yhteydessä   
4. Vakiotoimituksen laajuus S. FI-9.

 ▪ Säilytä tämä käsikirja ja kaikki muut asiakirjat 
myöhempää tarvetta varten. Anna nämä ohjeet ja 
kaikki muut asiakirjat kenelle tahansa, joka käyttää, 
huoltaa tai korjaa polkupyörää tai hävittää sen.

 ▪ Valmistajan vastuu ja takuu vammoista ja 
vahingoista mitätöidään, jos vammat ja vahingot 
aiheutuivat turvallisuusohjeiden ja muiden ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä  37.1 Takuuehdot S. 
FI-64.

Oletamme, että sinulla on perustiedot ja riittävät tiedot 
polkupyörien käsittelystä. Lue kuitenkin koko tämä opas  
ja selvitä komponenttien oppaista 
tietyt asetukset.

2. Internet-sivustot
Voit myös saada lisätietoja pyörästäsi tuotemerkin 
verkkosivuilta.

Arvoisa asiakas,
nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään pyörääsi oikein ja 
turvallisesti, jotta voit nauttia siitä pitkään.

Jos pyörääsi ei ole luovutettu sinulle täysin koottuna ja 
säädettynä, ota yhteyttä erikoisjälleenmyyjään, joka voi 
suorittaa kaikki säätötyöt.

 Varoitus
Epätäydellisen asennuksen aiheuttama vakavien 
vammojen ja/tai laitteen vaurioiden vaara.

 ▪ Tätä pyörää ei saa käyttää 
ennen kuin kaikki osat on koottu 
ohjeiden mukaisesti 
 4. Vakiotoimituksen laajuus 
S. FI-9 ja kaikki pultit/mutterit 
on kiristetty määrättyyn 
vääntömomenttiin käyttämällä 
sopivaa momenttiavainta. 
 13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

Kuva 1 
Momenttiavain

3. Erikoisjälleenmyyjäsi
Anna erikoisjälleenmyyjän neuvoa, jos sinulla on 
kysyttävää. Kaikki alueesi erikoisjälleenmyyjät on lueteltu 
tuotemerkin verkkosivustolla.

4. Vakiotoimituksen laajuus

Polkupyörä 
(ilman moot-
toria)

Pedelec S-Pedelec

Yleisten 
käyttö- 
ohjeiden 
käännös

Yleisten 
käyttöohjeiden 
käännös

Yleisten 
käyttöohjeiden 
käännös

Järjestelmän 
käyttöohjeiden 
käännös

Järjestelmän 
käyttöohjeiden 
käännös

EY-vaatimusten-
mukaisuusvakuu-
tus//UK Declarati-
on of Conformity

EY-vaatimusten-
mukaisuustodistus 
(Certificate of 
Conformity)
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4.1 Yleisten käyttöohjeiden käännös

Tiedot 
Sekä polkupyöriä, joissa ei ole moottoria, että 
polkupyöriä, joissa on moottori, kutsutaan jäljempänä 
polkupyöriksi. Heti kun tekstiosa koskee vain yhtä 
kolmesta polkupyörätyypistä, käytetään joko nimitystä 
polkupyörä (moottoriton), Pedelec tai S-Pedelec. 
Jos eroa ei tehdä, tarkoitetaan kaikkia kolmea 
polkupyörätyyppiä.

Tämä Yleisten käyttöohjeiden käännös kuvaa polkupyörien 
(moottorittomien), Pedelecien tai S-Pedelecien käyttöä, 
hoitoa, huoltoa ja hävittämistä.

4.2 Pedelec/S-Pedelec: Järjestelmän 
käyttöohjeiden käännös
Pedelecin/S-Pedelecin tärkeimmät osat on kuvattu 
järjestelmäkäsikirjassa. Näitä ovat yleensä moottori, 
näyttö, ohjauselementti, akku ja laturi. Jos opasta ei ole 
toimitettu pyörän mukana painetussa muodossa, voit 
ladata sen järjestelmän valmistajan verkkosivustolta.

Järjestelmän valmistaja Internet-sivusto

Bosch bosch-ebike.com
Fazua fazua.com

Shimano shimano-steps.com

4.3 Pedelec: 
Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella vahvistamme, 
että kaikki latureita ja Pedeleciä koskevien ohjeiden 
turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

4.4 S-Pedelec: EY-
vaatimustenmukaisuustodistus
EY-vaatimustenmukaisuustodistuksella todistamme, että 
S-Pedelec täyttää standardit. Se sisältää S-Pedelecin 
tekniset tiedot ja ominaisuudet.

5. Komponenttien oppaat
Komponenttien käsikirjat sisältävät tärkeitä tietoja 
polkupyörään asennettujen osien käytöstä ja huollosta. 
Sieltä saat usein myös tietoa mahdollisista takuista. Alla 
on yleiskatsaus valmistajista, joiden kanssa teemme 
yhteistyötä.

Valmistaja Komponentti Internet-sivusto

3T  Haarukka, 
 Ohjaustanko, 

 Ohjauskannatin

3tcycling.com

Abus  Schloss abus.de

Acros  Ohjaussarja acros.de

Axa  Valot, 
 Lukko

axasecurity.com

BBB Cycling  Ohjaustanko bbbcycling.com

Brooks  Satula brooksengland.com

Büchel  Valot buechel-online.com

Busch & 
Müller

 Valot bumm.de

byschulz  Satulatolppa 
 Speedlifter

byschulz.com

Campagnolo  Ketju campagnolo.com

Continental  Renkaat conti-online.com

Crankbrothers  Pyörät crankbrothers.com

Curana  Lokasuoja curana.com

Dt-Swiss  Renkaat, 
 haarukka, 
 vaimennin

dtswiss.com

Easton  Renkaat, 
 Ohjaustanko

eastoncycling.com

Valmistaja Komponentti Internet-sivusto

Ergon  Kahvat,  
 Satula

ergon-bike.com

Fizik  Satula fizik.it

Fox  Vaimennin,  
 Haarukka, 
 Satulatolppa

foxracingshox.de

Fsa  Kammet fullspeedahead.com

Fulcrum  Pyörät fulcrumwheels.com

Gates  Hihna gatescarbondrive.com

Hayes  Jarrut hayesdiscbrake.com

Hebie  Ketjun suoja, 
 Lokasuoja, 

 Seisontatuki 

hebie.de

Hermans  Kahvat 
 Ajovalot

herrmans.eu

JD  Satulatolppa tranzx.com

Kindshock  Vaimennin,  
 Satulatolppa

kindshock.com

KMC  Ketju kmcchain.de

KS  Satulatolppa kssuspension.com

Magura  Jarrut,  
 Vaimennin, 
 Haarukka

magura.com

Manitou  Vaimennin,  
 Haarukka

manitoumtb.com

Marzocchi  Haarukka marzocchi.com

Mavic  Pyörät mavic.de

Maxxis  Renkaat maxxis.de

Mooncruiser  Ohjaustanko ergotec.de

Novatec  Napa novatecusa.net

Pinion  Kammet, 
 Vaihteisto

pinion.eu

Prologo  Satula prologotouch.com

Promax  Jarru promaxcomponents.com

Prowheel  Kammet pro-wheel.com
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Valmistaja Komponentti Internet-sivusto

Raceface  Vanteet, 
 Ohjaustanko

raceface.com

Racktime  Tarakka racktime.com

RockShox  Haarukka sram.com

Rodi  Vanteet cycling.rodi.pt

RST  Haarukka rstsuspension.com

Samox  Kammet chainway.com

Schürmann  Vanteet schuermann-rims.com

Schwalbe  Renkaat schwalbe.com

Selle  Satula selleroyal.com

Shimano  Jarru 
 Ketju,  Napa, 

 Vaihdevipu, 
 Vaihteisto, 

 Hammaskehä 

shimano.com

Spanninga  Takavalo spanninga.com

Speedlifter  Ohjauskannatin  byschulz.com

Sr Suntour  Haarukka srsuntour-cycling.com

Sram  Vaihteisto sram.com

Supernova  Valot supernova-lights.com

Tektro  Jarru tektro.com

Trelock  Valot, 
 Lukko

trelock.de

Truvativ  Kammet sram.com

Tubus  Tarakka, 
 Lokasuoja

tubus.com

Ursus  Seisontatuki ursus.it

Velo  Satula velo-de-ville.com

Westphal Ergo  Kahvat westphal-gmbh.de

Wittkop  Satula wittkop.eu

6. Turvallisuus
6.1  Varoitukset, turvallisuushuomautukset 

ja huomautukset
Varoitukset, turvallisuushuomautukset ja huomautukset on 
jaettu seuraavan kaavion mukaan:

Varoitusmerkki ja merkkisana
Vaaran mahdollinen seuraus ja syy.

 ▪ Toimenpiteet tämän vaaran välttämiseksi.

Käytetään erilaisia   tilanteeseen mukautettuja 
varoitusmerkkejä ja merkkisanoja. 

 Varoitus
Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen. Jos 
tilannetta ei vältetä, seurauksena voi olla kuolema tai 
vakavia vammoja.

 Varo
Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen. Jos 
tilannetta ei vältetä, seurauksena voi olla pieniä tai 
vähäisiä vammoja.

Vihje 
Osoittaa mahdollisesti vahingollisen tilanteen. 
Jos tilannetta ei vältetä, tuote tai jokin esine sen 
läheisyydessä voi vaurioitua.

Tiedot 
Tämä symboli ilmaisee käyttöohjeita, erityisen 
hyödyllisiä tai tärkeitä tietoja tuotteesta tai tietoja 
tuotteen lisäeduista. Tämä ei ole vaarallisen tai 
haitallisen tilanteen symboli.

6.2 Yleiset turvallisuusohjeet

 Varoitukset
Vakavat päävammat kaaduttaessa ilman 
pyöräilykypärää.

 ▪ Käytä aina pyöräilykypärää ajon aikana. Varmista, 
että kypärä on paikoillaan kunnolla.

 ▪ S-Pedelec: Kun kuljet S-Pedelecillä, olet lain 
mukaan velvollinen käyttämään kypärää  7.2.2 
Käyttäytymissäännöt S. FI-14.

Kansallisten liikennesääntöjen ja -standardien noudat-
tamatta jättäminen voi johtaavakavaan kaatumiseen, 
onnettomuuteen ja/tai sakkoihin.

 ▪ Ennen kuin käytät pyörääsi ulkomailla, ota 
selvää siellä sovellettavasta lainsäädännöstä 
7. Tieliikenteeseen osallistumista koskevat lailliset 
vaatimukset S. FI-13.

 ▪ Pyöräsi on täytettävä kansallisten käyttömääräysten 
ja sovellettavien standardien vaatimukset. Ota nämä 
vaatimukset huomioon, jos teet teknisiä muutoksia 
 7. Tieliikenteeseen osallistumista koskevat lailliset 
vaatimukset S. FI-13.

Pedelec: Pedelecin muokkauksilla voi olla 
rikosoikeudellisia tai vakuutuksiin liittyviä 
seuraamuksia.

 ▪ Älä tee mitään muutoksia Pedelecin 
vetojärjestelmään. Jos nopeus sähkömoottorin 
avulla ylittää 25 km/h ja/tai työntöavun nopeus 
ylittää 6 km/h, on Pedelec rekisteröitävä ja 
vakuutettava 
 7. Tieliikenteeseen osallistumista koskevat lailliset 
vaatimukset S. FI-13.
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 Varoitukset
 ▪ Pedelecin rungon pyörien kokoa voi olla mahdollista 

muuttaa. Tämä vaikuttaa sähkömoottorin avulla 
saavutettavaan nopeuteen. Pyörän koon saa 
muuttaa vain ammattikorjaamossa ja vain 
siihen tarkoitetulla menettelyillä, jotka olemme 
hyväksyneet. 

Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet. 

 ▪ Pyydä erikoisjälleenmyyjääsi opastamaan 
sinua koskien pyörän ja sen osien käyttöä ja 
erikoisominaisuuksia. Huomioi 
myös komponenttien ohjeet 
 5. Komponenttien oppaat S. FI-10.

 ▪ Säädä pyörä pituutesi mukaan 
 14.4 Yksilöllisten asetusten määrittäminen S. FI-21.

 ▪ Pedelec: Suosittelemme, että vain 14-vuotiaat ja 
sitä vanhemmat nuoret ajavat Pedelecillä.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Harjoittele avustettua ajoa 
turvallisessa paikassa ja ennen liikenteeseen 
siirtymistä. Aja pienimmällä polkemisavustustilalla, 
kunnes tunnet olosi riittävän turvalliseksi 
suuremmille tiloille. Nouse pois pyörän selästä, jos 
tilanne näyttää sinusta liian turvattomalta.

 ▪ Harjoittele jarrutusta turvallisessa paikassa 
 
ja ennen liikenteeseen siirtymistä 
 23. Jarrut S. FI-32.

 ▪ Mukauta ajotyylisi tieolosuhteiden mukaan. 
Huomioi esim. pidentynyt jarrutusmatka märillä tai 
jäisillä teillä. Aja tällaisissa olosuhteissa varovasti 
ja hidasta nopeutta.

 ▪ Vältä nykiviä ohjausliikkeitä ja jarrutusliikkeitä. 
Nouse pois pyörän selästä, jos tilanne näyttää 
sinusta liian turvattomalta.

 ▪ Valmistaudu jarruttamaan, erityisesti 
paikoissa, jossa on huono näkyvyys sekä alamäessä.

 ▪ Älä koskaan aja ilman, että kädet ovat ohjaintan-
golla. Voit kaatua erittäin pahasti ja syyllistyä myös 
rikkomukseen, sillä lain mukaan vähintään toisen 
käden on aina oltava ohjaustangolla  7.4 Menettely 
Internetissä S. FI-14.

 ▪ Keskity liikenteeseen. Älä anna keskittymiskykysi 
herpaantua näyttösi tai älypuhelimesi takia. 
Suosittelemme, että et kuuntele musiikkia 
kuulokkeista pyöräillessä.

 ▪ Kun vaihdat komponentteja ja kuluvia osia, käytä 
vain alkuperäisiä varaosia. Alkuperäisten varaosien 
lisäksi voidaan käyttää myös yhteensopivia, meidän 
nimenomaisesti hyväksymiämme osia.

 ▪ Vaihdata vaurioituneet tai vääntyneet osat ennen 
kuin ajat pyörällä uudelleen. Muuten tärkeät osat 
voivat vioittua.

Löystyvien tai rikkoutuneiden osien aiheuttamat 
vakavat putoamiset ja onnettomuudet.

 ▪ Suorita kaikki asennus- ja 
säätötyöt ammattikorjaamossa. 
Jos joudut asentamaan jotain 
itse, käytä sopivaa momenttia-
vainta ja muista noudattaa 
annettuja kiristysmomentteja  
13. Ruuviliitosten kiristysmomen-
tit S. FI-19. Liian löysästi kiriste-
tyt ruuvit/mutterit voivat löy-
styä, repeytyä tai rikkoutua. 
Liian tiukalle kiristetyt ruuvit/mutterit voivat vahin-
goittaa osia. 
Löydät kiristysmomentit komponenteista ja ohjeista. 
Komponenttien valmistajien kiristysmomentit ovat 
ensisijaisia   tämän oppaan vääntömomenttimäärityk-
siin nähden 
 5. Komponenttien oppaat S. FI-10.

Kuva 2 
Momenttiavain

 Varoitukset
Riittämättömän valaistuksen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Aja epäsuotuisissa valaistusolosuhteissa 
(sumu, sade, hämärässä, pimeällä) vain kun 
käytössä on riittävä valaistus.  7. Tieliikenteeseen 
osallistumista koskevat lailliset vaatimukset S. FI-13.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Jos Pedelec/S-Pedelecissä on 
varavalo, suosittelemme sen jättämistä aina päälle.

Räjähtävän akun aiheuttamat vakavat vammat.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Älä avaa akkua. 

Vihjeet 
Viallisten komponenttien ja virheellisen korjauksen 
vuoksi mitätöity takuu.

 ▪ Jos sinulla on ongelmia komponenttien kanssa, 
ota yhteyttä ammattikorjaamoon.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Älä avaa moottoria, 
 
näyttöä, ohjauselementtiä tai laturia. 

Osien vaurioituminen, koska pyörää ei ollut pysäköity 
turvallisesti ja se  kaatui. 

 ▪ Pysäköi pyörä aina niin, ettei se voi kaatua. Jos 
seisontatukea ei ole, se voidaan tarvittaessa 
jälkiasentaa. Ota yhteyttä erikoisjälleenmyyjääsi 
tätä varten. 

Tiedot 
Pedelec/S-Pedelec: A-luokiteltu äänenpainetaso kul-
jettajan korvissa on alle 70 db(A). Tämä tarkoittaa, että 
Pedelecin/S-Pedelecin käytön aikana lähettämä melu ei 
ylitä 70 dB(A).
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6.3 Hiilikuitu: Yleiset turvallisuusohjeet
Hiilikuitu on ruosteenkestävä, erittäin kevyt ja vakaa 
materiaali, mutta se vaatii erityistä huomiota. Tyypillisiä 
hiilikuitukomponentteja ovat mm. ohjaustangot, 
ohjauskannattimet, satulatolpat ja satulantelineet, 
kammet, rungot ja haarukat. Anna erikoisjälleenmyyjäsi 
näyttää sinulle, kuinka tätä materiaalia käytetään.

 Varoitukset
Rikkoutuvien osien aiheuttamat vakavat kaatumiset ja 
onnettomuudet.

 ▪ Hiilikuituosia ei saa enää käyttää, jos niissä on 
halkeamia tai jopa murtumia.

 ▪ Älä koskaan altista hiilikuituosia korkeille 
lämpötiloille! Myös voimakkaassa 
auringonpaisteessa auto voi kuumentua sen verran, 
että osien turvallisuus heikkenee. Jos et ole täysin 
varma eheydestä, tarkastuta vialliset hiilikuituosat 
ammattikorjaamossa ja vaihda ne tarvittaessa.

 Varo
Hiilikuitusirujen aiheuttamat pienet vammat.

 ▪ Hiilikuidut ovat erittäin ohuita ja kovia. Ole siksi 
erittäin varovainen vaurioituneiden hiilikuituosien 
kanssa. Yksittäiset kuidut voivat irrota ja työntyä 
esiin. Jos ne joutuvat kosketuksiin ihosi kanssa, 
on olemassa pienten sirpaleiden aiheuttama 
loukkaantumisvaara.

7. Tieliikenteeseen osallistumista 
koskevat lailliset vaatimukset
Jos ajat pyörälläsi yleisillä teillä, sinun on noudatettava 
lakisääteisiä vaatimuksia. Jos rikot niitä, syyllistyt 
rikkomukseen, josta voidaan rangaista   sakoilla. Ohjeiden 
luomishetkellä (06/2021) sovellettiin muun muassa 
seuraavia määräyksiä:

7.1 Pyörä (moottoriton)/Pedelec
Euroopassa Pedelecejä pidetään laillisesti moottorittomina 
polkupyörinä, jos niiden moottorin jatkuva nimellisteho on 
250 wattia, ne tukevat polkemista noin 25 km/h asti ja ne 
lopettavat tuen tätä suuremmilla nopeuksilla. Tästä syystä 
yleisillä teillä oleviin Pedeleciin ja niiden kuljettajiin 
sovelletaan samoja vaatimuksia kuin moottorittomiin 
polkupyöriin. Et siis tarvitse ajokorttia tai vakuutusta 
Pedelecillesi. Kypärät eivät ole pakollisia, mutta oman 
turvallisuutesi vuoksi kypärää tulee käyttää aina ajon 
aikana.

7.1.1 Käyttöä koskevat säännöt  
Jos haluat ajaa yleisillä teillä, polkupyörässäsi 
(moottorittomassa) tai Pedelecissäsi on oltava vähintään 
seuraavat osat:

 ▪ Jarrutusjärjestelmä

 ▪ Soittokello

 ▪ Valolaite

Esimerkiksi Saksassa vaaditaan seuraavien valolaitteiden 
käyttöä (StVZO §67): 
Valkoinen ajovalo, punainen takavalo, kaksi keltaista 
heijastinta kummassakin polkimessa ja kaksi keltaista 
heijastinta kummassakin renkaassa (vaihtoehtoisesti 
valkoiset heijastavat renkaat renkaissa tai vanteissa).

Lisäksi on muita vaatimuksia, joita käsitellään kansallisissa 
käyttömääräyksissä  7.3 Käyttösäännöt Internetissä S. 
FI-14. Jos pyörääsi ei ole asennettu osia, joita pyörän 
käyttömaassa lain mukaan edellytetään, sinun on 
asennettava ne jälkikäteen ennen kuin lähdet yleisille 
teille.

7.1.2 Käyttäytymissäännöt
Jos käytät pyörääsi (moottoritonta)/Pedelecia yleisillä 
teillä, sinun tulee kuljettajana myös noudattaa määräyksiä. 
Erityisten kansallisten vaatimusten lisäksi  7.4 Menettely 
Internetissä S. FI-14 näitä ovat yleensä: 

 ▪ Muiden tienkäyttäjien huomioiminen. 

 ▪ Älä aja alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 

 ▪ Älä aja käsien ollessa irti ohjaintangosta.

 ▪ Älä ylitä katua, kun liikennevalo on punainen.

 ▪ Käytä pyöräteitä.

 ▪ Aja aina tien oikealla puolella. 
Jos kuitenkin kadun toisella 
puolella on pyörätie ja se 
on merkitty liikennemerkillä 
pyörätieksi, sitä on käytettävä.

7.2 S-Pedelec
Euroopassa S-Pedelecit 
luokitellaan lain mukaan luokan L1e moottoripolkupyöriksi. 
Niitä koskevat yleisillä teillä erilaiset käyttö- ja 
käyttäytymismääräykset kuin moottorittomia polkupyöriä 
ja Pedelecejä:

7.2.1 Käyttöä koskevat säännöt
Jos ajat S-Pedelecillä yleisillä teillä, sinun on huomioitava 
seuraavat asiat:

 ▪ Tarvitset EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen 
(Certificate of Conformity)  4.4 S-Pedelec: EY-
vaatimustenmukaisuustodistus S. FI-10.

 ▪ Vakuutus on pakollinen. Myös valaistu rekisterikilpi on 
pakollinen.

 ▪ Tarvitset vähintään luokan AM ajokortin.

Kuva 3 
Pyöräilyreitit
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 ▪ S-Pedeleciin on kiinnitettävä äänitorvi, peili ja 
sivujalusta.

 ▪ S-Pedelec on varustettava valkoisella ajovalolla ja 
punaisella takavalolla. Ajo- ja takavalojen tulee olla 
päällä jatkuvasti ajon aikana. Jokaisessa polkimessa on 
oltava kaksi keltaista heijastinta ja kussakin pyörässä 
kaksi keltaista heijastinta (vaihtoehtoisesti valkoiset 
heijastinrenkaat renkaissa tai vanteissa). Lisäksi 
S-Pedelecit vaativat keltaiset sivuheijastimet, jotka 
yleensä kiinnitetään haarukkaan. 

Lisäksi on muita vaatimuksia, joita käsitellään kansallisissa 
käyttömääräyksissä  7.3 Käyttösäännöt Internetissä S. 
FI-14. Jos pyörääsi ei ole asennettu osia, joita pyörän 
käyttömaassa lain mukaan edellytetään, sinun on 
asennettava ne jälkikäteen, ennen kuin lähdet yleisille 
teille.

7.2.2 Käyttäytymissäännöt
Jos käytät S-Pedeleciäsi yleisillä teillä, sinun tulee 
kuljettajana myös noudattaa määräyksiä. Erityisten 
kansallisten vaatimusten lisäksi  7.4 Menettely 
Internetissä S. FI-14 näitä ovat yleensä: 

 ▪ Kypäräpakko. Suosittelemme NTA 8776 -standardin 
mukaista kypärää.

 ▪ Muiden tienkäyttäjien huomioiminen. 

 ▪ Älä aja alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 

 ▪ Älä aja liikennevalon ohitse, kun se on punainen.

 ▪ Taajaman pyöräteitä tulee 
käyttää vain, jos ajat 
ilman moottoriapua tai jos 
moottoripolkupyörille sallittu  
-merkki sallii sen. Muuten 
pitää ajaa tiellä. Taajaman 
ulkopuolella sinun on ajettava 
S-Pedelecillä pyöräteillä. Jos tämä ei ole sallittua, 
 
tästä kertoo moottoripolkupyörille kielletty -merkki.

Kuva 4 Sallittu moottoripolkupyörille

7.3 Käyttösäännöt Internetissä
Voit skannata QR-koodit älypuhelimesi 
kamerasovelluksella. Voit tehdä tämän kohdistamalla 
kameran QR-koodiin muutaman sekunnin ajaksi. Seuraa 
sen jälkeen ohjeita. 

Saksa 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO)

Ranska 
Code de la Route

Iso-Britannia 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Itävalta 
Fahrradordnung

Italia 
Codice della strada

Sveitsi 
Verordnung über die 
technischen Anforderungen an 
Strassenfahrzeuge (VTS)

Espanja 
Reglamento de Tráfico

7.4 Menettely Internetissä
Voit skannata QR-koodit älypuhelimesi 
kamerasovelluksella. Voit tehdä tämän kohdistamalla 
kameran QR-koodiin muutaman sekunnin ajaksi. Seuraa 
sen jälkeen ohjeita. 

Saksa 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
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Iso-Britannia 
The Highway Code, road safety and 
vehicle rules

Ranska 
Code de la Route

Italia 
Codice della strada

Itävalta 
Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO 1960) 

Sveitsi 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

Espanja 
La ley del Tráfico 

8. Pedelec/S-Pedelec: Toimintamatka
Koska toimintamatkaan vaikuttavat monet tekijät, sitä 
ei ole mahdollista ennustaa tarkasti. Yleisesti: Mitä 
suurempi energiankulutus, sitä pienempi kantama. Jos 
haluat ajaa pitkiä matkoja, kannattaa ottaa mukaan vara-
akku tai laturi. Seuraavat tekijät vaikuttavat suuresti 
toimintamatkaan:

 ▪ Valittu polkemisavustustila: Suurimmassa 
polkemisavustustilassa kulutat eniten energiaa, 
toimintamatka pienenee. Vaihtele siksi 
polkemisavustustiloja. Jos ajat myötätuulessa, 
alamäkeen tai tasaisella alustalla, kuljet nopeasti myös 
matalammassa polkemisavustustilassa.

 ▪ Vaihteiston toiminta: Myös alhainen polkemisnopeus 
yhdistettynä suuriin vaihteisiin johtaa suureen 
energiankulutukseen. Vaihda siksi matalalle vaihteelle 
hyvissä ajoin, varsinkin ennen liikkeellelähtöä, jotta 
polkemisnopeus pysyy tasaisena  24. Pyörän vaihteisto 
S. FI-37. 

 ▪ Ajokäyttäytyminen ja siihen liittyvä liikkeellelähtöjen 
määrä: Kun kiihdytät, käytät enemmän energiaa. Aja 
siksi tasaisella nopeudella ja vaihda vaihteita sujuvasti. 
Myös jatkuva pysäyttäminen ja käynnistäminen lyhentää 
toimintasädettä. Aja ennakoivasti!

 ▪ Reitin profiili ja luonne: Jos ajat ylämäkeen tai tie on 
epätasainen, polje kovemmin. Voima-anturi rekisteröi 
tämän ja saa myös moottorin toimimaan kovemmin.

 ▪ Vastatuuli ja ympäristön lämpötila: Myös vastatuulessa 
polkimiin kohdistuva paine kasvaa. Tämän seurauksena 
moottori tukee polkemista enemmän. Toimintamatka 
pienenee myös, mitä alhaisempi ulkolämpötila on. Aseta 
akku tästä syystä (esim. talvella) Pedeleciin vasta juuri 
ennen lähtöä.

 ▪ Kokonaispaino: Mitä alhaisempi pyörän kokonaispaino 
 12. Sallittu kokonaispaino S. FI-19on, sitä helpompi 
sillä on ajaa.

 ▪ Istuma-asento: Varmista hyvä ja sinulle mukautettu 

istuma-asento, jotta voit kulkea pitkiä matkoja pienellä 
vaivalla. Tällä tavalla voit laajentaa toimintamatkaa, 
koska sähköavustusjärjestelmän ei tarvitse tarjota 
niin paljon tukea  14.4 Yksilöllisten asetusten 
määrittäminen S. FI-21. 

 ▪ Renkaiden vierintävastus: Renkaiden tila vaikuttaa 
vierintävastukseen. Tämä tapahtuu, kun renkaat 
vääntyvät vieriessä. Prosessissa menetetään energiaa. 
Rengaspaineella on suurin vaikutus vierintävastukseen. 
Jos paine on liian korkea tai liian alhainen, vastus 
kasvaa vieriessä ja moottorin on annettava enemmän 
tukea  28.1 Renkaiden paineen tarkistus S. FI-54. 
Mutta myös halkaisija, leveys ja profiili vaikuttavat 
vierintävastukseen. 

 ▪ Pyörän kunto: Mitä paremmassa kunnossa pyöräsi on, 
sitä paremmin se kulkee. Varmista siis, että noudatat 
huoltovälejä 
 39. Huoltovälit S. FI-67. 

 ▪ Pyörän malli: Vaikka sähköavustusjärjestelmä 
olisi sama, eri polkupyörämalleilla voi olla eri 
toimintamatkat. Se riippuu 
esimerkiksi asennetuista osista. Mutta jopa 
identtisillä polkupyörillä voi esiintyä pieniä eroja 
energiankulutuksessa järjestelmän komponenttien 
toleranssien vuoksi. 

 ▪ Älypuhelimen lataus: Jos liität älypuhelimen näyttöön 
ladataksesi sen, energiaa kuluu enemmän.
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 ▪ Akun ikä ja kunto: Huomattavasti lyhyempi käyttöaika 
latauksen jälkeen tarkoittaa, että akku on menettänyt 
paljon kapasiteettia (varastointikapasiteettia). 
Saatat tarvita uuden akun. Ota tässä asiassa yhteyttä 
ammattikorjaamoon.  Huomioi myös järjestelmäohjeiden 
akun käyttöä koskevat tiedot  4.2 Pedelec/S-Pedelec: 
Järjestelmän käyttöohjeiden käännös S. FI-10.

9. Pyöräsi kuvaus
9.1 Pyörä (moottoriton)
Polkupyörä on vähintään kaksipyöräinen, enimmäkseen 
yksikaistainen ajoneuvo. Sitä ohjataan yksinomaan 
polkemalla, eli 
sillä istuvan henkilön lihasvoimalla.

9.2 Pedelec
Pedelec on polkupyörä, jota avustaa sähkömoottori. 
EPAC: Sähköavusteinen polkupyörä). Se tukee sinua, 
kun polkemisavustustila on päällä ja niin kauan kuin 
poljet käyttöaputilassa. Voit säädellä tuen tasoa. 
Polkemisavustus voidaan asettaa eri tasoille 4.2 Pedelec/
S-Pedelec: Järjestelmän käyttöohjeiden käännös S. FI-10. 
Polkemisavustus riippuu käyttämästäsi poljinvoimasta sekä 
polkemisnopeudesta ja ajonopeudesta. Heti kun lopetat 
polkemisen, sammutat polkemisavustuksen, akku on 
tyhjä tai saavutat yli 25 km/h nopeuden, polkemisavustus 
kytkeytyy pois päältä. Jos haluat ajaa nopeammin kuin 25 
km/h, sinun on siksi poljettava itse kovemmin.

9.3 S-Pedelec
Lain näkökulmasta S-Pedelec on L1e-luokan 
moottoripolkupyörä. Ajettaessa vain moottorin 
polkemisavustuksella, sitä ei saa ajaa nopeammin kuin 
20 km/h. Voit saavuttaa suurempia nopeuksia vain 
yhdistämällä moottorin tehon ja oman fyysisen voimasi. 
Heti kun nopeus on noin 45 km/h, moottorituki kytkeytyy 
pois päältä.

10. Rungon merkintä
Pyörän rungossa on erilaisia   merkintöjä, jotka on joko 
leimattu tai liimattu runkoon. Alta saat selville, mistä 
merkinnöissä on kyse. Älä poista tunnisteita.

10.1 Rungon numero
Rungon numero on erityinen koodi, 
joka on leimattu kehykseen. Se auttaa 
tunnistamaan pyörän varkauden 
sattuessa. Siksi runkonumero on 
parasta kirjoittaa muistiin heti 
pyörän ostamisen jälkeen. Jos 
et löydä rungon numeroa, ota 
yhteyttä ammattikorjaamoon tai käy 
tuotemerkin verkkosivuilla.

10.2 S-Pedelec: FIN
Jokainen S-Pedelec voidaan tunnistaa 
selvästi ajoneuvon valmistenumerosta. Löydät ajoneuvon 
valmistenumeron satulaputkesta ajosuuntaan oikealta, 
sekä tkilvestä  10.5 S-Pedelec: Tehdaskilpi S. FI-17 ja 
EY-vaatimustenmukaisuustodistuksesta  4.4 S-Pedelec: 
EY-vaatimustenmukaisuustodistus S. FI-10.

... AT2100001 ...

Kuva 5 
Rungon numero

Kuva 6 Valmistenumero

10.3 Pyörä (moottoriton)/S- Pedelec: Sarja- ja 
tuotenumero
Pyörä (moottoriton)/S-Pedelec tunnistetaan 
sarjanumerosta (S/N) ja tuotenumerosta (P/N) 
 ja ne antavat tietoa tuotanto-olosuhteista ja 
käytetyistä komponenteista. 

S/N: 376784 082 
P/N: 628568224

Kuva 3 S/N- ja P/N-numerotarra

Kuva 7 Tarrojen mahdollinen sijainti

10.4 Pedelec: Tyyppikilpi
Tyyppikilvessä on erilaisia   tietoja, jotka kuvaavat Pedelecia 
ja tekevät sen tunnistettavaksi.
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Kuva 8 Tyyppikilpi

EPAC according to DIN EN 15194:2018-11 
Conforme aux exigences de sécurité 
• Max. permissible total weight      • Weight
     • Weight (most usual configuration)      • 
Cut off speed     • Max.continuous rated 
power

1

3

4

5

6

2

7

10

9

8

12

11

13

14

15

Valmistajan osoite ja puhelinnumero
Tyyppi: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Valmistusvuosi 
20XX 
S/N: XXXXXXXXX
P/N: XXXXXXXXX
1  = XXX kg  2  = XXX kg  3  = XXX kg
4  = XXX km/h 5  = XXX kW

1   Määräystenmukainen 
käyttö

2  CE-merkintä

3    Sähköavusteinen 
polkupyörä

4  Sallittu kokonaispaino

5  Pedelecin paino

6  Malli

7  Sarjanumero

8   UKCA-merkintä

9   Pedeleciä ja sen 
komponentteja 
ei saa hävittää 
kotitalousjätteiden 
mukana

10   Eurooppalainen standardi

11  Poiskytkentänopeus

12  Suurin jatkuva nimellisteho

13   Valmistajan osoite ja 
puhelinnumero

14  Valmistusvuosi

15  Tuotenumero

Kuva 9 Tyyppikilven mahdollinen sijainti

10.5 S-Pedelec: Tehdaskilpi
Tehdaskilvessä on erilaisia   tietoja, jotka kuvaavat 
S-Pedelecia ja tekevät sen tunnistettavaksi.

Valmistaja 

L1e-B 

e1*168/2021*XXXXX 

WDN2S6421L1000688 

--- dB(A) --- min–1 

0,3 kW 45 km/h maks. 120 kg

Kuva 10 Tehdaskilpi

8

5

4

1

2

3

6

7

 

 
1  Valmistaja

2  Ajoneuvoluokka

3  EY-tyyppihyväksyntänumero

4  Ajoneuvon valmistenumero

5  Käyntiääni moottorin kierrosluvulla

6  Suurin jatkuva nimellisteho

7  Poiskytkentänopeus

8  Sallittu kokonaispaino

Kuva 11 Tehdaskilven sijainti

10.6 Pyörä (moottoriton)/Pedelec: 
Määräystenmukainen käyttö
Kuva määräystenmukaisesta käytöstä 
 
sijaitsee lähellä sarja- ja tuotenumeroa 
 10.3 Pyörä (moottoriton)/S- Pedelec: Sarja- ja 
tuotenumero S. FI-16 tai tyyppikilvessä 
 10.4 Pedelec: Tyyppikilpi S. FI-16. Se kuvaa käyttöä, 
jota varten pyöräsi (moottoriton)/Pedelec on teknisesti ja 
rakenteellisesti suunniteltu.

Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät ole vastuussa mistään 
muusta käytöstä tai käyttöohjeen turvallisuusohjeiden 
noudattamatta jättämisestä eikä niistä aiheutuvista vauri-
oista. Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttö-, 
huolto- ja korjausehtojen noudattaminen.

Tiedot 
Merkintä ei vapauta sinua noudattamasta kulloinkin 
voimassa olevia kansallisia tieliikennemääräyksiä, 
esim. valaistuksen suhteen  7.1 Pyörä (moottoriton)/
Pedelec S. FI-13.
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Eh
to

Kuva Pyörän tyyppi 
(esim.) Käyttötarkoitus Suositeltava ajotaito

Pudotuksen/
hypyn 
määrätty 
korkeus

Sopiva 
keskinopeusalue Kuvaus

1

Kaupunkipyörät Kohtuullisen 
rasituksen työmatkat 
ja virkistysajelut

Ei vaadi erityisiä 
ajotaitoja.

< 15 cm 15–25 km/h Polkupyörät ja Pedelecit, joita käytetään normaaleilla, päällystetyillä 
pinnoilla, joissa renkailla tulee olla keskinopeudella hyvä kosketus maahan. 
Pudotukset (kynnykseltä laskeutuminen) on 
rajoitettu enintään 15 cm:iin.

2

Vaellus- ja 
retkipyörät

Kohtuullisen 
rasituksen työmatkat 
ja virkistysajelut

Ei vaadi erityisiä 
ajotaitoja.

< 15 cm 15–25 km/h Polkupyörät ja Pedelecit, joihin sovelletaan ehtoa 1 ja joita käytetään myös 
päällystämättömillä teillä ja sorateillä, joilla on kohtalaisia ylä-- ja alamäkiä. 
Näissä olosuhteissa voi tapahtua kosketusta epätasaiseen maastoon ja 
renkaan kosketuksen menettämistä maahan.  Pudotukset (kynnykseltä 
laskeutuminen) on rajoitettu enintään 15 cm:iin.

3

Maasto- ja 
maratonpyörät

Urheilu- ja kilpa-ajo 
reiteillä, joihin liittyy 
kohtuullisia teknisiä 
vaatimuksia.

Vaatii ajotaitoa ja 
harjoittelua.

< 60 cm Ei relevanttia Polkupyörät ja Pedelecit, joihin sovelletaan ehtoa 1 ja ehtoa 2 ja joita 
käytetään myös ajokelvottomilla teillä, epätasaisilla päällystetyillä teillä ja 
vaikeassa maastossa ja poluilla ja joiden käyttö edellyttää teknistä pätevyyttä. 
Hypyt ja pudotukset (kynnykseltä laskeutuminen) rajoitetaan enintään 60 
cm:iin

4

Maastopyörät Urheilu- ja kilpa-
ajot, joissa polut 
ovat  teknisten 
vaatimusten suhteen 
erittäin haastavia.

Edellyttää ajotaitoa, 
harjoittelua ja hyviä 
pyöräilytaitoja sekä 
kokemusta.

< 120 cm Ei relevanttia Polkupyörät ja Pedelecit joihin sovelletaan ehtoja 1, 2 ja 3 ja joita käytetään 
alamäessä päällystämättömillä teillä alle 40 km/h nopeuksilla. Hypyt on 
rajoitettu korkeintaan 120 cm:iin.

5

Alamäki-, dirt 
jump ja freeride 
-pyörät

Extreme-urheilu Edellyttää 
äärimmäistä 
ajotaitoa, 
harjoittelua ja 
ajonhallintaa

> 120 cm Ei relevanttia Polkupyörät ja Pedelecit, joita koskevat käyttöehdot 1, 2, 3 ja 4 ja joita 
käytetään äärimmäisiin hyppyihin tai jyrkillä alamäillä päällystämättömillä 
teillä yli 40 km/h nopeuksilla tai molempiin.

6

Kilpapyörät, 
aika-
ajopyörät ja 
triathlonpyörät

Urheilu- ja kilpa-ajot 
suurella rasituksella

Edellyttää 
äärimmäistä 
ajotaitoa, 
harjoittelua ja 
ajonhallintaa

< 15 cm 30–55 km/h Pyörät ja Pedelecit joihin sovelletaan ehtoa 1 ja joita käytetään kilpailuissa 
tai muissa tilanteissa suurilla yli 50 km/h nopeuksilla, esimerkiksi alamäessä 
ja sprinteissä.
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11. Pyörän paino

Tiedot 
Jos haluat tietää pyöräsi tarkan painon, suosittelemme, 
että punnitset sen ammattikorjaamossasi. Useimmissa 
pyöräkaupoissa on ammattimainen ja tarkka 
pyörävaaka.

Pedelec: Pedelecin enimmäispaino 
 
löytyy tyyppikilvestä 10.4 Pedelec: Tyyppikilpi S. 
FI-16.

12. Sallittu kokonaispaino

 Varoitus
Komponenttivikojen aiheuttamat vakavat kaatumiset ja 
onnettomuudet.

 ▪  Älä ylitä polkupyörän sallittua kokonaispainoa, 
muuten turvallisuuteen liittyvät osat voivat 
rikkoutua. Jarrujärjestelmä on myös suunniteltu vain 
polkupyörän sallitulle kokonaispainolle.  
Kokonaispaino = pyörän paino + ajajan paino 
+ peräkärryn paino + lastenistuimen paino + 
matkatavaroiden ja/tai lapsen paino.

Pyörätyypit
Sallittu 
kokonaispaino

Pyörä 130 kg
Pyörä XXL/PLUS+ 170 kg
Pedelec 130 kg1

Pedelec XXL/PLUS+ 170 kg1

Maastopyörät 110 kg
Pedelec: E-Maastopyörät 120 kg1

Pedelec: E-Maastopyörät 135 kg1

Pedelec: E-Maastopyörät 150 kg1

Kilpapyörät 110 kg
Pedelec: Sähköavusteiset kilpapyörät 120 kg1

S-Pedelec: Kaikki pyörätyypit 120 tai 130 kg2

1  Pedelec: Pedelecin sallittu kokonaispaino on myös tyyppikilvessä 
 10.4 Pedelec: Tyyppikilpi S. FI-16.

2  S-Pedelec: S-Pedelecin sallittu kokonaispaino on myös ilmoitettu 
EY-vaatimustenmukaisuustodistuksessa (Certificate of 
 
Vaatimustenmukaisuus)  4.4 S-Pedelec: EY-
vaatimustenmukaisuustodistus S. FI-10 ja tehdaskilvessä 
10.5 S-Pedelec: Tehdaskilpi S. FI-17.

13. Ruuviliitosten kiristysmomentit

 Varoitukset
Löystyvien tai rikkoutuneiden osien aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Suorita kaikki asennus- ja säätötyöt 
ammattikorjaamossa. Jos joudut ruuvaamaan jotain 
kiinni itse, käytä sopivaa 
momenttiavainta ja muista 
noudattaa ehdottomasti annettuja 
kiristysmomentteja. Liian löysästi 
kiristetyt ruuvit/mutterit voivat 
löystyä, repeytyä tai rikkoutua. 
Liian tiukalle kiristetyt ruuvit/
mutterit voivat vahingoittaa osia. 
Löydät kiristysmomentit 
komponenteista ja ohjeista. 
Komponenttien valmistajien 
kiristysmomentit ovat ensisijaisia   
tämän oppaan 
vääntömomenttimäärityksiin 
nähden 
 5. Komponenttien oppaat S. FI-10.

 ▪ Huomioi vähimmäisruuvaussyvyys. Kovilla 
alumiiniseoksilla tämä on vähintään 1,4 kertaa 
ruuvin halkaisija.

 ▪ Hiilikuitu: Jotkut hiilikuitukomponentit vaativat 
pienempiä kiristysmomentteja kuin metalliosat, 
jotta ne voidaan kiinnittää kunnolla. Liialliset 
vääntömomentit voivat johtaa piilovaurioihin, jotka 
eivät välttämättä näy ulkopuolelta.

 ▪ Hiilikuitu: Hiilikuituosat on koottava erityisellä 
asennustahnalla. Huomioi hiilikuituosien osalta 
myös muut poikkeavat tiedot tai suositeltuja 
vääntömomentteja koskevat merkinnät.

Kuva 12  
Momenttiavain
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Ruuviliitos Kierre Kiristysmomentti

Ohjauskannatin, vino 
kartio

M8 23 Nm

14. Ennen ensimmäistä ajoa 
14.1 Kiinnitä polkimet
Voit asentaa mukana toimitetut polkimet seuraavasti:

 Varoitus
Poljinkammen katkeavan kierteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset.

 ▪ Kierrä polkimet suoraan kiinni.

1.  Voitele molemmat polkimen kierteet voiteluaineella 
(rasvalla).

2.  Kierrä oikea poljin (merkitty "R") myötäpäivään 
oikeaan poljinkampeen.

3.  Kierrä vasen poljin (merkitty "L") vastapäivään 
vasempaan poljinkampeen.

4.  Kiristä molemmat polkimet etupyörän suuntaan.

Kuva 13  Polkimien asentaminen

Ajosuunta

Ruuviliitos Kierre Kiristysmomentti

Hiilikuitu-ohjaustanko, 
varren kiristin

M5 | M6 5 Nm

Polkupyörän kahvat, 
ruuvattavat

M4 | M5 3 Nm | 5 Nm

Vapaanavan kiinnitysruuvi ei määr. 40 Nm

Kasetti, asennusrengas ei määr. 30 Nm

Poljin 9/16" 30 Nm

Kilpapyörän jarru 
(sivuveto)

M6 10 Nm

Satulatolppa, satulatolpan 
kiristin

M6 | M8 10 Nm | 20 Nm

Satulatolppa, satulan 
mäntä

M7 | M8 14 Nm | 20 Nm

Vaihtosilmä M10x1 16 Nm

Levyjarrusatula, Shimano, 
IS ja PM

M6 6–8 Nm

Levyjarrusatula ,AVID, 
IS u. PM

M6 8–10 Nm

Levyjarrusatula, Magura, 
IS ja PM

M6 6 Nm

Vaihdevipu M5 5 Nm

Kampivarsi, terästä M8x1 40 Nm

Kampivarsi, alumiinia M8x1 40 Nm

Kampilaakeri BSA Valmistajan 
tietojen mukaan

Etuvaihtajan kaulus M5 5 Nm

V-jarru, kiinnitysruuvi M6 10 Nm

Tiedot 
 ▪ Ruuvit ja mutterit kiristetään tai suljetaan 

myötäpäivään (eli käännetään oikealle). Voit 
löysätä ruuveja tai muttereita kääntämällä niitä 
vastapäivään (vasemmalle).

 ▪ Säätöruuveja voidaan liikuttaa sekä vasemmalle 
(vastapäivään) että oikealle 
(myötäpäivään).

Ruuviliitos Kierre Kiristysmomentti

Akselin mutteri, edessä Yleisesti 30 Nm

Akselin mutteri, takana Yleisesti 35-45 Nm

Ahead-ohjainkannatin 
Haarukkaputki

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Ahead-ohjainkannatin, 
ohjainkiristin

M5 | M6 
| M7

5 Nm | 10 Nm | 
14 Nm

Ohjainkannatin, 
kulmasäätö

M6 10 Nm

Tangon pää, ulkoinen 
kiristin

M5 | M6 5 Nm | 10 Nm

Jarru, päällyste M6 10 Nm

Jarru, vaijerikiristin M6 10 Nm

Jarruvipu M5 5 Nm

Hiilikuiturunko, satulan 
kaulus

M5 | M6 5 Nm

Hiilikuiturunko, 
juomapullon pidike

M5 5 Nm

Hiilikuiturunko, 
etuvaihtajan kaulus

M5 4 Nm

Hiilikuitu-ohjaustanko, 
vaihdevivun kiristin

M5 3 Nm

Hiilikuitu-ohjaustanko, 
jarruvivun kiristin

M5 3 Nm

Hiilikuitu-ohjaustanko, 
ohjaustangon kiristin

M5 5 Nm



Yleisten käyttöohjeiden käännös     FI-21

14.1.1 Lukkopolkimet

 Varoitukset
Pyörän hallinnan puutteen aiheuttavat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Käytä lukkopolkimia vain niille tarkoitettujen 
kiinnikkeiden ja jalkineiden kanssa. Muut kengät 
voivat luistaa polkimilla.

 ▪ Harjoittele polkimen napsauttamista ja kengän 
vapauttamista polkimelta ensin liikkumattomassa 
asennossa.

 ▪ Lue polkimen ja kengän valmistajan käyttöohje  5. 
Komponenttien oppaat S. FI-10.

Lukkopolkimet mahdollistavat jalkojen asettamisen 
polkimiin lujasti. Lukkopoljinjärjestelmiä käytetään 
ensisijaisesti kilpa- ja maastopyörissä.

14.2 Valot

 Varoitus
Valaistuksen puutteen aiheuttamat vakavat 
onnettomuudet.

 ▪ Valojärjestelmän vika tai toimintahäiriö voi johtaa 
vakaviin onnettomuuksiin pimeällä ajettaessa. 
Korjauta vika ammattikorjaamossa ennen kuin jatkat 
ajoa.

14.2.1 Valojen kiinnittäminen
Varusta pyöräsi sen maan lakien mukaisesti, jossa 
haluat ajaa  7. Tieliikenteeseen osallistumista koskevat 
lailliset vaatimukset S. FI-13. Jos heijastimet toimitettiin 
kokoamattomina, voit kiinnittää ne pitämällä niitä 
ulkopuolella kahden pinnan välissä ja siirtämällä niitä 
sitten sisäänpäin, kunnes ne napsahtavat molempiin 
pinnoihin.

14.2.2 Pyörät: Valon päälle ja pois päältä 
kytkeminen
Yleensä moottorittomiin polkupyöriimme asennetaan 
napadynamo. Nämä sijaitsevat etupyörän navassa ja 
tuottavat sähköä ajon aikana. Joissakin malleissa voit 
ohjata valoja ajovalojen on/off-kytkimellä. Samalla voit 
myös kytkeä takavalon päälle 
tai pois päältä.

14.2.3 Pedelecit/S-Pedelecit: Valojen päälle 
ja pois päältä kytkeminen tai valojen jatkuva 
käyttö
Pedelecit ja S-Pedelecit saavat 
valovirran sähköjärjestelmästä. 
Päälle ja pois päältä kytkeminen 
tapahtuu yleensä näytön 
ja ohjauselementin kautta. 
S-Pedelecin valoja ei kuitenkaan 
voi sammuttaa. Valot on pidettävä 
päällä koko ajan. Huomioi 
myös selitykset kohdassa  4.2 
Pedelec/S-Pedelec: Järjestelmän 
käyttöohjeiden käännös S. FI-10. 
Joissakin malleissa on myös 
painike ohjaustangossa, jolla kaukovalot voidaan kytkeä 
päälle tai pois. Vaikka pyörässäsi ei enää olisi virtaa 
polkemisavustusta varten, virtaa on silti jäljellä valoille. 
Varmista kuitenkin, ettet yhtäkkiä joudu ajamaan ilman 
valoa pimeällä. Pidä esim. aina vara-akku mukana tai 
suunnittele matkasi niin, että voit ladata akun matkalla.

Kuva 14 Ajovalo

14.3 Vaihtopolttimot
Pyöräsi valojärjestelmän mukaan tarvitset erilaisia   
lamppuja vaihtopolttimoiksi. Seuraavasta taulukosta näet, 
mitä lamppuja tarvitset:

Valaistuksen tyyppi Virtalähde

Ajovalo (polttimo) 6 V 2,4 W

Halogeeniajovalot 6 V 2,4 W

Takavalo 6 V 0,6 W

Takavalo seisontavalolla 6 V 0,6 W

Valot 
LED-polttimoilla

LED-polttimot eivät ole 
vaihdettavissa

Napadynamo 6 V 3 W

14.4 Yksilöllisten asetusten määrittäminen
Ennen kuin ajat pyörällä ensimmäistä kertaa, sinun tai 
pyöräliikkeesi tulee säätää se pituutesi mukaan. Istuaksesi 
mukavasti ja turvallisesti pyörällä voit:

 ▪ Säätää istuinkorkeutta 
 17.1 Satulan korkeuden säätö S. FI-24

 ▪ Säätää satulan asentoa ja kaltevuutta 
 18. Satulan asennon ja kaltevuuden säätö S. FI-26

 ▪ Muuttaa ohjaustangon asentoa ja korkeutta 
 19. Ohjaustangon ja ohjauskannattimen säätö S. FI-28

 ▪ Muuttaa polkupyörän kahvojen asentoa 
 20. Pyörän kahvojen asennon muuttaminen S. FI-29

 ▪ Muuttaa polkupyörän jarruvipujen asentoa 
 23.4 Jarruvipu S. FI-34

 ▪ Muuttaa vaihdevipujen asentoa 
 24.1 Käyttöelementtien asennon muuttaminen S. FI-38

Heti kun pyöräsi on säädetty sinulle yksilöllisesti, tarkista 
luvun  15. Ennen jokaista ajoa S. FI-22 avulla, onko 
pyöräsi käyttövalmis. 
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14.5 Jarrujen kokeileminen
Koska jokainen polkupyörä voi reagoida hieman eri tavalla 
jarrujärjestelmän mukaan, sinun tulee tutustua oikeaan 
jarrutustekniikkaan. Harjoittele jarrutusta turvallisessa 
paikassa ennen liikenteeseen siirtymistä. Harjoittele, 
kunnes tunnet itsesi riittävän itsevarmaksi  23. Jarrut S. 
FI-32. 

15. Ennen jokaista ajoa

 Varoitus
Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Älä aja pyörällä, ellei sitä ole koottu kokonaan. 
Jos tarvitset apua asennuksessa, ota yhteyttä 
ammattikorjaamoon.

 ▪ Älä aja pyörällä, jos se ei ole täydellisessä 
teknisessä kunnossa. Jos et ole varma, pyydä 
erikoisjälleenmyyjääsi tarkistamaan se. Vaihdata 
toimimattomat ja vaurioituneet osat.

 ▪ Pedelec/S-Pedelecit: Jos Pedelec/S-Pedelec lakkaa 
toimimasta ajon aikana, lopeta ajaminen ja vieraile 
ammattikorjaamossa.

Tarkista pyöräsi ennen jokaista ajoa, jokaisen kuljetuksen 
jälkeen ja jokaisen valvomattoman pysäköinnin jälkeen. 
Käytä seuraavaa tarkistuslistaa oppaana.

15.1 Tarkistuslista

Komponentti Tarkistus
Runko/
haarukka

Tarkista runko  16. Pyörän runko 
S. FI-23 ja haarukka 22. Pyörän 
haarukka S. FI-31 ulkoisesti näkyvien 
muodonmuutosten, halkeamien ja 
vaurioiden varalta.

Jousitusele-
mentit

Tarkista toiminta, asetukset ja kiinnitys.

Ohjaustanko/
ohjauskan-
natin

Tarkista, että asento on oikea ja että 
kiinnitys on asianmukainen ja tiukka  
19. Ohjaustangon ja ohjauskannattimen 
säätö S. FI-28.
Tarkista soittokellon toiminta ja että se 
on paikallaan oikein ja tukevasti.

Satula/
Satulatolppa

Tarkista pikalukitsimen tiukka kiinnitys. 
Pikalukitsimet on oltava suljettu  
17.1.2 Kiinnitys pikalukitsimella S. FI-24.

Tarkista, että asento on oikea ja 
että kiinnitys on asianmukainen ja 
turvallinen  
 17. Satulan korkeus S. FI-24, 
 18. Satulan asennon ja kaltevuuden 
säätö S. FI-26.

Pyörät Tarkista renkaiden kunto (vauriot, 
vieraat esineet, urasyvyys), 
samankeskisyys ja rengaspaineet  28. 
Renkaat ja sisärenkaat S. FI-54.
Tarkista, että venttiilit ovat tiukasti 
paikoillaan  28.3.1 Venttiilit S. FI-55.
Tarkasta silmämääräisesti pinnat ja 
vanteet vaurioiden ja kulumisen varalta 
 27.3 Vanteet S. FI-53.
Tarkista pikalukitsimet/
läpikulkuakseleiden oikea ja tiukka 
istuvuus  27.1 Pyörän kiinnitys 
pikalukitsimella S. FI-52,  27.2 Pyörän 
kiinnitys läpikulkuakseleilla S. FI-53.

Komponentti Tarkistus
Ketju ja hihnat Tarkista ketju, hihna, hammasvaihde 

ja ketjupyörät kulumisen ja vaurioiden 
varalta  25. Ketju S. FI-49,  26. Hihna 
S. FI-50.

Jarrut Tarkista jarrujärjestelmän, mukaan 
lukien jarruvivun,  23.4 Jarruvipu S. 
FI-34 toiminta ja tarkista, että ne istuvat 
oikein ja tukevasti.
Jarrupalojen/-levyjen silmämääräinen 
tarkastus  23.6 Jarrupalojen 
vaihtaminen S. FI-36.
Tarkista johdot ja liitännät (hydrauliset 
jarrut) vuotojen varalta.

Vaijerit, 
jarruvaijerit 
ja -johdot, 
vaihdevaijerit 
ja -johdot

Tarkista, että kaikki vaijerit ja johdot 
ovat ehjiä ja että ne eivät ole taittuneet. 

Valot Tarkista valojärjestelmän toiminta ja 
asetukset  14.2 Valot S. FI-21.
Tarkista, ovatko heijastimet 
paikallaan sovellettavien kansallisten 
liikennesääntöjen mukaisesti  7. 
Tieliikenteeseen osallistumista koskevat 
lailliset vaatimukset S. FI-13.

Ruuviliitokset Tarkista, että kaikki ruuviliitokset on 
kiristetty ohjeiden mukaisesti  13. 
Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19.

Matkatavarat Tarkista turvallinen kiinnitys.
Huomioi suurin hyötykuorma 
ja kokonaispaino  12. Sallittu 
kokonaispaino S. FI-19,  30. Tarakka 
S. FI-60.
Jaa matkatavarat niin, että paino 
jakautuu tasaisesti. Näin pyörä 
käyttäytyy ajon aikana turvallisemmin.
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Komponentti Tarkistus
Hiilikuitu-
runko 
ja -osat  
6.3 Hiilikuitu: 
Yleiset turval-
lisuusohjeet S. 
FI-13

Tarkista pinta muutosten varalta 
(rispaantuminen, syvät naarmut, reiät).
Tarkista rungon ja komponenttien lujuus.

Kiinnitä huomiota epätavallisiin ääniin, 
esim. narina tai rätinä. 

16. Pyörän runko

 Varoitukset
Rikkoutuvien osien aiheuttamat vakavat kaatmiset ja 
onnettomuudet.

 ▪ Älä koskaan aja rungon ollessa vääntynyt tai 
halkeillut.

 ▪ Onnettomuuden tai kaatumisen jälkeen sinun on 
tarkastettava pyöräsi ammattikorjaamossa ennen 
kuin käytät sitä uudelleen. Huomaamattomat viat 
voivat johtaa onnettomuuksiin.

Rungon muoto riippuu pyörän tyypistä ja pyörän 
toiminnasta. Rungot valmistetaan eri materiaaleista, 
esimerkiksi teräksestä tai alumiiniseoksista tai 
hiilikuidusta. Jos omistat hiilikuiturungon, lue ehdottomasti 
kohta  6.3 Hiilikuitu: Yleiset turvallisuusohjeet S. FI-13.

16.1 Alumiini- ja teräsrunko: Harjoitusvastus
Käyttöä ei ole hyväksytty Pedelecille ja S-Pedelecille. 
Takapyörän akselin kiristimillä varustettuja 
harjoitusvastuksia voidaan käyttää moottorittomissa 
polkupyörissä, joissa on alumiini- ja teräsrunko. Jos 
pyörän takapyörä on varustettu R.A.T.-läpikulkuakselilla, 
se voidaan kiinnittää harjoitusvastukseen vain 
adapterin avulla. Voit hankkia oikean akselin mutterin 
ammattikorjaamostasi.

16.2 Hiilikuiturunko: Harjoitusvastus

Vihje 
Älä kiinnitä hiilikuiturunkoja harjoitusvastuksiin, 
joissa on taka-akselin kiristimet. Hiilikuiturunkoja ei 
yleensä ole suunniteltu tämäntyyppisille rasituksille, ja 
ne voivat vaurioitua harjoituksen aikana. Poikkeuksia 
kuitenkin löytyy. Tiedustele ammattikorjaamoltasi tai 
tuotemerkin verkkosivujen kautta, voidaanko pyöräsi 
kanssa käyttää harjoitusvastusta.

16.3 Hiilirunko: Huoltoteline
Jos haluat kiinnittää hiilikuiturunkosi huoltotelineeseen, 
kiinnitä se vain satulatolppaan, muuten kiristysmekanismi 
voi aiheuttaa näkyviä tai näkymättömiä vaurioita runkoon 
 6.3 Hiilikuitu: Yleiset turvallisuusohjeet S. FI-13. 
Jos pyöräsi on varustettu hiilikuituisella satulatolpalla, 
suosittelemme alumiini- tai terästuen asentamista näitä 
töitä varten.

16.4 Runko takajousituksella
Tässä päärungon takapää ei ole jäykkä, vaan se on 
asennettu liikkuvasti ja jousitettu ja vaimennettu 
iskunvaimentimella. Jos haluat säätää jousituselementtejä, 
ota yhteyttä ammattikorjaamoon. 

Tiedot 
Toimitushetkellä erikoisjälleenmyyjä on 
oletusarvoisesti säätänyt jousituksen puolestasi. On 
mahdollista, että pyöräsi ja istuma-asento näyttävät ja 
tuntuvat erilaiselta ajaessasi verrattuna siihen, mihin 
olet tottunut. Iskunvaimennin on viritettävä niin, että 
se reagoi pehmeästi, mutta ei lyö läpi, kun ajetaan 
esteen yli. Tätä varten sen on vajottava hieman, kun 
istut pyörälläsi.

Kuva 15 Jousitettu runko

16.5 Puhdistus ja hoito
Käytä pehmeää harjaa karkean lian poistamiseen pyörästä. 
Varo naarmuttamasta runkoa. Voit poistaa pinttyneen 
lian sienellä ja vedellä tai pyöränpuhdistusaineella. Älä 
koskaan käytä puhdistukseen korkeapainepesuria. Tämä 
voi vahingoittaa elektronisia komponentteja. Jos rungossasi 
on jousituselementtejä, voit puhdistaa ne säännöllisesti 
hieman kostealla liinalla. Maalivauriot ja ruosteläikät 
voidaan korjata ammattikorjaamossasi.
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17.1 Satulan korkeuden säätö

 Varoitus
Satulatolpan nurjahduksesta tai murtumisesta 
aiheutuvat vakavat kaatumiset.

 ▪ Satulatolpan tulee olla satu-
laputkessa vähintään 10 cm 
syvyydellä. Vähimmäisasen-
nussyvyys 10 cm on voimas-
sa, vaikka komponenttien 
ohjeissa tai itse satulatolpas-
sa olisi ilmoitettu pienemmät 
minimiasetussyvyydet.

10 cm

Kuva 17  
Vähimmäisasennussyvyys

Istuinkorkeutta voi säätää satulatolpan avulla. Satulatolppa 
on polkupyörän satulaputkessa ja se on kiinnitetty sinne 
ulkoisella tai integroidulla satulatolpan kiristimellä. 
Satulatolpan kiristin kiristetään joko yhdellä tai kahdella 
satulatolpan kiristysruuvilla tai pikalukitsimella, jossa on 
kiristysvipu.

17.1.1 Kiinnitys satulatolpan 
kiristysruuveilla

Kuva 18 satulatolpan kiinnitysvaihtoehdot

Design-
suojus

Satula- 
tolpan 
kiinnitys- 
ruuvi

Satula- 
tolpan 
kiinnitys- 
ruuvi Satula- 

tolpan 
kiinnitys- 
ruuvi

1.  Jos satulatolpan kiristysruuvi(t) on peitetty design-
suojuksella, sinun on ensin työnnettävä sitä hieman 
ylöspäin ennen säädön aloittamista. 

2.  Löysää satulatolpan kiristysruuvi(t) kääntämällä niitä 
vastapäivään kuusiokoloavaimella. Varo kiertämästä 
ruuveja vastuksen yli.

3.  Siirrä satulatolppa haluttuun asentoon.
4.  Kiristä satulatolpan kiristysruuvi(t) kiertämällä 

niitä momenttiavaimella myötäpäivään 
määritettyyn vääntömomenttiin  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

5.  Jos satulatolpan kiristysruuveja suojaa design-suojus, 
se voidaan nyt painaa uudelleen alas.

6.  Tarkista satulan kireys 
yrittämällä kiertää sitä.

17.1.2 Kiinnitys pikalukitsimella

 Varoitus
Satulatolpan löystymisen tai murtumisen aiheuttamat 
vakavat kaatumiset.

 ▪ Kiristysvivun on oltava kiinni kunnolla ennen ajon 
aloittamista.

Kiristysvipu

Kuva 19a Kiristysvipu on auki Kuva 19b Kiristysvipu on kiinni

17. Satulan korkeus

 Varoitukset
Virheellisistä säätötöistä aiheutuvat vakavat 
kaatumiset.

 ▪ Suosittelemme, että kaikki asennus- 
ja säätötyöt teetetään  
erikoisjälleenmyyjällä. Jos haluat kiristää jotain 
itse, muista tarkistaa 
 13. Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19. 

Näin määrität pituudellesi optimaalisen istuinkorkeuden:

1.  Istu pyörän satulaan ja nojaa samalla 
seinää vasten.

2.  Aseta seinästä 
poispäin olevan sivun poljinkampi sen 
alimpaan kohtaan.

3.  Aseta kantapää polkimelle.  
Jalkasi tulee olla suorana.

4.  Nosta satulaa, jos jalkasi ei  
ole suorana kantapään 
ollessa polkimella Laske satula 
alas, jos jalkasi ei yllä polkimiin.

kohtaan 3. Jalan suoristaminen

Kuva 16  
Jalan oikaiseminen
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1.  Avaa kiristysvipu kääntämällä sitä 180˚. Tekstin OPEN 
täytyy nyt olla näkyvissä.

2.  Siirrä satulatolppa haluttuun asentoon.
3.  Sulje kiristysvipu kääntämällä sitä 180˚. Nyt pitäisi 

olla näkyvissä teksti CLOSE. Vivun tulee liikkua 
erittäin helposti sulkemisliikkeen alusta puoliväliin 
saakka. Sen jälkeen vipuvoiman tulee kasvaa 
merkittävästi, ja vivun liikuttamisen tulee olla lopussa 
vaikeaa.

4.  a) Jos pikalukitusvipu sulkeutuu liian helposti, 
esikiristystä on lisättävä: Avaa kiristysvipu ja liu'uta 
satulatolppa haluttuun asentoon. Pidä sitten kiinni 
kiristysvivusta ja käännä vastakkaisella puolella 
olevaa kiristysmutteria myötäpäivään. Tarkista, onko 
oikea esikiristys saavutettu sulkemalla kiristysvipu. 
b) Jos pikalukitusvipua on liian vaikea sulkea, 
esikiristystä on vähennettävä: Avaa kiristysvipu ja 
liu'uta satulatolppa haluttuun asentoon. Pidä sitten 
kiinni kiristysvivusta ja käännä kiristysmutteria 
vastapäivään vastakkaisella puolella. Tarkista, onko 
oikea esikiristys saavutettu sulkemalla kiristysvipu.

5.  Sulje kiristysvipu. Vipu on asetettava niin, ettei sitä 
voi avata vahingossa.

6.  Tarkista satulan kireys 
yrittämällä kiertää sitä.

17.2 Laskettava satulatolppa

 Varoitus
Lukittuvan takapyörän aiheuttamat vakavat kaatumiset.

 ▪ Tarkista ennen ensimmäistä ajoa, lukittuuko 
takapyörä, jos lasket satulatolpan. Jos satula 
koskettaa takapyörää alimmassa asennossaan, 
satulatolpan työntösyvyyttä on vähennettävä. 
Varmista kuitenkin, että satulatolppa on 
istuinputkessa vähintään 10 cm syvyydellä.

Tiedot 
Jos haluat kiinnittää pyörään laskettavan satulatolpan 
myöhemmin, 
satulatolpan kiinnitysruuvin/-ruuvien kiristysmomentit 
voivat olla pienempiä kuin satulatolpan puristimessa 
tai komponenttien ohjeissa on ilmoitettu.

Säätöruuvi

Ruuvi

Kuva 20 laskettava satulatolppa Kuva 21 Säädin

Vipu

Jos pyöräsi on varustettu laskettavalla satulatolpalla, 
voit säätää satulatolpan korkeutta ajon aikana. Tämä 
tehdään ohjaustangossa olevalla ohjauselementillä. Vivun 
painaminen joko nostaa tai laskee satulatolppaa. Heti kun 
vapautat vivun uudelleen, satulatolppa lukittuu vastaavaan 
asentoon.

17.2.1 Ohjauspaneelin asemointi
1.  Löysää ohjauspaneelin ruuvia kääntämällä sitä 

vastapäivään kaksi tai kolme kierrosta. 
2.  Aseta paneeli haluttuun asentoon.
3.  Kiristä ruuvi momenttiavaimella myötäpäivään 

määritettyyn momenttiin  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

17.2.2 Vivun paineen muuttaminen
Jos vivun painaminen on vaikeaa, voi olla järkevää vähen-
tää vaijerin kiristystä:

1.  Kierrä säätöruuvia vastapäivään yksi tai kaksi 
kierrosta vähentääksesi kiristystä.

Jos vipua on liian helppo työntää ja se kytkeytyy liian 
matalalla kynnyksellä, voi olla järkevää lisätä vaijerin 
kiristystä:

2.  Lisää kiristystä kääntämällä 
säätöruuvia myötäpäivään.

17.3 Jousitettu satulatolppa
Ota yhteyttä erikoisjälleenmyyjään, jos haluat säätää 
satulatolpan jousielementtejä.
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18. Satulan asennon ja kaltevuuden 
säätö

 Varoitukset
Virheellisistä säätötöistä aiheutuvat vakavat 
kaatumiset.

 ▪ Suosittelemme, että kaikki asennus- ja säätötyöt 
suoritetaan ammattikorjaamossa. Jos haluat kiristää 
jotain itse, muista tarkistaa  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

Murtuvien satulan vinotukien aiheuttamat vakavat 
kaatumiset.

 ▪ Älä koskaan kiinnitä satulaa satulan kiskojen 
kaarteisiin, vaan aina suoralle alueelle. Siirrä 
satulaa vain suoralla alueella ja merkinnän sisällä.

Vakavat kaatumiset, jotka aiheutuvat siitä, että 
kiristysruuvit repeytyvät irti muttereista.

 ▪ Kierrä kiristysruuvit muttereihin suoraan ja 
kokonaan.

Polkupyörän satulat koostuvat taaemmasta pääistuinosasta 
ja satulan etuosasta. Ne kiinnitetään yleensä satulatolp-
paan yhdellä tai kahdella kiristysruuvilla. Satuloiden 
asentoa ja kaltevuutta voidaan säätää löysäämällä ja 
kiristämällä kiristysruuveja.

17.3.1 Jousen esikiristyksen säätöruuvi
Jos jousen esikiristyksen säätöruuvi työntyy ulos 
satulatolpasta, on tärkeää korjata tämä vika:

Jousen 
esikiristyksen 
säätöruuvi

Kuva 22 
Jousitettu satulatolppa

Säätöruuvi ei 
saa työntyä ulos 
satulatolpasta

1.  Satulatolpan poisto 
 17.1 Satulan korkeuden säätö S. FI-24. 

2.  Jos jousen esikiristyksen säätöruuvi työntyy ulos 
satulatolpasta, se voidaan kääntää takaisin sisään 
myötäpäivään kuusiokoloavaimella.

3.  Satulatolpan uudelleenasennus 
 17.1 Satulan korkeuden säätö S. FI-24. 

17.4 Puhdistus ja hoito
Likaa kerääntyy usein satulatolppaan ja satulaputken 
yläosaan. Puhdista molemmat hieman kostealla liinalla. 
Sinun on ehkä irrotettava satulatolppa tehdäksesi 
tämän. Jos omistat polkupyörän, jossa on alumiinirunko 
ja alumiininen satulatolppa, voit levittää satulaputken 
sisäpuolelle ohuen kerroksen sopivaa rasvaa. Käytä 
sopivaa hiilikuitutahnaa hiilikuitu- tai alumiinirungoissa, 
joissa on hiilikuituinen tai alumiininen satulatolppa. Jos et 
ole varma, mitä rasvaa tai hiilikuitutahnaa voit käyttää, ota 
yhteyttä ammattikorjaamoon.

18.1 Satulatolpan kiinni ruuvaaminen: 
Istuma-asennon säätäminen

STOP

STOP

STOP

STOP

Kiristysruuvi
Satulatolppa

Satulan vinotuki

Kuva 23 Istuma-asennon säätäminen

1.  Satulan siirto: Löysää kiristysruuvia kääntämällä sitä 
vastapäivään. Älä kierrä ruuvia irti enempää kuin 
kahdesta kolmeen kierrosta, muuten koko mekanismi 
voi hajota.

2.  Siirrä satulaa vaakasuoraan. Pysy merkin sisällä ja 
varmista (esim. vesivaa'alla), 
että satula on vaakasuorassa.

3.  Satulan kallistaminen: Useimmat pyöräilijät pärjäävät 
parhaiten vaakasuoralla satulalla. Jos kuitenkin haluat 
kallistaa satulaa hieman, jätä kohdan 2 mukainen 
vaakasuora kohdistusmenetelmä pois ja säädä tarpeen 
mukaan. 

4.  Kiristä kiristysruuvi kiristämällä sitä myötäpäivään 
momenttiavaimella ja määrätyllä vääntömomentilla  
13. Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19. Varmista, 
että kiristysruuvi on suorassa ja että se on kierretty 
mutteriin täysin.
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1.  Satulan siirto: Löysää takimmaista kiristysruuvia 
kääntämällä sitä vastapäivään. Älä kierrä takimmaista 
kiristysruuvia irti enempää kuin kaksi tai kolme kier-
rosta, muuten koko mekanismi voi hajota.

2.  Siirrä satulaa vaakasuoraan. Pysy merkin sisällä ja 
varmista (esim. vesivaa'alla), 
että satula on vaakasuorassa.

3.  Kiristä taka- ja etukiristysruuvit kiertämällä 
niitä myötäpäivään momenttiavaimella ja 
määritetyllä vääntömomentilla  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19. Käytä molemmissa ruuveissa 
suunnilleen samaa kiristysmomenttia.

4.  Satulan kallistaminen: Useimmat pyöräilijät 
pärjäävät parhaiten vaakasuoralla satulalla. Jos 
kuitenkin haluat hieman kaltevan satulan, löysää 
molemmat kiristysruuvit kääntämällä niitä vuorotellen 
vastapäivään. Älä kierrä kiristysruuveja irti enempää 
kuin kaksi tai kolme kierrosta, muuten koko mekanismi 
voi hajota. Heti kun käännät kiristysruuveja, satulan 
kaltevuus muuttuu.

5.  Kiristä molempia kiristysruuveja myötäpäivään 
tasaisesti pitääksesi satulan samassa kulmassa. 

6.  Kiristä nyt ruuvit määritettyyn momenttiin 
momenttiavaimella  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

7.  Varmista, että uudelleen kiristetty satula ei kallistu, 
tee testi asettamalla kädet vuorotellen satulan kärjen 
ja takaosan päälle. Kiristä satulan kiristysruuvi 
uudestaan noin 50 km jälkeen  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

5.  Varmista, että uudelleen kiristetty satula ei kallistu, 
tee testi asettamalla kädet vuorotellen kärjen ja pään 
päälle. Kiristä satulan kiristysruuvi uudestaan  
noin 50 km jälkeen  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

18.2 Kaksiruuvinen satulatolppa 1: Istuma-
asennon säätäminen

STOP

STOP

STOP

STOP

Satulatolppa

Satulan vinotuki

Kuva 24a Istuma-asennon säätäminen

Kiristysruuvit

STOP

STOP

STOP

STOP

Kiristysruuvit
Satulatolppa

Satulan vinotuki

Kuva 24b Istuma-asennon säätäminen

18.3 Kaksiruuvinen satulatolppa 2: Istuma-
asennon säätäminen

STOP

STOP

STOP

STOP

Kiristysruuvi
Satulatolppa

Säätöruuvi

Kuva 25 Istuma-asennon säätäminen

1.  Satulan siirto: Löysää kiristysruuvia kääntämällä sitä 
vastapäivään. Älä kierrä ruuvia irti enempää kuin 
kaksi tai kolme kierrosta, muuten koko mekanismi voi 
hajota.

2.  Siirrä satulaa vaakasuoraan. Pysy merkin sisällä ja 
varmista (esim. vesivaa'alla), 
että satula on vaakasuorassa.

3.  Kiristä kiristysruuvi kiristämällä sitä myötäpäivään 
momenttiavaimella ja määrätyllä vääntömomentilla 
 13. Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19. Varmis-
ta, että kiristysruuvi on suora ja kierretty mutteriin 
täysin. 

4.  Satulan kallistaminen: Useimmat pyöräilijät pärjäävät 
parhaiten vaakasuoralla satulalla. Jos kuitenkin haluat 
hieman kallistaa satulaa, 
käännä säätöruuvia hieman myötäpäivään siirtääk-
sesi satulan nokan alas. Siirrä satulan nokka ylös 
kääntämällä ruuvia hieman vastapäivään. Säätöruuvi 
tulee ruuvata sisään vähintään 9 mm verran. 
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5.  Varmista, että uudelleen kiristetty satula ei kallistu, 
tee testi asettamalla kädet vuorotellen kärjen ja pään 
päälle. Kiristä satulan kiinnityspultti uudestaan  
noin 50 km jälkeen  13. Ruuviliitosten kiristysmomen-
tit S. FI-19.

18.4 Puhdistus ja hoito
Muoviset satulat voidaan puhdistaa nopeasti ja helposti 
hieman kostealla liinalla. Käsittele nahkasatulat 
erikoisrasvalla noin 12 kuukauden välein. Suojaa 
nahkapäällinen sateelta ja pitkäaikaiselta altistumiselta 
auringolle päällyksellä. Noudata myös satulan valmistajan 
ohjeita  5. Komponenttien oppaat S. FI-10.

19. Ohjaustangon ja ohjauskannattimen 
säätö

 Varoitus
Virheellisistä säätötöistä aiheutuvat vakavat 
kaatumiset.

 ▪  Suosittelemme, että kaikki asennus- ja säätötyöt 
suoritetaan ammattikorjaamossa. Jos haluat asentaa 
jotain itse, tarkista ehdottomasti kohta  13. 
Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19

Ohjauskannattimet yhdistävät polkupyörän ohjaustangon 
haarukkaan. Ne voivat olla jäykkiä tai kulmaa ja korkeutta 
voidaan säätää. Akselin ohjainkannattimet kiinnittyvät 
ohjainputkeen, Ahead-ohjainkannattimet sijaitsevat 
ohjainputkessa yhdessä välikappaleiden kanssa. Asennetun 
ohjauskannattimen mukaan voit muuttaa ohjaustangon 
asentoa, kaltevuutta ja korkeutta.

Kuva 27 Kulmasäädettävä varren 
ohjauskannatin

Kuva 26 Varren ohjauskannatin

säädettävä

Kuva 29 Kulmasäädettävä Ahead-
ohjainkannatin

Kuva 28 Ahead-ohjainkannatin

säädettävä

Välikappale Välikappale

19.1 Ohjaustangon asennon säätö
Käsivarsien tulee olla hieman koukussa, jotta ranteet 
eivät joudu venymään liian suoriksi, kun pidät kiinni 
ohjaustangosta. Säädä ohjaustankoa tarvittaessa 
uudelleen, jos huomaat jonkin ajan kuluttua, että 
ohjaustangon asento ei sovi ajotyyliisi.

 Varoitus
Vaurioituneiden ja/tai puristuksiin 
jääneiden vaijereiden aiheuttama toimintahäiriö.

 ▪  Ohjaustangon kiertäminen voi vaurioittaa 
ohjauskannattimen sisään vedettyjä vaijereita, 
jos säätimiä, jarru- ja vaihdevipuja ei ole säädetty 
uuteen ohjaustangon asentoon.

Voit säätää ohjaustangon asentoa kääntämällä ohjaustan-
koa. Menettely on lähes identtinen kaikille ohjauskannatin-
järjestelmille:

1.  Löysää ohjauskannattimen etu-/yläosan pultit 
kiertämällä niitä vastapäivään kuusiokoloavaimella.

Ruuvit

Kuva 30 Mahdollinen ruuvien järjestys

2.  Kierrä ohjaustankoa, kunnes se saavuttaa sinulle 
mukavan asennon. Varmista, että ohjaustanko on 
kiristetty tarkasti ohjauskannattimen keskelle.

3.  Kiristä nyt ruuvit vuorotellen ja ristikkäin 
myötäpäivään momenttiavaimella  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19. Kun olet säätänyt 
ohjaustangon asentoa, saatat joutua säätämään 
ohjauslaitteet sekä jarru- ja vaihdevivut uudelleen 
 23.4 Jarruvipu S. FI-34,  24.1 Käyttöelementtien 
asennon muuttaminen S. FI-38. 

19.2 Ohjaustangon kallistuksen säätö
Kulmaan säädettävien ohjauskannattimien 
tapauksessa ohjaustangon kaltevuutta voidaan säätää 
ohjauskannattimen ruuvilla. Valitun kulman asteiden 
lukumäärä näkyy usein komponentissa. Kun säädät 
ohjaustangon kulmaa, varmista myös, että ranteet eivät 
veny liikaa, kun pidät kiinni ohjaustangosta.
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Kuva 31 Kulmasäädettävä 
varren ohjauskannatin

Ruuvi

Haarukkavarsi

Kuva 32 Kulmasäädettävä 
Ahead-kannatin

Ruuvi

Haarukkavarsi

Välikappale

1.  Löysää ruuvia kuusiokoloavaimella kaksi tai kolme 
kierrosta, kunnes voit muuttaa ohjauskannattimen 
kulmaa. 

2.  Kallista ohjauskannatinta haluttuun kulmaan.
3.  Kiinnitä ohjainkannatin kiristämällä pulttia 

myötäpäivään momenttiavaimella ja määrätyllä 
momentilla  13. Ruuviliitosten kiristysmomentit S. 
FI-19. 

19.3 Ohjaustangon korkeuden säätö
Näin määrität optimaalisen ohjaustangon korkeuden, joka 
sopii pituudellesi:

1.  Istu pyörän satulaan ja nojaa 
samanaikaisesti seinää vasten.

2.  Taivuta ylävartaloasi ohjaustankoa kohti, kunnes 
löydät selällesi sopivan asennon.

3.  Ojenna kädet ohjaustankoa kohti.
4.  Huomioi käsiesi likimääräinen asento säätääksesi 

ohjaustankoa tälle korkeudelle.

19.3.1 Tangon ohjainkannattimet: 
Ohjaustangon korkeuden säätö

 Varoitus
Ohjainkannattimen löystymisestä, taipumisesta tai 
murtumisesta aiheutuvat vakavat kaatumiset. 

 ▪ Ohjauskannattimen tankoon on merkitty suurin 
pituus, jonka verran sitä voidaan vetää ulos 
ohjausputkesta. Älä koskaan vedä satulatolppaa ulos 
ohjausputken merkintää pidemmälle. Jos et löydä 
merkkiä, työnnä ohjauskannatinta ohjausputkeen 
vähintään 6,5 cm verran. 

1.  Löysää ohjauskannattimen karaa kiertämällä sitä 
kuusiokoloavaimella vastapäivään kaksi tai kolme 
kierrosta. Jotta polkupyörän haarukka ei liiku, kun 
irrotat ohjainkannattimen akselia, purista etupyörä 
jalkojen väliin.

Kuva 33 Ohjainkannattimen kara

2.  Pidä kiinni ohjaustangosta sen kahvoista ja käännä 
niitä vuorotellen oikealle ja vasemmalle. Jos tämä ei 
ole mahdollista, lyö ohjauskannattimen karaa kevyesti 
ylhäältä muovivasaralla, kunnes ohjauskannattimen 
sisällä oleva kiinnityslaite löystyy.

3.  Vedä ohjauskannatin ulos ohjausputkesta 
haluttuun korkeuteen, mutta ei sallittua korkeutta 
korkeammalle.

4.  Kohdista ohjauskannatin etupyörään niin, että 
molemmat muodostavat suoran linjan.

5.  Kiinnitä ohjauskannatin takaisin kiristämällä 
ohjauskannattimen karaa momenttiavaimella 
myötäpäivään määritetyllä momentilla  13. 
Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19.

19.3.2 Ahead-ohjainkannattimet; 
Ohjaustangon korkeuden säätö
Ahead-ohjainkannattimia käytettäessä ammattikorjaamon 
on suoritettava ohjaustangon korkeuden säätö.

19.4 Puhdistus ja hoito
Ohjaustanko ja ohjauskannatin voidaan puhdistaa helposti 
hieman kostealla liinalla.

20. Pyörän kahvojen asennon 
muuttaminen
Polkupyörän kahvat sijaitsevat polkupyörän ohjaustangon 
päissä. Ne vaikuttavat ajomukavuuteen ja terveyteen. 
Jos kätesi tai ranteesi kipeytyvät pitkän ajon jälkeen, on 
järkevää vaihtaa pyörän kahvojen asentoa tai vaihtaa ne. 
Ota yhteyttä ammattikorjaamoon kahvojen vaihtamiseksi. 
Valittavana on malleja ruuviliitoksilla ja ilman. Kahvat 
ilman ruuviliitoksia eivät ole helposti säädettävissä, koska 
ne kiinnittyvät yleensä erittäin tiukasti ohjaustangon 
päihin. Ota yhteyttä myös ammattikorjaamoon, sillä 
kahvojen asennon muuttaminen voi vahingoittaa niitä. 
Ruuvikahvat kiinnitetään ohjaustankoon ruuveilla sisä- tai 
ulkopuolelta ja niitä voidaan säätää näiden ruuvien avulla.

Kuva 34a Sisäiset kiristimet
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Kuva 34b Ulkoinen kiristin

20.1 Ruuvikiinnitteisten kahvojen säätö
1.  Löysää pyörän kahvan ruuvia tai ruuveja kääntämällä 

niitä vastapäivään yksi tai kaksi kierrosta.
2.  Käännä pyörän kahva haluamaasi asentoon. Varmista, 

että se on täysin paikoillaan ohjaustangon päässä.
3.  Kiristä ruuvi(t) momenttiavaimella myötäpäivään 

määritettyyn momenttiin asti  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

20.2 Puhdistus ja hoito
Kumi- ja korkkikahvat voidaan puhdistaa helposti 
astianpesuainevaahdolla.

21. Tarkista ja säädä laakeriväljys

 Varoitus
 ▪ Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 

kaatumiset. 
Ajaminen löysällä ohjaussarjalla voi vahingoittaa 
laakeripesiä tai haarukkaa. Jos ohjaussarja 
kiristetään liikaa, ohjaaminen vaikeutuu ja 
laakeripesät kuluvat nopeammin. Oikein säädetty 
ohjaussarja pyörii helposti. Ne eivät saa olla väljiä 
Ota yhteyttä ammattikorjaamoon, jos sinusta tuntuu, 
että ohjaussarja ei ole asetettu oikein.

Ohjaussarja yhdistää haarukan runkoon. Se sallii 
ohjausputken pyörimisen pääputkessa. Se koostuu 
ylemmästä ja alemmasta laakeripesästä, mukaan lukien 
laakerit ja muut niihin liittyvät osat.  
Ohjaussarjoja on kahta eri tyyppiä: Ensinnäkin on 
kierteitetty ohjaussarja, jossa ylempi laakeripesä 
ruuvataan ohjausputkeen ja kiinnitetään lukkomutterilla. 
Toinen tyyppi on Ahead-ohjaussarja. Ahead-
ohjainlaakereita on saatavana eri versioina. Yksi 
muunnelma on esim. kansikorkissa sijaitseva säätöruuvi, 
jonka vastapainona tähtimutteri. Toisessa versiossa on 
säätöruuvi rengasmutterissa.

Kuva 35 Kierteen ohjaussarja

Ohjainvarsi

Vastamutteri

Välikappale

Ylempi 
laakeripesä

Kuva 36 Ahead-ohjainsarja 1

Välikappale

Ylempi 
laakeripesä

Kiristysruuvit

Säätöruuvi

Ohjaussarjan korkki

Kuva 37 Ahead-ohjainsarja 2

Säätöruuvi

Muovinokka

Kiristysrengas

Ruuvirengas

Säätöikkuna

Kiristysruuvit
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21.1 Laakeriväljyyden tarkistus
Seuraavalla tavalla voit tarkistaa, onko ohjaussarja liian 
löysällä:

1.  Tartu ylempään laakeripesään peukalolla ja 
etusormella.

2.  Käytä etujarrua vasemmalla kädelläsi ja työnnä pyörää 
varovasti edestakaisin. 

3.  Jos ohjaussarja on liian löysällä, tunnet huomattavaa 
nykimistä ylemmän laakeripesän kohdalla.

4.  Jos tunnet nykimistä ylälaakerinpesässä, 
laakeriväljystä on pienennettävä.

Liian tiukka ohjaussarja on raskas:

1.  Nosta pyörää rungosta, kunnes etupyörä nousee 
maasta.

2.  Jos ohjaustanko liikkuu raskaasti ja epätasaisesti 
toiselle puolelle, laakeriväljystä on lisättävä.

21.2 Säädä kierteitetty ohjaussarja
1.  Löysää lukkomutteria avaimella kiertämällä sitä 

vastapäivään.
2.  Pienennä laakeriväljystä kääntämällä ylempää 

laakeripesää myötäpäivään avaimella. Lisää 
laakeriväljystä kiertämällä ylempää laakeripesää 
vastapäivään avaimella.

3.  Pidä ylemmästä laakeripesästä kiinni avaimella, jotta 
laakeriväljys ei muutu uudelleen. 

4.  Kiristä nyt lukkomutteri uudelleen kiertämällä sitä 
jakoavaimella myötäpäivään  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19.

5.  Tarkista laakeriväljys uudestaan  21.1 
Laakeriväljyyden tarkistus S. FI-31 ja säädä sitä 
tarvittaessa uudelleen.

21.3 Ahead-ohjainlaakerin jälkisäätö
21.3.1 Ahead-ohjaussarja 1 
Jotta laakeriväljystä voidaan muuttaa tämän tyyppisessä 
ohjaussarjassa, ohjainkannatinta on säädettävä. Ota siksi 
yhteyttä ammattikorjaamoon säätötöitä varten. 

1.  Löysää kiristysruuveja vastapäivään. 

2.  Kierrä säätöruuvia myötäpäivään pienentääksesi 
laakeriväljystä.

3.  Jos laakeriväljys on asetettu oikein, kohdista 
ohjainkannatin keskelle ja kiinnitä se kiristämällä 
kiristysruuveja momenttiavaimella myötäpäivään 
määrätyllä kiristysmomentilla  13. Ruuviliitosten 
kiristysmomentit S. FI-19. 

21.3.2 Ahead-ohjaussarja 2
Laakerivälyksen säätämiseksi tämän tyyppisessä 
ohjaussarjassa ohjainkannatinta ei tarvitse säätää, joten 
voit tehdä säädön itse, jos uskallat.

Laakeriväljyyden vähentäminen:

1.  Pienennä laakeriväljystä kääntämällä säätöruuvia 
myötäpäivään. Asetusikkunan muovinokka liikkuu 
vasemmalle. 

2.  Jos laakeriväljys on edelleen liian suuri ja muovinokka 
on jo saavuttanut säätöikkunan pään, kierrä säätöru-
uvia vastapäivään, kunnes muovinokka on taas saavut-
tanut säätöikkunan alun. 

3.  Löysää kiristysrenkaan kiristysruuvia kiertämällä sitä 
vastapäivään muutaman kierroksen verran.

4.  Paina sitten kiristysrengasta ohjausputken suuntaan. 
Kohdista puristin ja mutteri ohjainkannattimeen.

5.  Kiristä kiristysruuvia myötäpäivään 
momenttiavaimella ja määritetyllä kiristysmomentilla.

6.  Kierrä säätöruuvia myötäpäivään, kunnes haluttu 
laakeriväljys on saavutettu. 

7.  Kiinnitysrenkaan tulee olla tasaisesti 
ohjainkannattimen alla. Jos ohjainkannatin on 
säädettävä uudelleen tätä varten, ota yhteyttä 
ammattikorjaamoon. 

Laakeriväljyyden lisääminen:

1.  Lisää laakeriväljystä kääntämällä säätöruuvia 
vastapäivään. Samalla muovinokka liikkuu oikealle.

22. Pyörän haarukka
Haarukka pitää pyörän 
etupyörän paikoillaan. Polkupyörän 
haarukka koostuu kahdesta haarukan 
terästä, haarukkasillasta ja haarukkavarren 
putkesta. Jos omistat hiilikuituhaarukan, 
lue ehdottomasti kohta  6.3 Hiilikuitu: 
Yleiset turvallisuusohjeet S. FI-13. Useimmat 
polkupyörät on varustettu joustohaarukoilla. 
Joustohaarukat ovat usein säädettävissä ja 
ne lisäävät ajomukavuutta.

Kuva 38 
Joustohaarukka
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22.1 Joustohaarukka

 Varoitus
Hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat kaatumiset.

 ▪ Tee säätöjä ajon aikana vain, jos ohjaustangossa on 
kauko-ohjattava kytkin. 

Paine- ja vetotasoa ei voi muuttaa jokaisessa 
joustohaarukassa.

22.1.1 Painetason muuttaminen
Painetaso kuvaa nopeutta, jolla jousielementti taipuu. 
Jos haluat muuttaa painetasoa, siirrä valitsinta suuren 
puristusnopeuden (esim. - ) tai alhaisen puristusnopeuden 
(esim. +) suuntaan.

22.1.2 Vetotason muuttaminen
Vetotaso kuvaa nopeutta, jolla jousielementti laajenee. 
Muuttaaksesi vetotasoa, käännä haarukan alapuolella 
olevaa säätöpyörää joko auki (= suuri laajennusnopeus) tai 
kiinni (= alhainen laajennusnopeus).

22.1.3 Jousituksen lukitus

 Varoitus
Murtuneen haarukan aiheuttamat vakavat kaatumiset. 

 ▪ Älä lukitse jousitusta ajaessasi 
maastossa. Tämä voi vaurioittaa joustohaarukkaa. 

Joissakin joustohaarukoissa voit lukita jousituksen. On 
ajotilanteita, joissa tämä voi olla järkevää. Esimerkiksi 
kun ajat ylämäkeen tai kun nouset kiihdytettäessä 
satulasta. Jousituksen lukitsemiseksi paikoilleen siirrä 
yksinkertaisesti haarukan ohjaustangossa olevaa valitsinta 
tai kaukosäädintä oikeaan suuntaan (merkintä esim. 
Lock, ), ja ota jousitus uudelleen käyttöön siirtämällä 
valitsinta/kaukosäädinkytkintä suuntaan OPEN.

22.1.4 Ilmanpaineen muuttaminen
Voit muuttaa joidenkin joustohaarukoiden ilmanpainetta. 
Tätä varten tarvitset erikoisjälleenmyyjäsi apua tai – jos 
uskallat tehdä säädön itse – joustohaarukkapumppua 
painemittarilla ja haarukan valmistajan ohjeita. Venttiili 
kansikorkilla (nimeltään esim. AIR) sijaitsee yleensä 
haarukan vasemmalla puolella.

22.2 Hoito ja huolto
Puhdista haarukan ja jousielementtien ulkopinta 
säännöllisesti hieman kostealla liinalla. 

23. Jarrut

 Varoitukset
Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Aja pyörällä vain, kun pääset jarruvipuihin käsiksi 
turvallisesti. Erikoisjälleenmyyjäsi voi vaihdella 
jarruvipujen asentoa, kaltevuutta ja vivun leveyttä. 
Monissa malleissa myös painepisteen asentoa 
voidaan säätää. 

 ▪ Tarkista ennen ensimmäistä ajoa, mikä jarruvipu 
käyttää mitäkin jarrua. Jos olet 
tottunut eri tavalla säädettyihin jarruvipuihin, 
anna erikoisjälleenmyyjäsi säätää jarruvivut ennen 
ensimmäistä ajoa.

 ▪ Koska jokainen pyörä voi reagoida hieman eri 
tavalla mallin mukaan, sinun tulee tutustua 
oikeaan jarrutustekniikkaan.  Harjoittele jarrutusta 
turvallisessa paikassa ennen liikenteeseen 
siirtymistä. Harjoittele, kunnes tunnet itsesi riittävän 
itsevarmaksi. Nouse pois pyörän selästä, jos tilanne 
näyttää sinusta liian turvattomalta.

 Varoitukset
Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Jos huomaat, että jarrutusvoima on liian suuri tai 
liian pieni, lopeta pyörän käyttö ja ota yhteyttä 
ammattikorjaamoon.

 ▪ Märissä olosuhteissa vannejarrujen jarrutusmatka 
pitenee jopa 40 %. Jarruarvot ovat lähes samat levy- 
ja napajarruille. Huomio, että renkailla on vähemmän 
pitoa märällä tiellä. Mukauta ajotyylisi olosuhteiden 
mukaan.

 ▪ Matkatavarat muuttavat ajo-ominaisuuksia. 
Jarrutusmatka pitenee. Jarruta vastaavasti 
aikaisemmin. Myös ohjauskäyttäytyminen muuttuu 
hitaammaksi. Mukauta ajotyyliäsi  30. Tarakka S. 
FI-60.

Jarrutuskäyttäytymisen virheellisen arvioinnin 
aiheuttamat vakavat kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Älä käytä etupyörän jarrua liian voimakkaasti, sillä se 
voi lukita etupyörän ja johtaa kaatumiseen.

Viallisten jarrujen aiheuttamat vakavat kaatumiset ja 
onnettomuudet.

 ▪ Varmista, ettei öljyä tai rasvaa pääse jarrupaloille ja 
jarrupinnoille. Tämä voi heikentää jarrujen toimintaa. 
Vaihda öljyn tai rasvan kanssa kosketuksiin joutuneet 
osat. 

 ▪ Hydrauliset jarrut: Älä käytä hydraulisia jarruja, 
jos ne vuotavat nestettä. Käy ammattikorjaamossa 
ongelman korjaamiseksi.

 ▪ Tee kaikki jarrujärjestelmää koskevat työt 
ammattikorjaamossa.
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Tiedot 
Pedelec/S-Pedelec: Pedelec/S-Pedelec-pyörässäsi ei 
ole hätäpysäytyspainiketta. Pyörän pysäyttämiseksi 
nopeasti vaarallisessa tilanteessa sinun on käytettävä 
jarruja. Suurin jarrutusvoima on voimakkaampi kuin 
mahdollinen eteenpäin suuntautuva työntövoima. 
Tämä varmistaa, että pyörä voidaan pysäyttää milloin 
tahansa jarruttamalla. Huomaa, että ajojärjestelmä ei 
sammu automaattisesti jarrutuksen jälkeen. Kun olet 
lopettanut ajon, sammuta ajojärjestelmä.

Pyörän jarruilla voit hidastaa polkupyörääsi tai pysäyttää 
sen. Saksassa polkupyörissä on oltava kaksi erillistä jarrua: 
Etu- ja takajarru. Ne voidaan aktivoida joko astumalla 
taaksepäin polkimilla (takapoljinjarru) tai käsin (käsijarru). 
Jos pyörässä on kaksi jarruvipua, etupyörän jarrun 
jarruvipu on yleensä vasemmalla ja takapyörän jarruvipu 
oikealla. Australiassa ja Isossa-Britanniassa tilanne on 
päinvastainen: etujarruvipu on oikealla ja takajarruvipu 
vasemmalla. Jarrujärjestelmiä on kolmenlaisia: Napajarrut, 
vannejarrut ja levyjarrut. Jokainen jarrujärjestelmä 
voidaan puolestaan   jakaa eri tyyppeihin. Vanne- ja 
levyjarrut voivat toimia sekä mekaanisesti – jarrutusvoima 
siirretään Bowden-vaijerin kautta – tai hydraulisesti, 
jolloin jarrutusvoima siirretään nesteen kautta. Hydrauliset 
jarrut toimivat enimmäkseen männillä, jotka jarruttavat 
jarrulevyä symmetrisesti molemmilta puolilta.

Kuva 40 LevyjarruKuva 39 Vannejarru

Vanne Jarrulevy

23.1 Takapoljinjarrut

 Varoitus
Vähentyneen jarrutustehon aiheuttamat vakavat 
kaatumiset.

 ▪ Vältä jatkuvaa takapoljinjarrun käyttöä pitkissä 
alamäissä, koska jarrun sisäiset osat voivat 
kuumentua voimakkaasti, mikä heikentää 
jarrutustehoa. Pitkissä ja jyrkissä alamäissä 
käytetään pääasiassa etupyörän jarrua ja 
mahdollisuuksien mukaan takapyörän jarrua, jota 
voidaan käyttää manuaalisesti, jotta takapoljinjarru 
jäähtyy. Äärimmäisen ylikuumentunut jarru 
(värimuutoksia ja rasvan vuotamista ulkopuolelle) 
on tarkastettava erikoisliikkeessä. 

 Varo
Jarrurummun koskettamisesta voi aiheutua 
palovammoja.

 ▪ Koska jarrurumpu voi kuumentua erittäin 
voimakkaasti pitkäaikaisessa jarrutuksessa, siihen 
ei saa koskea ainakaan 30 minuuttiin ajon jälkeen.

Takapoljinjarru kuuluu napajarrujen luokkaan. Jos pyöräsi 
on varustettu takapoljinjarrulla, sinun on poljettava taakse-
päin jarruttaaksesi. Takapoljinjarrua käytetään eri vahvuuk-
silla riippuen siitä, missä asennossa jalat tai poljinvarret 
ovat,  Jos kampivarret ovat pystysuorassa, mikä tarkoittaa, 
että sinulla on toinen jalka ääriasennossa ylhäällä ja toinen 
alhaalla, et voi jarruttaa voimakkaasti. Aseta kampivarret 
vaakasuoraan, kun haluat jarruttaa tai haluat olla valmis 
jarruttamaan. Jarruvoima välittyy jalan ja ketjun kautta 
jarrujärjestelmään. Jos sinusta tuntuu, että takapoljinjarrun 
teho heikkenee, ota yhteyttä erikoisjälleenmyyjään.

Kuva 41 Käytä takapoljinjarrua

23.2 Vannejarrut
Vannejarrut sijaitsevat haarukassa tai takarakenteessa. 
Jarruttaessa jarrupala painetaan suoraan pyörän vanteen 
kylkiin. Jarrupalat koostuvat yleensä kumiseoksesta. 
Tarjolla on muun muassa mekaanisia sivuvetojarruja, 
keskivetojarruja ja hydraulisia vannejarruja. 
Etupyörän mekaaniset vannejarrut voidaan varustaa 
jarrutehomodulaattorilla. Tämä estää etupyörää 
lukkiutumasta liikaa jarrutettaessa.
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V-jarru

Kuva 42 Mekaaninen vannejarru (esimerkki)

1 Vaijeri 3 Vanne

2 Rengas       4 Jarrulevy

Sivuvetojarru

Kuva 43 Hydraulinen vannejarru (esimerkki)

1 Jarruvaijeri eli -johto       3 Vanne

2 Renkaat                          4 Jarrupala

1

23.3 Levyjarrut

 Varoitukset
Vähentyneen jarrutustehon aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Vältä levyjarrun jatkuvaa käyttöä pitkissä alamäissä. 
On parempi jarruttaa syklisesti ja katkonaisesti.

 ▪ Vaihdata jarrulevy välittömästi, jos se on haljennut 
tai vääntynyt, ja lopeta pyörällä ajaminen. 

 Varo

Kuva 44 Älä koske 
jarrulevyihin

Jarrulevyn koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.

 ▪ Koska jarrulevy voi kuumentua erittäin voimakkaasti 
pitkäaikaisessa jarrutuksessa, siihen ei saa koskea 
ainakaan 30 minuuttiin ajon jälkeen.

Pyörivien jarrulevyjen kosketuksesta aiheutuva 
loukkaantuminen.

 ▪ Pidä sormesi loitolla pyörivästä jarrulevystä. 
Jarrulevy on niin terävä, että se vahingoittaa sormiasi 
vakavasti, jos ne jäävät kiinni jarrulevyn reikiin.

Jarruttaessa jarrusatulaan kiinnitetyt jarrupalat painavat 
jarrulevyä, joka on kiinnitetty pyörän akseliin ja pyörii 
pyörän mukana. 

Bremsbelag

Bremssattel

BremsscheibeJarrulevy

Jarrusatula

Jarrupala

Kuva 45 Jarrulevy ©Shimano

Levyjarrujen sisäänajo
Uudella levyjarrulla sinulla ei ole aluksi käytettävissäsi 
täyttä jarrutustehoa! Jarrutusteho paranee ajan myötä, kun-
nes jarrulevypalat ovat hioutuneet. Muutama kova jarrutus 
nopeuttaa prosessia.

23.4 Jarruvipu
Pyörääsi on asennettu yksi tai kaksi jarruvipua. Jarruvipuja 
puristamalla voit hidastaa pyöräsi nopeutta tai saada 
pyörän pysähtymään. Jos pyörässäsi on takapoljinjarru ja 
jarruvipu, voit käyttää etujarrua vetämällä jarruvivusta, 
joka on asennettu ohjaustangon oikealle puolelle. Jos on 
asennettu kaksi jarruvipua, voit käyttää etupyörän jarrua 
vasemmalla jarruvivulla ja takapyörän jarrua oikealla 
jarruvivulla. Australiassa ja Isossa-Britanniassa tilanne on 
päinvastainen: etujarruvipu on oikealla ja takajarruvipu 
vasemmalla. Jos olet tottunut muuhun, anna siirrättää jar-
ruvivut ammattikorjaamossa ennen ensimmäistä ajokertaa. 
Jarruvipuja on yhdestä neljälle sormelle. Mitä pienemmällä 
määrällä sormia vipua on tarkoitus käyttää, sitä lyhyempi 
vipu on. 
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Kuva 46 Jarrukahva

Kiinnitysruuvi

Jarruvipu
Vastamutteri

Vivun etäisyyden 
säätöruuvi

Jarruvaijerin 
kiristyksen säätöruuvi

Erikoisuutena ovat kahvat, joilla voit jarruttaa sekä vaihtaa 
vaihteita (esim. Shimanon Dual Control -vivut  24.3.1.3 
Shimanon Dual-Control-vipu S. FI-40). Anna ammattikorjaa-
mosi näyttää yksityiskohtaisesti, kuinka näitä  
jarruvipuja käytetään.

23.4.1 Jarruvipujen asennon muuttaminen
Jos haluat muuttaa ohjaustangon jarruvipujen asentoa, 
toimi seuraavasti:

1.  Avaa kiinnitysruuvi kiertämällä sitä vastapäivään yksi 
tai kaksi kierrosta.

2.  Siirrä jarrukahvaa siirtämällä sitä vasemmalle tai 
oikealle haluttuun asentoon. Mahdollisesti voi olla 
tarpeen siirtää vaihdevipua hieman sisäänpäin  
24.3.1.1 Shimanon vakiovaihdevipu Vaihtoehto 1 S. 
FI-39. 

3.  Säädä jarruvivun kulmaa asettamalla   jarruvivulle yksi 
tai kaksi sormea. Käännä nyt kahvaa alaspäin, kunnes 
sormet, ranne ja kyynärvarsi muodostavat linjan.

4.  Kiristä sitten kiinnitysruuvia momenttiavaimella 
ja määritetyllä momentilla myötäpäivään  13. 
Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19.

Kuva 48 Jarruvipujen 
väärä asento

Kuva 47 Jarruvipujen 
oikea asento

23.4.2 Vivun etäisyyden säätö
Useimmissa jarruvivuissa kahvan etäisyyttä, eli vivun ja 
ohjaustangon välistä etäisyyttä voidaan muuttaa säätö-
ruuvilla. Tämä ruuvi sijaitsee yleensä jarrukahvan sisä- tai 
ulkopuolella. Vivun ja ohjaustangon välisen etäisyyden tu-
lee olla riittävän suuri, jotta siihen voidaan tarttua sormen 
ensimmäisellä nivelellä.

1.  Voit vähentää etäisyyttä kääntämällä säätöruuvia 
myötäpäivään. Lisää etäisyyttä kääntämällä 
säätöruuvia vastapäivään.

Kuva 49 Vivun etäisyyden säätöruuvi

Säätöruuvi

23.4.3 Painepisteen muuttaminen
Painepiste kuvaa hetkeä, jolloin vipu lukittuu käsijarrua 
painettaessa, eli jarrupalat osuvat vanteeseen (vannejarru) 
tai jarrulevyyn (levyjarru) ja jarruttavat pyörää. 
Suosittelemme, että painepiste asetetaan mahdollisimman 
lyhyeksi, jotta voit käyttää täyttä jarrutustehoa ennen 
kuin jarruvipu koskettaa ohjaustangon kahvaa. Tutustu 
jarrutusvaikutukseen! Painepiste on liian alhainen, jos 
jarruvipu voidaan vetää yli ohjaustangon puoliväliin 
ennen kuin jarru reagoi. Suosittelemme, että painepiste 
on noin 30 % vivun liikematkasta. Kuluneet jarrupalat 
voivat aina olla syynä alhaisen painepisteeseen. Tarkista 
jarrupalojen kuluminen ennen vaijerijarrujen jarruvaijerin 
kireyden säätämistä 14.5 Jarrujen kokeileminen S. 
FI-22. Ota yhteyttä ammattikorjaamoon, jos haluat säätää 
hydraulisten vanne- tai levyjarrujen jarruletkua.

Kuva 50 Suositeltu painepisteasetus

Painepiste

30 %

70 %
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23.5 Vaijerijarrut: Jarruvaijerin kireyden 
säätö

 Varoitukset
Vähentyneen jarrutustehon aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Jarruvaijerit ovat kuluvia osia. Tarkista kuluminen 
säännöllisesti ja vaihda  
jarruvaijerit tarvittaessa.

Jarruvaijeri yhdistää jarruvivun jarruun. Se on valmistettu 
teräksestä tai alumiinista ja se on sijoitettu jarrukoteloon. 
Jos olet vetänyt käsijarrusta kokonaan, mutta täyttä jarru-
tusvoimaa ei esiinny, riittää, että kiristät jarruvaijeria, jos 
jarrupalat ovat kuluneet hieman. Tämä vähentää jarruken-
kien ja vanteen (vannejarru) tai jarrupalojen ja jarrulevyn 
(levyjarru) välistä etäisyyttä ja kompensoi jarrupalojen 
vähäistä kulumista. Jos jarrupalat ovat kuitenkin voimak-
kaasti kuluneet, ne on vaihdettava  23.6 Jarrupalojen 
vaihtaminen S. FI-36.

Kuva 51 Vannejarru Kuva 52 Jarrukenkä

Jarrukengät

Jarruvaijeri
Jarrupala

Kuva 53 Levyjarru Kuva 54 Jarrupala

Jarrupalat

Jarrulevy

Jarrupala

Useimmissa jarruvivuissa on ruuvit jarruvaijereiden pituu-
den ja kireyden säätämiseksi. Jos haluat muuttaa kireyttä, 
toimi seuraavasti:

1.  Kierrä lukkomutteria vastapäivään muutaman 
kierroksen verran. 

2.  Vannejarru: Kireyden lisäämiseksi 
säätöruuvia on nyt kierrettävä vähitellen 
vastapäivään, kunnes jarrukenkien ja vanteen välinen 
rako on molemmilla puolilla 1–2 mm. Varmista, 
että jarrukengät osuvat vanteeseen tai jarrulevyyn 
molemmilta puolilta samanaikaisesti. Vähennä 
kiristystä kiertämällä säätöruuvia myötäpäivään.

2.  Levyjarru: Kireyden lisäämiseksi sinun on nyt 
kierrettävä säätöruuvia vähitellen auki vastapäivään, 
kunnes haluttu jarrujen painepiste on saavutettu 
 23.4.3 Painepisteen muuttaminen S. FI-35. Vähennä 
kireyttä kiertämällä säätöruuvia myötäpäivään.

3.  Kiristä sitten lukkomutteria uudelleen myötäpäivään.

Jos jarrutusvaikutusta ei vieläkään ole, jarrupalat on toden-
näköisesti vaihdettava 
 23.6 Jarrupalojen vaihtaminen S. FI-36.

Kuva 55 Jarruvaijerin kiristyksen säätöruuvi

Säätöruuvi

Vastamutteri

23.6 Jarrupalojen vaihtaminen

 Varoitukset
Pyörän hallinnan 
puutteen aiheuttamat vakavat kaatumiset.

 ▪ Oikean kitkan aikaansaamiseksi on 
käytettävä sopivia jarrupaloja. 
Hiilikuitu: Etenkin hiilikuituvanteiden kanssa saa 
käyttää vain tähän tarkoitukseen tarkoitettuja 
jarrupaloja.

 ▪ Jarrupalat eivät saa joutua kosketuksiin öljyn tai 
rasvan kanssa. Muuten jarrun toiminta heikkenee. 
Vaihdata jarrupalat, jos ne ovat joutuneet 
kosketuksiin öljyn tai rasvan kanssa. 

 ▪ Lopeta pyörällä ajaminen, kun jarrupalat 
ovat kuluneet. Vaihdata ne 
ammattikorjaamossa.
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23.7 Puhdistus ja hoito
Jarruvivut voidaan puhdistaa hieman kostealla liinalla. 

Vannejarru: Vanteet voidaan puhdistaa sienellä 
ja saippuavedellä.

Levyjarrut: Puhdista levyjarru sienellä ja haalealla vedellä. 
Jos likaa on paljon, on suositeltavaa käyttää hiukan 
jarrunpuhdistusainetta ja rättiä.

24. Pyörän vaihteisto

 Varoitus
Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Jos vaihdeosat ovat löysällä, kuluneet, vaurioituneet 
tai säädetty väärin, jos kuuluu epätavallisia ääniä, 
jos vaihteen vaihtaminen ei toimi kunnolla tai 
jos ilmenee muita ongelmia, tarkasta vaihteisto 
ammattikorjaamolla ja korjaa tarvittaessa.

Vaihteiston avulla voit muuttaa välityssuhdetta, jotta voit 
ajaa sinulle mukavaa tahtia pienellä vaivalla. Voit vaihtaa 
vaihteita liikuttamalla ohjaustangon säätimiä (vaihdevi-
vut, kiertokahvat, painikkeet jne.). Mitä pienempi numero 
ohjauselementissä näkyy, sitä helpompaa polkeminen on. 
Mitä suurempi numero ohjauselementissä näkyy, sitä suu-
rempi on poljinvastus. Matalat vaihteet ovat hyödyllisiä, 
kun nouset mäkeä ylös. Niitä käyttäen voit päästä mäkeä 
ylös pienellä vaivalla. Suoraa, tasaista reittiä varten on 
järkevää käyttää keskivaihteita suuremman nopeuden 
saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi polkematta liikaa. 
Alamäkeen suositellaan suuria vaihteita.

Jarrupalat ovat jarrukenkien (vannejarrut) tai 
kannatinlevyjen (levyjarrut) kitkamateriaaleja ja ne 
ovat siksi kuluvia osia. Jos ne ovat kuluneet, ne on 
ehdottomasti vaihdettava, koska kuluminen vähentää 
jarrutustehoa. Vannejarruilla kuluminen on havaittavissa, 
koska jarruvipua on vedettävä jarrutettaessa yhä 
enemmän ohjaustankoa kohti jarruttavan vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. Levyjarrujen jarrupalojen kuluminen 
ilmenee metallisena raapimisäänenä, joka ilmenee vasta, 
kun jarrupala on jo kulunut kokonaan. Siksi on järkevää 
tarkistaa kulumisen tila säännöllisesti tarkkailemalla. 
Voit tunnistaa kulumisen tilan merkinnästä, esim. 
jarrupalojen urien perusteella. Shimano-jarrukengissä 
kulumisviiva näkyy jarrupaloissa. Tätä viivaa ei saa alittaa. 
Magurassa jarrupalojen urien tulee olla edelleen näkyvissä 
ulkopuolelta. Jos kulumisviiva tai ura ei ole enää näkyvissä, 
jarrupalat on vaihdettava. Tee tämä ammattikorjaamossa.

Kuva 57 Shimano-jarrukenkä Kuva 56 Magura-jarrukenkä

Kuva 58a Ylämäki: 
Alhaiset vaihteet

Kuva 58b 
Tasainen pinta: 
Keskivaihteet

Kuva 58c Alamäki:  
Suuret vaihteet
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Kuva 60 Vaihdevipujen oikea asento

24.2 Vaihdevaijerin kireyden säätö
Jos vaihteiden vaihdon jälkeen esiintyy melua ajon aikana, 
syynä voi olla huonosti säädetty vaihdevaijerin kireys. Voit 
korjata ongelman seuraavasti:

1.  Kierrä vaihdevivun vaijerin säätöruuvia vastapäivään 
1/2 kierrosta.

2.  Jos melu vähenee, kierrä vaijerin säätöruuvia edelleen 
vastapäivään. Jos melu lisääntyy, käännä vaijerin 
säätöruuvia toiseen suuntaan, myötäpäivään. Jatka 
kääntämistä, kunnes ääntä ei enää kuulu.

Jos ääniä esiintyy edelleen säädön jälkeen, ota yhteyttä 
ammattikorjaamoon.

Kuva 61  Vaijerin kireyden muuttaminen  ©Shimano

Vaijerin säätöruuvi

24.1 Käyttöelementtien asennon muuttaminen 

Tiedot 
Vaihdevivut tulee asentaa samaan kulmaan kuin 
jarruvivut.

1.  Avaa kiinnitysruuvi kiertämällä sitä vastapäivään 
yksi tai kaksi kierrosta.

2.  Siirrä vipua vasemmalle tai oikealle haluttuun 
asentoon. 

3.  Säädä vaihdevivun kulmaa asettamalla yksi tai 
kaksi sormea vivulle. Käännä nyt kahvaa alaspäin, 
kunnes sormet, ranne ja kyynärvarsi muodostavat 
linjan.

4.  Kiristä sitten kiinnitysruuvia momenttiavaimella 
ja määritetyllä momentilla myötäpäivään 13. 
Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19.

Kuva 59 Shimano@Shimano-säädin

Kiinnitys-
ruuvi

24.3 Ketjuvaihteisto

 Varoitukset
Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Vältä jatkuvaa ajamista, kun ketju on edessä 
pienimmällä eturattaalla ja takana pienimmällä 
hammaskehällä. Tämä koskee myös ajamista, kun 
ketju on edessä suurimmalla eturattaalla ja takana 
suurimmalla hammaskehällä. Suuri viistous johtaa 
suurempaan kulumiseen. 

 ▪ Kytke vaihteet varovasti ja pienin askelin, mutta älä 
koskaan polje taaksepäin. Tämä voi vahingoittaa 
vaihteistoa.

 ▪ Älä aja ilman pinnasuojalevyä. Jos pinnasuojalevyä 
ei ole asennettu, se on asennettava jälkikäteen. 
Muuten polkupyörän ketju voi jäädä hammaskehän ja 
pinnojen väliin.

Tiedot 
Jopa optimaalisesti säädetyllä vaihteistolla voi esiintyä 
melua, jos ketju kulkee erittäin vinosti. Tämä ei ole 
vika eikä se vahingoita ajojärjestelmää. Heti kun ketju 
kulkee vähemmän vinossa, ääntä ei enää kuulu.

Ketjunvaihtaja koostuu 6–12 hammaskehästä takapyörässä 
ja 1–3 ketjupyörästä kampikoneistossa. Vaihteiden määrä 
ilmenee ketjupyörien ja ketjurenkaiden lukumäärästä. 
Voit käyttää etuvaihtajaa ohjaustangon vasemmalla 
puolella olevalla säätimellä. Se ohjaa ketjun toiselle 
eturattaalle. Oikeanpuoleinen säädin kytkee takavaihtajan 
ja ohjaa siten ketjun takapyörän eri hammaspyörille. 
Mekaanisilla ketjuvaihteilla säätimet ohjaavat etuvaihtajaa 
ja takavaihtajaa vaihdekaapeleilla, elektronisilla 
vaihtajavaihteilla vaijerit ja moottorit hoitavat tämän. 
Elektroninen vaihtaja saa virtansa ladattavasta akusta. 
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Vasemmalla säätimellä voit tehdä karkean esivalinnan, 
esim. ylämäkeen ajoa varten pienimmän eturattaan 
ja sitten oikealla säätimellä – kaltevuuden mukaan – 
siihen sopivan hammaskehän. Käytä pienintä eturatasta 
ylämäessä ja suurinta tasaisella tai alamäessä.

Kuva 62 Mekaaninen ketjuvaihteisto

Ketjun lavat

Moottori

Takavaihtaja

Vaihdevaijeri Hammaskehäpaketti

Kuva 63 Elektroninen ketjuvaihteisto

Etuvaihtaja

Vaijeri

Takavaihtaja

Hammaskehäpaketti

Ketjun lavat

24.3.1 Mekaaninen ketjuvaihteisto: 
Käyttöelementit

24.3.1.1 Shimanon vakiovaihdevipu 
Vaihtoehto 1

Tiedot 
Älä liikuta vipuja A ja B samanaikaisesti. Jos vipuja 
liikutetaan samanaikaisesti, vaihteet eivät vaihdu.

Kuva 64 Shimano-vakiovaihdevipu ©Shimano

 B B

 A A

Vasemmalla: Etuvaihtaja (edessä) Oikealla: Takavaihtaja (takana)

Vaihda suuremmalle vaihteelle

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

2.  Vipu A vasemmalla: Siirrä vipua A ylöspäin. Ketju 
siirtyy suuremmalle eturattaalle. Tämän jälkeen vipu A 
palaa alkuperäiseen asentoonsa.

3.  Vipu B oikealla: Työnnä vipua B ylös. Ketju siirtyy 
pienemmälle hammaskehälle. Tämän jälkeen vipu B 
palaa alkuperäiseen asentoonsa.

Kuva 65 Vaihtaminen suuremmalle vaihteelle ©Shimano

Eturattaan koko

Hammaskehän koko

Vaihda pienemmälle vaihteelle

4.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

5.  Vipu A oikealla: Voit vaihtaa suuremmalta vaihteelta 
seuraavaksi pienemmälle vaihteelle painamalla vipua 
A napsautusasentoon 1. Vaihtaaksesi kahden vaihteen 
verran pienemmälle, siirrä vipu A napsautusasentoon 
2. Vaihdetta vaihdettaessa ketju nostetaan 
suuremmalle hammaskehälle. Tämän jälkeen vipu A 
palaa alkuperäiseen asentoonsa.

6.  Vipu B vasemmalla: Paina vipu B alas. Ketju siirtyy 
isommalle hammaskehälle. Tämän jälkeen vipu B palaa 
alkuperäiseen asentoonsa.

Kuva 66 Vaihtaminen pienemmälle vaihteelle ©Shimano

Eturattaan koko

Hammaskehän koko
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24.3.1.2 Shimanon vakiovaihdevipu: 
Vaihtoehto 2 

Kuva 67 Shimano vakio-vaihdevipu ©Shimano

 A  A

 B  B

Vasemmalla: Vaihtaja (edessä) Oikealla: Takavaihtaja (takana)

Vaihda suuremmalle vaihteelle

7.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

8.  Vipu A vasemmalla: Siirrä vipua A ylöspäin. Ketju 
siirtyy suuremmalle eturattaalle. Tämän jälkeen vipu A 
palaa alkuperäiseen asentoonsa.

9.  Vipu B oikealla: Työnnä tai vedä vipua B. Ketju siirtyy 
pienemmälle hammaskehälle Tämän jälkeen vipu B 
palaa alkuperäiseen asentoonsa. Joissakin malleissa 
vaihtaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa.

Kuva 68 Vaihtaminen suuremmalle vaihteelle ©Shimano

Eturattaan koko

Hammaskehän koko

Vaihda pienemmälle vaihteelle

10.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

11.  Vipu A oikealla: Voit vaihtaa suuremmalta vaihteelta 
seuraavaksi pienemmälle vaihteelle painamalla vipua 
A napsautusasentoon 1. Vaihtaaksesi kahden vaihteen 
verran pienemmälle, siirrä vipu A napsautusasentoon 
2. Vaihdetta vaihdettaessa ketju nostetaan 
suuremmalle hammaskehälle. Tämän jälkeen vipu A 
palaa alkuperäiseen asentoonsa.

12.  Vipu B vasemmalla: Työnnä tai vedä vipua B. Ketju 
siirtyy suuremmalle hammaskehälle. Tämän jälkeen 
vipu B palaa alkuperäiseen asentoonsa.

Kuva 69 Vaihtaminen pienemmälle vaihteelle ©Shimano

Eturattaan koko

Hammaskehän koko

24.3.1.3 Shimanon Dual-Control-vipu

Tiedot 
Älä paina vipuja A ja B samanaikaisesti. Jos vipuja 
painetaan samanaikaisesti, vaihteet eivät vaihdu.

Shimanon Dual-Control -vivut mahdollistavat sekä 
jarrutuksen  23. Jarrut S. FI-32 että vaihtamisen.
Vaihda suuremmalle vaihteelle

Vasemmalla: Etuvaihtaja 
(edessä)

Oikealla: Takavaihtaja (takana)

Kuva 70 Shimano Dual Control ©Shimano

 A  A

 B  B

Vaihde- ja 
jarruvipu

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

2.  Vipu A vasemmalla: Vaihtaaksesi pienemmältä 
vaihteelta seuraavaksi korkeammalle vaihteelle, paina 
vipu A kokonaan alas ja vapauta se. Jos vaihteen 
vaihto ei ole valmis, paina vipu uudelleen sisään 
kokonaan. Vaihdetta vaihdettaessa ketju luiskahtaa 
suuremmalle eturattaalle. Tämän jälkeen vipu A palaa 
alkuperäiseen asentoonsa.
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3.  Vipu B oikealla: Vaihda pienemmältä vaihteelta 
seuraavaksi korkeammalle vaihteelle painamalla vipua 
B kerran. Vaihdetta vaihdettaessa ketju nostetaan 
pienemmälle hammaskehälle. Sen jälkeen 
vipu B palaa alkuperäiseen asentoonsa.

Kuva 71 Vaihtaminen suuremmalle vaihteelle ©Shimano

Hammaskehän koko

Eturattaan koko

Vaihda pienemmälle vaihteelle

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

2.   Vipu B vasemmalla: Vaihtaaksesi suuremmalta 
vaihteelta seuraavaksi pienemmälle vaihteelle 
paina vipu B rajoittimeen asti ja vapauta se sitten. 
Vaihdetta vaihdettaessa ketju luiskahtaa pienemmälle 
eturattaalle. Tämän jälkeen vipu B palaa alkuperäiseen 
asentoonsa.

3.  Vipu A oikealla: Voit vaihtaa suuremmalta vaihteelta 
seuraavaksi pienemmälle vaihteelle painamalla 
vipua A napsautusasentoon 1. Vaihtaaksesi vaihdetta 
kahden vaihteen verran pienemmälle, siirrä vipu 
A napsautusasentoon 2. Vaihdetta vaihdettaessa 
ketju nostetaan suuremmalle hammaskehälle. Tämän 
jälkeen vipu A palaa alkuperäiseen asentoonsa.

Kuva 72 Vaihtaminen pienemmälle vaihteelle ©Shimano

Eturattaan koko

Hammaskehän koko

24.3.2 Elektroninen ketjuvaihteisto: 
Käyttöelementit

24.3.2.1 Shimano Ultegra Di2-vaihdevipu

Kuva 73 Shimano Ultegra Di2 ©Shimano

Vasemmalla: Etuvaihtaja 
(edessä)

Oikealla: Takavaihtaja (takana)

 A  A
 B  B

Jarruvipu

Vaihda suuremmalle vaihteelle

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

2.  Painike A vasemmalla: Vaihda pienemmältä vaihteelta 
seuraavaksi korkeammalle vaihteelle painamalla 
painiketta A lyhyesti. Vaihdetta vaihdettaessa ketju 
luiskahtaa suuremmalle eturattaalle.

3.  Painike B oikealla: Vaihtaaksesi pienemmältä 
vaihteelta seuraavaksi korkeammalle vaihteelle paina 
lyhyesti painiketta B. Vaihdetta vaihdettaessa ketju 
nostetaan pienemmälle hammaskehälle.

Kuva 74 Vaihtaminen suuremmalle vaihteelle ©Shimano

 B A
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Vaihda pienemmälle vaihteelle

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

2.  Painike B vasemmalla: Vaihda suuremmalta vaihteelta 
seuraavaksi pienemmälle vaihteelle painamalla 
painiketta B lyhyesti. Vaihdetta vaihdettaessa ketju 
luiskahtaa pienemmälle eturattaalle.

3.  Painike A oikealla: Vaihtaaksesi suuremmalta 
vaihteelta seuraavaksi pienemmälle vaihteelle paina 
painiketta A lyhyesti. Vaihdetta vaihdettaessa ketju 
nostetaan suuremmalle hammaskehälle.

Kuva 75 Vaihtaminen pienemmälle vaihteelle ©Shimano

 B  A

24.3.2.2 Shimano Ultegra Di2: Laturi ja 
USB-johto 
Akun lataus: Lataa vaihteiston akku seuraavasti:

1.  Liitä laturin järjestelmäpistoke näyttömoduulin 
latausliitäntään.

2.  Liitä mikro-USB-liitin laturin mikro-USB-liitäntään.

3.  Liitä USB-liitin USB-seinälaturiin tai tietokoneen 
USB-porttiin. CHARGE-merkkivalo palaa oranssina. 
Kun CHARGE-merkkivalo sammuu, lataus on valmis. 
Akun ollessa tyhjä latausaika on noin 1,5 tuntia USB-
verkkolaturilla. Käytettäessä tietokoneen USB-porttia 
lataus voi kestää 3 tuntia.

Kuva 74 Laturi ©Shimano

Kuva 76 USB-johto ©Shimano

Latausnäyttö Error-näyttö

Mikro-USB-liitin USB-liitin

Järjestelmäliitin

CHARGE-näyttö: Kun akku latautuu, CHARGE-merkkivalo 
palaa oranssina. Heti kun lataus on valmis, näyttö sammuu. 
Jos näyttö vilkkuu, kyseessä on latausvirhe. Toimi tällöin 
seuraavasti:

 ▪ Liitä latauskaapeli tai USB-kaapeli 
uudelleen akkuun ja yritä ladata akku uudelleen.

 ▪ Käytä verkkolaitetta, jossa on USB-liitin ja jonka 
nykyinen kapasiteetti on 1,0 Adc tai enemmän.

 ▪ Akku tai liitos on viallinen. Ota tässä 
tapauksessa yhteyttä ammattikorjaamoon.

ERROR-näyttö: Jos ERROR-näyttö vilkkuu, 
kyseessä on virhe. Toimi tällöin seuraavasti:

 ▪ Liitä latauskaapeli tai USB-kaapeli 
uudelleen ja yritä ladata akku uudelleen.

 ▪ Tarkista ympäristön lämpötila.

 ▪ Akku tai liitos on viallinen. Ota tässä 
tapauksessa yhteyttä ammattikorjaamoon.

Latausliitäntä

Näyttömoduuli

Kuva 77 Akun lataus ©Shimano

24.3.2.3 Sram Eagle AXS-vaihdevipu

Kuva 78 Sram Eagle AXS vaihdevipu ©Sram

Vaihteenvalitsin

Vaihda suuremmalle vaihteelle

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.
2.  Työnnä keinukytkin ylös tai työnnä vaihteenvalitsimen 

etuosa alas. Pidä vaihteenvalitsin painettuna 
vaihtaaksesi useita vaihteita.

Vaihda pienemmälle vaihteelle

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.
2.  Paina vaihteenvalitsin alas. Pidä 

vaihteenvalitsin painettuna vaihtaaksesi useita 
vaihteita.
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24.3.2.4 Sram eTap AXS-vaihdevipu

Kuva 79 Sram eTap AXS vaihdevipu ©Sram

Vaihda suuremmalle vaihteelle

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.
2.  Paina oikeanpuolista vaihdevipua siirtääksesi 

takavaihtajan pienemmälle hammaskehälle. Pidä 
vaihdevipua painettuna vaihtaaksesi useita vaihteita.

Vaihda pienemmälle vaihteelle

1.  Polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.
2.  Paina vasenta vaihdevipua siirtääksesi takavaihtajaa 

sisäänpäin isommalle hammaskehälle. Pidä 
vaihdevipua painettuna vaihtaaksesi useita vaihteita.

Kaksinkertaisille järjestelmille: Paina molempia 
vaihdevipuja samanaikaisesti siirtääksesi etuvaihtajaa 
sisään tai ulos.

24.3.2.5 SRAM AXS: Latausasema ja USB-
kaapeli

Kuva 80 Latausasema ja akku ©Sram

Akun lataus: Lataa vaihteiston akku seuraavasti:

1.  Liitä mikro-USB-liitin latausaseman 
mikro-USB-liitäntään.

2.  Liitä USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.

3.  Irrota akun kansi akusta. Säilytä akun kansi tulevaa 
käyttöä varten. 

4.  Aseta akku latausasemaan. Latausaseman LED-valon 
syttymisessä voi kestää enintään 5 sekuntia. Akun 
lataaminen täyteen kestää noin tunnin.

Vihje 
Jos mikään LED-valo ei syty 5 sekunnin kuluttua, 
varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan 
latauspistorasiaan ja että se on tavallinen USB-
latausportti (1 A ja 5 V). Jos LED-valot eivät 
edelleenkään syty, ota yhteyttä ammattikorjaamoon.

5.  Vapauta akku painamalla latausaseman painiketta.

6.  Asenna täyteen ladattu akku takavaihtajaan/
etuvaihtajaan ja sulje akun pidike. Kun akku on 
asennettu oikein, lukitus napsahtaa paikalleen.

Kuva 81 Akun asentaminen ©Sram

CHARGE-näyttö: Tasainen sininen LED osoittaa, että 
laturissa on riittävästi virtaa. Vilkkuva sininen LED 
osoittaa, että laturi ei saa ihanteellista määrää virtaa. Akku 
latautuu edelleen, mutta latausprosessi kestää kauemmin. 
Keltainen LED osoittaa, että akkua ladataan. Vihreä LED 
ilmaisee, että lataus on valmis. 
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ERROR-näyttö: Punainen LED ilmaisee, että on tapahtunut 
virhe. Toimi seuraavasti:

 ▪ Irrota akku, aseta se uudelleen latausasemaan ja irrota 
latausliitin ja liitä se paikoilleen uudelleen. Jos LED 
palaa edelleen punaisena, akku tai latausasema voi olla 
viallinen. Ota yhteyttä ammattikorjaamoon.

24.3.3 Takavaihtajan ja etuvaihtajan säätö
24.3.3.1 Mekaaninen ketjuvaihteisto
Jos ketju kolisee eikä se käy enää tasaisesti, on järkevää 
säätää takavaihtajaa ja etuvaihtajaa. Näin se toimii. Ota 
yhteyttä erikoisjälleenmyyjään, jos olet epävarma.

Takavaihtaja: Ylärajoittimen säätö

1.  Vaihda ketju pienimmälle eturattaalle ja pienimmälle 
hammaspyörälle käyttämällä ohjaustangon säätimiä.

2.  Nyt ohjausrullan on oltava tarkalleen pienimmän 
ketjupyörän alla. Ketju muodostaa suoran linjan. Jos 
näin ei ole, asentoa on muutettava 
säätöruuvilla.

3.  Käännä vaijerin  
säätöruuvia oikealle, 
jos haluat takavaihtajan 
olevan pidemmällä 
sisäpuolella, 
tai vasemmalle, jos 
haluat sen 
olevan pidemmällä  
ulkopuolella. Laske 
kierrokset, jotta voit 
kääntää ruuvia toiseen 
suuntaan, jos 
käänsit väärää 
ruuvia ja 
takavaihtaja 
ei liiku.

4.  Tarkistaaksesi, että 
vaijerin kireys on 
asetettu oikein, vaihda muutaman vaihteen verran 
ylös ja alas säätimellä. Polkimen kammen on oltava 
liikkeessä.

5.  Jos ketjua on vaikea siirtää seuraavalle suuremmalle 
ketjupyörälle, kireyttä on lisättävä. Jos ketju liikkuu 
raskaasti seuraavaan pienempään ketjupyörään, 
kireyttä on vähennettävä.

6.  Vaijerin kireyttä 
voidaan muuttaa 
säätimissä olevalla 
vaijerin 
säätöruuvilla.  
Drej justeringsskruen 
med uret for 
at mindske 
kabelspændingen. 
Drej justeringsskruen 
mod uret for at øge 
kabelspændingen. Kireys saa olla vain niin korkea, 
ettei ketju hankaa seuraavaa suurempaa ketjurengasta 
vasten. 

Kuva 82 Ylemmän säätöruuvin 
kiertäminen ©Shimano

Säätöruuvi

Kuva 83 Vaijerin kireyden 
muuttaminen ©Shimano

Vaijerin säätöruuvi

Takavaihtaja: Alarajoittimen säätö

7.  Vaihda ketju suurimmalle eturattaalle ja pienimmälle 
hammaspyörälle käyttämällä ohjaustangon säätimiä.

8.  Kierrä nyt alempaa säätöruuvia, kunnes ohjausrulla 
on juuri suurimman eturattaan alapuolella.

Etuvaihtaja: Ylärajoittimen säätö

1.  Vaihda ketju pienimmälle eturattaalle ja suurimmalle 
hammaskehälle käyttämällä ohjaustangon säätimiä. 

2.  Nyt ketjun ja sisemmän ohjauslevyn välisen 
etäisyyden tulisi olla minimaalinen. Ketju ei saa 
koskettaa ohjauslevyä.

3.  Etäisyyttä voidaan muuttaa alemmalla ruuvilla (L). 
Jos sitä käännetään myötäpäivään, etuvaihtaja siirtyy 
ulospäin kampea kohti, jos vaijerin kireys on jo 
tarpeeksi korkea. Sen kääntäminen vastapäivään voi 
siirtää etuvaihtajaa 
 
runkoa kohti.

4.  Säätääksesi kireyden oikein käytä ohjaustangon 
säätimiä vaihtaaksesi suurimmalle eturattaalle edessä 
ja pienimmälle hammaskehälle takana. Ketju ei saa 
koskettaa etuvaihtajan ulkolevyä

5.  Vaijerin kireyttä voidaan muuttaa 
vaijerin säätöruuvilla. Käännä vaijerin säätöruuvia 
myötäpäivään lisätäksesi kireyttä. Käännä vaijerin 
säätöruuvia myötäpäivään vähentääksesi kireyttä. 
Kireyden tulee olla vain sen verran korkea, että ketju 
ei hankaudu seuraavaa isompaa ketjukehää vasten ja 
että etuvaihtajan ohjauslevyt eivät kosketa ketjua.
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Kuva 84 Säätöruuvi ©Shimano

Etuvaihtaja

Säätöruuvit

Etuvaihtaja: Ylärajoittimen säätö

6.  Säädä ulkoinen rajoitin kiertämällä yläruuvia (H). 
Myötäpäivään kiertäminen siirtää etuvaihtajan 
lähemmäs runkoa. Vastapäivään kiertäminen siirtää 
etuvaihtajan poispäin rungosta. 

7.  Etuvaihtajan ulomman ohjauslevyn tulee nyt olla 
yhdensuuntainen eturattaan kanssa. Ulomman 
ohjauslevyn ja eturattaan suurten hampaiden välisen 
etäisyyden tulee olla 1–3 mm.

24.3.3.2 Shimano Ultegra Di2:n elektroniset 
ketjuvaihteistot
Takavaihtajan säätäminen 

1.  Käytä ohjaustangon säätimiä ja siirrä ketju 
pienimmälle eturattaalle ja suurimmalle 
hammaspyörälle ja käännä kammen vartta taaksepäin.

2.  Käännä sitten 
säätöruuvia tuodaksesi 
välipyörän niin lähelle 
hammaspyörää kuin 
mahdollista ilman, että ne 
koskettavat toisiaan.

3.  Siirrä nyt ketju 
pienimmälle 
hammaspyörälle ja toista 
vaiheet varmistaaksesi, 
että rulla ei kosketa 
hammaspyörää.

Kuva 85 Säätöruuvi ©Shimano

4.  Vaihda takavaihtaja oikeanpuolisella vaihdevivun 
painikkeilla viidennelle hammaskehälle.

5.  Vaihda vaihdetilasta säätötilaan painamalla 
näyttömoduulin painiketta, kunnes LED-valo syttyy.

6.  Paina oikeanpuolisen 
vaihtovivun painiketta 
A samalla kun pyörität 
etummaista eturatasta 
siirtääksesi ohjausrullaa 
sisäänpäin, kunnes 
ketju koskettaa neljättä 
hammaskehää ja pitää 
ääntä.

7.  Paina sitten 
oikeanpuolisen vaihdevivun painiketta B neljä kertaa 
siirtääksesi ohjausrullaa ulospäin 4 askeleen verran 
kohdeasentoon.

8.  Voit vaihtaa takavaihtajan säätötilasta 
vaihteenvaihtotilaan painamalla näyttömoduulin 
painiketta, kunnes punainen LED sammuu.

Painike

Näyttömoduuli

Kuva 87 Painikkeen 
painaminen ©Shimano

Hammaskehät

Ohjausrulla
Takavaihtaja

Painike A Painike B

Kuva 88 Takavaihtajan 
säätäminen ©Shimano

 A
 B

Kuva 86 Oikeapuoleinen 
vaihdevipu ©Shimano

9.  Kokeile vuorotellen jokaista vaihdetta ja tarkista, ettei 
missään vaihteessa kuulu ääniä.

10.  Jos säätöä tarvitaan, vaihda takaisin säätötilaan ja 
hienosäädä takavaihtajaa.

Etuvaihtajan säätäminen

1.  Vaihda ketjuvaihtaja suurimmalle hammaskehälle.

2.  Vaihda vaihdetilasta säätötilaan painamalla 
näyttömoduulin painiketta, kunnes LED-valo syttyy.

3.  Paina oikeanpuoleisen vaihdevivun painiketta A tai 
B. Säädä ketjun ja etuvaihtajan välinen välys 0–0,5 
mm:iin.

4.  Liikuta etu- ja takavaihtajaa vuorotellen kaikkiin 
vaihdeasentoihin Varmista, että ketjunohjain ei 
kosketa ketjua.

5.  Voit vaihtaa etuvaihtajan säätötilasta 
vaihteenvaihtotilaan painamalla näyttömoduulin 
painiketta, kunnes punainen LED sammuu.

Ylempi 
säätöruuvi

Alempi 
säätöruuvi

Kuva 89 Säätöruuvit @Shimano
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24.3.3.3 Elektroninen ketjuvaihteisto Sram 
Eagle AXS

Etuvaihtajan säätäminen

1.  Vaihda ketju toiseksi suurimmalle hammaskehälle. 
Kohdista vaihtorulla toiseksi suurimman 
hammaskehän keskustaan   säätämällä etuvaihtajaa.

2.  Pidä ohjaustangon AXS-painiketta painettuna samalla, 
kun painat vaihteenvalitsinta. Työnnä vaihteenvalitsin 
alas säätääksesi etuvaihtajaa sisäänpäin ja työnnä 
keinukytkin ylös säätääksesi etuvaihtajaa ulospäin.

Kuva 90 Takavaihtajan säätäminen ©Sram

AXS-painike

3.  Kytke etuvaihtaja sisäänpäin suurimmalle 
hammaskehälle.

4.  Säädä alempaa rajoitinruuvia (L) niin, että se 
koskettaa kevyesti ulomman suunnikasrungon 
pysäytintä, ja löysää sitten ruuvia 1/4 kierroksen 
verran.

5.  Kytke etuvaihtaja ulospäin pienimmälle 
hammaskehälle.

6.  Säädä ylempää rajoitinruuvia (H) niin, että se 
koskettaa kevyesti sisempää suunnikasrungon 
pysäytintä, ja löysää sitten ruuvia 1/4 kierroksen 
verran.

      

Kuva 92 Rajoitinruuvi H ©Sram

Kuva 91 Rajoitinruuvi L ©Sram

24.3.3.4 Elektroninen ketjuvaihteisto Sram 
eTap AXS

Takavaihtajan säätäminen

1.  Kohdista ylempi vetopyörä toiseksi suurimman 
hammaskehän keskustaan   pitämällä takavaihtajan 
AXS-painiketta painettuna samalla, kun painat 
vaihdevipua sisäänpäin. Vasen vaihdevipu säätää 
takavaihtajaa sisäpuolelta, oikea vaihdevipu 
ulkopuolelta.

Kuva 93 Vaihderullan kohdistaminen ©Sram

AXS-painike Vaihdevipu

2.  Kytke takavaihtaja sisäänpäin suurimmalle 
hammaskehälle Takavaihtajan kehikko voi 
mahdollisesti koskettaa takapyörää ennen ketjun 
asentamista. Tämä on normaalia.

3.  Säädä alempaa rajoitinruuvia (L) niin, että se 
koskettaa kevyesti sisemmän suunnikasrungon 
pysäytintä.

4.  Kytke takavaihtaja ulospäin pienimmälle 
hammaskehälle.

5.  Säädä ylempää rajoitinruuvia (H) niin, että se 
koskettaa kevyesti sisemmän suunnikasrungon 
pysäytintä.
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Kuva 95 Rajoitinruuvi H 
©Sram

Kuva 94 Rajoitinruuvi L 
©Sram

Etuvaihtajan säätäminen

Etuvaihtajan säätö vaaditaan vain kaksinkertaisissa 
järjestelmissä. Etuvaihtajan on oltava uloimmassa 
asennossa ylemmän rajoitinruuvin säätämistä varten. 
Etuvaihtajan ylemmän rajoitinpultin säätäminen 
etuvaihtajan ollessa sisäasennossa voi vahingoittaa 
etuvaihtajaa pysyvästi. Ylemmässä rajoitinruuvissa on 
vasenkätinen kierre.

1.  Kytke takavaihtaja ulospäin pienimmälle 
hammaskehälle. Varmista, että etuvaihtaja on 
ulkoasennossa ja että ketju on suurella eturattaalla ja 
pienimmällä hammaskehällä.

2.  Kierrä ylempää rajoitinpulttia, kunnes etuvaihtajan 
ulkokehikkolevyn sisäpuolen ja ketjun välinen välys 
on 0,5–1 mm.

Kuva 96 Ylemmän rajoittimen säätäminen ©Sram

3.  Vaihda ketju pienemmälle eturattaalle ja suurimmalle 
hammaskehälle.

4.  Kierrä alempaa rajoitinpulttia, kunnes etuvaihtajan 
ulkokehikkolevyn sisäpuolen ja ketjun välinen välys 
on 0,5–1 mm.

Kuva 97 Ylemmän rajoittimen säätäminen ©Sram

24.4 Napavaihteet

 Varoitukset
Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Varmista, että vaihdat kiertokahvalla kerrallaan 
vain yhtä vaihdetta ylös tai alas. Polkeminen ei ole 
sallittua vaihtamisen aikana.

 ▪  Jos pyörää on vaikea kääntää, jarrukengät on 
vaihdettava tai napa voideltava. Ammattikorjaamon 
tulee tehdä tämä.

Tiedot 
Harvinaisissa tapauksissa vaihtamisen aikana voi 
kuulua vaihteistoääniä sisäisten vaihteiden ja navan 
säppien vuoksi. Nämä äänet ovat yleensä vaarattomia.

Napavaihteilla vaihteenvaihto tapahtuu 
takapyörän navassa ja planeetta-
vaihteiston periaatteen mukaisesti. 
Napavaihteita voidaan käyttää 
vaihdevaijerilla (mekaaninen) tai 
moottorilla (sähköinen). Molemmat 
versiot toimivat ohjaustangossa 
olevalla ohjauselementillä.

24.4.1 Käyttöelementit
24.4.1.1 Shimanon vakiovaihdevipu
1.  Älä polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

2.  Vaihtaaksesi pienemmälle vaihteelle, siirrä vipua A 
ylös. Näytön numero pienenee. Vaihteenvaihdon 
jälkeen vipu A palaa alkuperäiseen asentoonsa.

3.  Vaihtaaksesi suuremmalle 
vaihteelle, siirrä vipua B 
ylös tai alas. Näytön numero 
suurenee. Vaihteenvaihdon 
jälkeen vipu B palaa 
alkuperäiseen asentoonsa.

Kuva 98 Napavaihteisto

Kuva 99 Shimano-
vakiovaihdevipu ©Shimano
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24.4.1.2 Shimanon vakiokiertokahva
1.  Älä polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

2.  Vaihtaaksesi suuremmalle vaihteelle, käännä 
kiertokahvaa asteittain itseesi päin. Näytön numero 
suurenee. 

3.  Vaihtaaksesi pienemmälle vaihteelle, käännä 
kiertokahvaa asteittain poispäin itsestäsi. Näytön 
numero pienenee.

Kuva 100 Shimano-vakiokiertokahva ©Shimano

Säätöruuvi

24.4.1.3 Enviolo-kiertokahva
1.  Älä polje polkimia vaihteen vaihtamisen aikana.

2.  Vaihda pienemmälle vaihteelle, kun lähdet liikkeelle 
tai ajat ylämäkeen. Voit tehdä tämän kääntämällä 
kiertokahvaa "vuori”-kuvakkeen suuntaan.

3.  Jos haluat ajaa nopeammin tasaisella reitillä tai 
alamäkeen, käännä kiertokahvaa "tasanko"-kuvakkeen 
osoittamaan suuntaan.

Kuva 101 Vaihtaminen pienemmälle vaihteelle ©Shimano

Säätöruuvi

Kuva 102 Vaihtaminen suuremmalle vaihteelle ©Shimano

24.4.2 Vaihteiden säätäminen
Jos vaihteiden oikeaoppinen vaihtaminen ajon aikana ei 
onnistu, syynä voi olla väärin säädetty vaihdevaijeri. Alla 
on ohjeet ongelman korjaamiseen. Jos sinulla on kysyttävää 
menettelystä, ota yhteyttä ammattikorjaamoon tai tee työ 
suoraan siellä.

24.4.2.1 Shimanon säätimet
Riippumatta siitä, käytätkö pyöräsi vaihteita vaihdevivulla 
vai kiertokahvalla, vaihdevaijerin tarkistus ja säätö tapah-
tuu lähes identtisesti molemmilla säätimillä:

1.  Vaihdevipu: Vaihda vaihdevipu vaihteesta 8 
vaihteeseen 4.

2.  Kiertokahva: Käännä kahvaa: 
• 7/8-vaihteistossa vaihteesta 1 vaihteeseen 4 
• 5-vaihteisessa vaihteistossa vaihteesta 3 
vaihteeseen 4.

3.  Tarkista, että kannattimen ja vaihderattaan keltaiset 
merkintäviivat ovat kohdakkain. Vaihdeyksikössä on 
kahdessa paikassa keltaisia   merkintöjä. Käytä viivoja, 
jotka ovat nähtävissä helpoimmin.

Kuva 103 Merkkiviivojen kohdistuksen tarkistus ©Shimano

keltaiset merkkiviivat

4.  Kierrä ohjauspaneelin säätöruuvia, kunnes 
merkkiviivat ovat kohdakkain. 

Kuva 104 Säätöruuvin kiertäminen ©Shimano

5.  Vaihda 7/8-vaihteistossa vaihteesta 4 vaihteeseen 
1 ja takaisin vaihteeseen 4.  5-vaihteisella pyörällä 
vaihteesta 3 vaihteeseen 1 ja takaisin vaihteeseen 3. 

6.  Tarkista, että keltainen merkkiviiva 
on edelleen kohdistettuna.
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24.4.2.2 Enviolo-kiertokahva
Jos vaihdevaijerin vapaavälys on yli 1,5 mm, sitä tulee 
pienentää. Yli 1,5 mm:n välys voi vaikuttaa negatiivises-
ti vaihtamisen laatuun ja lyhentää vaihdekaapeleiden 
käyttöikää.

1.  Muuta vaihdevaijerin välystä kiertämällä 
säätöruuveja.

2.  Vedä sitten vaihdekaapeleita hieman tarkistaaksesi 
välyksen. 0,5 mm:n välys on ihanteellinen 
vaihdevaijerilla.

Kuva 105 Säätöruuvien 
kiertäminen ©Shimano

Kuva 106 Vaihdekaapeleiden 
varovainen vetäminen 
©Shimano

Säätöruuvit Vaihdevaijerit

24.5 Puhdistus ja hoito
Säätimet voidaan puhdistaa hieman kostealla liinalla. 
Vaihdeyksikkö ja etuvaihtaja voidaan puhdistaa karkeasta 
liasta pehmeällä harjalla. Voit puhdistaa vaihteiston 
pienet osat tarkemmin käyttämällä pientä hienompaa 
harjaa ja liinaa. Liuottimia tai jarrujen puhdistusaineita ei 
suositella, koska ne poistavat rasvan myös kohdista, joissa 
sitä vielä tarvitaan. Sen jälkeen on järkevää levittää öljyä 
vaihdeyksikön yksittäisiin osiin.

25. Ketju
Polkupyörän ketju on käyttökoneiston osa. Se välittää 
polkiessasi syntyvän vääntömomentin takapyörälle. 
Yksittäiset ketjun lenkit ovat pääosin terästä. Polkupyörän 
ketjuja on kahta perustyyppiä: leveä polkupyörän 
ketju napavaihteille ja kapea polkupyörän ketju 
ketjuvaihteistolle. Näitä on saatavana eri leveyksissä 
riippuen siitä, kuinka monta hammaspyörää käytetyssä 
kasetissa on. 

 Varoitukset
Pedelec/S-Pedelec: Virtapainikkeen tahattoman 
painamisen aiheuttamat vakavat puristusvammat.

 ▪ Irrota akku ennen mittausten ja asetusten tekemistä 
tai Pedelecin/S-Pedelecin puhdistamista.

Rikkoutuneen 
tai väärin kiristetyn polkupyörän ketjun aiheuttamat 
vakavat vammat ja onnettomuudet.

 ▪ Tarkista ennen jokaista ajoa onko ketjussa 
kulumisen merkkejä ja onko ketjun kireys oikea. 
Älä aja pyörällä, jos ketju on kulunut, vaurioitunut 
tai kiristetty väärin. Vieraile tässä tapauksessa 
ammattikorjaamolla.

25.1 Ketjun kireyden mittaaminen ja säätö

Tiedot 
Jos polkupyörän ketju on liian kireällä, polkeminen 
vaatii enemmän voimaa. Jatkuva veto ketjulenkeissä 
lisää myös ketjun kulumista. Voit huomata, että 
polkupyörän ketju ei ole tarpeeksi tiukka, jos ketju 
painuu merkittävästi tai hyppää irti epätasaisella 
alustalla ajettaessa. Viimeistään silloin ketju tulee 
kiristää. 

25.1.1 Ketjuvaihteisto: Ketjun kireyden 
mittaaminen
Ketjuvaihteistolla takavaihtajan 
jousi pitää ketjun oikealla 
kireydellä. Jos ketju silti 
roikkuu, syynä voi olla likainen 
ketjunkiristin. Jos ketju on vielä 
liian löysällä ketjunkiristimen 
puhdistamisen jälkeen, 
takavaihtajan jousi saattaa olla 
viallinen. Tässä tapauksessa 
takavaihtaja on vaihdettava. Ota 
yhteyttä erikoisjälleenmyyjääsi tätä varten.

25.1.2 Napavaihteet: Ketjun kireyden 
mittaaminen
1.  Pedelec: Poista akku.
2.  Työnnä ketjua ylös tai alas sen tiukimmasta kohdasta. 

Oikea kireys on saavutettu, kun ketju roikkuu.
3.  Tarkista ketju neljästä tai viidestä kohdasta yhden 

täyden ketjun kierroksen aikana.

25.1.3 Napavaihteet:: Ketjun kireyden säätö
1.  Pedelec/S-Pedelec: Poista akku.
2.  Löysää takapyörän muttereita.
3.  Löysää tarvittaessa jarrun ankkuria.
4.  Vedä pyörää taaksepäin haarukanpäähän, kunnes 

ketjun 
väljyys on sallitulla alueella.

5.  Kiristä kaikki löystyneet ruuviliitokset 
varovasti myötäpäivään 35–40 Nm momenttiin. 
Muista 
asentaa pyörä suoraan.

Kuva 107 Ketjukiristin
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25.2 Ketjun kulumisen tarkistus
1.  Pedelec/S-Pedelec: Poista akku.
2.  Tarkista ketjun kuluminen ketjun kulumismittarilla.
3.  Anna erikoisjälleenmyyjän vaihtaa ketju, jos se on 

kulunut.

25.3 Puhdistus ja hoito

Vihje 
Veden sisäänpääsyn aiheuttama sähköosien 
vaurioituminen.

 ▪ Älä suihkuta polkupyörää tai sen osia vesiletkulla tai 
puhdista niitä korkeapaineisella puhdistuslaitteella. 
Vaikka osat on sinetöity, polkupyörä voi vaurioitua. 
Puhdista pyörä hieman kostealla, pehmeällä liinalla.

Jos haluat puhdistaa S-Pedelecin tai Pedelecin ketjun, 
sinun on ensin irrotettava akku. Harjaa sitten polkupyörän 
ketju ja ketjunkiristin alustavasti pehmeällä harjalla. Sen 
jälkeen voit poistaa vanhan ketjuöljyn kuivalla liinalla. 
Nyt voit öljytä ketjun. Suosittelemme korkealaatuisia 
ketjuöljyjä ja niiden säästeliästä käyttöä. Levitä öljyä 
ketjun alempaan säikeeseen ylhäältä samalla kun kierrät 
kampea. Käännä sitten kampea edelleen ja kokeile kaikkia 
vaihteita, jos on kyse ketjuvaihteistosta.

26. Hihna

 Varoitukset
Pedelec/S-Pedelec: Virtapainikkeen tahattoman 
painamisen aiheuttamat vakavat puristusvammat.

 ▪ Irrota akku ennen mittausten ja asetusten tekemistä 
tai Pedelecin/S-Pedelecin puhdistamista.

Kuluneiden tai vaurioituneiden hihnojen aiheuttamat 
vakavat vammat.

 ▪ Tarkista ennen jokaista ajoa, onko hihnassa 
kulumisen merkkejä  26.3 Hihnan kulumisen 
tarkistus S. FI-52. Kulunut tai vaurioitunut hihna voi 
repeytyä.

Vihje 
Väärinkäytöstä johtuva hihnan rikkoutuminen.

 ▪ Älä kierrä, väännä, käännä ympäri, laita solmuun tai 
sido hihnaa tai taivuta sitä taaksepäin.

26.1 Hihnan kireyden mittaaminen
Hihnan kireyden mittaamiseen on olemassa useita 
menetelmiä. Yksi niistä on mittaus Carbon Drive 
-sovelluksella. Tämä mittaa hihnan kireyden hihnan 
pituuden ominaistaajuuden (Hz) perusteella. Voit ladata 
sovelluksen osoitteesta www.gatescarbondrive.com/
products/tools.

Tiedot 
Carbon Drive -sovellus toimii parhaiten hiljaisessa 
ympäristössä.

1.  Pedelec/S-Pedelec: Poista akku.

2.  Lataa sovellus älypuhelimeesi.

3.  Avaa sovellus.

4.  Valitse kiristyskuvake.

5.  Kytke mikrofoni päälle, napsauta "mittaa" ja pidä 
älypuhelinta hihnan keskikohdan päällä varmistaen, 
että mikrofoni osoittaa hihnaa kohti.

6.  Nypi hihnaa niin, että se värisee kuin kitaran kieli. 
Sovellus muuntaa kohinan hihnan ominaistaajuudeksi.

7.  Kierrä kampea neljänneskierros ja toista mittaus.

8.  Vertaa hihnan taajuutta spesifikaatioon nähdäksesi, 
tarvitseeko hihnan kireyttä säätää.

Kiristystiedot
pieni, kevyt 
pyöräilijä

pitkä, voimakas 
pyöräilijä

Napavaihde 50 Hz 60 Hz
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26.2 Hihnan kireyden säätö

Vihje 

Oikea 
kohdistus 

Hammaskehiä ei 
ole kohdistettu 
oikein

Hammaskehiä ei 
ole kohdistettu 
oikein

Kuva 108 Hihnan säätö ©Gates

Hihnan kohdistus on pidettävä oikeana kireyden säädön 
aikana. Väärä kohdistus voi aiheuttaa mm. melua, 
hihnan tai hammaskehän ennenaikaista kulumista ja 
hihnan irtoamisen.

26.2.1 Haarukanpää 1: Hihnan kireyden säätö
1.  Pedelec/S-Pedelec:  

Poista akku.

2.  Löysää haarukanpään 
ruuveja kääntämällä 
niitä vastapäivään. 
Älä kierrä ruuveja irti 
kokonaan.

Kuva 109 Ruuvien löysääminen

3.  Lisää tai vähennä 
kiristystä kääntämällä 
säätöruuvia. 

4.  Kiristä 
haarukanpään 
ruuveja 
myötäpäivään 
16–20 Nm momenttiin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.2.2 Haarukanpää 2: Hihnan kireyden säätö
1.  Pedelec/S-Pedelec: Poista akku.

2.  Löysää takatukien kummallakin puolella olevat neljä 
ruuvia kääntämällä niitä vastapäivään. Muovikannen 
takana on kaksi ruuvia, toinen toisella puolella 
olevista ruuveista pitää seisontatuen levyn kiinni. Älä 
kierrä ruuveja irti kokonaan. 

3.  Lisää tai vähennä hihnan kireyttä 
kääntämällä säätöruuvia.

Säätöruuvi

Kuva 110 Säätöruuvin kiertäminen

Kuva 111 Säätöruuvin kiristäminen

Kuva 112 Hihnan kiristyksen säätö

2. Säätöruuvien säätäminen

1. Ruuvien löysääminen

4.  Kiristä takatukien kummallakin puolella olevat neljä 
pulttia myötäpäivään määritettyyn vääntömomenttiin 
saakka.

Levyn kiinnitys
9,5 Nm

Hihnan kireys
Hihnan 
kireys

Kuva 113 Hihnan kireyden säätö
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26.3 Hihnan kulumisen tarkistus
1.  Pedelec/S-Pedelec: Poista akku.

2.  Tarkista hihna kulumisen varalta.

Kuva 114 Kulumaton hihna ©Gates

Tämä hihna on hyvässä kunnossa. Sinisen värin 
häviäminen ei ole merkki kulumisesta.

Kuva 115 Kulunut hihna ©Gates

Revenneet hampaat ja halkeamat hampaan juuressa: Tämä 
hihna on erittäin huonossa kunnossa.

3.  Jos kulumisraja on saavutettu, hihna on vaihdettava 
välittömästi. Tee tämä ammattikorjaamossasi.

26.4 Puhdistus ja hoito

Vihje 
Veden sisäänpääsyn aiheuttama sähköosien 
vaurioituminen.

 ▪ Älä suihkuta polkupyörää tai sen osia vesiletkulla tai 
puhdista niitä korkeapaineisella puhdistuslaitteella. 
Vaikka osat on sinetöity, polkupyörä voi vaurioitua. 
Puhdista pyörä hieman kostealla, pehmeällä liinalla.

Jos haluat puhdistaa Pedelecin tai S-Pedelecin hihnan, 
poista ensin akku. Puhdista hihna sitten hieman kostealla, 
pehmeällä liinalla. Anna sen kuivua ennen kuin asennat sen 
takaisin pyörään.

27. Pyörät
Pyörät luovat yhteyden pyörän ja tien välille. Ne voidaan 
kiinnittää runkoon ja haarukkaan akselimuttereilla, 
pikalukitsimella tai läpikulkuakseleilla.

27.1 Pyörän kiinnitys pikalukitsimella

 Varoitus
Irronneiden komponenttien aiheuttamat vakavat 
kaatumiset.

 ▪ Kaikkien pikalukitsimien tulee olla kunnolla kiinni 
ennen ajamista. Pikalukitusvipuja ei voi sulkea vain 
kääntämällä.

 ▪ Tarkista kaikkien pikalukitsimien kireys ennen 
jokaista käyttökertaa.

 ▪ Älä taivuta jarrulevyä tai pidä siitä kiinni, kun suljet 
pikalukitsimen.

Useimmissa polkupyörissä pyörät on kiinnitetty 
pikalukitsimella. Nämä ovat puristuskiinnikkeitä, joiden 
etuna on se, että ne voidaan irrottaa tai kiristää käsin 
nopeasti. Pikalukitsimet koostuvat yleensä viidestä osasta: 
Akseli, kiristysvipu, kiristysmutteri ja kaksi jousta. 
Kiristysvipu ja akseli on liitetty tiukasti toisiinsa, kun taas 
kiristysmutteri on ruuvattu akselin päähän. Kiristysvipu 
tuottaa puristusvoiman, kiristysmutterilla säädetään 
esikiristystä.

kiristys

Kiristysvipu

Kiristys- 
mutteri

Jouset

Akseli

Kuva 116 pyörän pikalukitsin

1.  Avaa kiristysvipu kääntämällä sitä 180˚. Nyt pitäisi 
olla näkyvissä teksti OPEN.

2.  Tarkista, että pyörä on asemoitu oikein.

3.  Sulje kiristysvipu kääntämällä sitä 180˚. Nyt pitäisi 
olla näkyvissä teksti CLOSE. Vivun tulee liikkua 
erittäin helposti sulkemisliikkeen alusta puoliväliin 
saakka. Sen jälkeen vipuvoiman tulee kasvaa 
merkittävästi, ja vipua tulee olla lopussa vaikea 
liikuttaa.

4.  a) Jos pikalukitusvipu sulkeutuu liian helposti, 
esijännitystä on lisättävä: Pidä kiinni kiristysvivusta ja 
käännä kiristysmutteria myötäpäivään vastakkaiselle 
puolelle. Tarkista, onko oikea esikiristys saavutettu 
sulkemalla kiristysvipu. 
b) Jos pikalukitusvipua on liian vaikea sulkea, 
esikiristystä on vähennettävä: Pidä kiinni 
kiristysvivusta ja käännä kiristysmutteria 
vastapäivään vastakkaiselle puolelle. Tarkista, onko 
oikea esikiristys saavutettu sulkemalla kiristysvipu.

5.  Sulje kiristysvipu. Vipu on asetettava niin, ettei sitä 
voi avata vahingossa. 
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27.2 Pyörän kiinnitys läpikulkuakseleilla

 Varoitus
Irronneiden komponenttien aiheuttamat vakavat 
kaatumiset.

 ▪ Sulje vipu kuvatulla tavalla. Muuten pyörä voi irrota 
ajon aikana ja voit loukkaantua vakavasti ja/tai 
kuolla. Jos et ole varma, pyydä 
ammattikorjaamoa näyttämään, miten vipu 
säädetään. 

Läpikulkuakselit ovat melkein samannäköisiä   kuin 
pikalukitsimet. Vaikka pyörien pikalukitsimet työnnetään 
navan akselin läpi, läpikulkuakselit ovat varsinainen akseli. 
Toisin kuin pikalukitsimessa, niissä ei ole kiristysmutteria 
vaan kierre. Läpikulkuakselit voidaan kiertää kokonaan 
kiinni tai ne voidaan ensin kiertää kiinni ja sitten kiristää 
pikalukitsinvivun tapaan. Toinen vaihtoehto on 
kiinnittäminen T-kappaleella, joka puolestaan   on 
varmistettu vivulla (esim. R.A.T. -läpikulkuakselin läpi). 

Kierre

Kuva 117 Läpikulkuakseli Kuva 118 Läpikulkuakseli vivulla

Kierre Kiristysvipu

Akseli

T-kappale Säätöpyörä

Akseli Kiristysvipu

Kuva 119 R.A.T.-läpikulkuakseli

27.2.1 R.A.T.-läpikulkuakselin asennus
1.  Kun vipu on auki, työnnä R.A.T.-akseli rungon/

haarukan ja pyörän läpi, kunnes R.A.T.-akselin  
päässä oleva T-kappale lävistää toisella puolella 
olevan T-kappaleen.

Lisäysosa

Kuva 120 Läpikulkuakselin asentaminen

2.  Käännä vipua 90° myötäpäivään, kunnes T-kappale 
osuu rajoittimeen. Akselin tulee pyöriä helposti ja 
niin, että sitä ei enää voida vetää ulos rungosta.

Kuva 121 Vivun kääntäminen myötäpäivään

3.  Kun akseli on paikallaan, käännä vipua kiristääksesi 
järjestelmän.

Kuva 122 Vivun kiristys

4.  Jos vipu ei tuota puristusvoimaa liikkeen 
loppuvaiheessa, esikiristystä on lisättävä. Tämä 
tehdään kääntämällä vivun alla olevaa säätöpyörää. 
Avaa vipu ja lisää esikiristystä kääntämällä vipua 
vastapäivään, kunnes vivun puristusvoima on riittävä 
ja sen voi sulkea käsin.

Kuva 123 Esikiristyksen kireyden lisääminen

27.3 Vanteet

 Varoitus
Vanteiden vikaantumisen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Hiilikuitu: Jos käytät hiilikuituvanteita 
vannejarruilla varustetussa pyörässä, muista, että 
tällä materiaalilla on huomattavasti huonommat 
jarrutusominaisuudet kuin alumiinivanteilla. 
Huomaa myös, että vain hyväksyttyjä jarrupaloja 
saa käyttää.

Polkupyörän vanne on pyörän tukeva rengasmainen 
metalliprofiili, jossa on rengas, sisärengas ja vannenauha. 
Vanne on yleensä yhdistetty pyörän napaan pinnoilla.
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27.3.1 Vanteen kulumisen/väsymisen 
tarkistaminen vannejarruista

 Varoitus
Lukittuvan pyörän aiheuttamat vakavat kaatumiset.

 ▪ Tarkista vanteiden kuluminen vähintään kerran 
vuodessa. Jos vanteen seinämän paksuus on alle 0,7 
mm, se voi halkeilla ajon aikana. 

Vanteen kuluminen/väsyminen voidaan tunnistaa useilla 
tavoilla. Yksinkertaisin tapa on silmämääräinen tarkastus. 
Katso vannetta. Jos huomaat jotain seuraavista, vaihda 
vanteet tai vieraile ammattikorjaamossa:

 ▪  Halkeileva vanteen kaari

 ▪  Halkeamat pinnan tyvessä

 ▪  Pyöreäksi hioutuneet jarrun sivut

 ▪  Tummat täplät pinnojen korkeudella

 ▪  Kulunut kulumisen ilmaisin.

Monissa vanteissa on jyrsitty rengas tai yksittäinen pieni 
reikä, ns. kulumisen ilmaisin. Jos tämä ei ole enää näkyvis-
sä tai käsin kosketeltavissa, vanne on kulunut.

Kuva 124 Puhjennut vanteen kaari Kuva 125 Halkeamat pinnoissa

Kuva 126 Tummat läikät Kuva 127 Kulumisen ilmaisin

27.3.2 Puhdistus ja hoito

Vihje 
Pedelec/S-Pedelec: Veden sisäänpääsyn aiheuttama 
moottorivaurio.

 ▪ Varmista ehdottomasti, että puhdistuksen aikana 
moottoriin ei pääse vettä. 

Jos haluat puhdistaa S-Pedelecin tai Pedelecin vanteet, 
poista ensin akku. Harjaa sitten vanteet pehmeällä 
harjalla. Sitkeämpi lika voidaan poistaa hieman kostealla, 
pehmeällä liinalla.

28. Renkaat ja sisärenkaat

 Varoitus
Renkaiden halkeamisen aiheuttamat raskaat 
kaatumiset.

 ▪ Renkaat ovat kulutusosia. Tarkista urasyvyys, 
rengaspaineet ja renkaan seinämien kunto säännöl-
lisesti. Vaihda kuluneet renkaat ennen kuin käytät 
pyörää uudelleen.

Rengastyyppejä on useita erilaisia. Maastoajokyky ja 
vierintävastus riippuvat renkaan profiilista.

28.1 Renkaiden paineen tarkistus

 Varoitus
Pyörän puutteellisen hallinnan aiheuttamat vakavat 
kaatumiset. Liian täynnä olevat renkaat voivat 
räjähtää tai irrota vanteesta. Sisärengas voi räjähtää, 
mikä johtaa välittömään hallinnan menettämiseen. 
Jos rengaspaine on liian alhainen, rengas voi irrota 
vanteesta.

 ▪ Renkaan ilmoitettua ilmanpainetta ei saa ylittää 
tai alittaa. Myöskään joillekin vanteille määritettyä 
enimmäisilmanpainetta ei saa ylittää. Voimassa 
on pienin maksimi-ilmanpaine, joka on ilmoitettu 
renkaassa tai vanteessa. Sallittu rengaspaine on 
merkitty renkaan kylkeen ja/tai vanteeseen (yksiköt 
bar tai PSI). Internetissä on monia työkaluja, joilla 
voit muuntaa arvoja baarista PSI:ksi tai päinvastoin.

 ▪ Noudata myös verkkosivuilla ja renkaiden ja 
vanteiden valmistajien ohjeissa olevia suosituksia.

Tiedot 
Käytä ilmapumppua, jossa on integroitu painemittari. 
Voit tarkistaa tai säätää rengaspaineesi milloin ta-
hansa. Joillekin venttiileille tarvitset sovittimen tätä 
varten. Voit ostaa ne yhdessä pumpun kanssa ammatti-
korjaamoltasi.
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28.2 Renkaat ilman sisärengasta

 Varoitukset
Renkaiden halkeamisen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset.

 ▪ Käytä renkaita ilman sisärengasta vain niille 
suunnitelluilla vanteilla. Nämä on vastaavasti 
varustettu merkinnällä "tubeless ready".

 ▪ Jos mahdollista, asenna tai poista sisärenkaattomat 
renkaat ilman työkaluja. Tarvittaessa voidaan 
käyttää myös muovista asennusvipua. On tärkeää 
varmistaa, että tiivistävä renkaan palle ei vaurioidu. 
Muuten voi esiintyä vuotoja. Jos tiivistysneste ei 
riitä estämään vikaa, venttiilin irrottamisen jälkeen 
voidaan käyttää tavallista sisärengasta.

 ▪ Renkaat ilman sisärengasta tulee poistaa vanteelta 
mahdollisuuksien mukaan ilman työkaluja, muuten 
ne saattavat vuotaa. Jos tiivistysneste ei riitä 
estämään vikaa, venttiilin irrottamisen jälkeen 
voidaan käyttää tavallista sisärengasta.

 ▪ Noudata rengasvalmistajan ohjeita.

Renkaita ilman sisärengasta, ns. tubeless-renkaita, 
löytyy nykyään varsinkin nykyaikaisista maastopyöristä, 
harvemmin kilpapyöristä.

28.3 Sisärenkaat
Sisärengas on välttämätön paineen 
pitämiseksi renkaan sisällä. Se täytetään venttiilin kautta.

28.3.1 Venttiilit
Venttiilityyppejä on kolme: Sclaverand- eli kilpaventtiilit, 
Schrader- eli autoventtiilit ja Dunlop- tai Blitz-venttiilit. 
Kaikki kolme venttiilityyppiä on suojattu lialta korkilla. 
Pyydä jälleenmyyjältäsi neuvoja koskien sitä, mikä 
ilmapumppu sopii venttiilillesi.

Kuva 128

1 2 3

1 Sclaverand eli kilpaventtiili

2 Schrader tai auton venttiili

3 Dunlop- tai Blitz-venttiili

28.3.1.1 Sclaverand- eli kilpaventtiilit
Täytä sisärengas Sclaverand- 
eli kilpaventtiilin kautta seuraavasti:

1.  Kierrä venttiilin korkki irti 
sormillasi vastapäivään.

2.  Löysää pyällettyä mutteria vastapäivään.

3.  Paina pyällettyä mutteria lyhyesti sormella venttiiliin, 
kunnes ilmaa tulee ulos.

4.  Täytä sisärengas sopivalla ilmapumpulla. Huomioi 
rengaspainetiedot.

5.  Kierrä pyälletty mutteri takaisin kiinni.

6.  Kierrä venttiilin korkki venttiiliin myötäpäivään.

28.3.1.2 Dunlop- eli Blitz-venttiilit ja 
Schrader- tai autoventtiilit
Täytä sisärengas Dunlop- tai Blitz-venttiilillä ja Schrader- 
tai autoventtiilillä seuraavasti:

1.  Kierrä venttiilin korkki auki vastapäivään.

2.  Täytä sisärengas sopivalla ilmapumpulla.

3.  Kierrä venttiilin korkki myötäpäivään venttiilin päälle.

29. Tyhjentyneen renkaan korjaaminen

 Varoitukset
Puutteellisen pyörän hallinnan 
aiheuttamat vakavat onnettomuudet.

 ▪ Kun vaihdat renkaita, käytä vain samantyyppisiä ja 
samankokoisia renkaita, joissa on sama profiili. 
Vääränlaiset renkaat voivat vaikuttaa negatiivisesti  
ajo-ominaisuuksiin.

 ▪ Anna ammattikorjaamon auttaa sinua, jos et luota 
itseesi, mitä tulee korjausten tekemiseen.

 ▪ Noudata paikkasarjan käyttöohjeita.

Jos haluat korjata rikkoutuneen renkaan, tarvitset 
paikkasarjan ja pyörätyypille sopivat työkalut.

Jos haluat korjata Pedelec/S-Pedelec-pyörän  tyhjentyneen 
renkaan, poista ensin akku. Avaa sitten jarru tai poista se. 
Toimenpide riippuu polkupyörän jarrujen tyypistä. Poista 
sitten viallinen pyörä.
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2.  Vedä nyt etupyörä irti haarukasta.

29.2.2 Takapyörän irrottaminen
Huomaa, että tässä kuvatut työvaiheet ovat esimerkkejä.

Noudata kunkin valmistajan ohjeita tai ota yhteyttä 
erikoisjälleenmyyjään.

29.2.2.1 Ketjuvaihteisto: Takapyörän 
irrottaminen
1.  Vaihda vaihde pienimmälle ketjupyörälle. 

Tässä asennossa takavaihtaja haittaa takapyörän 
poistamista vähiten.

2.  a) Jos pyörässäsi on akselimutterit, löysää niitä 
vastapäivään sopivalla jakoavaimella. 
b) Jos pyörässäsi on pikalukitsin, avaa se  27.1 
Pyörän kiinnitys pikalukitsimella S. FI-52. 
c) Jos pyörässäsi on läpikulkuakselit, irrota ne  27.2 
Pyörän kiinnitys läpikulkuakseleilla S. FI-53.

3.  Käännä takavaihtajaa hieman taaksepäin.
4.  Nosta pyörää hieman.
5.  Vedä pyörä irti rungosta.

29.2.2.2 Napavaihteet: Takapyörän 
irrottaminen
Tämä on esimerkki Shimanon napavaihteen irrottamisesta 
polkupyörästä akselimuttereilla.

1.  Löysää akselimutteria vastapäivään sopivalla 
avaimella.

2.  Irrota vaijeri vaihdeyksiköstä, jotta voit irrottaa 
takapyörän rungosta.

Vaihdeyksikkö

CJ-
8S2

0

JAP
AN

LOCK
Kuva 129 Vaijerin suojuksen poistamisvinkki  ©Shimano

3.  Aseta ohjaustangon säädin asentoon 1.
4.  Vedä vaijerin suojus vaihdeyksikön pidikkeestä ja 

irrota vaijeri kannattimessa 
olevasta urasta.

1 vedä vaijerin suojuksen pidikkeestä 
2 poista vaijeri raosta

CJ-8S20
JAPAN

Pidike

Vaijerin suojuksen pidike

Rako

1

2

Kuva 130 Vaijerin poistaminen ©Shimano

5.  Irrota vaijerin kiinnitysruuvi 
vaihderattaasta.

29.1 Jarrun avaaminen
29.1.1 Irrota takapyörä ja takapoljinjarru
Avaa ketjutuen jarruvarren ruuviliitos.

29.1.2 Sivuvetojarrun avaaminen
Avaa jarruvarren tai jarruvivun pikalukitusvipu. Jos jarrun 
pikalukitsinta ei ole, tyhjennä rengas. Pyörä voidaan nyt 
vetää ulos jarrupalojen välistä.

29.1.3 V-jarrun avaaminen
Tartu pyörään yhdellä kädellä. Purista jarrupalat tai 
jarruvarret vannetta vasten. Irrota jarruvaijeri yhdestä 
jarruvarresta.

29.1.4 Hydraulisen vannejarrun poistaminen
Jos jarruissa on pikalukitsimet, pura jarruyksikkö. Noudata 
jarrujen valmistajan käyttöohjeita. Jos jarrun pikalukitsinta 
ei ole, tyhjennä rengas.

29.2 Pyörän irrottaminen
29.2.1 Etupyörän irrottaminen
Huomaa, että tässä kuvatut työvaiheet ovat esimerkkejä.

Noudata kunkin valmistajan ohjeita tai ota yhteyttä 
erikoisjälleenmyyjään.

1.  a) Jos pyörässäsi on akselimutterit, löysää niitä 
vastapäivään sopivalla jakoavaimella. 
b) Jos pyörässäsi on pikalukitsin, avaa se  27.1 
Pyörän kiinnitys pikalukitsimella S. FI-52. 
c) Jos pyörässäsi on läpikulkuakselit, irrota ne  27.2 
Pyörän kiinnitys läpikulkuakseleilla S. FI-53.
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Vihje 
Jos vaijerin suojuksen ulosvetäminen 
vaihtdeyksikön pidikkeestä on vaikeaa, aseta 2 mm:n 
kuusiokoloavain tai #14-pinna pyörän vaihderattaan 
reikään ja irrota vaijeri kääntämällä vaihderattaasta. 
Irrota sitten ensin vaijerin kiinnitysruuvi vaihder-
attaasta ennen kuin vedät vaijerikotelon ulos vaijerin 
suojuksen pidikkeestä.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Vaihderattaan 
kiertäminen Vaihderattaan reikä

2 mm kuusiokoloavain tai pinna #14

Vaijerin kiinnitysruuvin 
poistaminen

Vaijerin 
vetäminen pois 
vaijerisuojasta

1

2 3

Kuva 131 Vihje vaijerin suojuksen poistamisesta ©Shimano

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Vaijerin kiinnitysruuvi
Vaihderatas

Kuva 132 Vaijerin kiinnitysruuvin poistaminen ©Shimano

6.  Löysää jarruvarren pulttia ja irrota se.
7.  Löysää pyörän muttereita ja aseta ne sivuun. Irrota 

lukkolevyt pyörän akselista.
8.  Vedä takapyörä ulos haarukkapään aukoista. 

29.3 Renkaan ja sisärenkaan irrottaminen
1.  Kierrä venttiilin korkki, kiinnitysmutteri ja 

mahdollinen liitosmutteri irti venttiilistä.
2.  Vapauta jäljellä oleva ilma sisärenkaasta.
3.  Aseta asennusvipu renkaan sisäreunaan venttiiliä 

vastapäätä.
4.  Vedä renkaan kylki vanteen reunan yli.
5.  Liu'uta toinen asennusvipu noin 10 cm verran poispäin 

ensimmäisestä vanteen ja renkaan väliin.
6.  Siirrä rengasta vanteen yli asennusvivulla toistuvasti, 

kunnes rengas löystyy koko laajuudeltaan.
7.  Ota sisärengas pois renkaasta.

29.4 Sisärenkaan paikkaus
1.  Pumppaa sisärenkaaseen ilmaa.
2.  Tarkistaaksesi, missä kohtaa sisärenkaan vaurio 

sijaitsee, aseta letku vedellä täytettyyn astiaan.
3.  Työnnä sisärengas vedenpinnan alle. Ilmakuplia tulee 

ulos kohdasta, jossa sisärengas on viallinen.
4.  Jos vika ilmenee matkalla etkä voi määrittää reiän 

sijaintia, täytä sisärengas aivan täyteen. Sen koko 
kasvaa ja ulos tulevan ilman korkeampi paine auttaa 
sinua kuulemaan, missä reikä on.

5.  Anna sisärenkaan kuivua.
6.  Nyt voit korjata sisärenkaan. Noudata paikkasarjan 

käyttöohjeita.

29.5 Renkaan ja sisärenkaan asentaminen
1.  Varmista, että vanteen teippi peittää pinnan nipat ja 

että se ei ole vaurioitunut.
2.  Aseta vanteen yksi sivu renkaaseen.
3.  Paina renkaan toinen puoli vanteeseen kokonaan.

4.  Laita venttiili vanteen venttiilin reiän läpi ja aseta 
sisärengas renkaaseen.

5.  Paina rengas vanteen kylkien yli.
6.  Vedä rengasta tiukasti kohti vanteen keskustaa.
7.  Jo asennettu alue liukuu vanteen pohjaan.
8.  Tarkista uudelleen, että sisärengas on kunnolla 

paikallaan.
9.  Liu'uta renkaan toinen puoli kokonaan vanteen laipan 

yli kämmenesi avulla.
10.  Dunlop- tai Blitz-venttiilit: Aseta venttiilin sisäosa 

takaisin paikalleen ja kiristä mutteri.
11.  Täytä sisärengasta hieman.
12.  Tarkista renkaan istuvuus ja samankeskisyys 

käyttämällä vanteen sivulla olevaa ohjausrengasta. 
Korjaa renkaan istukka käsin, jos se ei pyöri tasaisesti.

13.  Täytä sisärengas suositeltuun rengaspaineeseen  28. 
Renkaat ja sisärenkaat S. FI-54.

29.6 Pyörän asennus
Huomaa, että tässä kuvatut työvaiheet ovat esimerkkejä. 
Noudata kunkin valmistajan ohjeita tai ota yhteyttä 
erikoisjälleenmyyjään.
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29.6.1 Etupyörän asennus

 Varoitukset
Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Kiinnitä huomiota renkaan kulkusuuntaan etupyörää 
asentaessasi.

 ▪ Jos pyörässäsi on levyjarrut, varmista, että 
jarrulevyt ovat kunnolla paikoillaan jarrupalojen 
välissä.

29.6.1.1 Akselimutteri: Etupyörän asennus
1.  Aseta pyörä haarukan haarukkapäähän.
2.  Kiristä akselimutterit myötäpäivään 

momenttiavaimella ja sopivalla momentilla  13. 
Ruuviliitosten kiristysmomentit S. FI-19.

29.6.1.2 Pikalukitsin: Etupyörän asennus
1.  Aseta pyörä haarukan haarukkapäähän.
2.  Kierrä pikalukitsimessa olevaa kiristysmutteria 

hieman myötäpäivään.
3.  Sulje pikalukitsinvipu kääntämällä sitä 180˚. Vivun 

tulee liikkua erittäin helposti sulkemisliikkeen alusta 
puoliväliin saakka. Sen jälkeen vipuvoiman tulee 
kasvaa merkittävästi, ja vipua tulee olla lopussa 
vaikea liikuttaa.

4.  a) Jos pikalukitusvipu sulkeutuu liian helposti, 
esijännitystä on lisättävä: Pidä kiinni kiristysvivusta ja 
käännä kiristysmutteria myötäpäivään vastakkaiselle 
puolelle. Tarkista sulkemalla kiristysvipu, onko oikea 
esikiristys saavutettu. 

b) Jos pikalukitusvipua on liian vaikea sulkea, 
esikiristystä on vähennettävä: Pidä kiinni 
kiristysvivusta ja käännä kiristysmutteria 
vastapäivään vastakkaiselle puolelle. Tarkista, onko 
oikea esikiristys saavutettu sulkemalla kiristysvipu.

5.  Sulje kiristysvipu. Vipu on asetettava niin, ettei sitä 
voi avata vahingossa.

29.6.1.3 Etupyörän läpikulkuakselin 
asennus.
1.  Rasvaa läpikulkuakseli kevyesti.
2.  Liu'uta pyörä haarukkapään väliin.
3.  Asenna läpikulkuakseli  27.2.1 R.A.T.-

läpikulkuakselin asennus S. FI-53.

29.6.2 Takapyörän asennus

29.6.2.1 Ketjuvaihteisto: Takapyörän 
asennus
1.  Kun asennat takapyörän, aseta ketju 

pienimmälle ketjupyörälle.
2.  Työnnä pyörä haarukkapäähän keskitetysti ja niin 

pitkälle kuin se menee.
3.  Kiristä napamutteri tai sulje pikalukitsin  27.1 

Pyörän kiinnitys pikalukitsimella S. FI-52.

29.6.2.2 Napavaihteet: Takapyörän asennus
1. Vaihdenavalla varustetun pyörän asennus runkoon

1.  Aseta ketju hammaskehälle ja kiinnitä 
napa-akseli haarukkapäähän.

CJ-NX10
JAPAN

Napa-akseli

Haarukanpää

Kuva 133 Takapyörän asentaminen ©Shimano

2.  Asenna lukittava aluslaatta napa-akselin molemmille 
puolille. Pyöritä vaihdevartta niin, että lukittavan 
aluslaatan kielekkeet kiinnittyvät haarukkapään uriin. 
Tässä tapauksessa vaihdevarsi voidaan asentaa lähes 
samansuuntaisesti runkohaarukan kanssa. Ulkonevan 
osan on oltava haarukkapään puolella. Asenna 
lukittava aluslaatta niin, että ulkonemat asettuvat 
tiukasti napa-akselin etu- tai takaosassa oleviin 
haarukkapään aukkoihin.

CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Lukittava aluslaatta (vasen puoli)

Vaihdevarsi

Rungon haarukka

Haarukkapään rako

Lukittava aluslaatta 
(oikea puoli)

Kuva 134 Lukittavan aluslaatan asennus ©Shimano

3.  Kiristä ketju ja kiinnitä pyörä  
runkoon muttereilla.
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CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

Hattumutteri
Lukittava aluslaatta

Kiristysmomentti 
30–45 Nm

Kuva 135 Pyörän kiinnittäminen ©Shimano

4.  Kiinnitä jarruvarsi runkohaarukkaan oikein jarruvarren 
puristimella.

Jarruvarsi
Kaulusmutteri

Kaulusruuvi

Jarruvarren kaulus
Rungon haarukka

Kuva 136 Jarruvarren kiinnitys ©Shimano

Tiedot 
Kun asennat jarruvarren kaulusta, pidä kiinni kiris-
tysmutterista 10 mm:n avaimella kiristääksesi pultin. 
Kiristysmomentti on 2–3 Nm. Tarkasta jarruvarren 
kauluksen asennuksen jälkeen, ulkoneeko kiristysruuvi 
kiristysmutterista noin 2–3 mm verran.

Jarruvarren kaulus

Kaulusruuvi (M6 × 16 mm)
2–3 mm

Jarruvarsi
Kaulusmutteri

Kuva 137 Jarruvarren kauluksen asennus ©Shimano

5.  Ennen kuin käytät takapoljinjarrua, tarkista, että jarru 
toimii kunnolla ja että pyörä pyörii helposti.

6.  Ripusta jarruvaijeri ja kiinnitä se tai sulje jarrun 
pikalukitsin.

7.  Tarkista, että jarrupalat osuvat jarrupintoihin.
8.  Tarkista, että jarruvarsi on kunnolla kiinni.
9.  Suorita jarrutesti

2. Vaihdevaijerin asentaminen napavaihteille

1.  Kiinnitä vaijeri vaihderattaaseen siten, että vaijerin 
kiinnitysmutteri osoittaa ulospäin haarukkapäätä 
kohti. Liu'uta aluslevyn suora puoli vaihderattaan 
avoimelle puolelle.

välilevyn suora 
puoli

vaihderattaan avoin puoli
Vaijerin 
kiinnitysmutteri

Vaihderatas

CJ-8S20
JAPAN

LOCK
Kuva 138 Vaijerin kiinnitys ©Shimano

2.  Käännä vaijeria 60° oikealle ja kiinnitä se koukkuun.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

kääntäminen 60°

Koukku

Kuva 139 Vaijerin kääntäminen oikealle ©Shimano

3.  Kiinnitä vaijeri vaihderattaaseen kuvan mukaisesti. 
Pujota se vaihdeyksikön kannattimessa olevan aukon 
läpi ja napsauta vaijerin suojuksen pää tiukasti 
vaijerin suojuksen pidikkeeseen.

CJ-8S20
JAPAN

LO
C
K

CJ-8S20
JAPAN

Vaihdevaijeri

Pidike
Vaijerin suojuksen pidike

Rako

Vaihderatas
Pidike

1

2

1 vedä vaijeri raon läpi 
2 laita vaijerisuojuksen pidikkeeseen

Kuva 140 Vaijerin vetäminen raon läpi ©Shimano
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Tiedot 
Jos se on sinulle helpompaa, aseta vaijerin suojus 
ensin vaijerin suojuksen pidikkeeseen. Käännä sitten 
vaihderatas 2 mm:n kuusiokoloavaimella tai vaihder-
attaan reikään työnnetyllä #14 pinnalla. Näin kiinnität 
vaijerin kiinnitysruuvin oikein vaihderattaan avoimelle 
puolelle.

4.  Tarkista, että vaijeri on kunnolla kiinni vaihderattaan 
ohjaimessa.

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

CJ-8S20
JAPAN

LOCK

Ohjaus oikein Ohjaus väärin

Kuva 141 Vaijerin asennuksen tarkistus ©Shimano

30. Tarakka

 Varoitukset
Komponenttivikojen aiheuttamat vakavat kaatumiset ja 
onnettomuudet.

 ▪ Älä ylitä tarakan kantokykyä. Suurin kantokyky on 
kaiverrettu tarakkaan.

 ▪ Älä tee mitään muutoksia tarakkaan.

Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Etupyörän tarakka Pienetkin kuormat vaikeuttavat 
ohjaamista, koska matkatavaroiden massaa on 
liikuteltava jokaisen ohjausliikkeen yhteydessä. 
Varmista, että matkatavaroiden painopiste on 
mahdollisimman lähellä ohjausakselia. Näin pyörä 
käyttäytyy ajon aikana turvallisemmin.

Vihje 
Laukkujen kiinnityksen aiheuttama hankaus.

 ▪ Suojaa tarakka kaikissa kosketuskohdissa laukkujen 
kiinnittämisen aiheuttamalta hankaukselta. Käytä 
esimerkiksi suojakalvoa tai hankaussuojaa.

Kuva 142 Takapyörän tarakka Kuva 143 Etupyörän tarakka

Takapyörän tarakat kiinnitetään polkupyörän takarunkoon. 
Etupyörän tarakat kiinnitetään etuakseliin tai etupyörän 
haarukkaan. Ne on suunniteltu pienemmille kuormille kuin 
takapyörän tarakat. Jos haluat tietää tarkalleen, kuinka 
tarakka kiinnitettään pyörääsi, voit ladata räjäytyskuvan 
verkkosivustoltamme. Jos haluat jälkiasentaa tarakan 
pyörääsi, ota yhteyttä ammattikorjaamoon.

31. Matkatavarat
31.1 Pyöräkorit
Jos haluat kiinnittää pyöräkorin tarakkaan tai pyöräsi 
ohjaustankoon, kysy ammattikorjaamolta, mikä malli sopii 
pyörällesi. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jos 
haluat kiinnittää pyöräkorin pyörääsi:
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 Varoitukset
Komponenttivikojen aiheuttamat vakavat kaatumiset ja 
onnettomuudet.

 ▪ Noudata valmistajan ohjeita. Älä kuormita koria 
enempää kuin mitä valmistaja suosittelee.

 ▪ Etukori: Varmista, että jarru- ja vaihdevaijerit eivät 
ole vääntyneet tai puristuneet asennuksen aikana. 
Pahimmassa tapauksessa jarrut voivat pettää tai 
lukkiutua.

Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Etukori: Pienetkin kuormat vaikeuttavat ohjaamista, 
koska matkatavaroiden massaa on liikuteltava 
jokaisen ohjausliikkeen yhteydessä. Varmista, että 
matkatavaroiden painopiste on mahdollisimman 
lähellä ohjausakselia. Näin pyörä käyttäytyy ajon 
aikana turvallisemmin.

 ▪ Etukori: Suuremmilla nopeuksilla, esim. alamäkeen 
ajettaessa, 
pyörä voi vaappua. Tartu pyörän ohjaustankoon 
molemmin käsin ja mukauta nopeuttasi.

Vihje 
Pyöräkorin kiinnittämisestä aiheutuva hankaus ja 
vauriot.

 ▪ Suojaa tarakka ja/tai ohjaustanko hankaukselta 
kaikissa kosketuskohdissa. Käytä esimerkiksi 
suojakalvoa tai hankaussuojaa.

 ▪ Etukori: Varo vahingoittamasta ohjaustankoa tai 
ohjainkannatinta kiinnittäessäsi etukoria.

31.2 Lastenistuimet ja peräkärryt

 Varoitukset
Komponenttivikojen aiheuttamat vakavat kaatumiset ja 
onnettomuudet.

 ▪ Käytä vain kansallisten lakien mukaisia 
lastenistuimia ja peräkärryjä. Lastenistuimet 
tulee suunnitella ja testata standardin EN 14344 
mukaisesti, polkupyörän peräkärryt taas standardin 
EN 15918 mukaisesti. Pedelec-peräkärryt on 
lisäksi varustettava valaistuksella. Jos haluat 
ostaa lastenistuimen tai peräkärryn, kysy neuvoa 
erikoisjälleenmyyjältäsi.

 ▪ Noudata valmistajan ohjeita. Asenna lastenistuimet 
ja peräkärryt valmistajan ohjeiden mukaan ja 
vain sallittuihin paikkoihin. Tarkista kiinnitys 
säännöllisesti. Varmista, ettei nauhoja tms. jää 
puristuksiin pinnoihin ja/tai pyöriviin pyöriin.

Pyörän hallinnan puutteen aiheuttamat vakavat 
kaatumiset ja onnettomuudet. 

 ▪ Lastenistuimet ja peräkärryt muuttavat ajo-ominai-
suuksia. Jarrutusmatka pitenee. Jarruta vastaavasti 
aikaisemmin. Myös ohjauskäyttäytyminen muuttuu 
hitaammaksi. Harjoittele lähtöä, jarrutusta, kaarrea-
joa ja laskeutumista aluksi tyhjällä/kuormittamatto-
malla peräkärryllä. Mukauta ajotyyliäsi.

 ▪ Vältä lastenistuimen ja peräkärryn liiallista 
kuormitusta. Mitä suurempi paino, sitä vaikeampaa 
on jarruttaa.

Vakavat päävammat ilman pyöräilykypärää ajamisesta.

 ▪ Varmista, että lapsesi käyttää hyvin istuvaa 
pyöräilykypärää. Selitä lapsellesi, että kypärää 
käytetään vain pyörällä ajettaessa ja se on 
poistettava, kun lasten kuljetus peräkärryllä päättyy. 

31.2.1 Lastenistuimet
 ▪ S-Pedelec: Lastenistuinten kiinnittäminen S-Pedeleciin 

ei ole sallittua.

 ▪ Hiilikuitu: Lastenistuinten asentaminen 
hiilikuitukomponentteihin ei ole sallittua.

 ▪  Lastenistuinta ei saa kiinnittää ohjaustankoon tai 
ohjaustangon jatkokappaleeseen. 

 ▪ Lastenistuimia ei saa asentaa polkupyörien 
(moottorittomien) tai Pedelecien tavaratelineisiin, 
joiden kantavuus on alle 27 kg. Keskustele 
erikoisjälleenmyyjän tai lastenistuimen valmistajan 
kanssa, voitko kiinnittää lastenistuimen 
tavaratelineeseen, jonka kantavuus on vähintään 27 kg.

 ▪ Jos haluat asentaa lastenistuimen pyöräsi 
(moottorittomaan)/Pedelecisi satulaputkeen, kysy 
erikoisjälleenmyyjältäsi tai lastenistuimen valmistajalta, 
onko tämä mahdollista mallissasi.

 Varo
Kiinnittämättömien kierrejousien aiheuttama sormien 
puristuminen.

 ▪ Jos satulasi alla on kierrejousia, peitä ne. 
Turvaistuimessa kuljetettavan lapsen sormi voi 
jäädä väliin.

31.2.2 Peräkärry
 ▪ S-Pedelec: Peräkärryjen kiinnittäminen S-Pedeleciin ei 

ole sallittua.

 ▪ Hiilikuitu: Peräkärryjen kiinnittäminen hiilikuitukompo-
nentteihin ei ole sallittua.

 ▪ Jos haluat kiinnittää peräkärryn pyörääsi (moottoritto-
maan) tai Pedeleciin, keskustele 
erikoisjälleenmyyjäsi tai peräkärryn valmistajan kanssa, 
onko sen kiinnittäminen 
polkupyörämalliisi mahdollista.
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32. Pyörän kuljetus
Muista noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita, jos haluat 
kuljettaa pyörääsi.

32.1 Kuljetus autolla tai asuntoautolla

 Varoitukset
Pedelec/S-Pedelec: Pyörätelineiden irtoamisen/
putoamisen aiheuttamat vakavat onnettomuudet.

 ▪ Koska Pedelec/S-Pedelec on moottorittomia pyöriä 
raskaampi, pyörätelineen tulee olla suunniteltu 
suuremmalle pyörän painolle. Muista noudattaa 
pyörätelineen valmistajan antamia ohjeita.

Pedelec/S-Pedelec: Akun irtoamisesta aiheutuvat 
onnettomuudet.

 ▪ Irrota akku Pedelecistä/S-Pedelecistä 
ennen sen kuljetusta. Käytä erityistä akkulaukkua, 
joka suojaa akkua kuumuudelta, 
iskuilta ja kolhuilta.

Matkalaukkujen ja muiden varusteiden tielle 
putoamisen aiheuttamat vakavat onnettomuudet.

 ▪ Poista laukut ja muut lisävarusteet 
kuljetuksen aikana. 

Vihje 
Pedelec/S-Pedelec: Veden sisäänpääsyn aiheuttama 
sähköosien vaurioituminen.

 ▪ Kuljeta pyörätelineessä vain sopivalla sadesuojalla 
varustettuja Pedelecejä/S-Pedelecejä. Suojaa 
erityisesti moottori ja telakointiasema vedeltä.

32.1.1 Hiilikuiturungot tai -osat

 Varoitus
Rikkoutuvien osien aiheuttamat vakavat kaatumiset ja 
onnettomuudet.

 ▪ Kun kuljetat pyörää kattotelineessä tai peräkoukun 
asennustelineessä, varmista, ettei kiinnityslaite 
ole koskaan kiinni rungossa. Kiinnitä pyörä aina 
satulatolppaan, älä koskaan alaputkeen, yläputkeen, 
satulaputkeen, haarukoihin, ohjausputkeen, 
ketjutankoihin, kampiin tai satulan vinotukeen. 
Kiinnitysmekanismi voi aiheuttaa näkyviä tai 
näkymättömiä vaurioita runkoon, mikä vaikuttaa 
turvallisuuteen huomattavasti. Jos pyöräsi 
on varustettu hiilikuituisella satulatolpalla, 
suosittelemme alumiini- tai terästuen asentamista 
satulatolppaan kuljetusta varten.

32.2 Kuljetus bussilla, junalla ja lentokoneella

Tiedot 
Tiedustele hyvissä ajoin kuljetusyhtiöiltä, jonka pal-
veluita haluat käyttää, voitko ottaa pyöräsi mukaan ja 
millä ehdoilla.

33.  Suojaus varkauksilta, 
peukaloimiselta ja katoamiselta

 Varoitus
Kolmansien osapuolten luvattoman käytön aiheuttamat 
vakavat kaatumiset ja onnettomuudet.

 ▪ Suojaa pyöräsi luvattomalta käytöltä. Tarkista 
pyöräsi sen takia ennen jokaista ajoa, jokaisen 
kuljetuskerran jälkeen ja jokaisen valvomattoman 
pysäköinnin jälkeen. Jos pyöräsi on vaurioitunut, 
älä aja sillä ennen kuin vaurio on korjattu. Jos se 
on varastettu tai kadonnut, takuu ei tarjoa uutta 
pyörää.

Tiedot 
Seuraavien toimenpiteiden avulla voit suojata pyöräsi 
varkaudelta ja peukaloimiselta ja saada sen takaisin, 
jos se katoaa:

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Lukitse aina Pedelec ja 
akku, vaikka jättäisit ne yksin vain hetkeksi. 
Ihannetapauksessa moottorin ajama pyörä lukitaan 
tähän tarkoitukseen käytetyn lukon (lukkojen) 
avulla.

 ▪ Pedelec/S-Pedelec: Älä jätä avaimia lukkoon. Voit 
myös irrottaa akun varmuuden vuoksi. Vaikka 
Pedelec olisi pysäköity asuinalueen ulkopuolelle 
(esim. latoon, kellariin), se tulee myös tällöin 
varmistaa lukolla
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Tiedot 
 ▪ Älä pysäköi pyörääsi syrjäisiin paikkoihin. 

Varsinkaan pitkäksi aikaa. Mikäli mahdollista, 
pysäköi pyöräsi vartioituun yksityiseen tai 
kunnalliseen pyörätalliin tai säilytyspaikkaan. 
Lukitse pyörä kiinni johonkin (esim. puuhun, 
lyhtyyn, aitaan). Näin sitä ei voi kantaa pois.

 ▪ Kiinnitä pikalukituksella kiinnitetyt pyörät 
kiinteään paikkaan tai kohtaan yhdessä pyörän 
rungon kanssa. Näin pyörää ei voida varastaa. 
Vaihtoehtoisesti pikalukitsimet voidaan korvata 
varkaudenestolaitteella. Jos sinulla on kysyttävää, 
ota yhteyttä erikoisjälleenmyyjään.

 ▪ Käytä hyvälaatuista pyörän lukkoa. Sijoita noin 10 
% pyörän ostohinnasta lukkoihin. Jos pyörässäsi ei 
ole runkolukkoa, erikoisjälleenmyyjäsi voi asentaa 
sopivan runkolukon. Vaihtoehtoisesti voit käyttää 
myös muun tyyppisiä polkupyörän lukkoja. Anna 
erikoisjälleenmyyjäsi neuvoa sinua.

Vihje 
 ▪ Merkitse pyöräsi tärkeät ominaisuudet muistiin 

(esim. huoltokirjaan, pyöräkorttiin jne.) ja rekisteröi 
ne poliisiasemalla. Tämä helpottaa pyöräsi 
kuvaamista ja tunnistamista, jos se katoaa.

 ▪ Anna poliisin kaivertaa pyörääsi koodi. Runkoon 
kaiverretaan salatussa muodossa asuinpaikka, 
katuosoite ja omistajan nimikirjaimet. Koodaus 
vaikeuttaa pyörän laitonta jälleenmyyntiä ja 
hankaloittaa varkaiden toimintaa. Lisäksi koodatun 
pyörän omistaja on helpompi tunnistaa.

 ▪ Polkupyörien varkaudet korvataan usein 
kotivakuutuksella. Ota hyvissä ajoin selvää 
vakuutusehdoista.

33.1 Avainten jälkitilaus
Jos pyöräsi on varustettu Abus-, Axa- tai Trelock-lukolla, 
voit helposti tilata avaimet uudelleen, jos kadotat ne. 
Tarvitset vain avainnumeron. Voit tehdä tämän siirtymällä 
osoitteeseen schluesselservice.abus.com, keyservice.
axasecurity.com tai trelock-keyservice.de ja noudattamalla 
ohjeita. Jos et voi enää tilata avaimia, koska avaimen 
numero puuttuu, vaihda lukko erikoisjälleenmyyjälläsi. 

Pedelec/S-Pedelec: Voit yleensä käyttää avaimia sekä 
polkupyörän lukon että akkulukon avaamiseen ja 
sulkemiseen.

34. Pyörän ja sen osien puhdistus

 Varoitus
Pedelec/S-Pedelec: Virtapainikkeen tahattoman 
painamisen aiheuttamat vakavat puristusvammat.

 ▪ Irrota akku Pedelecistä ennen pyörän puhdistamista.

Vihje 
Veden sisäänpääsyn aiheuttama sähköosien 
vaurioituminen.

 ▪ Älä upota polkupyörää tai sen osia veteen äläkä 
suihkuta niitä vesiletkulla tai puhdista niitä 
painepesurilla. Vaikka osat on sinetöity, polkupyörä 
voi vaurioitua. Puhdista pyörä hieman kostealla, 
pehmeällä liinalla.

Hankaavien puhdistusaineiden ja sienien aiheuttamat 
naarmut ja himmeät pinnat.

 ▪ Älä käytä puhdistukseen liuotinpohjaisia tai 
hankaavia puhdistusaineita. Myöskään karkeita 
sieniä tai harjoja ei saa käyttää. Puhdista pyörä ja 
sen osat hieman kostealla, pehmeällä liinalla tai 
pehmeällä harjalla.

Puhdista pyöräsi säännöllisesti, mutta erityisesti sateessa 
ajon jälkeen.
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35. Pedelec/S-Pedelec: Säilytys
Irrota akku ja säilytä sitä erikseen. Pedelec/S-Pedelec 
on parasta säilyttää kuivassa huoneessa, joka ei ole liian 
lämmin.

36. Hävittäminen

Vihje 
Rikkomus ja sakko.

 ▪ Noudata yksittäisten osien hävittämistä koskevia 
kansallisia määräyksiä.

Älä hävitä polkupyörää tai sen osia ja kuljetuspakkauksia 
kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne niille 
tarkoitettuihin paikkoihin. Tämä on ainoa tapa kierrättää 
raaka-aineet ja hävittää epäpuhtaudet asianmukaisesti. 
Tämä säästää luonnonvaroja ja suojelee ilmastoa.

Pakkaus Pahvi, paperi • Jätepaperi

Kalvot • Kierrätettävä 
materiaali

Polkupyörä 
(poista 
paristot ennen 
hävittämistä)

Alumiinirunko •  Kierrätyspiste

• Suurikokoinen jäte

• Erikoispyöräliike
Teräsrunko

Hiilikuiturunko •  Kierrätyspiste

• Erikoispyöräliike
Elektroniset 
komponentit 
(jos 
mahdollista, 
poista 
paristot ennen 
hävittämistä)

Näytöt, 
säätimet

• Kierrätettävä 
materiaali

•  Kierrätyspiste

Epäpuhtaudet (S-)Pedelecin 
akut

• Erikoispyöräliike

Nappiparistot • Erikoisliike
Rasvat, asen-
nustahnat, 
puhdistusai-
neet, LED-
lamput

•  Kierrätyspiste

• Haitallisten aineiden 
keräyspiste

Hiilikuitukom-
ponentteja

Satulatolpat, 
haarukat, 
vanteet

•  Kierrätyspiste

• Erikoisliike

Jäännösjäte Polkupyörän 
renkaat ja 
sisärenkaat

 Nämä hävitetään 
aina jäännösjätteen 
mukana. Joissakin 
maakunnissa 
polkupyörän renkaiden 
kierrätyksestä on 
kuitenkin omat 
määräykset. Ota 
siis varmuuden 
vuoksi yhteyttä 
kierrätyspisteeseen

37. Takuuehdot
Toimitushetkellä voimassa oleva lakisääteinen takuu 
koskee kaikkia polkupyörämalleja. Takuu alkaa, kun pyörä 
luovutetaan erikoisjälleenmyyjään toimesta, joka on 
takuuvaatimusten yhteyshenkilö.

Säilytä ostokuitti, kuten lasku ja/tai kuitti, joka toimii 
todisteena osto- tai luovutuspäivästä, takuuajan ajan.

37.1 Takuuehdot
37.1.1 Takuuvaatimuksen edellytys
Lakisääteisen takuun saamiseksi seuraavien kohtien on 
täytyttävä:

 ▪ Pyörässä on valmistus- tai materiaalivirhe.

 ▪ Syy pyörän tai sen osan muuttamiseen ei ole 
luonnollinen tai toiminnallinen kuluminen tai 
vanheneminen  37.1.3 Kuluvat osat S. FI-65.

 ▪ Vahinko ei aiheutunut polkupyörän väärästä käytöstä  
7.1 Pyörä (moottoriton)/Pedelec S. FI-13.
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37.1.2 Takuun vastuuvapauslauseke
Sinulla ei ole oikeutta takuuseen, jos seuraavat kohdat 
pätevät:

 ▪ Vahinko aiheutui väärästä käytöstä tai ylivoimaisesta 
esteestä. Vahinko johtuu tapaturmasta tai muista 
ulkoisista vaikutuksista – mikäli syy ei ole tiedotus- tai 
tuotevirhe. 

 ▪ Pyörää on käytetty kilpailuissa. 

 ▪ Vahinko johtuu väärästä tai riittämättömästä hoidosta 
(esim. elektronisten osien puhdistus voimakkaalla 
vesisuihkulla, Pedelecin kuljettaminen auton 
takatelineessä ilman sadesuojaa). 

 ▪ Vahinko aiheutui korjauksista, muutoksista tai osien 
vaihdosta, jota ei ole suoritettu ammattimaisesti. 
Korjauksissa käytettiin käytettyjä komponentteja. 
Käytettiin erikoisvarusteita, lisälaitteita tai ei-
vakiolaitteita, varsinkin jos ne johtivat teknisiin 
muutoksiin.

 ▪ Valituksen kohteena olevat komponentit vanhenivat tai 
kuluivat normaalisti, mikäli kyse ei ollut valmistus- tai 
materiaalivirheistä  37.1.3 Kuluvat osat S. FI-65.

 ▪ Kulutuksen ja akun suorituskyvyn vaihtelut sekä ikään 
liittyvä kapasiteetin heikkeneminen ovat normaaleja 
ja teknisesti väistämättömiä eivätkä ne sinänsä ole 
materiaalivikoja.

37.1.3 Kuluvat osat
Lakisääteisen takuun mukaiset kuluvat osat ovat:

 ▪ Renkaat

 ▪ Vanteet

 ▪ Jarrupalat

 ▪ Ketjut ja hihnat

 ▪ Hammaspyörät, ketjupyörät, alatuki ja vaihtajan rullat

 ▪ Liukulaakerit/laakerit 

 ▪ Ohjaustangon teipit ja kädensijat

 ▪ Hydrauliöljyt ja voiteluaineet 

 ▪ Vaihde- ja jarruvaijerit 

 ▪ Värit 

 ▪ Akut
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38. Luovutus
38.1 Luovutuksen yhteydessä tehtävät tarkastukset ja säädöt 
Pyydä erikoisjälleenmyyjääsi suorittamaan seuraavat tarkastukset ja säätämään pyörä puolestasi. 
Pyydä erikoisjälleenmyyjää merkitsemään kohdat, jotka on käyty läpi

Yleiset

Tarkastukset ja säädöt

Runko/haarukka

Ohjaustanko/ohjauskannatin

Satula/Satulatolppa

Pyörät 

Kampilaakeri

Polkimet asennettu

Vaihteisto

Ketju tai hihnat

Jarrut 

Valot

Ruuviliitokset

Vaijereiden tarkastus

Jousituselementit

Koeajo suoritettu

Teknisiä asiakirjoja/ 
 
muita luovutettuja lisävarusteita

Pedelec/S-Pedelec

Tarkastukset ja säädöt
Yleinen toimintatesti 
(esim. työntöapu, polkemisavustustilat, 
painiketoiminto)

Näytön säädöt tehty asiakkaan mukaan 
(esim. kontrasti, kirkkaus, kieli)

Akku

Moottorin ruuviliitokset

Nopeusanturin sijainti 
ja pinnamagneetti (jos saatavilla)

Laturi

Ohjelmiston ajantasaisuus (mallin 
mukaan),päivitys tehdään tarvittaessa

Luovutustarkastus ja säädöt on tehty.

Päivämäärä, asiakkaan allekirjoitus
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38.2 Pyörän luovutuksen yhteydessä käytävä keskustelu
Anna erikoisjälleenmyyjäsi näyttää ja selittää sinulle seuraavat asiat ja suorita koeajo. 
Pyydä erikoisjälleenmyyjää merkitsemään kohdat, jotka on käsitelty.

39. Huoltovälit
Koska pinnat asettuvat, jarru- ja vaihdevaijerit pidentyvät 
ja laakerit ajetaan sisään ensimmäisten ajettujen kilomet-
rien aikana, ensimmäinen tarkastus kannattaa tehdä noin 
100 ajon jälkeen tai kuuden viikon kuluttua ostopäivästä. 
Käy tämän jälkeen ammattikorjaamossa kerran vuodessa 
tai 2 000 ajokilometrin välein. Huoltovälitiedoissa luetellut 
komponentit on säädettävä, tarkastettava (kiristysmomen-
tit, kuluminen), vaihdettava tarvittaessa, puhdistettava ja 
tarvittaessa ja mikäli mahdollista voideltava. 

 Varoitukset
 ▪ Toimintahäiriöistä johtuvat vakavat kaatumiset. 

Noudata huoltovälejä. Normaalissa käytössä huol-
totaulukoissa suositellut aikavälit on tarkoitettu 
vain ohjeeksi ja ne voivat vaihdella olosuhteiden 
(esim. sää) mukaan. Huomioi myös komponentin 
ohjeiden tiedot  5. Komponenttien oppaat S. FI-10. 
Varmista, että pyörää huolletaan ohjeidemme mukai-
sesti ja että kaikki huollot on merkitty muistiin. Jos 
kulumista ja vaurioita ei havaita riittävän ajoissa, 
komponentit voivat rikkoutua. Jos näin tapahtuu 
ajon aikana, saatat loukkaantua vakavasti ja/tai 
kuolla. Vaihda kuluneet, vaurioituneet tai taipuneet 
osat ennen kuin jatkat pyöräilyä.

 ▪ Jos käytät pyörääsi intensiivisesti, muista, että se 
altistuu suuremmalle kulumiselle. Monet polku-
pyörien osat, erityisesti kevyiden urheilupyörien 
osat, on suunniteltu tiettyä käyttöikää varten. Jos 
se ylittyy, on olemassa merkittävä komponenttien 
rikkoutumisriski.

Vihje 
Huomaathan, että pyörän ylläpito maksaa rahaa.

Yleiset

Aiheet
Tarkista pyörän toimivuus

Hiilikuiturunko ja -osat

Matkatavarat, lastenistuin, peräkärry, 
peräkärryn pyörä(esim. kokonaispaino, 
kokoonpano)

Polkupyöräkuljetukset (esim. auto, juna, 
lentokone)

Pyörän puhdistus ja talvikuntoon 
saattaminen

Liikennesäännöt (esim. kypäräpakko)

Koeajo (turvallinen nouseminen ja 
poistuminen,vaihtamista ja jarrutusta on 
harjoiteltu)

Pedelec/S-Pedelec

Aiheet

Käyttö ja perustoiminnot

Aiheet

Pedelecin/S-Pedelecin pysäyttäminen 
nopeasti vaarallisessa tilanteessa

Akun asentaminen ja poistaminen

Akku: Hoito, toimintasäde, näyttötaulu, 
kuormitus, turvallisuus

Toiminta ja poiskytkentänopeuden 
merkitys

Moottorin turvallisuusohjeet

Säännökset elektronisten laitteiden 
hävittämisestä

Luovutuskeskustelu on käyty.

Päivämäärä, asiakkaan allekirjoitus

Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima
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Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, jälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Huoltoväli 1
Viimeistään 100 kilometrin jälkeen tai kuuden viikon 
kuluttua ostopäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju ja hihnat

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat

Huoltoväli 2
Viimeistään 2 000 kilometrin jälkeen tai vuoden kuluttua 
ostopäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju tai hihna

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto 
(mallista riippuen)

Uusitut osat

Huoltoväli 3
Viimeistään 4 000 kilometrin jälkeen tai kahden vuoden 
kuluttua ostopäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju ja hihnat

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto 
(mallista riippuen)

Uusitut osat
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Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Huoltoväli 4
Viimeistään 6 000 kilometrin jälkeen tai kolmen vuoden 
kuluttua ostospäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju ja hihnat

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat

Huoltoväli 5
Viimeistään 8 000 kilometrin jälkeen tai neljän vuoden 
kuluttua ostospäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju tai hihna

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat

Huoltoväli 6
Viimeistään 10 000 kilometrin jälkeen tai viiden vuoden 
kuluttua ostospäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju tai hihna

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat
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Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Huoltoväli 7
Viimeistään 12 000 kilometrin jälkeen tai kuuden vuoden 
kuluttua ostospäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju tai hihna

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat

Huoltoväli 8
Viimeistään 14 000 kilometrin jälkeen tai seitsemän 
vuoden kuluttua ostospäivästä.

 Varoitukset
Vaihda satulatolppa 14 000 km:n jälkeen, ellei 
satulatolpan valmistaja ole ohjeissaan ilmoittanut 
eri väliä. Komponentit on vaihdettava riippumatta 
materiaalista ja siitä, havaitsetko satulatolpassa 
ulkopuolelta vikoja, halkeamia tai vaurioita. Jos 
satulatolppaa ei vaihdeta ajoissa, se voi rikkoutua ja 
aiheuttaa vakavan kaatumisen.

Huoltoväli 8
Viimeistään 14 000 kilometrin jälkeen tai seitsemän 
vuoden kuluttua ostospäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju tai hihna

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat

Satulatolppa
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Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Pyörä luovutettiin asianmukaisessa kunnossa ja 
ajokuntoisena

Päivämäärä, erikoisjälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Huoltoväli 9
Viimeistään 16 000 kilometrin jälkeen tai kahdeksan 
vuoden kuluttua ostospäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju tai hihna

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat

Huoltoväli 10
Viimeistään 18 000 kilometrin jälkeen tai yhdeksän vuoden 
kuluttua ostospäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju tai hihna

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat

Huoltoväli 11
Viimeistään 20 000 kilometrin jälkeen tai kymmenen 
vuoden kuluttua ostospäivästä.

Yleistä

Huolto
Tarkastus

Koeajo

Vaijereiden 
tarkastus

Runko/haarukka

Ohjaustanko/
ohjauskannatin

Jousituselementit

Satula/
Satulatolppa

Pyörät

Kampilaakeri

Vaihteisto

Ketju tai hihna

Jarrut

Valot

Ruuviliitokset

Pedelec | S-Pedelec

Huolto
Yleinen 
toimintatesti

Näyttö + 
paikallinen ohjaus

Akku

Moottori

Laturi

Ohjelmisto (mallin 
mukaan)

Uusitut osat
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