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City-sähköpyörän osat

Alempana olevat kuvat esittävät tavallisia kaupallisia pedelec-sähköpyörien malleja. Ostamasi pedelec-sähköpyörä voi näyttää vähän erilaiselta. 
Tässä ohjekirjassa kuvataan seuraaviin luokkiin kuuluvia sähköpyöriä: Kaupunkipyörät (City), retkipyörät (Trekking) ja maastopyörät (MTB, Mountain) 
Tämä ohjekirja koskee vain kuoressa mainittua sähköpyörää.

8  Etupyörän kiinnitys (ruuvattu akseli / läpiakseli / pikalinkku)7   Takapyörän kiinnitys (ruuvattu akseli / läpiakseli / pikalinkku)

 Runko
  Alaputki
  Satulaputki
  Emäputki 
  Takahaarukan alaputket
  Takahaarukan yläputket

Satula
Satulatolpan kiristin, mahdollisesti pikalinkulla
Tavarateline
Akku
Takavalo ja siihen yhdistetty heijastin
Jousitettu satulatolppa
Vannejarru
Takaheijastin
Takapyörän lokasuoja
Lokasuojan kiinnike
Ketju
Haarukkapää
Dynamo
Seisontatuki
Runkolukko
Eturatas
Poljinkampi 
Poljin 

4
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1
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Ohjainkannatin
Näyttö

Ohjaustanko 
Jarrukahva
Vaihdevipu
Jarruvaijeri

Vaihdevaijeri
Ohjainlaakeri

Ajovalo ja heijastin

Etulokasuoja 
Vannejarru

Jousihaarukka
Turvakiinnike
Etulokasuoja
Napamoottori

Pyörä
Puola

Heijastinrengas
Vanne 

Venttiili
Renkaat
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Ohjainkannatin
Näyttö

Ohjaustanko 
Vaihdevipu
Jarrukahva

Vaihdevaijeri
Ohjainlaakeri

Jarruvaijeri
Ajovalo ja heijastin

Etulokasuoja 

Jousihaarukka

Levyjarrusatula 
Jarrulevy

Pyörä
Napa
Puola

Heijastinrengas
Vanne 

Venttiili
Rengas

 

Retkisähköpyörän osat

Alempana olevat kuvat esittävät tavallisia kaupallisia pedelec-sähköpyörien malleja. Ostamasi pedelec-sähköpyörä voi näyttää vähän erilaiselta. 
Tässä ohjekirjassa kuvataan seuraaviin luokkiin kuuluvia sähköpyöriä: Kaupunkipyörät (City), retkipyörät (Trekking) ja maastopyörät (MTB, Moun-
tain) Tämä ohjekirja koskee vain kuoressa mainittua sähköpyörää.

 Runko
  Vaakaputki
  Alaputki
  Satulaputki
  Emäputki 
  Takahaarukan alaputket
  Takahaarukan yläputket

Satula
Satulatolppa
Satulatolpan kiristin, mahdollisesti pikalinkulla
Tavarateline
Takavalo ja siihen yhdistetty heijastin
Takapyörän lokasuoja
Ketju
Sähkökäyttö

Lokasuojan kiinnike

Seisontatuki

Eturatas
Poljinkampi 
Poljin 

6
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8  Etupyörän kiinnitys (ruuvattu akseli / läpiakseli / pikalinkku)7   Takapyörän kiinnitys (ruuvattu akseli / läpiakseli / pikalinkku)

7
8
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Maastosähköpyörän osat

 Runko
  Vaakaputki
  Alaputki
  Satulaputki
  Emäputki
  Takahaarukan alaputket  
  Takahaarukan yläputket

Satula
Satulatolppa
Satulatolpan kiristin
Akku

Levyjarrusatula
Jarrulevy

Haarukkapää
Rataspakka

Takavaihtaja 
Ketju

Sähkökäyttö
Poljinkampi 
Poljin 

7   Takapyörän kiinnitys (ruuvattu akseli / läpiakseli / pikalinkku) 8  Etupyörän kiinnitys (ruuvattu akseli / läpiakseli / pikalinkku)
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Alempana olevat kuvat esittävät tavallisia kaupallisia pedelec-sähköpyörien malleja. Ostamasi pedelec-sähköpyörä voi näyttää vähän erilaiselta. 
Tässä ohjekirjassa kuvataan seuraaviin luokkiin kuuluvia sähköpyöriä: Kaupunkipyörät (City), retkipyörät (Trekking) ja maastopyörät (MTB, Mountain) 
Tämä ohjekirja koskee vain kuoressa mainittua sähköpyörää.

Ohjainkannatin
Ohjaustanko 

Näyttö
Jarrukahva
Vaihdevipu

Ohjainlaakeri
Jarruvaijeri

Vaihdevaijeri

Jousihaarukka 
Levyjarrusatula 

Jarrulevy
Pikalinkkuakseli

Pyörä
Napa
Puola

Rengas
Vanne 

Venttiili
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Johdanto
Arvoisa asiakas
Aluksi kerromme sinulle muutamia tärkeitä 
asioita uudesta sähköpyörästäsi. Niiden avulla 
osaat käsitellä teknologiaa ja paremmin ja 
välttää vaarat. 

Lue nämä käyttöohjeet tarkasti läpi ja laita ne 
talteen tulevaa tarvetta varten.

Olet voinut saada sähköpyöräsi eritasoisesti 
koottuna. 

Jotta sähköpyörä olisi varmasti turvallinen 
käyttää, tulee ensin tehdä muutamia kokoamis- 
ja säätötöitä. Lue siksi asennusohjeet tarkasti 
läpi. Jos tarvitaan suuria tai turvallisuuteen liit-
tyviä töitä, soita meidän palvelunumeroomme ja 
anna asiantuntijan taiFischerin huoltoasentajan 
tehdä ne.

Oletamme, että sähköpyörän käyttäjä on 
hankkinut tarvittavat perustiedot polku-/sähkö-
pyörien käyttämisestä. 

Jokaisen, joka käyttää, korjaa, huoltaa tai puh-
distaa sähköpyörää tai hävittää sellaisen, tulee 
tuntea täysin nämä käyttöohjeet.
• .
• .
• .
• .
. Jos sinulla on kysyttävää tai jotain jää epäsel-
väksi, soita meidän palvelunumeroomme.

Tässä ohjekirjassa on tärkeitä tietoja raken-
teesta, teknologiasta, käytöstä ja huollosta. Ota 
nämä tiedot huomioon, koska monet niistä kos-
kevat turvallisuutta. Jos ohjeita ei noudateta, 
seurauksena voi olla vakava tapaturma tai ai-
neellisia vahinkoja. 
Modernin sähköpyöräteknologia on varsin mutki-
kasta. Kerromme vain tärkeimmistä asioista. 

Tämä ohjekirja koskee vain sitä sähköpyörää, 
jota varten se on laadittu.

Tekniset tiedot sähköpyörän osista löytyvät 
näistä ohjeista ja sähköpyörän eri osien valmis-
tajien ohjeista. Jos sinulla on kysyttävää, soita 
meidän palvelunumeroomme.

Ennen kuin lähdet ajamaan yleisille teille, ota 
selvää maakohtaisista määräyksistä.

Ensiksi muutamia asioita, jotka sähköpyörää 
käyttävän henkilön tulee ottaa huomioon ennen 
ajoon lähtemistä:

• Käytä aina hyvin sopivaa pyöräilykypärää aina 
kun ajat pyörällä.

• Lue kypärän valmistajan ky-
pärän sopivuudesta antamat 
ohjeet.

• Aina kun ajat, käytä hyvin 
näkyviä vaatteita tai urheilu-
vaatteita, joissa on heijasti-
mia. Tämä on tärkeää siksi, että muut ihmiset 
NÄKEVÄT SINUT.

• Vaatteiden pitää olla tiukasti sopivia. Jos sinul-
le ei ole sellaisia, käytä lahkeiden nipistimiä. 
Kenkiesi tulee olla luistamattomat, ja niissä 
pitää olla kovat pohjat.

• Älä aja koskaan pitämättä kiinni ohjaustangos-
ta!

Vaikka olisit kokenut sähköpyörän käyttäjä, on 
olennaisen tärkeää, että luet kappaleen ”Ennen 
ensimmäistä ajoa” ja teet sitten kaikki kappalees-
sa ”Ennen jokaista ajoa” neuvotut tärkeät tarkis-
tukset.

Ota huomioon, että sähköpyörällä liikkuja on 
yleisillä teillä erityisen suuressa vaarassa.

Varmista, että suojelet itseäsi ja muita ajamalla 
vastuullisesti ja turvallisesti.

Huomautus vanhemmille ja huoltajille: 
Lapsesi huoltajana sinä olet vastuussa hänen 
tekemisistään ja turvallisuudestaan. Tämä sisäl-
tää sen, että pidät huolta sähköpyörän teknisestä 
kunnosta ja valvot sen käyttäjää.

Lisäksi sinun tulee varmistaa, että lapsesi on 
oppinut käyttämään sähköpyörää turvallisesti. 
Hänen pitää tietää, kuinka sähköpyörällä ajetaan 
turvallisesti ja otetaan huomioon ympäristö, jos-
sa sitä käytetään.
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Turvallisuusohjeita
Ennen kuin käytät sähköpyörääsi, lue kaikki täs-
sä ohjekirjassa esitetyt varoitukset ja ohjeet. Oh-
jekirja kannattaa säilyttää sähköpyörän lähellä 
niin että se on aina tarvittaessa käsillä.
Muista lukea kappaleet ”Ennen ensimmäistä 
ajoa” ja ”Ennen jokaista ajoa”, ennen kuin lähdet 
ajamaan sähköpyörällä ensimmäisen kerran!

Jos lainaat sähköpyöräsi jollekulle, anna tämä 
opas sähköpyörän mukana.

Tässä ohjekirjassa käytetään viittä erilaista 
osoitinta – yksi osoittaa kohdan, jossa annetaan 
tärkeitä tietoja uudesta sähköpyörästäsi eli säh-
köavusteisesta polkupyörästäsi ja sen käyttämi-
sestä, toinen viittaa mahdollisiin omaisuus- ja 
ympäristövahinkoihin, ja kolmas varoittaa kaatu-
misista ja vakavista vahingoista kuten vammau-
tumisvaarasta. Neljäs osoitin osoittaa ohjeen, 
jossa neuvotaan kiristämään oikein, jotta osat 
eivät irtoa eivätkä mene rikki. Viides osoitin muis-
tuttaa siitä, että käyttö- ja asennusohjeisiin tulee 
perehtyä huolellisesti.

Kun näet näitä symboleita, aina on olemassa 
riski että kuvattu vaara voi ilmetä.

Varoitustekstissä on aina harmaa tausta.

Varoitukset on ryhmitelty seuraavasti:

Huomautus 
Tämä symboli osoittaa tuotteen 
käyttöohjeen tai korostaa oh-
jeiden tiettyjä erityisen tärkeitä 

kohtia.

Huomio 
Tämä symboli varoittaa väärin-
käytöstä, joka voi aiheuttaa tuot-
teeseen tai ympäristöön kohdis-

tuvan vahingon.

Vaara
Tämä symboli osoittaa mahdolli-
sen terveyteen tai henkeen koh-
distuvan vaaran, joka aiheutuu, 

jos tarvittavia toimenpiteitä ei tehdä tai tar-
vittavaa huolellisuutta ei noudateta.

Tärkeä ruuviliitos
Ruuviliitos tulee kiristää tarkasti 
oikeaan tiukkuuteen. Oikea ki-
ristysmomentti on merkitty kom-

ponenttiin tai se löytyy kiristysmomenttitau-
lukosta sivulta 38. Oikeaan tiukkuuteen 
kiristämiseksi on käytettävä momenttiavain-
ta. Jos sinulla ei ole momenttiavainta, ota 
yhteyttä asiantuntijaan taiFischerin asiakas-
palveluun tai edustajaan. Väärin kiristetyt 
osat voivat irrota tai mennä rikki! Seurauk-
sena voi olla vaarallinen kaatuminen.

Käyttöohjeet
Lue kaikki sähköpyörän (säh-
köavusteisen polkupyörän, pe-
delecin) mukana tulleet ohjekir-

jat. Jos olet epävarma jostain, mitä tässä 
ohjekirjassa sanotaan, soita meidän palve-
lunumeroomme.

Varmista, että kaikki pikalinkut ovat lujasti kiinni 
– vaikka sähköpyörä olisi ollut käyttämättä vain 
vähän aikaa. Tarkista säännöllisesti, että kaikki 
ruuvit ja osat ovat lujasti kiinni.

Tässä ohjekirjassa oletetaan, että sinulla on 
perustiedot sähköpyörien ja muiden polkupyö-
rien ajamisesta. Siinä ei opeteta polkupyörällä 
ajamista. Siinä ei myöskään selitetä, kuinka säh-
köpyörä kootaan tai korjataan.

Pidä aina mielessä, että sähkökäyttö voi lisätä 
vaaroja, varsinkin niitä, jotka kohdistuvat ajajaan 
itseensä. Muista aina, ettet ole samalla lailla suo-
jassa kuin esimerkiksi autossa. Sähköpyörässä 
ei ole turvatyynyä eikä suojaavaa koria. Silti olet 
nopeampi ja voit ajaa tien muillakin osilla jalan-
kulkijaan verrattuna. Kiinnitä erityistä huomiota 
muihin tiellä liikkujiin.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä käytä 
puhelinta ajaessasi. Älä pyöräile, ellet pysty 
varmasti ja täysin hallitsemaan pyörääsi. Et saa 
missään tapauksessa ajaa pyörällä lääkkeiden, 
alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alai-
sena.



7

• Ole erityisen varovai-
nen märällä ja liukkaal-
la kelillä. Silloin pitää 
ajaa hitaammin ja jar-
ruttaa aikaisemmin ja 
varovaisemmin, koska 
jarrutusmatkasta tulee 
merkittävästi pitempi.

• Aja maastoon ja taitoihisi sopivalla nopeudella.

Sähköä ja elektroniikkaa 
koskevat ohjeet

Sähköpyörän mukana tulee säh-
köavustuksen valmistajan ohjekirja. 
Lisää tietoa sähköpyörän käytöstä, 

huollosta ja teknisistä tiedoista löytyy ohje-
kirjoista ja pyörän eri osien valmistajien 
verkkosivustoilta. 

Sähköpyöräsi sähkömoottori on 
varsin tehokas. Jotta se toimisi oi-
kein ja turvallisesti, asiantuntijan 

taiFischerin tai Fischerin edustajan huolto-
asentajan tulee huoltaa se säännöllisesti. 
Irrota akku heti, kun havaitset vaurion säh-
köjärjestelmässä, varsinkin jos onnettomuu-
dessa on paljastunut jännitteen alaisia osia. 
Soita aina meidän palvelunumeroomme, jos 
sinulla on kysyttävää tai ongelma tai jos olet 
havainnut vian. Teknisen osaamisen puute 
voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai vahin-
gon.

Älä anna lasten ajaa sähköpyörällä 
ilman valvontaa, ennen kuin he ovat 
saaneet perusteellisen opastuksen 

sen käytöstä. Selitä lapsille sähkölaitteiden 
vaarat.

Muista, että sähköpyörällä ajettaes-
sa vauhti on kovempi kuin tavallisel-
la polkupyörällä ajettaessa. Muut 

tiellä kulkijat voivat arvioida nopeuden vää-

rin. Käytä sähköpyörää vain siihen mihin se 
on tarkoitettu. Jos sinulla on kysyttävää säh-
köpyörän käyttötarkoituksesta, soita meidän 
palvelunumeroomme.

Moderni sähköpyöräteknologia on 
mutkikasta. Komponenttien käsitte-
lyssä tarvitaan asiantuntemusta, 

kokemusta ja erikoistyökaluja. Älä yritä kor-
jata itse sähköpyörääsi. Soita palvelunume-
roon, jos sinulla on kysyttävää sähköpyöräsi 
korjaamisesta tai huoltamisesta! 

Sähköpyörässäsi on “työntöaputoiminto”, jolla se 
liikkuu korkeintaan 6 km/h ilman polkemista.

Työntöaputoiminto auttaa, jos jou-
dut nousemaan esimerkiksi jyrkkää 
ramppia pysäköintiluolasta tai ali-

kulkukäytävästä. Älä käytä sitä ajamiseen.

Työntöapua käytettäessä molem-
pien pyörien tulee olla maassa. 
Muuten se voi olla vaarallinen.

Lataus
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 Älä jätä ladattavana olevaa akkua 
koskaan ilman valvontaa. 

Joidenkin mallien akun voi ladata, kun se on kiin-
ni sähköpyörässä. Noudata komponentin valmis-
tajan ohjeita.

Laturi

• Käytä vain sähköpyöräsi mukana tullutta tai 
saman valmistajan laturia.

• Käytä laturia vain kuivassa paikassa äläkä pei-
tä sitä, kun sitä käytetään. Muuten voi aiheu-
tua sähköisku tai syttyä tulipalo.

• Laturia irrotettaessa ja puhdistettaessa irrota 
laturi aina ensiksi seinäpistorasiasta.

• Lue laturin ohjeet, ennen kuin lataat akkua.

Huomautus: Äkilliset lämpötilan 
muutokset saattavat aiheuttaa sen, 
että akun pinnalle pisaroituu kos-

teutta. Tämän vältät, kun lataat akun siellä 
missä sitä- säilytetään. Käytä sähköpyöräsi 
lataamiseen vain mukana tullutta kaapelia 
tai meidän hyväksymäämme laturia. Muut 
laturit voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.

Huolto ja kunnossapito

Irrota akku aina ennen kuin teet 
sähköpyöräsi sähkölaitteille mitään.

• Näkyviä jännitteen alaisia osia saa huoltaa ja 
puhdistaa vain asiantuntija taiFischerin asia-
kaspalvelu tai edustaja. 

• Käytä sähköpyörässäsi vain alkuperäisiä tai 
valmistajan hyväksymiä varaosia. Muuten ta-
kuut voivat raueta.

• Irrota akku, ennen kuin alat puhdistaa sähkö-
pyörääsi.

• Älä vahingossa koske napoihin ja kytke niitä 
toisiinsa, kun puhdistat tai huollat akkua. Voit 
saada sähköiskun tai vahingoittaa akkua.

• Painepesurilla peseminen voi vahingoittaa 
sähköjärjestelmää. Korkean paineen vuoksi 
pesunestettä voi tunkeutua tiivistettyihin osiin 
ja vahingoittaa niitä.

• Älä vahingoita sähköjohtoja tai -komponentte-
ja. Jos ne vahingoittuvat, sähköpyörää ei saa 
käyttää, ennen kuin asiantuntija taiFischerin 
huoltoasentaja on tarkastanut sen. 

Kuluminen ja takuu

Muista, että sähköpyörän osat kuluvat enemmän 
kuin tavallisen polkupyörän osat. Tämä johtuu 
siitä, että se painaa enemmän ja keskimääräinen 
ajonopeus on suurempi. Tämä nopeampi kulu-
minen ei johdu materiaalivirheestä, eikä takuu 
koske sitä. 

Tyypillisiä kuluvia osia ovat: 

• Renkaat 
• Jarrupalat 
• Ajomekanismin komponentit 
• Puolat 

Akku vanhenee, joten sekin on kuluva osa. Ota 
huomioon, että akun kapasiteetti heikkenee vä-
hitellen sen iästä ja käytöstä riippuen. Ota tämä 
huomioon, kun suunnittelet matkojasi. Vaihda 
akku uuteen hyvissä ajoin. Fischerin palvelunu-
merosta saat tietoja vaihtoakuista.
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Ennen ensimmäistä ajoa

Harjoittele sähköpyöräsi käyttämis-
tä ja sillä ajamista rauhallisessa ja 
turvallisessa paikassa, ennen kuin 

lähdet yleisille teille!

Purista aina jarrukahvoja, ennen 
kuin laitat jalkasi polkimelle. Sähkö-
moottori käynnistyy, kun alat pol-

kea. Sähkömoottorin antama voima voi 
aluksi yllättää – voit kaatua tai aiheuttaa ta-
paturman.

1 2

Ennen kuin käytät sähköpyörääsi, 
lue kaikki tässä ohjekirjassa esitetyt 
varoitukset ja ohjeet.

Lue eri komponenttien valmistajien käyttöohjeet, 
jotka tulivat sähköpyöräsi mukana tai löytyvät 
verkosta.

Jousitus

haarukka
Sähkömoot-tori

Vaihteisto

Jos sinulla on kysyttävää ohjeiden lukemisen jäl-
keen, soita meidän palvelunumeroomme.
Varmista, että sähköpyörä on käyttövalmis ja si-
nulle oikein säädetty.

Se tarkoittaa, että:
• Satulan mukava ja turvallinen asento ja kiinni-

tys (katso s. 17)
• Ohjaustangon mukava ja turvallinen asento ja 

kiinnitys (katso s. 18)
• Jarrujen asennus ja säätö (katso s. 20)
• Sen varmistaminen, että jarrukahvoja on help-

po käyttää (katso s. 20) 
• Osaat käyttää etujarrua (vasen jarrukahva) ja 

takajarrua (oikea jarrukahva) oikein.
• Pyörät on kiinnitetty oikein runkoon ja etuhaa-

rukkaan

Modernit jarrujärjestelmät voivat 
olla tehokkaampia ja toimia eri ta-
valla kuin ne joihin olet tottunut. En-

nen kuin lähdet ajamaan, harjoittele jarrujen 
käyttämistä turvallisessa paikassa, jossa ei 
ole liikennettä. Muista myös, että jarrujen 
teho voi olla erilainen märällä tai liukkaalla 
kuin se mihin olet tottunut. Ota huomioon, 
että liukkaalla jarrutusmatkat ovat pidempiä.

Jos sähköpyöräsi polkimissa on 
kumi- tai muovisuojukset, totuttele 
niiden tuntumaan. Kumi- ja muovi-

polkimet ovat märkinä varsin liukkaita.

Takertumisvaara 
Sähköpyöräsi liikkuvat ja pyörivät 
osat voivat aiheuttaa vaara, kun 

sitä käytetään ja huolletaan. Suojaudu niin, 
ettet käytä löysiä vaatteita, jotka voivat tart-
tua liikkuviin ja pyöriviin osiin. Kun käytät 
tai huollat sähköpyörääsi, pysy kaukana 
pyörivistä osista (pyöristä, jarrulevyistä, ra-
taspakasta). Älä koske liikkuviin, teräviin tai 
ulkoneviin osiin (ketjuun, polkimiin).

Varmista, että pyörät ovat lujasti kiinni rungossa 
ja etuhaarukassa. Varmista, että kaikki pikalinkut, 
akselit ja kaikki tärkeät mutterit ja ruuvit ovat tiu-
kalla (katso sivuja 15 ja 38).

Nosta sähköpyörää ja pudota se maahan 
noin 10 cm:n korkeudelta. Jos kuulet räminää tai 
muita epätavallisia ääniä, ota yhteyttä tai soita 
meidän palvelunumeroomme, ennen kuin lähdet 
ajamaan.
Yritä työntää sähköpyörää eteenpäin ja paina sa-
malla jarruja. Takajarrun tulee jarrutettaessa luki-
ta takapyörä, etujarrun tulee nostaa takapyörä irti 
maasta. Tee ensimmäinen koeajo turvallisessa 
paikassa, jossa voit kokeilla uusia jarruja! Uu-
denaikaiset jarrut voivat toimia täysin eri tavalla 
kuin ne, joihin olet ehkä tottunut. Sähköpyörän 
ohjaus ei saa rämistä eikä siinä saa olla välystä.

Tarkista renkaiden ilmanpaineet. Oikeat pai-
neet on merkitty renkaiden kylkiin. Noudata mi-
nimi- ja maksimipaineita!

Jos et löydä painesuosituksia, useimmille ren-
kaille sopiva paine on 2,5 bar / 36 PSI. Jos ren-
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gas on kapeampi kuin 30 mm tai 11/8", täytä se 
paineeseen 4 bar / 58 PSI.

Peukalosääntönä rengaspaineet voi tarkistaa 
ajotaukojen aikana seuraavasti: Kun painat ren-
gasta lujasti peukalollasi, sen muoto ei saa juu-
rikaan muuttua.

Tarkista lisäksi, onko vanteeseen merkitty suu-
rin sallittu paine. Jos on, sitä ei saa ylittää.
Tarkista vanteet ja renkaat. Etsi vaurioita, hal-
keamia ja muodonmuutoksia ja vieraita esineitä 
kuten esim. lasinsiruja tai teräväreunaisia kiviä 
yms.

Älä aja sähköpyörällä, jos havaitset viiltoja, 
kulumia tai reikiä. Soita meidän palvelunume-
roomme.

Myös sähköpyörän seuraavat komponentit tulee 
tarkistaa:
• Varmista, että akku on lujasti kiinni.
• Varmista, että akun lataus riittää suunnitellulle 

matkalle.
• Perehdy käyttöpaneelin toimintoihin.

Käyttöjärjestelmän suorituskyvyn 
vuoksi sähköpyörällä ajajaan koh-
distuu suurempia voimia kuin taval-

liseen pyöräilijään, ja sen kiihtyvyys on pa-
rempi. Pidä tämä mielessäsi. Pidä 
säännöllisiä taukoja varsinkin pidemmillä 

matkoilla tai teet lyhyessä ajassa paljon ajo-
ja.

Ennen jokaista ajoa
Varmista ennen jokaista ajoa, että:
• Valot ja soittokello toimivat ja ovat lujasti kiinni.
• Jarrut toimivat ja ovat lujasti kiinni.
• Jos sähköpyörässäsi on nestejarrut, varmista, 

etteivät hydrauliputket ja liittimet vuoda.
• Renkaissa ja vanteissa ei ole vieraita esineitä 

eikä vaurioita ja että ne pyörivät oikein, varsin-
kin jos olet ajanut maastossa.

• Renkaissa on tarpeeksi kulutuspintaa.
• Jouset toimivat ja ovat lujasti kiinni.
• Varmista, että kaikki pikalinkut, akselit ruuvit 

ja mutterit ovat tiukalla (katso sivuja 15 ja 
38), vaikka sähköpyörä olisi ollut käyttämät-
tä vain vähän aikaa.

• Rungossa ja haarukoissa ei ole muodonmuu-
toksia eikä vaurioita.

• Ohjaustanko, ohjainkannatin, satulatolppa ja 
satula on kiinnitetty oikein ja lujasti ja säädetty 
oikeaan asentoon.

• Satulatolppa ja satula on kiinnitetty oikein. 
Yritä kääntää satulaa tai kallistaa sitä ylös- tai 
alaspäin. Satula ei saa liikkua.

• Jos pyörässäsi on varvaskoukuttomat tai mag-
neettipolkimet, kokeile, toimivatko ne oikein. 
Jalkojen tulee irrota polkimista helposti ja vai-
vattomasti.
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 Älä käytä sähköpyörääsi, jos sinus-
ta tuntuu, ettei se ole oikein kunnos-
sa. Soita meidän palvelunume-

roomme. Varsinkin jos käytät sähköpyörääsi 
intensiivisesti, esimerkiksi urheiluun tai päi-
vittäisiin ajoihin, on olennaisen tärkeää, että 
asiantuntija tai Fischerin huoltoasentaja tar-
kastaa säännöllisesti sen kaikki komponen-
tit. Runko ja haarukat, jousituksen kompo-
nentit ja muut turvallisuuteen vaikuttavat 
osat kuten jarrut ja pyörät kuluvat. Kulumi-
nen voi vaikuttaa niiden turvallisuuteen. 
Komponenttiin voi tulla odottamaton vika, 
jos sitä käytetään sen suositeltua elinkaarta 
pitempään. Tämä voi aiheuttaa vakavan ta-
paturman.

Tee nämä tarkistukset, ennen kuin 
jatkat ajamista onnettomuuden jäl-
keen tai jos sähköpyöräsi on kaatu-

nut. Alumiinikomponentteja ei voi oikaista 
turvallisesti. Soita meidän palvelunume-
roomme.

Jos kaadut
Tarkista koko säh-
köpyörän kunto. 
Rungossa ja haa-
rukoissa voi olla 
lommoja, säröjä tai 
taipumia. Myös jos 
sellaiset osat kuten 
ohjaustanko ja sa-
tula ovat siirtyneet 
tai vääntyneet, on 

varmistettava, että ne toimivat oikein ja ovat lu-
jasti kiinni.
• Tarkista huolellisesti runko ja haarukat. Tutki-

malla pintoja eri suunnista näet yleensä sel-
västi mahdolliset muodonmuutokset.

• Tarkista, ovatko satula, satulatolppa, ohjain-
kannatin ja ohjaustanko vielä oikeassa asen-
nossa. Jos ne eivät ole, ÄLÄ yritä kääntää tai 
taivuttaa osaa uudesta asennostaan kiinnitys-
ruuveja avaamatta. Kun kiinnität osia, kiristä 
ne aina oikeisiin kiristysmomentteihin. Löydät 
ne sivulta 38 ja luvusta “Pikalinkut” sivulla 
15.

• Varmista, että molemmat pyörät ovat oikeassa 
asennossa ja lujasti kiinni haarukoissa.

• Nosta sähköpyörä ylös edestä ja takaa ja pyö-
ritä pyöriä. Vanteen tulee pyöriä suoraan jar-
rupalojen välistä. Renkaat eivät saa koskettaa 
jarrupaloihin. Näet pyörän ja haarukan välises-
tä etäisyydestä, pyöriikö pyörä hankaamatta.

• Tarkista, että molemmat jarrut toimivat oikein.
• Älä lähde ajamaan, ennen kuin olet varmista-

nut, että ketju pyörii oikein etu- ja takarattaalla. 
Ketjun pitää asettua oikein ketjurattaan ham-

paisiin. Jos lähdet ajamaan ja ketju nousee 
pois rattaalta, voit kaatua ja satuttaa itsesi.

Jos alumiininen osa on taipunut, se 
voi odottamatta murtua. Älä käytä 
osia, jotka ovat kaatumisessa taipu-

neet tai vääntyneet. Tällaiset osat tulee aina 
vaihtaa.

Jos huomaat, että sähköpyörässäsi on tapah-
tunut muutoksia, ÄLÄ jatka ajamista. Älä kiristä 
löystyneitä osia ennen kuin olet tarkastanut ne, 
äläkä kiristä niitä ilman momenttiavainta. Soita 
meidän palvelunumeroomme, kuvaile kaatumi-
nen ja anna asiantuntijan tarkastaa sähköpyö-
räsi!
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Lainsäädäntö 
Euroopan unionissa käytetään eri-
laisia pedelec-pyöriä ja muita säh-
köpyöriä, joita koskevat erilaiset 
määräykset.

”Pedelec” (pedal electric cycle) on polkupyörä, 
jossa ajajaa avustaa sähkömoottori hänen pol-
kiessaan. Sen moottorin teho on korkeintaan 250 
W (Iso-Britanniassa: 200 W), ja sen avustettu 
nopeus on korkeintaan 25 km/h. Silloin se katso-
taan polkupyöräksi, jota ei tarvitse rekisteröidä. 
S-pedelec on nopeampi malli. Siinäkin moottori 
avustaa vain poljettaessa, mutta siinä on tehok-
kaampi moottori. Sen moottorin teho on yleen-
sä 350 – 500 W, ja nopeus, jossa moottorista 
katkaistaan virta (katkaisunopeus), on 45 km/h. 
Siksi se katsotaan mopoksi tai kevyeksi moot-
toripyöräksi sijaintipaikasta riippuen, ja joissain 
maissa se pitää rekisteröidä ja vakuuttaa.

Ota selvää sinua koskevista lakei-
hin perustuvista määräyksistä! Kat-
so ”pyöräpassistasi”, minkä tyyppi 

pedelec sinulla on. Noudata lakeja ja 
määräyksiä. Keskustele myös jälleenmyyjän 
kanssa.

Selvitä, kattaako vakuutus pedelec-
pyörällä mahdollisesti aiheutetut 
vahingot.

Info

EU Euroopan unionin lakien mukaan säh-
köavusteinen polkupyörä eli pedelec kuu-

luu samaan luokkaan kuin polkupyörä, ja siksi 
sitä koskevat samat vaatimukset. Perus-pedele-
cillä saa ajaa tavallisilla pyöräteillä. Euroopan 
unionin ulkopuolella ja EU:n joillakin alueilla voi 
olla muita määräyksiä. Selvitä sen maan mää-
räykset, joissa sähköpyörää käytät.
Selvitä, mitä määräyksiä on pyöräteillä ajamises-
ta.
Pedelec-pyöristä, ikärajoituksista, ajoluvista ja 
kypärän käytöstä on eri maissa erilaisia määrä-
yksiä. Sama koskee pyöräteiden käyttöä. Ota 
selvää voimassa olevista määräyksistä.

S-pedeleceistä / e-bike-pyöristä on erilliset 
määräykset

Jos polkemisapua annetaan yli 25 km/h:n nopeu-
dessa, sähköpyörän ei katsota olevan pedele-
c/e-bike nyt jo vanhentuneet direktiivin 2002/24/
EY mukaan. Nykyisen EU-asetuksen 2013/168/
EU mukaan tyyppihyväksyntä on pakollinen.

Euroopan unionin lain mukaan:
• Nopeat pedelecit (S-pedelecit) katsotaan lain 

mukaan kaksipyöräisiksi luokan L1e, aliluokan 
L1e-B moottoriajoneuvoiksi (mopoiksi).

• Kun ajetaan pelkällä moottorilla, nopeus saa 
olla korkeintaan 18 km/h. 

• Moottoriapu kytkeytyy pois päältä, kun nopeus 
on noin 45 km/h.

• Mopokortti tarvitaan. Mopon tyyppihyväksyntä 
on pakollinen.

• Mopokortti tarvitaan. Ota selvää voimassa ole-
vista ajokorttia koskevista määräyksistä. On 
mahdollista, että jos minimi-ikä ylitetään, saa 
ajaa ilman mopokorttia.

• Jos on ajokortti autoa varten, se voi riittää.
• Lain mukaan kypärää täytyy käyttää, ja vakuu-

tus tarvitaan. Ennen kuin lähdet ajamaan, ota 
selvää sinua koskevista lakeihin perustuvista 
määräyksistä.

• Yleisesti ottaen varaosien tulee olla täsmälle-
en samanlaisia kuin alkuperäiset osat. Muita 
osia saa asentaa vain jos ne ovat S-pedelec-
sähköpyöräsi tyyppihyväksynnän mukaisia. 
Erikoistuneilla jälleenmyyjillä voi olla luettelo 
vaihtoehtoisista osista, ja nekin ovat S-pede-
lec-sähköpyöräsi tyyppihyväksynnän mukai-
sia.

• Lastenistuimen saa kiinnittää S-pedelec-
sähköpyörään, jos S-pedelec-sähköpyörän 
valmistaja on hyväksynyt sen.

• Matkustajaa varten olevaa peräkärryä ei 
saa kiinnittää S-pedelec-sähköpyörään edes 
silloin, kun S-pedelec-sähköpyörän tai perä-
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kärryn valmistaja on hyväksynyt sen.
• Alkoholiraja on sama kuin autoa ajettaes-

sa, laista riippuen.

Nämä määräykset ovat voimassa myös, kun 
olet Euroopan unionin alueella. Muissa maissa 
voi olla muitakin määräyksiä, erikoistapauksissa 
myös joissain Euroopan maissa. Ota selvää voi-
massa olevista S-pedelec-sähköpyörän käyttöä 
koskevista määräyksistä.

S-pedelec-sähköpyörät/e-bike-pyörät ja pyö-
rätiet 
Jos S-pedelec-sähköpyörää käytetään normaa-
lin polkupyörän tapaan ilman avustavaa sähkö-
moottoria, sillä saa ajaa rajoituksetta kaikilla pyö-
räteillä. Moottoria käytettäessä pätee seuraava: 
Mopojen tapaan S-pedelec-sähköpyörällä tulee 
taajamien (kaupunkialueiden) ulkopuolella ajaa 
pyöräteillä. Jos tämä ei ole sallittua, se näytetään 
pyörätien lisämerkissä merkinnällä ”ei mopoille”. 
Taajamissa vain sellaisilla pyöräteillä saa ajaa, 
jotka on merkitty sitä tarkoittavalla lisämerkillä.

Käyttötarkoitus

Sähköavusteiset polkupyörät eli pe-
delec-pyörät, joista käytämme siis 
jatkossa nimitystä ”sähköpyörä”. 

ovat yhdelle henkilölle tarkoitettuja kulkuvä-
lineitä. Toisen henkilön kuljettamista säh-
köavusteisella polkupyörällä koskevat maa-
kohtaiset lait. Jos haluat kuljettaa tavaroita, 
sähköpyörään pitää asentaa tarvittavat va-
rusteet. Lapsia voi kuljettaa lastenistuimilla 
tai tätä tarkoitusta varten olevissa peräkär-
ryissä. Kiinnitä huomiota laatuun. Varmista, 
ettei sallittua painoa ylitetä. 

Sallittu enimmäispaino: ajajan pai-
no + sähköpyörän paino + akun pai-
no + matkatavaroiden paino + perä-

kärryn paino (mikäli peräkärry on sallittu) 
(katso s. 52)

Vääränlaisen käytön vaarat
Käytä sähköpyörää vain siihen, 
mihin se on tarkoitettu. Lue alkupe-

räisen ohjekirjan kappale ”Käyttötarkoitus”. 
Tämä koskee myös tässä ohjekirjassa ku-
vattuja käyttö- ja huolto-ohjeita. Kerro muille 
käyttäjille käyttötarkoituksesta ja vääränlai-
sen käytön aiheuttamista vaaroista. Väärän-
lainen käyttö, ylikuormitus ja huollon puute 
voivat aiheuttaa onnettomuuksia ja kaatu-
misia, joista voi seurata vakavia vammoja 
sinulle ja muille ihmisille!

Sähkökomponentit on suunniteltu ja 
sallittu vain Fischerin sähköavustei-
siin polkupyöriin eli pedelec- eli 

EPAC-pyöriin. Niitä ei saa käyttää mihin-
kään muuhun tarkoitukseen. Niitä ei saa 
käyttää kilpailutarkoituksiin eikä kaupallisiin 
tarkoituksiin.

Tämä ohjekirja koskee vain niitä sähköpyörämal-
leja, jotka mainitaan sen kannessa.

Tiettyjä sähköpyörämalleja koskevat tiedot on 
merkitty asianmukaisesti.

Käyttötarkoitus kattaa myös tässä ohjekirjassa 
kuvatut käyttö- ja huolto-ohjeet. 

Tyyppi 1: Retkipyörät

Retkisähköpyöriä voi käyttää yleisillä teillä ja 
helpossa maastossa kuten metsäteillä, jos ne 
on varusteltu oikein maakohtaisten määräysten 
mukaisesti.
Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät vastaa käyttötar-
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koituksen vastaisen käytön seurauksista. Tämä 
koskee varsinkin vahinkoja, jotka johtuvat siitä, 
ettei turvallisuusohjeita ole noudatettu, esimer-
kiksi
• pyörällä on ajettu maastossa,
• pyörää on kuormitettu liikaa tai
• vikoja on korjattu väärin.

Sähköpyöriä ei ole tarkoitettu äärimmäisen ko-
vaan käyttöön (esim. portaiden yli ajamiseen, 
hyppimiseen) eikä rankkaan urheiluun (kuten 
temppuihin tai stunt-hyppyihin). Kilpailuihin saa 
osallistua vain valmistajan luvalla.

Tyyppi 2: Kaupunkipyörät

Näitä sähköpyöriä voi käyttää yleisillä teillä ja 
päällystetyillä teillä, jos ne on varusteltu oikein 
maakohtaisten määräysten mukaisesti.
Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät vastaa käyttötar-

koituksen vastaisen käytön seurauksista. Tämä 
koskee varsinkin vahinkoja, jotka johtuvat siitä, 
ettei turvallisuusohjeita ole noudatettu, esimer-
kiksi
• pyörällä on ajettu maastossa,
• pyörää on kuormitettu liikaa tai
• vikoja on korjattu väärin.

Sähköpyöriä ei ole tarkoitettu äärimmäisen ko-
vaan käyttöön (esim. portaiden yli ajamiseen, 
hyppimiseen) eikä rankkaan urheiluun (kuten 
temppuihin tai stunt-hyppyihin). Kilpailuihin saa 
osallistua vain valmistajan luvalla.

Tyyppi 3: Maastosähköpyörät

Sähköavusteisia polkupyöriä, joiden jousituksen 
joustovara on korkeintaan 120 mm, voi käyttää 
yleisillä teillä ja kohtalaisen vaikeassa maastos-
sa kuten metsäteillä, poluilla ja maastoreiteillä, 
jos ne on varusteltu oikein maakohtaisten mää-
räysten mukaisesti. Niillä voi ajaa pienten estei-
den kuten juurien, kivien tai portaiden yli. Sinun 
tulee aina käyttää tarvittavia turvavarusteita 
(esim. sopivaa kypärää ja pyöräilykäsineitä).

Valmistaja ja jälleenmyyjä eivät vastaa käyt-

tötarkoituksen vastaisen käytön seurauksista. 
Tämä koskee varsinkin vahinkoja, jotka johtuvat 
siitä, ettei turvallisuusohjeita ole noudatettu, esi-
merkiksi
• Sähköpyörän käyttö vaikeassa maastossa, jyr-

kissä mäissä, hyppyihin ja bikeparkeissa
• pyörää on kuormitettu liikaa tai
• vikoja on korjattu väärin.
 Sähköpyöriä ei ole tarkoitettu äärimmäisen ko-
vaan käyttöön (esim. portaiden yli ajamiseen, 
hyppimiseen) eikä rankkaan urheiluun (kuten 
temppuihin tai stunt-hyppyihin). Kilpailuihin saa 
osallistua vain valmistajan luvalla.

Jos olet epävarma siitä minkä malli-
nen sähköpyörä sinulla on, soita 
meidän palvelunumeroomme ja 

kysy sen käytön rajoituksista. Ennen kuin 
lähdet ajamaan yleisille teille, ota selvää 
maakohtaisista määräyksistä. Aja vain ajo-
neuvoille sallituilla reiteillä ja poluilla. Jois-
sain tapauksissa voi olla erityismääräyksiä.
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Ajajan mukaan sähköpyörään 
tehtävät säädöt
Satulatolpan, satulan, ohjainkannattimen ja oh-
jaustangon voi kiristää ja kiinnittää vain pikalin-
kuilla tai ruuviliitoksilla.

Katso tarkemmat tiedot valmistajan 
käyttöohjeista. Anna ohjaustankoa 
ja ohjainkannatinta koskevat työt 

asiantuntijan taiFischerin huoltoasentajan 
tehtäväksi!

Ruuviliitosten mahdolliset säätöasennot

Pikalinkkujen mahdolliset asennot 

Akseleiden pikalinkkujen ja muiden pikalink-
kujen käyttäminen

Pikalinkut ja pistoakselit ovat polkupyörässä ruu-
viliitosten asemasta olevia järjestelmiä. Niissä on 
kaksi osaa: pikalinkku, joka tuottaa tarvittavan 
kiinnitysvoiman, ja säätömutteri, jolla tiukkuuden 
voi säätää. Pikalinkun tiukkuuden voi säätää, kun 
se on avattu.

Pikalinkkujen pitää kiristyä lujasti. 
Sulje vipu oikein: kun vipu on puo-
liksi kiinni, tunnet paineen, ja lopuk-

si vipu tulee painaa kokonaan kiinni peuka-
lolla.

Säätömutterin löysääminen

Säätömutterin kiristäminen

• Kaikkien pikalinkkujen tulee olla 
ennen ajamaan lähtemistä lujasti 
kiinni.

• Varmista, että kaikki pikalinkut ja akselit 
ovat lujasti kiinni – vaikka sähköpyörä oli-
si ollut käyttämättä vain vähän aikaa.

• Kun pikalinkku on kiinni, vivun pitää olla 
taitettuna runkoa, haarukkaa tai satula-
tolppaa (istuinkannatinta) vasten.

• Kun pikalinkku on kiinni, vivun kärjen tu-
lee aina osoittaa taaksepäin. Silloin se ei 
aukea ajon aikana.

• Pyörän pikalinkkuvipu tulee asentaa toi-
selle puolelle kuin jarrulevy, koska kos-
ketus kuumaan jarrulevyyn voi aiheuttaa 
vaurioita. Pikalinkun kiinnitysvoima voi 
myös heikentyä, jos jarrulevy kuumentaa 

 * katso s. 38
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sitä.

Kun pysäköit sähköpyöräsi, kiinnitä 
pyörät tai muut pikalinkuilla kiinnite-
tyt osat sähköpyörän lukolla.

Pikalinkkuakselit

Jos sähköpyörässäsi on yksi tai 
useampi pikalinkkuakseli, lue niiden 
käyttö- ja huolto-ohjeet.

Nykyisessä rungossa pikalinkkuakseleita voi-
daan käyttää pikalinkkujen tai ruuvien sijasta. 
Yleensä ne toimivat pikalinkkujen tapaan, ja niitä 
käytetään samalla tavalla.
Akseli on kiinnitetty ruuveilla tai muuten haaruk-
kapäähän ja se pitää navan kahden haarukka-
pään välissä. Napa ja akseli voivat olla kiinnitet-
tyjä pikalinkkuvivulla, joka toimii samalla tavalla 
kuin tavallinen pikalinkku. On myös järjestelmiä, 
joissa akseli vain työnnetään tai ruuvataan si-
sään ja kiinnitetään sitten ruuvilla. 

Lue tämän komponentin valmista-
jan ohjeet, ja ota yhteyttä palvelu-
numeroomme, jos sinulla on kysyt-

tävää.

Väärin asennetut pyörät voivat ajet-
taessa siirtyä tai irrota. Tämä voi 
vahingoittaa sähköpyörää tai jopa 

saattaa ajajan hengenvaaraan. Siksi on tär-
keä noudattaa seuraavia ohjeita:
• Varmista, että haarukkapäät ja pikalinkku-

mekanismit ovat puhtaat.
• Jos sinulla on kysyttävää etupyörän kiin-

nityksestä pikalinkkujärjestelmällä, soita 
meidän palvelunumeroomme.

• Kiinnitä etupyörä lujasti. Älä aja sähkö-
pyörälläsi, ellet ole varma, että etupyörä 
on lujasti kiinni.

Asennus
1. Aseta pyörä haarukkapäihin. Napa pitää työn-

tää lujasti haarukkapäähän. Kun sähköpyö-
rässä on levyjarrut, varmista, että jarrulevy 
asettuu oikein jarrusatulan jarrupalojen väliin.

2. Varmista, ettei jarrulevy eikä napa eivätkä 
jarrulevyn kiinnitysruuvit hankaa haarukan 
alaosiin. Jos et osaa säätää sähköpyöräsi le-
vyjarruja, lue jarrujen valmistajan ohjeet.

3. Käännä pikalinkkuvipu auki-asentoon. Var-
mista, että vipu tarttuu akselissa olevaan lo-
veen.

4. Työnnä akseli napaan oikealta puolelta läpi 
vasteeseen saakka.

Akseli haarukkapäissä ilman napaa, Rock Shox® -haarukka

5. Sulje pikalinkkuvipu sisään taittamalla.

Kun suljet sen, pikalinkkuvivun ollessa keskia-
sennossa (akselin jatke) pitää tuntua vastusta. 

Pikalinkkuvivun pitää jättää kämmeneesi sel-
vän merkin.

Jos et tunne vastusta 90 asteen asennossa 
eikä vipu jätä kämmeneesi selvää merkkiä, kiris-
tys ei riitä. Suurenna tiukkuutta haarukan valmis-
tajan ohjeiden mukaan.

Esimerkkikuva pikalinkkuakselista, pikalinkkuvivusta ja säätämi-
seen käytetystä kuusiokoloavaimesta.

Älä käytä mitään muita työkaluja, kun kiinnität ak-
selin haarukan alapäähän. Akseli ja/tai haarukan 
alapää voivat vahingoittua, jos akselia kiristetään 
liikaa.

Pikalinkkukiinnitystä ei voi säätää 
eikä kiertää sen sulkemisen jäl-
keen. Jos pikalinkkukiinnitystä kier-

retään, akseli voi löystyä ja ajamisesta voi 
tulla vaarallista. Seurauksena voi olla hen-
genvaarallinen tapaturma.
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Irrotus
1. Avaa pikalinkkuvipu.
2. Vedä akseli sitten navasta.

Varmista, että kaikki pikalinkut ja pi-
kalinkkuakselit ovat lujasti kiinni – 
vaikka sähköpyörä olisi ollut käyttä-

mättä vain vähän aikaa. Ajamaan saa lähteä 
vasta kun kaikki pikalinkkukiinnitykset ovat 
varmasti kiinni.

Polkimien kiinnittäminen

Jos polkimia ei ole kiinnitetty saamaasi sähkö-
pyörään, ne pitää kiinnittää oikeanlaisella avai-
mella. Huomaa, että polkimet kiinnitetään eri 
suuntaan kiertämällä, ja ne pitää kiristää suurella 
kiristysmomentilla (katso sivua 38). Sivele mo-
lempiin kierteisiin asennusvaseliinia.

Eteen

Lukkopolkimien ja litteiden polki-
mien osalta lue niiden valmistajien 
asennus- ja käyttöohjeet.

Jos käytät polkimia, joissa on var-
vaskoukut ja hihnat, lue niiden val-
mistajien ohjeet. Harjoittele jalkojen 

laittamista varvaskoukkuihin ja ottamista 
pois niistä ja hihnojen irrottamista turvalli-
sessa paikassa. Jalat EIVÄT irtoa kiristetyis-
tä hihnoista! Väärät rengaspaineet voivat 
aiheuttaa kaatumisen ja tapaturman.

Satulan säätäminen

Ennen kuin käytät sähköpyörääsi ensimmäisen 
kerran, satulan asento pitää säätää sinulle so-
pivaksi. Silloin voit ajaa sähköpyörälläsi turvalli-
sesti.

Satulan korkeus, vaaka-asento ja kaltevuus 
tulee säätää satulan mukaan ja ohjaustangon 
asennon perusteella.

90˚

90˚

Satulan oikea korkeus   Ylemmän jalan polvi  

   vähintään 90°, käsivarren 
kulma 90°

Polven tulee olla edessä olevan polkimen akselin yläpuolella.

Satulan oikean korkeuden löytäminen
Säädä satula arviolta oikealle korkeudelle. Istuu-
du satulalle. Pyydä jotakuta tukemaan tai nojaa 
seinää tai kaidetta vasten.

Siirrä poljin alimpaan asentoon ja aseta kanta-
pääsi polkimelle. Jalkasi tulee nyt olla suorassa.

Jos nyt siirrät jalkasi oikeaan ajoasentoon, pol-
vesi tulee olla vähän taipunut.
Jalkasi on oikeassa ajoasennossa, kun jalkasi 
levein kohta on poljinakselin yläpuolella.

 * katso s. 38
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Lasten ja epävarmojen henkilöiden 
varpaiden tulee aina ylettyä maa-
han. Muuten voit pysähtyessäsi 

kaatua ja loukkaantua. Satulan vähimmäis-
korkeus tulee säätää ajajan kehon mukaan. 
Ajajan tulee pystyä ajamaan vapautuneesta 
ilman että hänen terveytensä tai turvallisuu-
tensa vaarantuu. Satulatolpan saa nostaa 
vain niin ylös että ruuvi pitää sen lujasti kiin-
ni.

Satulan kaltevuuden säätäminen

Kun olet säätänyt satulan korkeuden, myös sen 
kaltevuus tulee tarkistaa ja säätää. Satulan pin-
nan tulee olla aina vaakasuorassa. Tämän sää-
dön suorittamista varten satulan kiinnitysruuvit 
(satulan kallistus) pitää löysätä.

Patentoitu satulatolppa kahden ruuvin lukitusmekanismilla

Patentoitu satulatolppa yhden ruuvin lukitusmekanismilla

Kiinnitys satulakiinnikkeellä

Jousitettu satulatolppa

Ennen kuin lähdet ajamaan, varmis-
ta, että satulatolppa ja satula ovat 
lujasti kiinni. Tee tarkistus näin: tartu 

satulan etu- ja takareunaan ja yritä vääntää 
satulaa. Satula ei saa liikkua.

Katso kierteellä varustetun ja “teles-
kooppisen” satulatolpan asennus- 
ja huolto-ohjeet valmistajan ohjekir-

jasta.

Älä vedä satulatolppaa runkoput-
kessa olevaa merkkiä korkeammal-
le! Jos maksimimerkkiä ei ole, satu-

latolpan tulee olla ainakin 7,5 cm:n 
syvyydellä runkoputkessa.

STOP

7,5 cm

Kun pyörässä on takajousitus, satulatolppa ei 
saa koskettaa jousielementtiä, edes silloin kun 
takajousi on puristunut kokonaan!

Asento / säätö

Sähköpyörissä käytetään erilaisia ohjainkannat-
timia:

 * katso s. 38
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Putkikannatin

STOP

Korkeuden mahdollinen säätäminen

Ohjainkannattimen asennon muut-
taminen muuttaa myös ohjaustan-
gon asennon. Sinun tulee aina ylet-

tyä turvallisesti kahvoihin ja laitteisiin ja 
käyttää niitä turvallisesti. Varmista, että vai-
jerit ovat niin pitkät, että ohjaustangon voi 
kääntää ääriasentoihin. Katso lisätiedot oh-
jainkannattimen valmistajan ohjekirjasta.

A-ohjainkannattimet

Korkeuden voi säätää seuraavasti:
• Vaihtamalla ohjainkannattimen alla tai päällä 

olevat holkit
• Kääntämällä ohjainkannatinta
• Vaihtamalla ohjainkannattimen

Säädettävä A-ohjainkannatin

Ohjainkannattimen kaltevuuden voi säätää

Katso tarkemmat tiedot valmistajan 
käyttöohjeista. 

Anna ohjaustankoa ja oh-
jainkannatinta koskevat 
työt asiantuntijan tai 

Fischer huoltoasentajan tehtäväksi!

Speedlifter-mekanismi

Speedlifter-pikanostimella voit siirtää ohjaustan-
gon ajoasentoon muutamalla liikkeellä, ja mallis-
ta riippuen säätää myös ohjaustangon korkeu-
den.

1. Speedlifter-pikanos-
timen pikairrotusvipu 
1 . 

2. Käännä ohjaus-
tankoa 90 astetta, 
kunnes lukitusme-
kanismi näkyy ja 
napsahtaa kuulu-
vasti ja ohjainkan-
nattimen turvatappi 
2  näkyy.

 

Jos turvatappi 2  ei liiku pehmeästi 
tai nouse automaattisesti ohjain-
kannattimesta vaikka lukitusmeka-

nismi on lukittu, tämän voi yleensä korjata 
suihkuttamalla siihen vähän voiteluöljyä. 
Jos se ei vieläkään lukitu pehmeästi ja auto-
maattisesti, älä aja pyörällä. Jos näin tapah-
tuu, soita meidän palvelunumeroomme. 

1

2
90°
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3. Säädä ohjaustan-
ko/ohjainkannatin 
halutulle korkeudel-
le 3 . Kiinnitä huo-
miota suurimpaan 
sallittuun ulosveto-
pituuteen.

4. Kiinnitä ohjaus-
tanko pikalinkun 
sulkemalla 4 .

Tarkista ennen ajoa, että ohjainkan-
natin on lujasti kiinni. Tee tämä sei-
somalla sähköpyörän edessä ja 

asettamalla etupyörän jalkojesi väliin. Tartu 
ohjaustangon päihin ja yritä kääntää ohjaus-
tankoa etupyörää vasten. Ohjaustanko ei 
saa kääntyä helposti! Jos ohjaustankoa ja 
ohjainkannatinta voi kääntää, älä aja pyöräl-
lä! Kiristä ensin ohjainkannattimen haaruk-
kaputken ruuvit tiukalle. Kiristys tulee tehdä 
momenttiavaimella.

Speedlifter-ohjainkan-

3

4

nattimella tämä on Speedlifterin alin kiinnitysruu-
vi. Tässä tapauksessa oikea kiristysmomentti on 
6 – 8 Nm.

 Jarrukahvojen säätäminen

Säädä jarrukahvat niin, että voit painaa 
niitä turvallisesti ja jarruttaa mukavas-
ti. Selvitä itsellesi, kumpi jarrukahva vai-
kuttaa etujarruun ja kumpi takajarruun!
Joissain jarruissa on nykyisin voimanrajoittimet. 
Ne suojaavat liialta jarruttamiselta ja estävät pyö-
rien lukkiintumisen. 

Kun puristat jarrukahvoja lujasti tai 
pohjaan saakka, jarrutusvoima kas-
vaa nopeasti! Tutustu jarrujen uu-

teen toimintatapaan. Varmista, että olet saa-
nut valmistajan ohjekirjan ja lukenut sen.

Jarrukahvat tulee säätää niin, että 
pystyt käyttämään niitä turvallisesti 
ja mukavasti. 

Tarkista jarrukahvojen asento, en-
nen kuin lähdet ensimmäistä kertaa 
ajamaan. Tavallisesti oikea jarru-

kahva vaikuttaa takapyörän jarruun ja vasen 
jarrukahva vaikuttaa etupyörän jarruun. Jos 
haluat vaihtaa jarrukahvojen sijainnin oh-
jaustangossa, ota yhteyttä asiantuntevaan 
jälleenmyyjään, joka osaa tehdä työn.

90˚

90˚

Jotta ihmiset, joiden kädet ovat pienemmät, voi-
vat käyttää jarruja turvallisesti, vivut voi säätää 
lähemmäksi ohjaustankoa vivuissa olevilla sää-
töruuveilla. 

Joissain malleissa jarru-
kahvat voi tuoda lähem-
mäksi ohjaustankoa eri-
koislaitteilla.

Säädä jarruvaijerit niin, 
että jarrukahvat eivät 
kosketa kädensijoja 
vaikka ne painetaan 
pohjaan saakka.

Jos säädät 
jarru- tai 
vaihdevipu-

Jarrukahvan säätö 
ruuvilla
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jen asennon, varmista, etteivät ne häiritse 
toistensa toimintaa.

Poljinjarru

Jos sähköpyörässäsi on poljinjarru, jarruta paina-
malla polkimia taaksepäin. Silloin sähköpyöräsi 
ei rullaa vapaasti, etkä voi pyörittää polkimia ta-
kaperin.

Turvallisinta poljinjarrulla on jarrut-
taa silloin kun poljinkammet ovat 
vaakasuorassa. Jos poljinkammet 

ovat pystysuorassa, niihin on vaikea saada 
tarpeeksi jarrutusvoimaa.

Poljinjarrun teho voi heiketä merkit-
tävästi pitkissä alamäissä! Tällainen 
jarru voi lämmetä voimakkaasti, jos 

sillä jarrutetaan pitkään ja jatkuvasti. Pitkäs-
sä alamäessä kannattaa jarruttaa myös etu-
jarrulla. Odota, kunnes takajarru on jäähty-
nyt. Älä koske jarrurumpuun.

Lapset
Lapset ja sähköavusteiset polkupyörät

Selvitä, onko lapsi tarpeeksi vanha ajamaan pol-
kupyörällä ja onko hänellä tarvittava lupa, ennen 
kuin annat hänen ajaa sähköpyörällä. Sähköpyö-
rillä saavat ajaa vain lapset, joiden ikä on se jon-
ka laki vaatii ja joilla on tarvittava lupa. 

Älä anna lasten ajaa sähköpyörällä 
ilman valvontaa, ennen kuin he ovat 
saaneet perusteellisen opastuksen 

sen käytöstä. Selitä lapsille sähkölaitteiden 
vaarat.

Lasten kuljettaminen / lasten kuljettamiseen 
tarkoitetut peräkärryt

• Käytä vain turvallisia ja hyväksyttyjä lastenis-
tuimia.

• Lapsen tulee käyttää kypärää ja hänen jalko-
jensa tulee olla suojattuja kaikilta mahdollisilta 
kosketuksilta liikkuviin osiin kuten puoliin.

• Lastenistuin muuttaa sähköpyörän käyt-
täytymistä. Ota huomioon, että jarrutus-
matkat ovat pitempiä ja että ohjaus voi 
olla vähemmän vakaa. Harjoittele ajamista 

lastenistuimen kanssa turvallisessa pai-
kassa ennen kuin lähdet yleisille teille.  
Noudata istuimen mukana tulleita valmistajan 
ohjeita.

Käytä sähköpyörässä vain siihen 
tarkoitettuja lastenistuimia. Lasten-
istuinta ei saa koskaan kiinnittää 

satulatolppaan. Suojaa satulan ja satulatol-
pat kaikki jouset ja liikkuvat osat. Varmista, 
ettei lapsi voi työntää sormiaan mihinkään. 
Hän voi loukata sormensa!
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Joissain maissa vain tietyn ikäiset 
lapset saavat matkustaa lastenistui-
milla. Selvitä lapsen ja kuljettajan 

iästä säädetyt määräykset.

Jos sähköpyöräsi kanssa tuli irralli-
sia varusteita, muista lukea niiden 
valmistajien käyttöohjeet.

Lastenkuljetuskärryt:
• Älä tingi laadusta, kun hankit lasten kuljetuk-

seen tarkoitettuja peräkärryjä.
• Kiinnitä lapsikärry vain siihen tarkoitettuun säh-

köpyörään ja käytä vain valmistajan toimittamia 
tai hyväksymiä kiinnitysosia.

• Liikenteessä lapsikärry voi jäädä helposti huo-
maamatta! Varmista sen näkyvyys kirkkaan 
värisellä lipulla ja hyväksytyllä valaistuksella. 
Kysy turvavarusteista meidän palvelunume-
rostamme.

• Ota huomioon, että peräkärryt tekevät sähkö-
pyörästä paljon tavallista pidemmän. Sähkö-
pyörän ajaminen mutkissa peräkärryn kans-
sa on erilaista kuin ilman peräkärryä. Muista 
tämä, kun ajat liikenteessä. Harjoittele sähkö-
pyöräsi käyttämistä ja sillä ajamista tyhjän pe-
räkärryn kanssa rauhallisessa ja turvallisessa 
paikassa, ennen kuin lähdet yleisille teille.

Tarkista, ilmoittaako valmistaja suu-
rimman sallitun painon ja suurim-
man sallitun nopeuden. Jos niin on, 

niitä pitää noudattaa. Saksassa alle 16-vuo-
tiaat eivät saa ajaa peräkärryä vetävällä pol-
kupyörällä. 

Täysin jousitetut sähköpyörät eivät 
sovi käytettäviksi minkäänlaisten 
peräkärryjen kanssa! Laakereita ja 

laitteita ei ole suunniteltu tällaisille voimille. 
Ne voivat aiheuttaa kulumia tai vaurioita, 
joilla on vakavat seuraukset.

Runko
Runkomuodot vaihtelevat sähköpyörän tyypin 
ja käyttötarkoituksen mukaan. Materiaalien ja 
valmistustekniikoiden kehittymisen ansiosta ny-
kyisin on mahdollista valmistaa kaiken muotoisia 
vakaasti ja turvallisesti toimivia runkoja. Rungon 
mataluudesta huolimatta voit olla varma siitä että 
sähköpyöräsi on turvallinen myös kun mukanasi 
on matkatavaraa.

Jos sähköpyöräsi varastetaan, sen 
voi tunnistaa sen runkonumerosta. 
Merkitse koko runkonumero aina 

muistiin. Ilman runkonumeroa sähköpyörä 
ei ole tunnistettavissa. Sähköpyörää ostaes-
sasi jälleenmyyjältä saamissasi asiakirjois-
sa on kohta, johon merkitään sinun sähkö-
pyöräsi rungon numero. Rungon numero voi 
myös olla stanssattu rungon eri kohtiin. 
Usein se on merkitty satulatolppaan, haa-
rukkapäihin tai alamuhviin.

Jos runko on taipunut tai rikki, säh-
köpyörällä ei saa missään tapauk-
sessa ajaa. Älä koskaan yritä itse 

korjata vahingoittuneita osia. Jos teet niin, 
seurauksena voi olla vakava tapaturma. 
Vain asiantuntija taiFischerin huoltoasentaja 
saa vaihtaa viallisia osia. Käytä sähköpyö-
rääsi vasta kun vialliset osat on vaihdettu. 
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Rungossa tai muissa osissa olevat viat voi-
vat aiheuttaa onnettomuuksia. Jos sähkö-
pyöräsi ei kulje suoraan ongelmitta, se voi 
johtua siitä että runko tai haarukka on vään-
tynyt. Soita meidän palvelunumeroomme ja 
pyydä tarkastamaan runko ja haarukat ja 
tarvittaessa korjaamaan pyörien suuntaus.

Jousitus
Jos sähköpyörässäsi on jousitus, se pitää säätää 
ajajan painon ja pyörän käyttötarkoituksen mu-
kaan. Näitä töitä varten tarvitaan asiantuntemus-
ta ja kokemusta, ja niitä saa vain asiantuntijan tai 
Fischerin huoltoasentajan avustuksella.

Lue huolellisesti sähköpyöräsi jou-
situksen ohjeet. 

Tyypillinen joustohaarukka voi näyttää tältä: 

Jousen jäyk-
kyyden säätö

Vaimennuk-
sen säätö

Jousto-
matka

Joustohaarukkaa saa säätää vain joustohaa-
rukan valmistajan ohjeiden mukaan. Yleisesti 
ottaen joustohaarukassa pitää näkyä selvää lii-
kettä, kun ajetaan epätasaisella pinnalla, mutta 
se ei saa pohjata (ts. puristua kokonaan tasaan).
Perussäätö on sopiva, kun jousitus painuu noin 
10 – 15 % (maasto), 15 – 20 % (retki) tai 25 – 
33 % (enduro, freeride, alamäki), kun ajaja istuu 
normaalissa asennossa sähköpyörän satulalla.

Joustohaarukat toimivat tehokkaas-
ti vain jos ne puhdistetaan säännöl-
lisesti. Puhdistukseen sopivat sitä 

varten olevat puhdistustuotteet tai lämmin 
vesi ja astianpesuaine. Erikoisliikkeistä on 
saatavana myös voitelusuihke jousituksen 
säännölliseen, aina puhdistuksen jälkeen ja 
muulloinkin tehtävään voiteluun. Sama kos-
kee jousitettuja satulatolppia.

Useimpia jousitettuja satulatolppia 
voi säätää ajajan painon mukaan. 
Kuitenkin satulatolppa pitää useim-

missa tapauksissa irrottaa tätä varten run-
gosta. Jos sinulla on kysyttävää, soita mei-
dän palvelunumeroomme.

Joustorungot ja jouset
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Tässä tapauksessa rungon takahaarukka on 
joustava, ja iskunvaimennin hoitaa jouston ja vai-
mennuksen. Joissain iskunvaimentimissa tärinän 
vaimentaa metallijousi, toisissa taas ilmakam-
mio. Vaimentavuuden, joka säätää puristumis- ja 
pitenemisnopeutta, voi laadukkaissa iskunvai-
mentimissa säätää.
Tyypillinen joustoelementti voi näyttää tältä:

Jousen jäyk-
kyyden säätö

Vaimennuk-
sen säätö

Katso tarkemmat tiedot valmistajan 
käyttöohjeista.

Älä pese sähköpyörääsi 
painepesurilla, koska silloin 
pesuneste voi tunkeutua 

tiivistettyihin osiin ja mahdollisesti pilata ne. 
Iskunvaimentimien männät ja tiivisteet tulee 
puhdistaa huolellisesti pehmeällä liinalla 
sähköpyörän säännöllisen puhdistuksen yh-
teydessä. Sumuta voiteluainetta iskunvai-
mentimien liukupinnoille ja tiivisteisiin. Tä-
hän tarkoitukseen on saatavana voiteluöljyä 
suihkepullossa. 

Takahaarukan nivelten välys tulee 
tarkistaa säännöllisesti. Tartu lujasti 
runkoon yritä liikuttaa takapyörää 

sivusuunnassa. Iskunvaimentimen välyksen 
voi testata myös nostamalla ja pudottamalla 
takapyörän nopeasti. Jos a) havaitset jos-
sain välystä tai b) kuulet räminää, soita mei-
dän palvelunumeroomme. Älä käytä sähkö-
pyörää ennen kuin se on korjattu.

Jousituksen osien toimivuus ja var-
ma kiinnitys ovat olennaisia asioita 
oman turvallisuutesi kannalta. Puh-

dista ja tarkista täysjousitettu sähköpyöräsi 
säännöllisesti! Sähköpyörän näiden osien 
puhdistukseen sopii lämmin vesi, jossa on 
vähän astianpesuainetta tai muuta mietoa 
pesuainetta.

Kiristä kaikki ruuvit suositeltuihin ki-
ristysmomentteihin. Silloin ne eivät-
kä niillä kiinnitetyt osat irtoa (katso 

s. 38).

Täysin jousitetut sähköpyörät eivät 
sovi käytettäviksi minkäänlaisten 
peräkärryjen kanssa! Laakereita ja 

laitteita ei ole suunniteltu tällaisille voimille. 
Ne voivat aiheuttaa kulumia tai vaurioita, 
joilla on vakavat seuraukset.

Jos sinulla on täysjousitettu runko, 
jossa on lyhyt, alta avoin satulaput-
ki, satulatolpan voi laskea vain niin 

alas, ettei se koske jousielementtiin sen liik-

kuessa koko joustomatkan.
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Huolto ja kunnossapito

Käytä turvallisuuden ja luotettavuu-
den vuoksi vain alkuperäisiä tai val-
mistajan hyväksymiä varaosia.

Anna asiantuntevan jälleenmyyjän 
tarkastaa sähköpyöräsi säännölli-
sesti. Soita meidän palvelunume-

roomme.  Fischerin huoltoasentajat löytävät 
vauriot ja kuluneet osat ja osaavat neuvoa 
tarvittavien vaihto-osien valinnassa. Älä kor-
jaa itse tärkeitä osia (runkoa, haarukoita, 
ohjaustankoa, ohjainkannatinta, ohjainlaa-
keria, jarruja, valoja).

Sähköpyörä ja sen kaikki mekaani-
set osat kuluvat kovassa käytössä. 
Kova käyttö voi kuluttaa eri materi-

aaleja ja komponentteja eri tavoin. Jos kom-
ponenttia käytetään pitempään kuin mihin 
se on suunniteltu, se voi lakata äkillisesti 
toimimasta ja aiheuttaa muita vaurioita tai 
tapaturman. Kuluminen, reikä tai värinmuu-
tos liikaa käytetyssä kohdassa osoittavat, 
että komponentin elinkaari on päättymässä. 
Silloin se tulee vaihtaa.

Ruuvit ja momenttiavaimet: Var-
mista aina huoltotöitä tehdessäsi, 
että kaikki ruuvit kiristetään oikeaan 

kiristysmomenttiin. Moniin komponentteihin 
on merkitty tarvittava kiristysmomentti.

Arvot on merkitty newtonmetreinä 
(Nm), ja kiristys tehdään momenttiavai-
mella. Paras on momenttiavain, joka 
näyttää kiristysmomentin heti sitä käytet-
täessä. Muuten ruuvit voivat katketa tai 
mennä rikki. Jos sinulla ei ole moment-
tiavainta, ota yhteyttä asiantuntijaan tai 
Fischerin huoltoasentajaan tai edustajaan. 
Sivulla 38 olevassa taulukossa luetellaan 
ruuviliitosten tärkeimmät kiristysmomentit.

Paljon tietoa ja videoita käytöstä, huollosta ja 
säädöistä löytyy sähköpyöriä (pedelec-pyöriä) 
käsitteleviltä sivustoilta.

www.fischer-fahrrad.de/mediathek

www.youtube.com/user/
FischerFahrradmarke

Käytä suojaavia vaatteita, suojakä-
sineitä ja suojalaseja aina kun teet 
asennus- tai huoltotöitä. Muussa 

tapauksessa voiteluaineet, moottorin laitteet 
ym. voivat liata tai aiheuttaa tapaturman. 

Ketju

Ketjun puhdistus
Sähköpyörän ketju tulee puhdistaa ja voidella 
säännöllisesti, jotta se toimisi tehokkaasti (katso 
s. 37). Lian voi poistaa samalla kun muukin 
sähköpyörä pestään. Muulloin ketjun voi puhdis-
taa pyyhkimällä sitä öljyisellä liinalla. Jos se on 
puhdas, sen nivelet tulee voidella sopivalla öljyl-
lä. Hetken kuluttua liika öljy kannattaa pyyhkiä 
pois.

Ketjun kireys

Jotta ketju ja ketjupyörät toimisivat 
turvallisesti, ketjun tiukkuuden tulee 
olla sopiva. Muuten ketju voi nousta 

pois ketjupyörältä. Pyydä asiantuntijaa tai 
Fischerin huoltoasentajaa tarkistamaan ja 
säätämään ketjun kireyden säännöllisesti. 
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Ketjuvaihteet pitävät ketjun kireyden auto-
maattisesti oikeana.

Muista ehdottomasti kiristää akseli-
mutterit ja jarruvarsi oikein.

Mikäli sähköpyörässä on 
säädettävät haarukkapäät, 
akselipesän kiinnitysruuvit 

tulee löysätä ja kiristää, ei akselimuttereita. 
Jos alamuhvissa on epäkesko, ketju tulee 
kiristää tämän mekanismin valmistajan oh-
jeiden mukaan.

1

2

10-15 mm

3

Lika ja jatkuva jännitys kuluttavat 
ketjua. Ketju tulee vaihtaa, kun sen 
voi nostaa merkittävästi (noin 5 

mm) eturattaalta. Uudenaikaisissa ketju-
vaihteisiin tarkoitetuissa ketjuissa ei ole 
enää lukkoniveliä. Niiden avaamiseen/vaih-
tamiseen/sulkemiseen tarvitaan erikoistyö-
kaluja. Vain asiantuntija tai /Fischerin huol-
toasentaja saa vaihtaa tällaisen ketjun. 
Muissa ketjuissa on lukkonivelet, joista ne 
katkaistaan. Joissain tapauksissa sen voi 
avata ilman erikoistyökaluja. Näiden lukko-
nivelien avulla kesken ajon vikaantuneen 
ketjun voi korjata – niiden tulee kuitenkin 
olla oikean levyisiä.

Pyörät

Pyörien tarkistus
Sähköpyörä on kosketuksessa maahan pyö-
rien välityksellä. Ajoalustan epätasaisuus ja 
ajajan paino rasittavat pyöriä melkoisesti. 
Pyörät tarkastetaan ja keskitetään tarkasti ennen 
sähköpyörän toimittamista tehtaalta. Kuitenkin 
ensimmäisten kilometrien aikana puolat mukau-
tuvat.
• Ensimmäisten 100 kilometrin jälkeen asiantun-

tijan tai Fischerin huoltoasentajan tulee tarkis-
taa pyörät ja tarvittaessa keskittää ne.

• Puolien kireys tulee tarkistaa säännöllisin vä-
lein. Vain asiantuntija tai Fischerin huoltoasen-
taja saa vaihtaa tai keskittää löystyneet tai 
vialliset puolat.

Pyörät voidaan kiinnittää haarukkoihin eri tavoin. 
Yleensä pyörä kiinnitetään akselimuttereilla tai 
pikalinkulla. Lisäksi on erilaisia pistoakseliraken-
teita, jotka ruuvataan tai kiinnitetään erilaisilla pi-
kalinkkumekanismeilla.

Jos sinun polkupyörässäsi on pika-
linkkuakselit, löydät lisää tietoa nii-
den valmistajan ohjeista tai verkko-

sivustolta.
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Kaikki ruuvit tulee kiristää oikeaan 
kiristysmomenttiin. Jos kiristysmo-
mentti ei ole oikea, ruuvit voivat rik-

koa tai löysentää muita osia (katso kappa-
letta 38 “Ruuviliitosten kiristysmomentit”).

Napojen tarkistus
Napalaakerit voi tarkistaa seuraavasti:
• Nosta kummatkin irti lattiasta nostamalla säh-

köpyörää ensin edestä ja sitten takaa. Laita 
pyörät pyörimään.

• Pyörän tulee jäädä pyörimään ja hidastua vä-
hitellen. Jos pyörä pysähtyy äkkiä, laakeri on 
viallinen. Poikkeuksia ovat etupyörät, joissa 
on napadynamo. Niiden vastus on vähän suu-
rempi. Ajettaessa tätä ei huomaa, mutta tässä 
testissä sen voi nähdä.

• Napalaakereissa ei saa olla välystä. Vedä 
pyöriä haarukoissa sivusuunnassa ja kokeile, 
tuntuuko löysyyttä. Välystä ei saa olla yhtään.

• Jos pyörä liikkuu laakereissa vähänkin sivu-
suunnassa tai jos se pyörii jäykästi, asiantunti-
jan tai Fischerin huoltoasentajan pitää säätää 
laakerit.

Pyörät/renkaat

Vanteisiin kohdistuu suuri rasitus, ja 
ne ovat turvallisuuteen vaikuttavia 
osia. Ajettaessa ne kuluvat. Jos ha-

vaitse vanteessa vaurion, älä enää aja sillä. 
Pyydä asiantuntijaa tai Fischerin huolto-
asentajaa tarkistamaan ja vaihtamaan vau-
rioituneet vanteet. Kuluminen voi heikentää 
vanteita, jolloin ne voivat aiheuttaa kaatumi-

sen ja vakavan tapaturman.

Jarrukumit ja -palat kuluvat normaa-
lissa käytössä. Siksi jarrukumien ja 
-palojen kunto pitää tarkistaa sään-

nöllisesti. Vaihda kuluneet jarrukumit tai -pa-
lat hyvissä ajoin. Varmista, että vanteet ja 
jarrulevyt ovat puhtaat ja öljyttömät.

Puhdista jarrupinnat säännöllisesti tarkastus-
suunnitelman mukaan, sivu 34.

Uudenaikaisissa vanteissa (koosta 
24" alkaen) on osoittimet, jotka 
osoittavat jarrutuksen aiheuttaman 

kulumisen. Nämä osoittimet ovat vanteiden 
jarrutuspinnoilla olevia kohoumia, värillisiä 
pisteitä tai viivoja. Kun ne katoavat, vanteita 
ei saa enää käyttää. On myös vastaavia 
osoittimia, jotka katoavat vasta tietyn kulu-
misen jälkeen. 

Vanteet pitää antaa asiantuntijan tai 
Fischerin huoltoasentajan tarkistettaviksi vii-
meistään silloin, kun kaksi paria jarrukumeja 
on kulutettu.

Ura kulumismerkkinä

Renkaita pumpattaessa sallittua il-
manpainetta ei saa ylittää. Muuten 
rengas voi haljeta. Renkaat tulee 

pumpata vähintään ilmoitettuun minimipai-
neeseen. Jos rengaspaine on liian alhainen, 
rengas voi irrota vanteelta. 

Renkaan sivupintaan on merkitty suurin 
sallittu paine, ja yleensä myös pienin sallittu 
paine (minimipaine). Jos vaihdat renkaat, ne 
saa vaihtaa samanmalliseen, samankokoi-
seen ja profiililtaan samanlaisiin renkaisiin. 
Muuten voi polkupyörän käsittely muuttua 
vaikeaksi. Seurauksena voi olla vakava ta-
paturma.

Renkaita on erimittaisia. Renkaiden 
mitat ilmoitetaan standardin mukai-
sesti.

Esimerkki 1: “46–622” tarkoittaa, että ren-
kaan leveys on 46 mm ja vanteen halkaisija 
on 622 mm.

Esimerkki 2: “28 x 1.60 inches” tarkoittaa, 
että renkaan halkaisija on 28 tuumaa ja le-
veys on 1,60 tuumaa.

Renkaat ja rengaspaineet

Rengaspaineen yksikkö voi olla bar tai PSI. Seu-
raavassa taulukossa luetellaan tavalliset rengas-
paineet ja sopivien renkaiden leveydet.

 * katso s. 38
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Renkaan leveys Suositeltu rengaspaine

20 mm 9,0 bar 130 psi

23 mm 8,0 bar 115 psi

25 mm 7,0 bar 100 psi

28 mm 6,0 bar 85 psi

30 mm 5,5 bar 80 psi

32 mm 5,0 bar 70 psi

35 mm 4,5 bar 65 psi

37 mm 4,5 bar 65 psi

40 mm 4,0 bar 55 psi

42 mm 4,0 bar 55 psi

44 mm 3,5 bar 50 psi

47 mm 3,5 bar 50 psi

50 mm 3,0 bar 45 psi

54 mm 2,5 bar 35 psi

57 mm 2,2 bar 32 psi

60 mm 2,0 bar 30 psi

Tutki myös renkaan valmistajan an-
tamia tietoja. Valmistaja voi suosi-
tella erilaista kuin tässä mainittua 

painetta. Jos näitä ohjeita ei noudateta, 
ulko- ja sisärengas voi vahingoittua.

4-8 BAR (55-115 PSI)

Esimerkki renkaaseen merkityistä paineista

Mikäli renkaille ja vanteille suositel-
laan eri paineita, käytetään suurem-
paa minimipainetta ja pienempää 

maksimipainetta!

Renkaat ovat kulutusosia. Siksi ren-
kaiden paine, kulutuspinta ja kunto 
tulee tarkistaa säännöllisesti. Kaikki 

renkaat eivät sovi kaikkiin tarkoituksiin. Jos 
sinulla on kysyttävää renkaiden valinnasta, 
soita meidän palvelunumeroomme.

Käytä turvallisuuden ja luotettavuu-
den vuoksi vain alkuperäisiä tai val-
mistajan hyväksymiä varaosia. Va-

lojen tapauksessa tämä on pakollista, koska 
valmistajan takuu yleensä raukeaa, jos 
asennetaan varaosia, joita ei ole hyväksytty. 
Jos sinulla on kysyttävää sopivista kompo-
nenteista, soita meidän palvelunumeroom-
me.

Jos käytät muita kuin alkuperäisiä 
osia tai vääriä osia, toimivuus voi 
lakata! Huonosti pitävät tai turvatto-

mat renkaat, huonokitkaiset jarrukumit tai 
-palat ja väärin asennetut tai huonosti val-
mistetut kevyet komponentit voivat kaikki 
aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Samaa 
koskee virheellistä asennusta!

Perinteisten renkaiden paikkaaminen

Puhjenneen renkaan korjaamiseksi 
ota yhteyttä jälleenmyyjään, valtuu-
tettuun korjaamoon tai meidän pal-

velunumeroomme. Tarvitaan asiantunte-
musta ja erikoistyökaluja, varsinkin kun 
irrotetaan vetävä pyörä ja moottorin kytken-
nät. Jos kuitenkin haluat tehdä korjauksen 
itse, pyydä ensin ohjeita (esimerkiksi asian-
tuntijalta tai Fischerin huoltoasentajalta).

Pyörän irrotus ja asennus, kun siinä ei ole na-
pamoottoria

Katkaise aina virta ja irrota akku 
aina ennen kuin teet sähköpyöräsi 
sähkölaitteille mitään. Jos et tee 

niin, voit saada vaarallisen sähköiskun.

Puhjenneen renkaan korjaamiseksi tarvitset:
• Ulkorenkaan vääntimet (muoviset ”rengasrau-

dat”)
• Paikkoja
• Kumiliimaa
• Hiekkapaperia
• Mutteriavaimen (kun pyörässä ei ole pikalink-

kua)
• Ilmapumpun
• Varasisärenkaan

1. Jarrujen avaaminen
Lue ohjeet kappaleesta “Jarrut” (sivu 30).
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2. Pyörän irrottaminen
• Jos sähköpyöräsi akseleissa on pikalinkut, 

avaa korjattavan pyörän pikalinkku (katso si-
vua 15)

• Jos sähköpyörässäsi on kuusiomutterit, avaa 
ne sopivalla mutteriavaimella vastapäivään 
kiertämällä.

Sitten voit irrottaa etu-
pyörän.

Seuraava koskee taka-
pyörää:
• Jos sähköpyörässäsi 

on ketjuvaihteet, siirrä ketju pienimmälle rat-
taalle. Tässä asennossa ketjuvaihde haittaa 
vähiten pyörän irrottamista.

• Jos sähköpyöräsi akseleissa on pikalinkut, 
avaa korjattavan pyörän pikalinkku (katso si-
vua 15)

• Jos sähköpyörässäsi on kuusiomutterit, avaa 
ne sopivalla mutteriavaimella vastapäivään 
kiertämällä.

• Vedä ketjuvaihdetta vähän taaksepäin.
• Nosta sähköpyörää vähän.
• Naputa pyörää ylhäältä päin kämmenellä.
• Ota pyörä pois takahaarukasta.
Jos sähköpyörässäsi on napavaihde, katso pyö-
rän irrotusohjeet valmistajan ohjeista.

Sähköpyörien sisärenkaissa käytetyt venttiilityy-
pit:

Lähde: Shimano® techdocs

D
un

lo
p-

(W
oo

ds
-)v

en
tti

ili 
 

Au
to

nv
en

tti
ili 

(S
ch

ra
de

rv
en

tti
ili)

Pr
es

ta
ve

nt
tii

li

3. Irrota ulkorengas ja sisärengas vanteelta
• Avaa venttiilin hattu, lukitusmutteri ja mah-

dollinen toinen mutteri. Dunlop-venttiilit: irrota 
venttiilin sydän.

• Päästä sisärenkaasta siinä vielä oleva ilma.
• Aseta ulkorenkaan väännin (rengasrauta) ul-

korenkaan reunan alle venttiiliin nähden vas-
takkaiselta puolelta.

• Aseta toinen ulkorenkaan väännin noin 10 
cm:n päähän ensimmäisestä vanteen ja ulko-
renkaan väliin.

• Nosta ulkorenkaan reuna vanteen reunan yli.
• Vipua ulkorengasta vanteen reunan yli niin 

monesta kohtaa kuin tarvitaan ulkorenkaan 
saamiseksi kokonaan vanteelta.

• Ota sisärengas ulos ulkorenkaasta.

4. Sovita uusi sisärengas ulkorenkaan sisään.

Älä päästä ulkorenkaan sisään mi-
tään roskia tai vieraita esineitä. Var-
mista, ettei sisärenkaassa ole ryp-

pyjä ja ettei se jää mistään kohdasta 
puristuksiin. Varmista, että vannenauha 
peittää kaikki puolanipat ja ettei siinä ole 
vaurioita.

• Paina vanteen toinen reuna ulkorenkaan si-
sään.

• Paina vanteen toinen reuna kokonaan vantee-
seen.

• Työnnä venttiili vanteen venttiilireiän läpi ja 
aseta sisärengas ulkorenkaan sisälle.

• Paina kämmenellä ulkorenkaan toinen reuna 
kokonaan vanteen reunan yli.

• Varmista, että sisärengas asettuu oikein ulko-
renkaan sisään.

• Dunlop-venttiilien tapauksessa: Aseta venttiilin 
sydän paikalleen ja kiristä mutteri.

• Pumppaa sisärenkaaseen vähän ilmaa.
• Varmista, että ulkorengas on oikein paikoillaan 

ja pyörii suoraan käyttäen ulkorenkaan kyljes-
sä olevaa ohjausrengasta. Korjaa ulkorenkaan 
asento käsin, jos se ei pyöri suoraan.

• Pumppaa rengas suositeltuun paineeseen.

Kun asennat pyörää paikoilleen, 
kiinnitä huomiota renkaan pyörimis-
suuntaan.
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5. Pyörän asentaminen
Kiinnitä pyörä lujasti takaisin haarukkaan pika-
linkulla, muttereilla tai ”kelluvalla” akselimekanis-
milla.

Jos sähköpyörässäsi on levyjarrut, 
varmista, että jarrulevy asettuu oi-
kein jarrupalojen väliin.

Lue vaihteiden valmistajan ohjeet ja 
asenna ja säädä ketjuvaihde, napa-
vaihde tai yhdistetty napa- ja ketju-

vaihde oikein ja turvallisesti.

Kiristä kaikki ruuvit suositeltuihin ki-
ristysmomentteihin. Silloin ne eivät-
kä niillä kiinnitetyt osat irtoa (katso 

s. 38).
• Kytke jarruvaijeri, kiinnitä se tai sulje jar-

run pikalinkku.
• Tarkista, koskettavatko jarrupalat tai -ku-

mit jarrutuspintoihin.
• Kiinnitä jarruvarsi lujasti.
• Testaa jarrut.

Jarrut

Sähköpyörissä käytetään monenlai-
sia jarrujärjestelmiä. Sähköpyöräsi 
jarruista löytyy lisää tietoa niiden 

valmistajan ohjekirjasta tai verkkosivustolta. 

V-vannejarrut

Mitä tehdä, jos jarrukumit alkavat laahata vannet-
ta vasten: Jousta säätämällä palautusvoiman voi 
säätää niin, että molemmat jarrukumit nousevat 
yhtä paljon vanteesta, kun jarrukahva pääste-
tään. Varmista sitten, että jarrut toimivat oikein.

Jousensäätö-
ruuvit

Jousensäätö-
ruuvit

Molemmat jarrukumit 
siirtyvät oikealle

Molemmat jarrukumit 
siirtyvät vasemmalle

Vannejarrun säätäminen
Lähde: Shimano® techdocs

Cantilever-jarrut

Cantilever-jarrun tai V-jarrun avaaminen
• Pidä toisella kädellä kiinni pyörästä.
• Paina jarruvarret yhteen vannetta vasten.
• Kiinnitä jarruvaijeri tai jarruvaijerin kuori toi-

seen jarruvarteen.

Sivulta vedettävät vannejarrut

Sivulta vedettävä vannejarru:
• Avaa jarruvarren tai -vivun vapautusvipu, tai:
• Jos jarrussa ei ole vapautusvipua, päästä ren-

kaasta kaikki ilma. Nyt pyörän voi vetää jarru-
kumien välistä.

Jarrukumien kuluminen
Jarrukumeissa on melkein aina uria ja kohoumia. 

Urista ja kohoumista päätellään jarrukumien 
kuluneisuus. Jos ne eivät enää näy, jarrukumit 
tulee vaihtaa.
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uudet jarrukumit  kuluneet jarrukumit

Hydrauliset vannejarrut

Hydraulinen vannejarru:
• Jos jarrussa on vapautusvipu, irrota koko jarru 

sen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Jos jarrussa ei ole vapautusvipua, päästä ren-

kaasta kaikki ilma.

Hydraulisesti tai mekaanisesti toimivat 
levyjarrut

Levyjarrut:
• Pyörän voi irrottaa ilman valmisteluja.
• Huomaa: kun pyörää asennetaan, jarrulevyn 

pitää mennä jarrusatulassa olevien jarrupalo-
jen väliin keskelle niin, ettei se kosketa jarru-
paloihin.

Levyjarrujen sovittaminen
Uudet jarrupalat ja jarrulevyt tulee sovittaa huo-
lellisesti ennen ensimmäistä varsinaista ajoker-
taa. Sillä jarrutustehosta saadaan mahdollisim-
man hyvä.

Sovittaminen tehdään kovalla jarru-
tuksella. Sitä varten sinun tulee tie-
tää jarrutusvoima ja osata käyttää 

levyjarruja. Jos tehdään kova jarrutus mutta 
levyjarrujen tehoa ja toimintatapaa ei tunne-
ta, seurauksena voi olla hengenvaarallinen 
tapaturma. Jos olet epävarma, anna päte-
vän polkupyöräasentajan tehdä levyjarrujen 
sovitus puolestasi.

Toimi seuraavasti:
Jarrujen sovittamiseksi nosta sähköpyörän nope-
us 30 kilometriin tunnissa ja pysäytä pyörä sitten 
kovalla jarrutuksella. Tee tämä noin 20 kertaa. 
Tulos on paras, kun pyörien ei anneta lukittua.

Älä koske jarrulevyyn sen pyöriessä 
tai heti jarrutuksen jälkeen. Voit 
polttaa sormesi.

Lähde: Shimano® techdocs

Ilmakuplien muodostuminen levyjarruihin

Vältä pitkiä yhtämittaisia jarrutuksia 
esimerkiksi pitkissä ja jyrkissä ala-
mäissä. Muuten jarruihin voi kehit-

tyä ilmakuplia ja jarrut voivat lakata toimi-
masta. Voit kaatua ja loukkaantua 
pahastikin. Jarrukahvaa ei saa painaa, jos 
sähköpyörä on kyljellään tai ylösalaisin. 
Muuten hydrauliikkaan pääsee ilmakuplia, 
jotka voivat haitata jarrujen toimintaa. Kun 
sähköpyörää on kuljetettu, kokeile, tuntuuko 
jarrujen puristuskohta pehmeämmältä kuin 
ennen. Jarruta silloin muutaman kerran hi-
taasti. 
Niin saat ilman pois jarrujärjestelmästä. 
Jos jarrut tuntuvat vielä pehmeiltä, älä 
käytä sähköpyörää. Anna asiantuntijan tai 
Fischerin huoltoasentajan ilmata jarrut. 

Voit välttää tämän ongelman paina-
malla jarrukahvaa ja kiinnittämällä 
sen hihnalla painettuun asentoon 

ennen sähköpyörän kuljettamista. Tämä es-
tää ilman pääsyn nestejarrujen hydrauliik-
kaan. 

Kun on aika puhdistaa jarrujärjestel-
mä, lue ensin jarrujen valmistajan 
käyttöohjeet. 

Varsinkin jarrulevyt ovat kulutuso-
sia. Anna asiantuntijan tai Fischerin 
huoltoasentajan tarkastaa ja tarvit-

taessa vaihtaa nämä turvallisuuden kannal-
ta kriittiset osat. 
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Lähde: Shimano® techdocs

Älä koske jarrulevyyn sen pyöriessä 
tai heti jarrutuksen jälkeen. Voit 
polttaa sormesi. 

Lähde: Shimano® techdocs

Jos sähköpyörässäsi on “konvertte-
ri” eli muunnin, jonka ansiosta nes-
tejarruja voi käyttää mekaanisilla 

jarrukahvoilla, lue sen valmistajan ohjeet, 
ennen kuin käytät järjestelmää.

Melkein kaikki modernit jarrut ovat 
huomattavasti tehokkaammat kuin 
aiemmin polkupyörissä/sähköpyö-

rissä käytetyt jarrut. Perehdy jarruihin huo-
lella, harjoittele nii-
den käyttöä ja 
hätäjarrutusta, aloi-
ta turvallisessa pai-
kassa, jossa ei ole 
liikennettä, ennen 
kuin lähdet aja-
maan liikentee-
seen.

Kun ajat pitkää tai hyvin jyrkkää ala-
mäkeä, älä jarruta jatkuvasti tai vain 
yhdellä jarrulla. Silloin 

jarrut voivat ylikuumentua ja 
niiden jarrutusteho kadota. 

Jarrutat oikein ja turvallises-
ti, kun käytät yhtä paljon molempia jarruja. 
Ainoa poikkeus on ajaminen liukkaalla pin-
nalla kuten hiekalla tai hyvin sileällä pinnal-
la. Silloin on oltava erityisen varovainen ja 
jarrutettava varovasti takajarrulla. Muuten 
etupyörä voi luistaa sivulle ja aiheuttaa kaa-
tumisen.

Jarrut ja jarrujärjestelmät ovat osia, 
jotka voivat olla turvallisuuden kan-
nalta elintärkeitä. Siksi ne pitää 

huoltaa säännöllisesti. Siinä tarvitaan osaa-
mista ja erikoistyökaluja. Anna asiantuntijan 
tai Fischerin huoltoasentajan tehdä kaikki 
sähköpyörääsi kohdistuvat vaativat työt! 
Väärin tehdyt työt voivat saattaa turvallisuu-
tesi vaaraan! Vanteiden jarrutuspintoihin, 
jarrukenkiin tai jarrulevyihin ei saa koskaan 
päästää mitään öljypohjaisia nesteitä. Ne 
huonontavat jarrujen jarrutustehoa.

Kun jarrujärjestelmälle on tehty jo-
tain, tee ainakin yksi koejarrutus 
turvallisessa paikassa, ennen kuin 

lähdet liikenteeseen.

Vaihdata jarruneste säännöllisesti. 
Tarkista jarrukengät säännöllisesti. 
Vaihdata ne, kun ne ovat kuluneet. 

Lisää tietoa löydät jarrujen valmistajan käyt-
töohjeista.

Vaihteisto 

Tässä ohjekirjassa kuvataan esi-
merkin omaisesti yleiset sähköpyö-
rissä käytetyt vaihteistot. Jos omas-

sa pyörässäsi on erilaiset komponentit, 
löydät niitä koskevat ohjeet komponenttien 
valmistajan verkkosivustolta.
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Jos sinulla on kysyttävää vaihteis-
ton asennuksesta, huollosta, sää-
döistä ja käytöstä, soita meidän pal-

velunumeroomme.

Vaihteilla säädetään polkemisvoimaa ja nopeut-
ta. Hitailla vaihteilla ajaminen ylämäkeen on hel-
pompaa ja vähemmän rasittavaa. Nopeammilla 
vaihteilla polkemiseen tarvitaan enemmän voi-
maa ja nopeus nousee pienemmällä pyöritysno-
peudella eli kadenssilla. Yleensä suositeltavaa 
on ajaminen suuremmalla pyöristysnopeudella ja 
hitaammilla vaihteilla.
Sähköpyörässäsi voi olla monenlaiset vaihteistot:
• Ketjuvaihteet
• Napavaihteet
Näitä vaihteita voidaan käyttää erilaisilla vaihde-
vivuilla:
STI-tyyppiset vaihdevivut, esimerkiksi Shima-
no-vivut

Vivun (A) perusasento

Vaihtaminen pieneltä ketjupyörältä suuremmalle ketjupyörälle 
(vipu A)

Vivun (B) kaksi suuntaa

Vaihtaminen suurelta ketjupyörältä pienemmälle ketjupyörälle 
(vipu B)

Verkkosivustoltamme löytyvät help-
potajuiset ketju- ja napavaihteiden 
säätöohjeet. Osoite: www.

fischer-fahrrad.de/mediathek.

Sähköpyöräsi vaihteet on asennettu ja säädetty 
tarkasti tehtaalla. Harvinaisissa tapauksissa ket-
jurattaan suuntaus voi muuttua kuljetuksen aika-
na. Näin on tapahtunut, jos vaihteet eivät mene 
helposti paikalleen, ketju luistaa ketjurattaalla 
tai ajettaessa kuuluu rätinää. Kierrä silloin vaih-
dekahvassa olevaa ruuvia neljänneskierroksen 
jompaankumpaan suuntaan ja kokeile uudes-
taan. Jos vaihtaminen on helpottunut, jatka sää-
tämistä, kunnes vaihteet toimivat oikein ja äänet-
tömästi. Jos vaihtaminen on vaikeutunut ja ääni 
koventunut, kierrä säätöruuvia toiseen suuntaan.

Sähköpyöräsi vaihteista löytyy lisää 
tietoa valmistajan ohjekirjasta tai 
verkkosivustolta.

Säätöruuvi

Vaihteet ovat osia, jotka voivat olla 
turvallisuuden kannalta elintärkeitä. 
Perehdy sähköpyöräsi vaihteiden 

toimintaan, ennen kuin lähdet ajamaan. 
Anna asiantuntijan tai Fischerin huoltoasen-
tajan tehdä kaikki vaihteisiin kohdistuvat 
työt! Väärin tehdyt työt voivat saattaa turval-
lisuutesi vaaraan! 

Älä polje taaksepäin vaihteita vaih-
taessasi. Vaihteisto voi vaurioitua. 
Vaihteiston säädöt tulee tehdä vä-

hittäin ja erittäin tarkasti. 
Jos säätö tehdään väärin, ketju voi nous-

ta ketjupyörältä ja aiheuttaa kaatumisen. 
Jos epäilystä ilmenee, soita meidän palve-
lunumeroomme.
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Vaikka vaihteisto olisi tarkasti sää-
detty, vinossa ketjupyörään osuva 
ketju voi pitää ääntä. Nämä äänet 

ovat normaaleja eivätkä ne tarkoita, että 
komponentit vahingoittuvat. Kun ketju pyörii 
toisella ketjupyörällä vähemmän vinossa, 
ääni lakkaa.

Suosittelemme puolansuojusten käyttämistä. 
Kaupunki-, retki- ja lastenpyörissä ne ovat välttä-
mättömät. Muutoin pienetkin säätövirheet voivat 
aiheuttaa sen, että ketju tai koko ketjuvaihde pu-
toaa ketjupyörien ja puolien väliin.

Puoliensuojus

Tarkastusuunnitelma 

Käytä sähköpyörässäsi vain sa-
manmerkkisiä ja -tyyppisiä va-
raosia. Muuten takuut voivat raueta.

Moderni sähköpyöräteknologia on 
erittäin tehokasta mutta herkkää. 
Sähköpyörää tulee huoltaa sään-

nöllisesti. Siinä tarvitaan osaamista ja eri-
koistyökaluja. Anna asiantuntijan tai 
Fischerin huoltoasentajan tehdä kaikki säh-
köpyörääsi kohdistuvat vaativat työt! Sähkö-
pyöräsi osista, puhdistuksesta ja huoltami-
sesta löytyy lisää tietoa valmistajan 
ohjekirjasta tai verkkosivustolta. 

Sellaiset työt, jotka voit tehdä itse turvallisuuden 
vaarantumatta on lihavoitu. Turvallinen toiminta 
ja takuun pysyminen voimassa edellyttää, että: 
• Puhdistat sähköpyöräsi jokaisen ajon jäl-

keen ja tarkistat, onko siinä vaurioita.
• Pyydä asiantuntijaa tai Fischerin huolto-

asentajaa tekemään tarkastukset. 
• Tarkasta sähköpyöräsi 300 – 500 kilometrin 

tai 3 – 6 kuukauden välein. 
• Varmista, että kaikki ruuvit, mutterit ja pika-

linkut ovat tiukassa. 
• Kiristä ruuvit momenttiavaimella! 
• Huolla ja voitele liikkuvat osat (paitsi jarru-

pinnat) valmistajan ohjeiden mukaan.
• Tarvittaessa korjaa maalipintaa. 
• Vaihdata vialliset ja kuluneet osat.

Tarkastusten aikavälit ja kohteet 

Ennen jokaista ajokertaa

Tarkista:
• Puolat
• Vanteiden kuluneisuus ja keskitys
• Onko renkaissa vaurioita tai vieraita 

esineitä
• Pikalinkut
• Vaihteiden ja jousituksen toiminta
• Jarrujen toiminta
• Nestejarrut (hydrauliset jarrut): Tiiviys
• Valot
• Soittokello
• Renkaat: ovatko lujasti kiinni ja ovatko 

rengaspaineet oikeat

Ensimmäisten 200 kilometrin jälkeen ja sitten 
ainakin kerran vuodessa

Tarkista: 
• Renkaat ja pyörät 
Kiristysmomentit: 
• Ohjautanko
• Satulatolppa 
• Ketju 
• Polkimet
• Satula
• Kaikki kiinnitysruuvit
Säädä seuraavat komponentit: 
• Ohjainlaakeri 
• Jarrut
• Vaihteet 
• Jousielementit

300 – 500 kilometrin välein
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Tarkista: 
• Ketju 
• Rataspakka (kasetti) 
• Jarrukumien tai -palojen kuluneisuus, tarvit-

taessa vaihda 
• Eturatas
Puhdistus: 
• Ketju
• Rataspakka (kasetti)
• Eturatas
Voitelu: 
• Ketju sopivalla voiteluöljyllä 
Tarkista: 
• Ovatko kaikki ruuvit tiukalla 

1000 kilometrin välein

• Tarkista napajarrut, voitele jarruholkki 
tarvittaessa erikoisrasvalla tai vaihda se 
(asiantuntija tai Fischerin huoltoasentaja).

3000 kilometrin välein

Anna asiantuntijan tai Fischerin huoltoasenta-
jan tarkastaa, puhdistaa ja tarvittaessa vaih-
taa seuraavat osat: 
• Navat
• Ohjainlaakeri 
• Jarrut 
• Polkimet 
• Vaihteet 

• Ketju

Sateella ajamisen jälkeen

Puhdista ja öljyä: 
• Vaihteisto 
• Jarru (jarrupintoja lukuun ottamatta) 
• Jousituksen nivelet valmistajan ohjeiden 

mukaisesti 
• Ketju

Su
ih

ke
öl

jy

Kysy sopivista voiteluaineista mei-
dän palvelunumerostamme! Kaikki 
voiteluaineet eivät sovi kaikkiin tar-

koituksiin. Vääränlainen voiteluaine voi ai-
heuttaa vaurioita ja huonontaa toimivuutta! 

Ensimmäinen tarkastus on erityisen 
tärkeä sen varmistamiseksi, että 
sähköpyöräsi pysyy turvallisena ja 

ongelmattomana! Vaijerit ja puolat venyvät, 
ja ruuviliitokset voivat löystyä. Anna siksi 
asiantuntijan tai Fischerin huoltoasentajan 
suorittaa ensimmäinen tarkastus.
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Voitelutaulukko 

Sähköpyörälle tehtävissä töissä tarvitaan erityistä osaamista, kokemusta ja erikoistyöka-
luja! Anna vain asiantuntijan tai Fischerin huoltoasentajan koskea sähköpyörän tärkeisiin 
osiin ja tarkastaa niitä! 

Voiteluohjelma

Mitä pitää voidella? Ja kuinka usein? Millä voiteluaineella?

Ketju Puhdistuksen jälkeen, sateella ajamisen jälkeen, 250 km:n välein Ketjuöljy

Jarru- ja vaihdevaijerit Mikäli ilmenee häiriö, kerran vuodessa Rasva, joka ei sisällä siliko-
nia

Pyörien, polkimien, keskiön laakerit Kerran vuodessa Laakerirasva

Jousielementit Puhdistuksen jälkeen, sateella ajamisen jälkeen, valmistajan ohjeiden mu-
kaan

Erikoisöljysuihke

Kierre asennuksen yhteydessä Asennuksen yhteydessä Asennusrasva

Hiilikuituosien kosketuspinnat Asennuksen yhteydessä Hiilikuituosien asennustahna

Pikalinkkujen liukupinnat Kerran vuodessa Rasva, suihkeöljy

Metalliset satulatolpat metallirungossa Asennuksen yhteydessä Rasva

Vaihteiston nivelet Mikäli ilmenee häiriö, kerran vuodessa Suihkeöljy

Jarrujärjestelmien nivelet Mikäli ilmenee häiriö, kerran vuodessa Suihkeöljy

Täysjousituksen nivelet Jos likaantuminen haittaa toimintaa Valmistajan ohjeiden 
mukaan
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Ruuviliitokset

Varmista, että sähköpyörän ruuvilii-
tokset kiristetään oikeaan kiristys-
momenttiin. Liian kova kiristys voi 

vahingoittaa ruuvia, mutteria tai komponent-
tia. Käytä momenttiavainta. Ruuviliitoksia ei 
voi kiristää oikein ilman tätä erikoistyökalua! 

Noudata ilmoitettuja kiristysmo-
mentteja aina kun sellainen ilmoite-
taan. Lue valmistajan käyttöohjeet. 

Oikeat kiristysmomentit löytyvät niistä.

Ruuviliitos Kiristysmomentti

Poljinkampi, terästä 30 Nm

Poljinkampi, alumiinia 40 Nm

Polkimet 40 Nm

Etupyörän mutteri 25 Nm

Takapyörän mutteri 40 Nm

Ohjainkannattimen 
ruuvit

22 – 24 Nm

Ohjainkannattimen 
etukiinnitysruuvit

14 – 16 Nm

Ohjaustangon lisäkah-
vojen kiinnitysruuvit

10 Nm

Satulatolpan kiristimen 
ruuvi M8

20 Nm

Ruuviliitos Kiristysmomentti

Satulatolpan kiristimen 
ruuvi M6 

14 Nm

Satulan kiinnitysruuvi 20 Nm

Jarrut 6 Nm

Dynamo 10 Nm

Ruuviliitosten yleisiä kiristysmomentteja 
Yleensä ruuviliitoksissa voidaan käyttää seuraa-
via kiristysmomentteja:

Mitat Ruuvin laatu 
    8,8          10,9          12,9 Yksikkö

M4    2,7           3,8           4,6 Nm

M 5    5,5           8,0           9,5 Nm

M 6    9,5           13,0           16,0 Nm

M 8   23,0           32,0           
39,0

Nm

M 10   46,0           64,0           
77,0

Nm

Irtonaiset varusteet

Mukana tulleet varusteet tulee 
asentaa ohjeiden mukaisesti. >Var-
mista, että ruuviliitokset kiristetään 

oikeaan kiristysmomenttiin (katso sivua 
38 “Ruuviliitokset”)
• Käytä vain sellaisia voimassa olevien la-

kien ja liikennesääntöjen mukaisia lisä-
osia.

• Luvattomien varusteiden käyttö voi ai-
heuttaa tapaturmia. Siksi saat käyttää 
vain alkuperäisiä varusteita ja sähköpyö-
rääsi sopivia lisäosia.

• Jos sinulla on kysyttävää, soita meidän 
palvelunumeroomme.

Irrallinen tavarateline

Käytä sähköpyörässä vain siihen 
sopivia tavaratelineitä. Käytä vain 
tarkoituksen mukaisia kiinnitysosia. 

Tavaratelinettä ei saa koskaan kiinnittää sa-
tulatolppaan! Sitä ei ole suunniteltu tähän 
tarkoitukseen. Satulatolpan kuormittaminen 
tavaratelineellä voi rikkoa sen, ja seurauk-
sena voi olla vakava tapaturma.
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Kun lastaat tavaratelineitä, varmis-
ta, ettet peitä etu- tai takavaloja tai 
heijastimia!

Älä lastaa tavaratelineitä epätasaisesti.

Ohjaustanko/lisäkahvat

Lisäkahvat tulee kiinnittää ohjaus-
tankoon oikealla kiristysmomentilla. 
Ennen kuin kiinnität lisäkahvat, sel-

vitä hyväksyykö ohjaustangon valmistaja 
ne. Vasta silloin ne saa asentaa.

Asennetut varusteet
Valot

5m

esim. 1 m 0,5m

Lue valojen valmistajan ohjeet. Mo-
derneissa LED-valoissa ei ole vaih-
dettavia polttimoita.

Pidä heijastimet ja valot puhtaina. 
Ne voi pestä lämpimällä vedellä, 
jossa on astianpesuainetta tai muu-

ta mietoa pesuainetta. On tärkeää, että 
myös sähkökontaktit pidetään kunnossa 
suihkuttamalla niihin sopivaa voiteluainetta. 
Sähköpyörässäsi käytetään uudenaikaista 
valaistusteknologiaa. Perinteisten toiminto-
jen lisäksi siinä on turvatoimintoja kuten sei-
sontavalo. Se tarkoittaa, että kun esimerkik-
si odotat yöllä liikennevaloissa, muut kulkijat 
näkevät sinut. 

Joissain malleissa on vasta kehitetyt päi-
vävalot. Ne saavat energian eri lähteistä 
ajotilanteesta riippuen. Katso tarkemmat 
niitä koskevat tiedot valmistajan käyttöoh-
jeista.

Hyvin toimivat valot ovat olennaisen 
tärkeät turvallisuusvarusteet! Pyydä 
asiantuntijaa tai Fischerin huolto-

asentajaa asentamaan, tarkistamaan ja kor-
jaamaan ne.

 * katso s. 38

Lokasuojat

Lokasuojat on kiinnitetty erikoisvarsilla. Kun lo-
kasuojan sisäpinta on renkaan suuntainen ja 
muotoinen, varret ovat oikeassa asennossa. 
Normaalikäytössä lokasuojien ei pitäisi löystyä. 
Lokasuojassa on varomekanismi siltä varalta, 
että jotain juuttuu lokasuojan ja renkaan väliin. 
Se irrottaa lokasuojan pitimestään, jolloin pyöräi-
lijä ei kaadu.

Ajaminen pitää lopettaa heti, jos 
renkaan ja lokasuojan väliin juuttuu 
jotain. Juuttunut esine pitää ottaa 

pois ennen kuin ajoa jatketaan. Muuten seu-
rauksena voi olla vakava tapaturma.

Ajamista ei saa missään tapaukses-
sa jatkaa, jos lokasuojan kiinnitys-
varsi on irronnut. Se voi kiilautua 

pyörään.

Anna asiantuntijan tai Fischerin huoltoasentajan 
vaihtaa vahingoittuneet lokasuojat, ennen kuin 
sähköpyörällä taas ajetaan. Lisäksi on varmistet-
tava säännöllisesti, että kiinnitysvarret ovat lujas-
ti kiinni varomekanismeissa.

Varomekanismin takaisinkiinnitys
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Kuva esittää muoviklipsillä kiinnitettyä lokasuo-
jan vartta.
• Klipsi on lukittu haarukan yläputkeen.
• Lokasuojat on suunnattu niin, etteivät ne kos-

keta renkaita.

Tavarateline

Taakka muuttaa sähköpyöräsi käyt-
täytymistä. Se muun muassa piden-
tää jarrutusmatkaa. Seurauksena 

voi olla vakava tapaturma. Muuta siksi ajota-
paasi sopivalla tavalla, ts. jarruta aikaisem-
min ja varaudu jäykempään ohjaukseen. 
Kuljeta tavaroita vain siihen tarkoitetuilla te-
lineillä! Tavaratelinettä ei saa koskaan kiin-
nittää satulatolppaan! Sitä ei ole suunniteltu 
tähän tarkoitukseen. Satulatolpan kuormit-
taminen tavaratelineellä voi rikkoa sen, ja 
seurauksena voi olla vakava tapaturma!
• Kiinnitä lastenistuimet tavaratelineille vain 

jos niissä on tarvittavat pitimet ja jos val-
mistaja sallii sen.

• Varmista, ettei puoliin eikä pyöriviin pyö-
riin tartu mitään.

Jos lastaat sähköpyörään tavaroita, 
älä ylitä sallittua maksimipainoa 
(katso sivua 52). Siellä ilmoite-

taan myös tavaratelineen kantavuus.

Kun lastaat tavaratelineitä, varmis-
ta, ettet peitä etu- tai takavaloja tai 
heijastimia!

Älä lastaa tavaratelineitä epätasaisesti.

Etutavaratelineet

Etutavaratelineet tulee kiinnittää 
etuakseliin tai etuhaarukkaan. Etu-
tavaratelineet vaikuttavat suuresti 

sähköpyörän ajo-ominaisuuksiin! Harjoittele 
ajamista lastatun etutavaratelineen kanssa 
turvallisessa paikassa ennen kuin lähdet en-
simmäiselle matkallesi!

max.max. max.max.

Peräkärry

Selvitä, onko sähköpyöräsi hyväk-
sytty vetämään peräkärryä. Jälleen-
myyjän tulee merkitä tämä sivulle 

“Luovutusasiakirja”.

Käytä vain hyväksyttyjä peräkärryjä. Etsi kärrys-
tä laatumerkintä, sellainen kuin GS-merkki. Jos 
sinulla on kysyttävää, soita meidän palvelunume-
roomme.

Ota huomioon, että peräkärryt tekevät sähkö-
pyörästä paljon tavallista pidemmän. Sähköpyö-
rän ajaminen mutkissa peräkärryn kanssa on 
erilaista kuin ilman peräkärryä. Muista tämä, kun 
ajat liikenteessä. Harjoittele sähköpyöräsi käyttä-
mistä ja sillä ajamista tyhjän peräkärryn kanssa 
rauhallisessa ja turvallisessa paikassa, ennen 
kuin lähdet yleisille teille.

Lue valmistajan käyttöohjeet. Niissä 
on usein tärkeitä peräkärryn kanssa 
ajamista koskevia tietoja. Käy myös 

valmistajan verkkosivustolla. 
Tarkista, ilmoittaako valmistaja suurim-

man sallitun painon ja suurimman sallitun 
nopeuden. Jos niin on, niitä pitää noudattaa. 
Saksassa alle 16-vuotiaat eivät saa ajaa pe-
räkärryä vetävällä polkupyörällä.

Sähköpyörän kuljettaminen

Autolla
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Käytä vain määräysten mukaisia katto- ja takata-
varatelineitä.  Viranomaisten hyväksymien katto- 
ja takatavaratelineiden ja muiden  telineiden 
käyttö on turvallista liikenteessä. 
Niillä tulee olla asianmukainen hy-
väksyntä. Etsi kärrystä laatumerkin-
tä, sellainen kuin GS-merkki.

Sopimattomat pyörätelineet voi-
vat aiheuttaa onnettomuuksia. Sovita ajotapasi 
aina mukana olevan kuorman mukaan.

Auton kokonaiskorkeus muuttuu, 
kun sen katolla on sähköpyörä!

Kiinnitä sähköpyörä niin, ettei se varmasti irtoa 
telineestä. Irtoaminen voisi aiheuttaa vakavan 
liikenneonnettomuuden. Tarkista kiinnitykset 
moneen kertaan kuljetuksen aikana. Irtonaiset 
(kuten työkalut, pumput, laukut tai lastenistuimet) 
voivat irrota ajon aikana ja aiheuttaa vaaran muil-
le autoilijoille. Irrota kaikki irtonaiset osat, ennen 
kuin lähdet ajamaan. 

Kun ajetaan pitkään sateessa, näyttö pitää 
suojata. Näytön voi suojata esimerkiksi hyvin 
kiinnitetyllä muovipussilla.
Sähköpyörän saa kiinnittää ohjaustangosta, oh-
jainkannettimesta, satulasta tai satulatolpasta 
vain jos telineen valmistaja tarkoittaa, että niin 
tehdään. Älä käytä kiinnittimiä, jotka voivat vahin-
goittaa sähköpyörän haarukoita tai runkoa.
Kuljeta sähköpyörät aina pyöriensä varassa, ellei 
kuljetustelineen valmista muuta ohjeista. Älä kiin-
nitä sähköpyörää katto- tai takatelineeseen kam-
mista. Se voi irrota ja aiheuttaa liikenneonnetto-

muuden. Lisäosien ja -varusteiden valmistajat 
antavat tuotteidensa käyttö- ja asennusohjeita 
myös verkkosivustoillaan. Käy sieltä katsomas-
sa, kun käytät jotain uutta.

Sähköpyörän kuljetussäännöt:
Sähköpyörän voi kuljettaa autolla tavallisen pol-
kupyörän tapaan. Ennen kuin laitat sähköpyörän 
kuljetettavaksi, irrota siitä akku, ja kuljeta se erik-
seen. Koska sähköpyörä painaa enemmän, sitä 
varten tarvitaan tukevampi kuljetusteline. Sovita 
ajotapasi aina mukana olevan kuorman mukaan.

 

Junassa

Julkisissa liikennevälineissä on erilaisia säh-
köpyörien kuljettamista koskevia määräyksiä. 
Ota selvää, mihin busseihin ja juniin saa ottaa 
mukaan sähköpyörän. Jos matkustat IC/EC-ju-
nassa, sähköpyörää varten pitää varata paikka 

etukäteen.

Sähköpyörän kuljetussäännöt:
Sama koskee tavallisen polkupyörän kuljettamis-
ta. Ennen julkiseen liikennevälineeseen mene-
mistä sähköpyörästä kannattaa irrottaa akku.

 Lentokoneessa

Kysy lentoyhtiöstä, minkälaisia määräyksiä heil-
lä on urheiluvälineiden/polkupyörien kuljetta-
misesta. Polkupyörä pitää ehkä tullata. Pakkaa 
polkupyörä huolellisesti niin, ettei se vaurioidu 
kuljetuksen aikana. Pakkaamiseen voi käyttää 
erityistä polkupyörälaukkua tai tukevaa kuljetus-
laatikkoa. Jos sinulla on kysyttävää, soita meidän 
palvelunumeroomme. 

Sähköpyörän kuljetussäännöt:
Akut pitää kuljettaa vaarallisina tavaroina. Var-
mista, että akku on merkitty selvästi sellaiseksi. 
Kysy lentoyhtiöiltä tästä asiasta. Kysy lentoyh-
tiöstä myös, minkälaisia määräyksiä heillä on 
urheiluvälineiden/polkupyörien kuljettamisesta.
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Seuraava koskee yleisesti sähköpyörien 
kuljettamista:

Akkua ei katsota vaaralliseksi mate-
riaaliksi, kun se kuljetetaan niin, että 
sähköpyörällä ajetaan. Akusta tulee 

vaarallista materiaalia, kun se kuljetetaan 
millä tahansa muulla tavalla. Silloin on nou-
datettava tiettyjä ohjeita.

Ennen kuin laitat sähköpyörän kul-
jetettavaksi, irrota siitä akku ja kulje-
ta se erikseen. 

Älä lähetä akkua. Akkujen katso-
taan olevan vaarallisia materiaaleja. 
Joissain olosuhteissa akku voi kuu-

mentua ja syttyä palamaan. Lähetä sähkö-
pyörän akku ainoastaan Fischer asiakaspal-
velun kautta. Soita meidän 
palvelunumeroomme. 

Sähköpyörän osien vaihtaminen
Sähköpyöriä/e-bike-pyöriä koskee seuraava: 

Osat, jotka saa vaihtaa CE-hyväksyttyihin 
e-bike-pyöriin/sähköpyöriin, joissa avustus 
toimii nopeuteen 25 km/h saakka.

Luokka 1
Komponentit, jotka saa vaihtaa vain sähköpyörän valmistajan tai 
järjestelmän toimittajan luvalla

• Moottori
• Anturit
• Sähköavusteinen ohjaus
• Sähköjohdot
• Ohjaustangossa oleva ohjauspaneeli
• Näyttö
• Akku
• Laturi

Luokka 2
Komponentit, jotka saa vaihtaa vain sähköpyörän valmistajan 
luvalla

• Runko
• Joustintuki
• Haarukka ja joustohaarukka
• Pyörä, jossa on napamoottori
• Jarrujärjestelmä
• Jarrukumit  (vannejarrut)
• Tavarateline 

(Tavaratelineet määräävät, kuin paljon painoa 
pyörä kantaa. Sähköpyörään tehdyt positiivi-
set tai negatiiviset muutokset voivat vaikuttaa 
sähköpyörän ajettavuuteen valmistajan ilmoit-
tamaan verrattuna.)
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Luokka 3 *
Komponentit, jotka sähköpyörän tai sen osan valmistajan 
mukaan saa vaihtaa

• Poljinkampi 
(Edellyttäen, että etäisyydet/ketjumekanismit/
rungon keskiö (Q-tekijä) otetaan huomioon)

• Pyörä, jossa ei ole napamoottoria 
(Edellyttäen, että ETRTO-koko on sama)

• Ketju tai käyttöhihna 
(Edellyttäen, että leveys on sama kuin alkupe-
räinen)

• Vannenauha 
(Käytä vanteissa oikeita vannenauhoja) Muut 
yhdistelmät voi aiheuttaa sen, että vannenau-
ha siirtyy ja sisärengas vaurioituu)

• Renkaat 
(Parempi kiihtyvyys, suurempi paino ja dynaa-
misempi mutkissa ajo vaativat, että käytetään 
sähköpyöriin hyväksyttyjä renkaita. Siksi on 
olennaisen tärkeää, että ERTRO-sääntöjä 
noudatetaan)

• Jarruletkut/jarruvaijerit
• Jarrupalat 

(Levy-, rulla-, rumpujarrut)
• Ohjaustanko/ohjainkannatin 

(Edellyttäen, että vaijereiden ja/tai letkujen 
pituuksia ei tarvitse muuttaa. Istuma-asentoa 
pitää voida muuttaa alkuperäisillä letkupituuk-
silla asiakkaan eduksi. Jos tämä ylitetään, 
kuormituksen jakautuminen pyörille muuttuu 

merkittävästi, mikä vaikuttaa merkittävästi oh-
jaukseen)

• Satula/satulatolppa 
(Edellyttäen, että ylitys taakse on korkeintaan 
20 mm alkuperäiseen verrattuna. Myös täs-
sä tapauksessa, kuormituksen jakautumisen 
muutos yli alkuperäisen säätöalueen voi vai-
kuttaa merkittävästi ohjaukseen. Tärkeitä ovat 
myös satulakiinnikkeen pituus satularungossa 
ja satulan muoto)

• Polkupyörän valot 
(Ajovalot on tarkoitettu tietylle jännitteelle, jon-
ka tulee olla yhteensopiva ladattavien akkujen 
kanssa. Lisäksi on varmistettava sähkömag-
neettinen yhteensopivuus (EMC) edellyttäen, 
että ajovalot voivat vaikuttaa osaltaan poten-
tiaalihäiriöihin

*Osan valmistaja voi hyväksyä komponentin vain jos se on ensin 
testattu käyttötarkoituksensa ja standardien mukaan. Myös 
riskianalyysin tulee olla suoritettuna. 

Luokka 4
Komponentit, joiden vaihtamista varten ei tarvita mitään erityistä 
hyväksyntää

• Ohjainlaakerit
• Keskiö
• Polkimet 

(Edellyttäen, että poljin ei ole leveämpi kuin 
alkuperäinen)

• Ketjuvaihteet
• Takavaihtaja 

(Kaikkien vaihto-osien tulee sopia vaihteiden 
määrälle ja olla keskenään yhteensopivia)

• Vaihdevipu/kahvavaihtaja
• Vaihdevaijerit ja vaijereiden kuoret
• Eturattaat/hihnapyörät/takarattaat

(Edellyttäen, että hampaiden määrä ja halkai-
sija ovat samat kuin alkuperäiset)

• Ketjun suojus
• Lokasuojat 

(Edellyttäen, että eivät ole kapeampia kuin al-
kuperäisosat ja että etäisyys renkaaseen on 
vähintään 10 mm)

• Puolat
• Samantyyppinen sisärengas ja samanlai-

nen venttiili
• Dynamo
• Takavalo
• Heijastin
• Puolaheijastimet
• Seisontatuki
• Kahvat ruuvikiinnikkeillä
• Soittokello

Luokka 5
Erityisiä huomautuksia varusteiden kiinnittämisestä
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• Ohjaustangon lisäkahvat sallitaan 
• edellyttäen, että ne asennetaan eteen 

(Kuormituksen jakautuminen ei saa muuttua 
merkittävästi)

• Taustapeilit sallitaan
• Saksassa sallitaan lisäksi paristo-/akku-

käyttöiset ajovalot Saksan tieliikenne-
määräysten kohdan 67 mukaan. (Ota sel-
vää oman maasi määräyksistä.) 

• Peräkärryt sallitaan vain ajoneuvon valmis-
tajan hyväksynnän perusteella.

• Lastenistuimet sallitaan vain ajoneuvon 
valmistajan hyväksynnän perusteella.

• Etukoreja ei suositella, koska kuormituk-
sen jakautumista ei määritellä. Sallitaan 
vain ajoneuvon valmistajan hyväksynnän 
perusteella. 

• Polkupyörälaukut ja tavaralaatikot salli-
taan. Ota huomioon suurin sallittu paino, 
tavaratelineen maksimikuormitus ja kuor-
mituksen jakauma.

• Sääsuojukset sallitaan vain ajoneuvon val-
mistajan hyväksynnän perusteella.

• Etu- ja takatavaratelineet sallitaan vain ajo-
neuvon valmistajan hyväksynnän peruste-
ella.

Lähde: www.ziv-zweirad.de, päivitetty 8. toukokuuta 2018 

Sähköpyörän virittäminen on 
kielletty

Älä tee sähköpyörään mitään tekni-
siä muutoksia. Sähköpyörän suori-
tuskyvyn tai nopeuden lisääminen 

voi tehdä siitä laittoman ja/tai vaarallisem-
man ajaa.

Mahdolliset juridiset seuraukset:
• Lain mukaan viritetty sähköpyörä pitää rekis-

teröidä ja vakuuttaa. Kaikki lainvoimaiset lait-
teita koskevat määräykset ja lupamääräykset 
pätevät. 

• Valmistaja ei tarjoa minkäänlaista takuuta eikä 
ota mitään vastuuta. 

• Rikosseuraamukset ovat mahdollisia. Esimer-
kiksi vamman tuottamuksellinen aiheuttami-
nen voi aiheuttaa rikossyytteen.

• Polkupyörävakuutuksen irtisanominen

Mahdolliset tekniset seuraukset:
• Sähköpyörän tekniikan peukalointi voi huo-

nontaa sen ominaisuuksia, aiheuttaa vikoja tai 
rikkoa sen komponentteja. 

• Moottori ja akku voivat ylikuormittua ja ylikuu-
mentua. Seuraukset: Korjaamattomat vauriot 
tai tulipalon vaara.

• Kuluttaa enemmän jarruja. Seuraukset: Toi-
mintahäiriö, ylikuumeneminen, nopeutunut 
kuluminen.

Takuu ja vastuu vikatapauksissa

Vikoja koskevat takuu-/vastuuehdot 
on (osittain) harmonisoitu maissa, 
joissa pätevät EU-lait. Ota selvää 

sinua koskevista lakeihin perustuvista mää-
räyksistä. 

EU-lain mukaan myyjä vastaa materiaalivioista 
vähintään kaksi ensimmäistä ostopäivän jälkeis-
tä vuotta. Tämä kattaa viat, jotka olivat olemassa 
silloin kun tuote ostettiin tai luovutettiin asiakkaal-
le. Lisäksi ensimmäisten kuuden kuukauden ajan 
oletetaan, että vika oli olemassa jo ostohetkellä. 

Polkupyörät – varsinkin ne, joissa on avus-
tavia sähkömoottoreita – ovat monimutkaisia 
ajoneuvoja. Siksi ilmoitettuja huoltovälejä tulee 
noudattaa. Huoltojen laiminlyönti aiheuttaa sen, 
että myyjälle esitetty vaatimus on perusteeton, 
jos vika olisi voitu välttää huollolla. Tarvittava 
huolto kuvataan tämän ohjekirjan eri kappaleissa 
ja mukana olevissa komponenttien valmistajien 
ohjeissa.

EU-lain mukaan voit ensi vaiheessa pyytää 
korjaamista. Jos korjaaminen epäonnistuu lopul-
lisesti, millä tarkoitetaan, että sitä on yritetty kaksi 
kertaa, asiakkaalla on oikeus alennukseen tai so-
pimuksen perumiseen.
Materiaalivikoja koskeva vastuu ei kata normaa-
lia kulumista silloin, kun tuotetta on käytetty sen 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Ajo- ja jarrutuslait-
teiden komponentit sekä renkaat, valot ja ajajan 
ja sähköpyörän väliset kosketuskohdat ovat kulu-
tusosia, samoin kuin sähköpyörien tapauksessa 
akku. 
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Jos ilmenee vika tai vastuutapaus, 
soita meidän palvelunumeroomme. 
Suositellemme, että arkistoit kaikki 

ostokuitit ja tarkastusraportit.

Takuut
FISCHER – the bicycle brand® myöntää sinulle 
lain edellyttämän takuun, johon tämä ei vaikuta, 
lisäksi

VALMISTAJAN TAKUUN:

Yleistä
MTS Group Inter-Union Technohandel GmbH, 
Carl-Benz-Strasse 2, 76761 Rülzheim myöntää 
sinulle 24 kuukauden takuun tälle tuotteelle ja 
rungolle 30 vuoden rikkoutumistakuun. Tästä 
takuusta riippumatta, sinulla säilyvät kuluttajana 
rajoituksetta lain mukaiset oikeudet. Saksan si-
viilioikeuden (BGB) pykälän 437 mukaiset oikeu-
tesi – ts. oikeus vaatia korjaamista, sopimuksen 
perumista tai hinnanalennusta ja korvausta – säi-
lyvät riippumatta tästä valmistajan takuusta.

Takuuaika
MTS Group Inter-Union Technohandel GmbH:n 
myöntämä takuu on voimassa koko tuotteen 
osalta 24 kuukautta ja rungon osalta 30 vuotta. 
Takuuaika alkaa, kun tuote toimitetaan sinulle tai 
sinun nimeämällesi kolmannelle osapuolelle.

Takuun kattavuus
Takuu koskee valmistus- tai materiaalivikoja. 

Takuuehdot
Tämä takuu myönnetään yksinomaan yksityis-
henkilöille, jotka ovat ostaneet FISCHER -sähkö-
pyörän itselleen FISCHERin liikekumppaneilta ja 
jotka käyttävät sitä siihen, mihin se on tarkoitettu 
yksityisesti kilpailujen ulkopuolella ja jotka rekis-
teröivät sen meidän järjestelmäämme 6 viikon 
sisällä ostopäivästä. Säilytä ostokuitti vähintään 
takuun kestoajan. 

Takuu ei kata seuraavia:
Mitään kuluvia osia, jotka luetellaan ohjekirjan 
kulutusosaluettelossa, jonka myyjä näyttää si-
nulle mielihyvin ennen ostamista. Vaurioita, jotka 
johtuvat teknisistä muutoksista, väärin tehdyistä 
korjauksista tai ohjekirjassa neuvotun huollon 
puutteellisesta suorittamisesta. Ohjekirjassa an-
netaan tarkempia tietoja poikkeuksista, joita ta-
kuu ei kata. Meidän velvollisuutemme on osoittaa 
edellä mainitut poikkeukset todeksi.

Sovellettava laki
Tämän takuun perusteella esitettyjä vaatimuksia 
koskee Saksan laki.

*  Rekisteröinnin voi suorittaa osoitteessa www.fischer-fahrrad.
de. Lomakkeen täyttämistä varten tarvitaan henkilötietosi sekä 
sähköpyöräsi (ohjekirjassa olevan) lokikirjan tiedot ja ostokuitti. 

Takuuehdot (tiivistelmä)
• Yksinomaan yksityisille loppukäyttäjille, jot-

ka ovat ostaneet FISCHER -sähköpyörän 
FISCHERin hyväksymältä FISCHERin liike-
kumppanilta (tarvitaan todiste ostokuitin muo-
dossa)

• Tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, ts. ni-
menomaan ei kilpailuihin eikä vuokrattavaksi

• Rekisteröinti verkon kautta 6 viikon sisällä os-
topäivästä osoitteessa www.fischer-fahrrad.de

• Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat tek-
nisistä muutoksista, väärin tehdyistä kor-
jauksista tai ohjekirjassa neuvotun huollon 
puutteellisesta suorittamisesta. Tietoja oikean-
laisesta huollosta löytyy ohjekirjasta, jonka sait 
FISCHER -sähköpyöräsi mukana.

• Takuun kattamissa tapauksissa vaihdamme tai 
korjaamme viallisen osan.

• Yksityiskohtaiset takuuehdot löytyvät osoit-
teesta www.fischer-fahrrad-kundendienst.de

Takuuasioissa noudatetaan Saksan liittotasaval-
lan lakeja.
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Ympäristön suojelu
Yleinen puhdistus ja kunnossapito 
Ota ympäristö huomioon, kun puhdistat säh-
köpyörääsi ja pidät siitä huolta. Käytä aina kun 
mahdollista biohajoavia puhdistus- ja hoitotuot-
teita. Älä päästä pesuaineita viemäriin. Kun 
puhdistat ketjun, käytä sopivaa ketjunpuhdistus-
välinettä ja hävitä käytetty ketjuöljy ja puhdistus-
tarvikkeet ongelmajätteenä. 

Jarrujen puhdistus- ja voiteluaineet 
Jarrujen puhdistus- ja voiteluaineita tulee käsitel-
lä samalla tavalla kuin yleispuhdistus ja -hoito-
aineita. 

Ulko- ja sisärenkaat 
Ulko- ja sisärenkaita ei saa laittaa talousjättee-
seen. Ne pitää toimittaa paikalliseen kierrätyk-
seen. 

Sähköpyörien akut 
Sähköpyörien akkuja tulee käsitellä vaarallisena 
materiaalina, ja siksi ne pitää varustaa erikois-
merkinnöin. Ne tulee toimittaa hävitettäviksi jäl-
leenmyyjälle tai valmistajalle. Soita meidän pal-
velunumeroomme.

Ak-
.

Palvelut
Kun ostat FISCHER -sähköpyörän, saat samalla 
monenlaisia palveluja.

Palvelunumero
Ilmainen palvelunumeromme huolto- ja takuu-
asioita varten vuosimalleille 2014, 2015, 2016, 
2017 ja 2018 on Saksassa +49 721 97902560 
ja Itävallassa +43 1 9073366. Palveluun pääsee 
myös seuraavan linkin kautta: www.fischer-fahr-
rad-kundendienst.de

Kun otat yhteyttä palvelumme, tarvitset seuraa-
vat tiedot tyyppikilvestä:
1. Valmistusvuosi
2. Malli (esim. ECU 1820 tai EM 1864)
3. Tuotenumero (esim. 18005 tai 18024)

Tyyppikilpi löytyy satulaputken alta tai ohjekirjas-
sa olevasta sähköpyörän lokikirjasta.

Lisäksi tarvitsemme sinun yhteystietosi.

Lakisääteiset tiedot
Fischer 2in1 editio 2.2 syyskuu 2019

Jos sinulla on kysyttävää sähköavusteisesta 
polkupyörästäsi, soita meidän palvelunume-
roomme  
( +49 7 21 - 97 90 25 60,  
Itävalta: +43 1 9073366).
MTS Group Inter-Union Technohandel 
GmbH, Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülz-
heim, puhelin: +49 7272 9801-100, faksi: 
+49 7272 9801-123, www.mts-gruppe.com 
MTS Group Inter-Union Technohandel 
GmbH:n edustaja: Toimitusjohtaja: Jürgen 
Herrmann, Frank Jansen
Fischer-sähköpyörien vaatimustenmu-
kaisuusvakuutus löytyy osoitteesta www.
fischer-fahrrad.de.
Käyttöohjeiden jakelusta ja markkinoinnista 
vastaa: inMotion mar.com 
Rosensteinstr. 22, D-70191 Stuttgart, Saksa 
info@inmotionmar.com, www.inmotionmar.
com 
Sisällysluettelo ja kuvat: Veidt-Anleitun-
gen, Friedrich-Ebert-Straße 32, D-65239 
Hochheim, Saksa, Veidt-Anleitungen@
email.de
Laillisuusasiat on tarkistanut aineettomaan 
omaisuuteen erikoistunut lakitoimisto.
Tämä ohjekirja on standardin EN 
15194:2018–11 mukainen.
Mikäli ajoneuvo toimitetaan ja sitä käytetään 
muuhun kuin tämän standardin tarkoitta-
maan tarkoitukseen, ajoneuvon valmistajan 
tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat. Oikeus 
muutoksiin pidätetään. Toimitustyö valmistui: 
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Tarkastukset
Seuraavassa tarkastuksessa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota seuraaviin:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Vaihdettavat osat:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Ilmenneet ongelmat:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

1. Tarkastus 
noin 200 kilometrin ajomatkan jälkeen

Tehdyt työt:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Käytetyt materiaalit:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Pvm, allekirjoitus                     Jälleenmyyjän 

2. Tarkastus 
noin 1000 kilometrin ajomatkan jälkeen

Tehdyt työt:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Käytetyt materiaalit:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Pvm, allekirjoitus                     Jälleenmyyjän 
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3. Tarkastus 
noin 2 000 kilometrin ajomatkan jälkeen

Tehdyt työt:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Käytetyt materiaalit:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Pvm, allekirjoitus                     Jälleenmyyjän 

4. Tarkastus 

Tehdyt työt:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Käytetyt materiaalit:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Pvm, allekirjoitus                     Jälleenmyyjän 

5. Tarkastus 

Tehdyt työt:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Käytetyt materiaalit:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Pvm, allekirjoitus                     Jälleenmyyjän 
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6. Tarkastus 

Tehdyt työt:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Käytetyt materiaalit:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Pvm, allekirjoitus                     Jälleenmyyjän 

7. Tarkastus 

Tehdyt työt:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Käytetyt materiaalit:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Pvm, allekirjoitus                     Jälleenmyyjän 

8. Tarkastus 

Tehdyt työt:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Käytetyt materiaalit:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Pvm, allekirjoitus                     Jälleenmyyjän 
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Luovutusasiakirja

Kohdassa ”ajoneuvon tunnistus” määritelty sähköpyörä toimitettiin asiak-
kaalle seuraavassa kunnossa:

c	A. Täysin koottuna: ajovalmiina 

c B. Esikoottuna: Vielä tekemättä: Polkimien kiinnitys, Speedlifter-pika-
nostimen oikaisu, säätö ja kiinnitys, rengaspaineiden tarkistus ja säätö

c C. Osittain koottuna: Vielä tekemättä: Polkimien ja ohjaustangon 
kiristys  
 sopivilla työkaluilla oikeaan tiukkuusmomenttiin    
 Tämä asennustyö tulee teettää asiantuntijalla taiFischerin  
 huoltoasentajalla.  
 Rengaspaineiden tarkistus ja säätö.

Kun sähköpyörä on luovutettu asiakkaalle oikein koottuna ja käyttövalmii-
na, seuraava pätee: Se vastaa  
mallia ________ , kappaleessa “Käyttötarkoitus” esitetyn määritelmän 
mukaan.  

Seuraavien komponenttien toimivuuden tarkistus:
c	 Pyörät: puolien kireys, tukevuus, keskitys,  
 oikea rengaspaine

c	 Kaikki ruuviliitokset: luja kiinnitys, oikea kiristysmomentti  
 (katso edellä: ”kunto luovutettaessa”) 

c	 Vaihteisto

c	 Jarrujärjestelmä

c	 Valot

c	 Istuma-asennon säätäminen ajajan mukaan

c	 Jousituksen säätäminen ajajalle sopivaksi

c	 Seuraavat komponentit asennettiin ja tarkistettiin erikseen: 

________________________________________________________

________________________________________________________

c	 Kokoonpanon/tarkastuksen tekijä suoritti koeajon

c	 Asiakkaalle annettiin opastusta sähköpyörän käytöstä

c	 Etujarrukahva oikealla

c	Etujarrukahva vasemmalla

c	 Rengasrikon korjausohjeet, takapyörän kiinnitysten avaaminen ja 
sulkeminen

Myyjä (jälleenmyyjän leima):

__________ ______________________________________________
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
konedirektiivin 2006/42/EY ja EMC-direktiivin 2014/30/EY mukaisesti

Valmistaja / vastuuhenkilö MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG / Inter-Union Technohandel GmbH / Mr. Jürgen Herrmann

Tuote Sähköavusteinen polkupyörä / Sähköpyörä / EPAC / Pedelec (Electrically Power Assisted Cycle)

Merkki Fischer, die Fahrradmarke

Mallit ECU 1401, ECU 1800, ECU 1801, ECU 1803, ECU 1820, ECU 1863, ECU 1903 
ER 1804, Cita 3.0, Cita 4.0i, Cita 5.0i, Cita 6.0i 
ETH 1401, ETD 1401, ETH 1801, ETD 1801, ETH 1806, ETD 1806, ETH 1820, ETD 1820 ETH 1822, 
ETD 1822, ETH 1828, ETD 1828, ETH 1861, ETD 1861, ETH 1920, ETD 1920, Viator 5.0i 
EM 1608, EM 1726, EM 1723, EM 1724, EM 1725, EM 1829, EM 1862, EM 1864, EM 1865, EM 1922,  
EM 1966i, Terra 2.0, Montis 2.0, Montis 5.0i, Montis 6.0i 
Taittuva FR 18

Sovelletut standardit DIN EN 15194:2017-12, DIN EN ISO 4210-2:2015-12

Edellä mainitut tuotteet ovat seuraavien standardien olennaisten vaatimusten mukaisia, mikäli niitä käytetään siihen mihin ne on tarkoitettu
 Konedirektiivi 2006 / 42 / EY  RoHS IEC 62321:2008
 EMC-direktiivi 2014 / 30 / EY  Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY (laturille)

Osoite     MTS Group Inter-Union Technohandel GmbH, Carl-Benz-Str. 2, 76761 Rülzheim

Puhelin +49 (0)7272/9801-100
Faksi +49 (0)7272/9801-123
Sähköposti mts-gruppe.com

  Rülzheim, 11. syyskuuta 2019 

  Julkaisupaikka ja -päivä  Nimi ja allekirjoitus

 Teknisen dokumentaation valtuutettu edustaja: Thomas Stephan MTS Group, Carl-Benz-Str. 2, 76761 Rülzheim, Saksa
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Pvm Kokoonpanon suorittajan / jälleenmyyjän allekirjoitus
Seuraavat ohjekirjat luovutettiin ja selitettiin: 
c	 Sähköpyörä

Lisäksi

c	 Vaihteisto

c	 Jarrujärjestelmä

c	 Laturi

c	 Muut asiakirjat:

 ____________________________________________________

Ellei toisin ilmoiteta, peräkärryt, lastenistuimet ja tavaratelineet eivät ole sallittua, 
ja tätä sähköpyörää ei ole lupa käyttää kilpailuissa.
Peräkärryt sallittu c kyllä c ei
Lastenistuimet sallittu c kyllä c ei
Tavaratelineet sallittu c kyllä c ei
Sallittu kilpailukäyttöön c kyllä c ei

Annettu lupa Bike Parks -käyttöön c kyllä c ei

 Suurin sallittu kokonaispaino (sähköpyörä + ajaja + tavarat + perä-
kärry) on 135 kg (maastopyörät) tai 150 kg (kaupunki- ja retkipyörät) 

Sähköpyörän nettopaino: 25 - 28 kg. 
Ajajan ja tavaroiden suurin sallittu yhteispaino on 107 kg (maastopyörät) tai 
122 kg (kaupunki- ja retkipyörät). 

Asiakas/Vastaanottaja/Omistaja

Nimi ____________________________________

Osoite ____________________________________

Postinumero, paikkakunta _ _ _ _ _ _ _  
_____________________________

Sähköpostiosoite ____________________________________

________________ ____________________________________

Ostopäivä Vastaanottajan/omistajan allekirjoitus

c	 Jousielementit

c	 Hihnaveto

c	  Sähköisen avustusjärjestelmän 
ohjekirja

Jos sähköpyörä, jonka kanssa tämä ohjekirja julkaistiin, 
on ainoastaan esikoottu, oheiset asennusohjeet tulee lu-

kea ja niitä tulee noudattaa. Omistajan tulee suorittaa edellä mai-
nitut tarkistukset noudattaa edellä mainittuja rajoituksia.
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Sähköpyörän valmistaja _______________________

Merkki  _______________________ 

Malli  _______________________ 

Rungon korkeus/koko  _______________________

Väri  _______________________

Rungon numero  _______________________ 

Haarukka/joustohaarukka  _______________________

Sarjanumero  _______________________

Takaiskunvaimennin _______________________

Sarjanumero  _______________________

Vaihteet  _______________________

Moottorin numero  _______________________

Akun numero  _______________________

Avaimen numero  _______________________

Erityisominaisuudet  _______________________

 _______________________  

Kun sähköpyörän omistaja vaihtuu:

Omistaja  _______________________

Osoite  _______________________

 _______  _______________

Pvm/Allekirjoitus  _______  _______________

Sähköpyörän tunnistus
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Korjaus- ja reklamaatiolomake
Pahoittelemme, että sinulla on ongelmia 
FISCHER -sähköpyöräsi kanssa. Pyydämme 
ottamaan pikaisesti yhteyttä valtuutettuun 
jälleenmyyjäämme tai FISCHERin asiakas-
palveluun, jotta saat FISCHER -sähköpyöräsi 
mahdollisimman nopeasti takaisin käyttöön.

1. Tarkasta FISCHER -sähköpyörän toimivuus 
heti sen oston/vastaanoton jälkeen. Jos 
FISCHER -sähköpyörässäsi on vika, voit 
pyytää FISCHER -sähköpyörän jälleenmyy-
jää korjaaman vian takuun perusteella. Mitä 
nopeammin ja tarkemmin pystyt kuvailemaan 
viat myyjälle, sitä tehokkaammin saat apua.

2. Kuvaile vika mahdollisimman tarkasti korjaus- 
ja reklamaatiolomakkeelle.

Ostettu FISCHERin valtuutetulta jälleenmyy-
jältä
Mikäli olet ostanut FISCHER -sähköpyörän 
FISCHERin valtuutetulta jälleenmyyjältä, täytä 
korjaus- ja reklamaatiolomake ja ota yhteyttä tä-
hän jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä selvittää vian 
ja suorittaa tarvittavat korjaukset. 

Ostettu FISCHERin verkkokaupasta
Mikäli olet ostanut FISCHER -sähköpyörän suo-
raan FISCHERin verkkokaupasta, FISCHERin 
asiakaspalvelu vastaa asian käsittelystä. Soita 
tässä tapauksessa FISCHERin palvelunumeroon  
 +49 7272 9801-100 tai lähetä sähköpostia osoit-
teeseen 
fischer-fahrradshop@mts-gruppe.com

Jos valitus koskee FISCHER -sähköpyörää, joka 
on ostettu joltain meidän valtuutetulta verkkoja-
kelijaltamme, ota yhteyttä suoraan kyseiseen 
verkkojakelijaan, joka kertoo, kuinka reklamaa-
tioprosessi hoidetaan.

3. Pidä täytetty korjaus- ja reklamaatiolomake, 
ostokuitti ja ohjekirja käsillä. Silloin valtuutettu 
jälleenmyyjä, jolta FISCHER -sähköpyöräsi 
ostit, voi auttaa sinua nopeasti ja oikein. 

4. Mikäli palautat FISCHER -sähköpyörän, toi-
mita sen mukana täytetty korjaus- ja rekla-
maatiolomake ja kopio ostokuitista. Pyydäm-
me kohteliaimmin pakkamaan FISCHER 
-sähköpyörän huolellisesti, mieluiten alkupe-
räiseen laatikkoon tai jos sitä ei ole, muuhun 
sopivaan kuljetuspakkaukseen. Takuuvaati-
mus voidaan hyväksyä vain, jos olet palautta-
nut FISCHER -sähköpyörän täydellisenä, ts. 
kaikkine varusteineen. 

5. Jos FISCHER -sähköpyörän palautuksessa 
syntyy kuljetusvaurioita, sinun tulee vaatia 

korvaus kuljetusyritykseltä. Takuu ei kos-
keFISCHER -sähköpyöriä, jotka saamme 
vahingoittuneina sopimattoman tai viallisen 
pakkauksen vuoksi. 

6. Sinä lähettäjänä vastaat FISCHER -sähkö-
pyörän palautuskustannuksista. Emme ota 
vastaan FISCHER -sähköpyöriä, jotka lähete-
tään meille ilman että lähetyskulut on makset-
tu. Jos toteamme tarkastuksessa, että takuu 
kattaa kyseisen tapauksen, me tietysti hyvi-
tämme sinulle palautuskulut. ( FISCHERin 
valtuutetun jälleenmyyjän osalta voidaan 
käyttää erilaista menettelyä. Kysy näistä me-
nettelytavoista FISCHERin valtuutetulta jäl-
leenmyyjältä.)

7. Rahtikirjan tulee aina olla FISCHER -sähkö-
pyörän mukana. Mikäli palautat FISCHER 
-sähköpyörän, säilytä täytetty asiakirja ja ota 
tarvittavat kopiot. 
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Valtuutetulle jälleenmyyjälle tarkoitettu osa

Korjaus- ja reklamaatiolomake
Muista, että tämä palautusilmoitus tulee täyttää kokonaan ja allekirjoit-
taa, jotta voimme käsitellä reklamaatiosi tai palautuksesi.

Sinua koskevia tietoja käytetään vain jotta pystymme palvelemaan si-
nua, ja ne pidetään luottamuksellisina EU:n yleisen tietosuoja-asetuk-

Henkilötietosi:

Nimi _____________________________________________________

Katuosoite __________________________________________________
___

Postinumero, paikkakunta __________ _____________________________

Sähköpostiosoite _____________________________________________
________

Puhelinnumero ______________________________________________
____

Mallinumero ________________________Kilometrilukema 
_____________
(esim. EM 1724)

Ostopaikka ________________________________________________

Ovatko seuraavat osat mukana? c kyllä c ei

Runkolukon avain  c kyllä c ei

Akun avain c kyllä c ei

Laturi c kyllä c ei

Navigointilaite (tai Teasi)  c kyllä c ei
Ohjauslaite/näyttö c kyllä c ei

Ohjekirja c kyllä c ei

Akku c kyllä c ei
Työkalusarja c kyllä c ei
Polkimet c kyllä c ei

Käytetäänkö kuljetuslaatikkoa? c kyllä c ei
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Valtuutetulle jälleenmyyjälle tarkoitettu osa

Korjaus- ja reklamaatiolomake
Muista, että tämä palautusilmoitus tulee täyttää kokonaan ja allekirjoittaa, 
jotta voimme käsitellä reklamaatiosi tai palautuksesi.

Onko näkyviä vikoja?
(Merkitse käytön jäljet, naarmut)

Rungon numero: _____________________

(se löytyy joko satulaputkesta tai akun vie-
restä rungon alaosasta)

1)  Väärä runkokoko
2)  Viallinen/vahingoittunut
3)  Väärä tuote
4)  EpätäydellinenVian kuvaus: (Nro    )

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Onko tämä sähköpyörä jo ollut meidän huollossamme? c kyllä c ei

Puuttuuko siitä muita osia? Mitä osia: _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Ostajan allekirjoitus Huoltoasentajan allekirjoitus

Huomaa: • Tarvitsemme alkuperäisen ostokuitin kopion 
voidaksemme tarkistaa takuuvaatimuksesi. 
Liitä se mukaan.

• Takuuvaatimuksen voi esittää vain jos kaikki 
osat ovat mukana.
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Asiakkaalle tarkoitettu osa

Korjaus- ja reklamaatiolomake
Muista, että tämä palautusilmoitus tulee täyttää kokonaan ja allekirjoit-
taa, jotta voimme käsitellä reklamaatiosi tai palautuksesi.

Sinua koskevia tietoja käytetään vain jotta pystymme palvelemaan si-
nua, ja ne pidetään luottamuksellisina EU:n yleisen tietosuoja-asetuk-

Henkilötietosi:

Nimi ______________________________________________________

Katuosoite __________________________________________________
____

Postinumero, paikkakunta __________ 
______________________________

Sähköpostiosoite _____________________________________________
________

Puhelinnumero ______________________________________________
____

Mallinumero _________________________Kilometrilukema 
____________
(esim. EM 1724)

Ostopaikka ________________________________________________

Ovatko seuraavat osat mukana? c kyllä c ei

Runkolukon avain  c kyllä c ei

Akun avain c kyllä c ei

Laturi c kyllä c ei

Navigointilaite (tai Teasi)  c kyllä c ei
Ohjauslaite/näyttö c kyllä c ei

Ohjekirja c kyllä c ei

Akku c kyllä c ei
Työkalusarja c kyllä c ei
Polkimet c kyllä c ei

Käytetäänkö kuljetuslaatikkoa? c kyllä c ei



Palvelunumero

Saksa  +49 721 97902560 

Itävalta +43 1 9073366

MTS Group

Inter-Union Technohandel GmbH

Carl-Benz-Straße 2

76761 Rülzheim

Saksa

Emme vastaa painovirheistä 

Tekijänoikeus | Viimeksi päivitetty: 09/2019

Tuotenumero: 970179-14


