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Získejte přístup k převodovce.
Následující postup vyžaduje přístup k převodovce.

 1. Vyjměte pohonný systém.

 2. Vyjmějte přední převodníky.

a. Kliku přidržte na místě nýtovačkou 
řetězu.

b. Nástrojem na středové složení povolte  
a sejměte pojistný kroužek.

c. Vyjměte převodník.

SPODNÍ
NÁSTROJ NA 
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ

POJISTNÝ KROUŽEK

PŘEVODNÍK

 3. Vyjměte čtyři šrouby na krytu převodovky.

 4. Vyjměte čtyři šrouby T30 z převodovky.

Nainstalujte a připojte senzor rychlosti.

 1. Nainstalujte konektor a kabel senzoru rychlosti 
skrze otvor v podložce senzoru rychlosti a do 
štěrbiny řetězové vzpěry na levé straně.

SENZOR 
RYCHLOSTI

LANKO

 POZNÁMKA  Senzor rychlosti by se měl vejít 
do podložky senzoru rychlosti. Poutko senzoru 
rychlosti se vejde do otvoru v podložce a otvor 
na senzoru se zarovná se štěrbinou senzoru 
rychlosti.

 2. Veďte konektor a kabel směrem dopředu přes 
řetězovou vzpěru k pohonné jednotce.

 3. Utáhněte šroub senzoru rychlosti na 4 Nm. 

 4. Podle ilustrace připojte senzor rychlosti do 
zelené štěrbiny. 

 5. Přebytečný kabel zasuňte do otvoru v rámu 
kola u pohonné jednotky a do řetězové vzpěry 
na pravé straně.

PŘIPOJENÍ  
SENZORU 

RYCHLOSTI

PŘIPOJENÍ 
OVLADAČE

NEVYUŽITÝ
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Znovu nainstalujte.

 1. Závity šroubů, jimiž je převodovka připevněna k 
rámu, musí být čisté a bez maziva.

 POZNÁMKA  Upevňovače Fazua jsou  
dodávány s mazivem.

 2. Znovu nainstalujte převodovku. Šrouby 
utáhněte na 8,0 - 8,5 Nm.

 3. Znovu nainstalujte kryt převodovky. Utáhněte 
šrouby na 4 Nm.

 4. Znovu nainstalujte převodník.

a. Převodník nainstalujte na hřídel motoru.

b. Kliku přidržte na místě nýtovačkou 
řetězu.

c. Nainstalujte pojistný kroužek.

d. Nástrojem na středové složení utáhněte 
pojistný kroužek na 20 - 25 Nm.

SPODNÍ
NÁSTROJ NA 
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ

POJISTNÝ KROUŽEK

PŘEVODNÍK

 5. Znovu nainstalujte pohonný systém.

Nainstalujte a připojte ovladač.

 1. Kabel ovladače veďte horní rámovou trubkou 
do hlavové trubky a dolů do spodní rámové 
trubky k převodovce.

 2. Podle ilustrace připojte kabel ovladače k 
převodovce.

 3. Přebytečný kabel zasuňte do řetězové vzpěry 
na pravé straně anebo do horní rámové trubky.

PŘIPOJENÍ  
SENZORU 

RYCHLOSTI

PŘIPOJENÍ 
OVLADAČE

NEVYUŽITÝ

Lanka veďte vodiči lanek ve spodní 
rámové trubce
Pořadí lanek v dolní rámové trubce  
(od pravé strany k levé):

• Přehazovačka

• Zadní brzda

• Lanko ovladače

• Přesmykač

 POZNÁMKA  Zkontrolujte, že žádné z lanek  
není v rámu někde překroucené či zamotané. 
Bowdeny musí být ploché, aby se do rámu vešly.

PŘESMYKAČ
PŘEHAZOVAČKA

KLÍČ

OVLADAČ
ZADNÍ BRZDA




