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Uzyskiwanie dostępu do przekładni
Aby wykonać poniższe procedury, konieczny jest dostęp  
do przekładni.

 1. Zdjąć zestaw napędowy.

 2. Zdjąć zębatki przednie.

a. Aby utrzymać korbę w miejscu, użyć bacika.

b. Zastosować narzędzie do suportu, aby 
poluzować i zdjąć pierścień zabezpieczający.

c. Zdjąć zębatkę.

DÓŁ
NARZĘDZIE DO 
SUPORTU

PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

ZĘBATKA 
PRZEDNIA

 3. Zdjąć cztery śruby z osłony przekładni.

 4. Zdjąć cztery śruby T30 z osłony przekładni.

Montaż i podłączanie czujnika prędkości

 1. Zamontować złącze i przewód czujnika prędkości 
przez otwór w szczelinie na dystansie czujnika 
prędkości i do gniazda w dolnej rurce tylnego trójkąta 
po stronie bez napędu.

CZUJNIK 
PRĘDKOŚCI

PRZEWÓD

 UWAGA  Czujnik prędkości powinien wpasować 
się do dystansu czujnika prędkości. Zaczep czujnika 
prędkości powinien wpasować się w otwór na dystansie, 
a otwór w czujniku powinien wyrównać się z gniazdem 
czujnika prędkości.

 2. Poprowadzić złącze i przewód dalej przez widełki 
dolne do jednostki napędowej.

 3. Dokręcić czujnik prędkości momentem 4 Nm. 

 4. Podłączyć złącze czujnika prędkości do zielonego 
gniazda w przedstawiony sposób. 

 5. Wprowadzić nadmiar przewodu w ramę roweru wokół 
jednostki napędowej i wewnątrz dolnej rurki tylnego 
trójkąta po stronie napędowej.

ZŁĄCZE 
CZUJNIKA 

PRĘDKOŚCI

ZŁĄCZE 
STEROWNIKA

NIEUŻYWANE
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Ponowny montaż

 1. Upewnić się, że gwinty śrub mocujących przekładnie 
w ramie roweru są czyste i bez smaru.

 UWAGA  Łączniki Fazua są dostarczane 
z fabrycznie zastosowanym klejem do połączeń 
gwintowych.

 2. Ponownie zamontować przekładnię. Dokręcić cztery 
śruby momentem 8,0-8,5 Nm.

 3. Ponownie zamontować osłonę przekładni. Dokręcić 
cztery śruby momentem 4 Nm.

 4. Ponownie zamontować zębatkę.

a. Zamontować zębatkę na wale silnika.

b. Aby utrzymać korbę w miejscu, użyć bacika.

c. Zamontować pierścień zabezpieczający.

d. Zastosować narzędzie do suportu, aby 
dokręcić pierścień zabezpieczający 
momentem 20-25 Nm.

DÓŁ
NARZĘDZIE DO 
SUPORTU

PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY

ZĘBATKA 
PRZEDNIA

 5. Ponownie zamontować zestaw napędowy.

Montaż i podłączanie sterownika

 1. Poprowadzić przewód sterownika przez rurę  
górną do główki ramy, a następnie w dół rury  
dolnej do przekładni.

 2. Podłączyć przewód sterownika do przekładni  
w przedstawiony sposób.

 3. Wprowadzić nadmiar przewodu do dolnej rurki 
tylnego trójkąta po stronie bez napędu lub do  
rury górnej.

ZŁĄCZE 
CZUJNIKA 

PRĘDKOŚCI

ZŁĄCZE 
STEROWNIKA

NIEUŻYWANE

Przeprowadzić przewody przez prowadnice 
przewodów w rurze dolnej
Kolejność prowadzenia przewodów w rurze dolnej  
(od strony napędowej do strony bez napędu):

• Przerzutka tylna

• Hamulec tylny

• Przewód sterowania

• Przerzutka przednia

 UWAGA  Sprawdzić, czy przewód w żadnym 
miejscu w ramie nie jest skrzyżowany, skręcony ani 
zawinięty. Przechodząc przez ramę, pancerze przewodów 
powinny być ułożone możliwie płasko.

PRZERZUTKA 
PRZEDNIA

PRZERZUTKA 
TYLNA

KLUCZ

STEROWNIK
HAMULEC 

TYLNY




