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Få adgang til gearkassen
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Monter og tilslut hastigheds-sensoren

1.

I forhold til de følgende procedurer, kræves det at du
får adgang til gearkassen.

1.

Fjern kørselssæt.

2.

Fjern de forreste kæderinge.
a. Anvend en kædepisk til at holde kranken
på plads.

Monter hastighedssensorens stik og kabel
gennem det slidsede hul i hastighedssensor afstandsstykket, og ind i spalten på
baggaffelen i ikke-fremdriftssiden.

HASTIGHEDSSENSOR

b. Anvend en krankboks-tang til at løsne og
fjerne låseringen.
c. Fjern kæderingen.

KABEL
BUND
KRANKVÆRKTØJ

BEMÆRK
Hastigheds-sensoren skal passe
ind i hastigheds-sensor afstandsstykket.
Hastighedssensor-fanen passer ind i hullet på
afstandsstykket, og hullet på sensoren justeres
med hastighedssensorens slids.

KÆDEHJUL
LÅSERING

3.

2.

Fjern de fire bolte fra gearkasse-dækslet.

3.
4.
5.

4.

Før stik og kabel fremad gennem baggaffelen
til fremdriftsenheden.
Spænd hastigheds-sensoren til 4 Nm.
Isæt hastigheds-sensor stikket i den grønne
slids som vist.
Skub eventuel overskydende kabellængde ind
i cykelrammen omkring fremdriftsenheden og
ind i baggaffelen.

IKKE
ANVENDT

Fjern de fire T30 bolte fra gearkasse-dækslet.
HASTIGHEDSSENSOR
FORBINDELSE
CONTROLLERFORBINDELSE
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Installer og tilslut controlleren

1.

Guider til fremføring af kabler i det
nederste rør

Før controller-kablet igennem der øverste rør,
ind i hovedrøret, og ned igennem det nederste
rør til gearkassen.

Rækkefølge på kabelgennemføring i det nederste rør
(fremdriftside til ikke-fremdriftsside):

4.

Genmonter

1.

a. Monter kæderingen på motorakslen.

Sørg for, at gevindene til gearkassefæstelsesboltene i cykelrammen er rene og ikke er
påført fedt.

b. Anvend en kædepisk til at holde kranken
på plads.

• Bagskifter

c. Monter låseringen.

• Bagbremse

BEMÆRK

2.

• Forskifter

3.

d. Anvenden krankboks-tang for at spænde
låseringen til 20–25 Nm.

Fazua boltene leveres med en
fabriksmonteret gevindlås.

• Controller-kabel

2.

Genmontering af gearkassen. Stram de fire
bolte til 8,0–8,5 Nm.

BEMÆRK Tjek kablerne for at sikre at
der ikke er nogle krydsede, vredne, eller
omvundne kabelføringer nogen steder i rammen.
Kabelholderne skal lægge så fladt som muligt,
når de føres igennem rammen.

Tilslut connector-kablet til gearkassen
som vist.

Genmonter kæderingen.

BUND
KRANKVÆRKTØJ

KÆDEHJUL

KEY
BAGSKIFTER

Skub eventuel overskydende kabellængde ind
i baggaffelen på ikke-fremdriftssiden eller i det
øverste rør.

BAG BREMSE

LÅSERING
FORSKIFTER

5.

CONTROLLER

3.
IKKE
ANVENDT

Genmonter gearkassedækslet. Stram de fire
bolte til 4 Nm.

HASTIGHEDSSENSOR
FORBINDELSE
CONTROLLERFORBINDELSE
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Genmonter kørselssættet.

