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Asenna ja liitä nopeusanturi

1.

Seuraavia toimenpiteitä varten sinun on päästävä käsiksi
vaihteistoon.

1.

Irrota järjestelmä.

2.

Irrota eturattaat.
a. Käytä ketjuruoskaa pitääksesi poljinkammet
paikoillaan.

Asenna nopeusanturin liitin ja vaijeri nopeusanturin
tukipalan aukon läpi ja edelleen vasemmanpuoleisen
takahaarukan alaputken aukkoon.

NOPEUSANTURI

b. Käytä keskiötyökalua löysätäksesi
ja irrottaaksesi lukkorenkaan.
c. Irrota eturatas.

VAIJERI
ALA
KESKIÖTYÖKALU

HUOMAUTUS

Nopeusanturin pitäisi sopia
nopeusanturin tukipalaan. Nopeusanturin kieleke
sopii tukipalan aukkoon ja anturin aukko kohdistuu
nopeusanturin aukon kanssa.
ETURATAS

2.

LUKKORENGAS

3.

3.

Irrota neljä pulttia vaihteiston suojuksesta.

4.
5.

Ohjaa liitin ja vaijeri takahaarukan alaputken kautta
voimansiirtoyksikköön.
Kiristä nopeusanturin pultti kiristysmomenttiin 4Nm.
Kytke nopeusanturin liitäntä vihreään aukkoon kuvan
mukaisesti.
Työnnä ylimääräinen vaijeri polkupyörän runkoon
voimansiirtoyksikön ympäri ja oikeanpuoleisen
takahaarukan alaputken sisään.

KÄYTTÄMÄTÖN

4.

Irrota neljä T30-pulttia vaihteistosta.

NOPEUSANTURI
LIITÄNTÄ

OHJAINLIITÄNTÄ

1
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Asenna ja liitä ohjain

1.

Ohjaa vaijerit alaputken vaijeriohjaimiin
Vaijerien järjestys alaputkessa (oikealta puolelta
vasemmalle puolelle):

Ohjaa ohjainvaijeri vaakaputken läpi emäputkeen ja
alaputkea alas vaihteistoon.

•

Takavaihtaja

•

Takajarru

•

Ohjainvaijeri

•

Etuvaihtaja

1.

3.

b. Käytä ketjuruoskaa pitääksesi poljinkammet
paikoillaan.
c. Asenna lukkorengas.

Fazua-kiinnikkeet toimitetaan
tehdasasenteisella kierrelukitteella.

2.

Asenna eturatas takaisin.
a. Asenna eturatas moottorin akseliin.

Varmista, että vaihteiston kiinnityspulttien kierteet
polkupyörän rungossa ovat puhtaat ja rasvattomat.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS Tarkista, ettei rungossa ole
ristikkäisiä, kiertyneitä tai kietoutuneita vaijereita.
Vaijerien kuorien on aina oltava mahdollisimman litteinä
kulkiessaan rungon läpi.

2.

4.

Uudelleenasennus

d. Käytä keskiötyökalua kiristääksesi lukon
kiristysmomenttiin 20-25Nm.

Asenna vaihteisto takaisin. Kiristä kaikki neljä
pulttia kiristysmomenttiin 8-8,5Nm.

ALA
KESKIÖTYÖKALU

VIPU

Liitä ohjainvaijeri vaihteistoon kuvan mukaisesti.

TAKAVAIHTAJA
TAKAJARRU

Työnnä ylimääräinen vaijeri vasemmanpuoleisen
takahaarukan alaputkeen tai vaakaputkeen.

ETUVAIHTAJA

ETURATAS

OHJAIN

LUKKORENGAS

5.
3.

KÄYTTÄMÄTÖN

Asenna vaihteiston suojus takaisin. Kiristä kaikki
neljä pulttia kiristysmomenttiin 4Nm.

NOPEUSANTURI
LIITÄNTÄ

OHJAINLIITÄNTÄ

2

3

Asenna järjestelmä takaisin.

