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Aceder à caixa de velocidades
Para os procedimentos seguintes, é necessário 
aceder à caixa de velocidades.

 1. Retirar o drivepack.

 2. Retirar os pratos pedaleiros.

a. Utilizar um saca-cranques para retirar o 
cranque da sua posição.

b. Utilizar uma ferramenta para o eixo 
pedaleiro para desapertar e remover a 
anilha de bloqueio.

c. Remover o prato pedaleiro.

INFERIOR
FERRAMENTA PARA 
EIXO PEDALEIRO

ANILHA DE BLOQUEIO

PRATO 
PEDALEIRO

 3. Remover os quatro parafusos da cobertura da 
caixa de velocidades.

 4. Remover os quatro parafusos T30 da caixa de 
velocidades.

Instalar e ligar o sensor de velocidade

 1. Instalar o conector do sensor de velocidade 
e o cabo através do orifício ranhurado no 
espaçador do sensor de velocidade, e na 
ranhura da escora inferior no lado contrário da 
transmissão.

SENSOR DE 
VELOCIDADE 

CABO

 NOTA  O sensor de velocidade deve 
encaixar no espaçador do sensor de velocidade. 
A aba do sensor de velocidade vai encaixar no 
orifício do espaçador e o orifício do sensor vai 
alinhar com a ranhura do sensor de velocidade.

 2. Encaminhar o conector e o cabo para a frente, 
através da escora até ao sistema propulsor.

 3. Aplicar um binário de aperto de 4 Nm no 
parafuso do sensor de velocidade. 

 4. Ligar a ligação do sensor de velocidade à 
ranhura verde, tal como apresentado. 

 5. Empurrar qualquer excesso de cabo para 
o interior do quadro da bicicleta, à volta do 
sistema propulsor e no interior da escora 
inferior do lado da transmissão.

LIGAÇÃO DO 
SENSOR DE 
VELOCIDADE

LIGAÇÃO DO 
CONTROLADOR

NÃO 
UTILIZADO
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Reinstalar

 1. Comprovar que as roscas para os parafusos 
de fixação da caixa de velocidades no quadro 
da bicicleta estão limpas e sem lubrificantes.

 NOTA  Os fixadores Fazua são 
disponibilizados com um bloqueio de rosca 
aplicado de fábrica.

 2. Reinstalar a caixa de velocidades. Aplicar um 
binário de aperto de 8,0-8,5 Nm nos quatro 
parafusos.

 3. Reinstalar a cobertura da caixa de 
velocidades. Aplicar um binário de aperto de 
4 Nm nos quatro parafusos.

 4. Reinstalar o prato pedaleiro.

a. Montar o prato no veio do motor.

b. Apertar o cranque na sua posição.

c. Instalar a anilha de bloqueio.

d. Utilizar uma ferramenta para eixo 
pedaleiro para aplicar um binário de 
aperto de 20-25 Nm na anilha de 
bloqueio.

INFERIOR
FERRAMENTA PARA 
EIXO PEDALEIRO

ANILHA DE BLOQUEIO

PRATO 
PEDALEIRO

 5. Reinstalar o drivepack.

Instalar e ligar o controlador

 1. Encaminhar o cabo do controlador através 
do tubo superior, pela coluna de direção 
e pelo tubo inferior, em direção à caixa de 
velocidades.

 2. Ligar o cabo do controlador à caixa de 
velocidades, como apresentado.

 3. Empurrar qualquer excesso de cabo para o 
interior da escora inferior do lado contrário da 
transmissão ou tubo superior.

LIGAÇÃO DO 
SENSOR DE 
VELOCIDADE

LIGAÇÃO DO 
CONTROLADOR

NÃO 
UTILIZADO

Encaminhar os cabos nas guias  
de cabos do tubo inferior
Ordenar o encaminhamento de cabos no tubo 
inferior (do lado da transmissão para o lado contrário 
da transmissão):

• Desviador traseiro

• Travão traseiro

• Fio do controlador

• Desviador dianteiro

 NOTA  Comprovar durante o 
encaminhamento que não existem cabos 
cruzados, torcidos ou presos em nenhum ponto 
do quadro. Os revestimentos dos cabos devem 
ficar o mais planos possível, dado que passam 
pelo quadro.

DESVIADOR 
DIANTEIRO

DESVIADOR 
TRASEIRO

CHAVE

CONTROLADOR
TRAVÃO 

TRASEIRO




