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1

Δηζαγσγή

πγραξεηήξηα γηα ηελ αγνξά ζαο ηνπ λένπ θηη κεηαηξνπήο ειεθηξηθνύ πνδειάηνπ DaaHub. Ο νδεγόο απηόο ζαο
παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο γηα λα είλαη ην πνδήιαηό ζαο έηνηκν πξνο ρξήζε όζν ην δπλαηό πην
γξήγνξα. αο ζπληζηνύκε λα ξίμεηε κηα καηηά ζην Βίληεν Δγθαηάζηαζεο ηνπ DaaHub ζην YouTube. Απιά
αλαδεηήζηε ην Βίληεν «DaaHub Installation Video» ή επηζθεθηείηε ηε δηεύζπλζε:
http://www.youtube.com/watch?v=jWSLemauPgU
Αλ είζηε ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πνδειάησλ, απηά πνπ ζα δηαβάζεηε παξαθάησ
ζα ζαο θαλνύλ κάιινλ απιά. Αλ όκσο δελ είζηε βέβαηνη γηα ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, ή γηα ην επίπεδν
ησλ ζρεηηθώλ γλώζεώλ ζαο, είλαη θαιύηεξν λα ζπκβνπιεπηείηε έλαλ πηζηνπνηεκέλν κεραληθό πνδειάησλ γηα λα
λα ζαο βνεζήζεη θαη/ή λα ειέγμεη ηελ εγθαηάζηαζε.
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Αξρηθά Βήκαηα

Σν θηη κεηαηξνπήο ειεθηξηθνύ πνδειάηνπ DaaHub παξέρεηαη ζε δύν μερσξηζηέο ζπζθεπαζίεο:
1. κε ηνλ θηλεηήξα εκπξόο ηξνρνύ DaaHub, ζε κία ηζάληα κεηαθνξάο ηξνρνύ θαη
2. κε ηα εμαξηήκαηα ηνπ θηη κεηαηξνπήο DaaHub, ζε έλα καύξν θνπηί ζπζθεπαζίαο.
Αλνίμηε ηε ζπζθεπαζία ηνπ καύξνπ θνπηηνύ DaaHub θαη απιώζηε πξνζεθηηθά ην πεξηερόκελό ηνπ επάλσ ζην
δάπεδν ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζαο. Η πξώηε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε είλαη λα θνξηίζεηε ηε κπαηαξία
κέρξη λα νινθιεξώζεηε ηελ εγθαηάζηαζε.
εκαληηθό: ην πνδήιαηό ζαο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ θνξηηζηεί πιήξσο ε κπαηαξία.

2.1

Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο

πλδέζηε ην θνξηηζηή ζαο ζε κία παξνρή ξεύκαηνο θαη αλνίμηε ην δηαθόπηε ηεο παξνρήο ξεύκαηνο.
Αλνίμηε ην δηαθόπηε ηνπ θνξηηζηή. Η κία ελδεηθηηθή ιπρλία ζα γίλεη θόθθηλε (έλδεημε όηη ππάξρεη παξνρή
ξεύκαηνο) θαη ε άιιε ζα γίλεη πξάζηλε (έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο).
Αλαπνδνγπξίζηε ηε κπαηαξία ζαο θαη αλνίμηε ηε ιαβή κεηαθνξάο γηα λα
απνθαιπθζεί ην θάιπκκα ησλ αζθαιεηώλ θαη ην ειαζηηθό θάιπκκα ηεο
ππνδνρήο ηνπ θνξηηζηή (βιέπε Δηθόλα 1). Αλνίμηε ην ειαζηηθό θάιπκκα
ηεο ππνδνρήο ηνπ θνξηηζηή θαη εηζάγεηε πξνζεθηηθά ην βύζκα ηνπ θνξηηζηή.
Μεηά από έλα ή δύν δεπηεξόιεπηα ε πξάζηλε ιπρλία ζα γίλεη πνξηνθαιί,
γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη έρεη μεθηλήζεη ε θόξηηζε.
εκείσζε: είλαη ζεκαληηθό λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ν θνξηηζηήο πξηλ από ηε
ζύλδεζή ηνπ κε ηε κπαηαξία. Απηό επηηξέπεη ζην θνξηηζηή λα «δηαβάζεη»
Δηθόλα 1
ηε κπαηαξία ώζηε λα «θαηαιάβεη» αλ είλαη απαξαίηεηε ε θόξηηζε. Αλ
ζπλδέζεηε ην θνξηηζηή ζηε κπαηαξία θαη ελεξγνπνηήζεηε κεηά ην θνξηηζηή κπνξεί λα κελ μεθηλήζεη ε θόξηηζε.
Όηαλ ε κπαηαξία θνξηηζηεί πιήξσο ε ιπρλία ζα μαλαγίλεη πξάζηλε θαη ν αλεκηζηήξαο ηνπ θνξηηζηή ζα
ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί. Η θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 4-5 ώξεο όηαλ απηή είλαη πιήξσο
απνθνξηηζκέλε, ελώ ην ρξνληθό δηάζηεκα θόξηηζεο ζα είλαη κηθξόηεξν όηαλ ε κπαηαξία έρεη κεξηθώο απνθνξηηζηεί.
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2.2

Απαηηνύκελα Δξγαιεία

Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ εγθαηάζηαζε, βεβαησζείηε όηη δηαζέηεηε ηα παξαθάησ εξγαιεία:
• έλα ξπζκηδόκελν γαιιηθό θιεηδί (κε δηακέηξεκα από 8mm έσο 18mm ), ή δύν μερσξηζηά γαιιηθά
θιεηδηά ησλ 8mm θαη 18mm,
• έλαλ θόθηε ή έλα αλζεθηηθό ςαιίδη γηα ηελ θνπή ηεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο θαη ην ςαιίδηζκα ησλ εύθακπησλ
ηαηληώλ πξόζδεζεο (flexi-ties)
• έλα ζεη θιεηδηώλ Allen (εμαγσληθώλ θιεηδηώλ), θαη
• έλα κεζαίν θαηζαβίδη κε θεθαιή Phillips
ΟΚ ινηπόλ, αο μεθηλήζνπκε
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Σνπνζέηεζε Σξνρνύ

Αλαπνδνγπξίζηε ην πνδήιαηό ζαο, ζηεξίμηε ην κε πξνζνρή ζην δάπεδν, θαη βεβαησζείηε όηη είλαη ζηαζεξό θαη
όηη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ηηκνληνύ δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δεκηάο από ηελ επαθή ηνπο κε ην δάπεδν.
Αθαηξέζηε ηνλ εκπξόο ηξνρό από ην πνδήιαηό ζαο όπσο νξίδεηαη ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο ηνπ. εκείσζε:
αλ ην πνδήιαηό ζαο δηαζέηεη θξέλα ηύπνπ V ή θξέλα δαγθάλαο ζα πξέπεη λα απειεπζεξώζεηε πξώηα ηνλ ηξνρό
από απηά γηα λα κπνξέζεηε λα ηνλ αθαηξέζεηε (αλαθεξζείηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ ζαο γηα νδεγίεο).
Δίλαη θαιή ηδέα λα απνζεθεύζεηε ηνλ αξρηθό ηξνρό ηνπ πνδειάηνπ ζαο κε αζθάιεηα κέζα ζηελ ηζάληα κεηαθνξάο
ηξνρνύ DaaHub κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπ.
πκβνπιή: κπνξεί λα επηζπκείηε λα αιιάμεηε ην ειαζηηθό ηνπ ηξνρνύ DaaHub κε ην αξρηθό ζαο ειαζηηθό, αλ
πξνηηκάηε λα έρεηε ηα ίδηα ειαζηηθά ζηνλ εκπξόο θαη πίζσ ηξνρό.
Οη νδεγίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηξνρνύ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ειάρηζηα, αλάινγα κε ην αλ ην πνδήιαηό ζαο
δηαζέηεη θξέλα ηύπνπ V ή δηζθόθξελα.

3.1

Σνπνζέηεζε Δκπξόο Σξνρνύ κε Φξέλν ηύπνπ V:

Αθαηξέζηε ηνλ εκπξόο ηξνρό DaaHub από ηελ ηζάληα κεηαθνξάο ηξνρνύ,
μεζθίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα πεξίπνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο
ηνπο θαη ζπξώμηε πξνζεθηηθά ηνλ ηξνρό κέζα ζην εκπξόο πηξνύλη. Σν
θαιώδην ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά
(όηαλ ην πνδήιαην είλαη ζηελ όξζηα ζέζε). Σν θαιώδην ηνπ θηλεηήξα ζα
εμέξρεηαη πξνο ηα θάησ (όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζηελ όξζηα ζέζε).
Αθαηξέζηε ην ειαζηηθό θάιπκκα ηνπ παμηκαδηνύ, ηελ άξζξσζε anti-spin
(αληη-πεξηζηξνθήο), αλ απηή βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο, ηηο εμσηεξηθέο
Δηθόλα 2
ξνδέιεο θαη ηα ιεπηά παμηκάδηα ηεξκαηηζκνύ (βιέπε Δηθόλα 2) θαη
ηνπνζεηήζηε ηα ζε κία κεξηά. Η θαλνληθή ζηξνγγπιή ξνδέια (ε δεύηεξε ξνδέια από ηελ άξζξσζε ζην
ρήκα 2) δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εγθαηάζηαζε.
Τπάξρνπλ 3 ξνδέιεο ξύζκηζεο anti-spin ζε θάζε πιεπξά ηνπ άμνλα ηνπ
θηλεηήξα (βιέπε Δηθόλα 3). Αλάινγα κε ην πιάηνο ησλ πηξνπληώλ ηνπ
πνδειάηνπ, ηνπνζεηήζηε ηηο εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά από ηα dropout
(απνζπώκελεο ππνδνρέο) ηνπ πηξνπληνύ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ απόιπηα ζην
δηάθελν κεηαμύ ησλ dropout. Η εμσηεξηθή ξνδέια κε ην κεγαιύηεξν πάρνο
ηνπνζεηείηαη πάληνηε θαηεπζείαλ εληόο ηνπ θύξηνπ παμηκαδηνύ ηνπ άμνλα.
Δηθόλα 3
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Γηα παξάδεηγκα: αλ ν θηλεηήξαο έρεη 1-2mm ειεύζεξνπ ρώξνπ ζε θάζε πιεπξά ηνπ, ηνπνζεηήζηε 1-2 ξνδέιεο
anti-spin κεηαμύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ dropout ζε θάζε πιεπξά. Δίλαη θαιό λα κελ
είλαη πνιύ ζθηγκέλεο, ώζηε λα ρξεηάδεηαη λα αζθήζεηε κόλν ιίγε πίεζε γηα λα αλνίμεηε ηα πηξνύληα γηα λα
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ν θηλεηήξαο.
εκείσζε: ζε πηξνύληα κε αλάξηεζε είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο ξνδέιεο ξύζκηζεο γηα λα επηηύρεηε
ηε ζσζηή πξνζαξκνγή. Αλ ρξεηάδεηαη λα αζθήζεηε πνιύ κεγάιε πίεζε γηα λα αλνίμεηε ηα πηξνύληα, ή αλ ηα
πηξνύληα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο πάξα πνιύ όηαλ ζθίγγεηε ην παμηκάδη, ηόηε ζα επεξξεαζηεί ε απόδνζή ηνπο.
Δηζάγεηε πξνζεθηηθά πξνο ηα θάησ ηνλ ηξνρό DaaHub εληόο ησλ dropouts ηνπ πνδειάηνπ ζαο, θαη βεβαησζείηε
όηη ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά (όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζηελ όξζηα ζέζε) θαη
όηη ην θαιώδην απηό ζα εμέιζεη πξνο ηα θάησ (όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζηελ όξζηα ζέζε).
θίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα DaaHub ώζηε λα είλαη απόιπηα ζηαζεξά (ζηα 65Nm), θαη κεηά μαλαηνπνζεηήζηε
θαη ξπζκίζηε ηα θξέλα ζαο (αλαθεξζείηε ζην εγρεηξίδην ρξήζηε ηνπ πνδειάηνπ ζαο γηα νδεγίεο).
εκαληηθό: αλ δελ δηαζέηεηε ην εγρεηξίδην ρξήζηε ηνπ πνδειάηνπ ζαο θαη/ή δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηηο
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πνδειάησλ, ηόηε δεηήζηε από έλαλ πηζηνπνηεκέλν ηερληθό πνδειάησλ λα ζαο
ειέγμεη ηα θξέλα θαη ηα ππόινηπα ζρεηηδόκελα κε ηνλ ηξνρό εμαξηήκαηα αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ εγθαηάζηαζε.
Γηα παξάδεηγκα, αλ δελ δηαζέηεηε έλα θιεηδί ξνπήο, ή δελ γλσξίδεηε πόζε πίεζε απαηηείηαη γηα ηα 65Νm (πνιύ
ζθηθηά), ζα πξέπεη λα ειερζεί ην πνδήιαηό ζαο από θάπνηνλ εηδηθό.
εκαληηθό: επαλειέγμηε θαη ζθίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα κεηά από ηελ πξώηε δνθηκαζηηθή δηαδξνκή ζαο κε ην
πνδήιαην, επαλαιάβεηε ην ίδην κεηά από 1 εβδνκάδα, θαη έπεηηα θάζε 2-3 κήλεο.

3.2

Σνπνζέηεζε Δκπξόο Σξνρνύ κε Γηζθόθξελα:

Αθαηξέζηε ην ειαζηηθό θάιπκκα ηνπ παμηκαδηνύ, ηελ άξζξσζε anti-spin,
αλ απηή βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο, ηηο εμσηεξηθέο ξνδέιεο θαη ηα ιεπηά
παμηκάδηα ηεξκαηηζκνύ (βιέπε Δηθόλα 4) θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζε κία κεξηά.
Ο εκπξόο ηξνρόο DaaHub δηαηίζεηαη κε εγθαηεζηεκέλν ξόηνξα 180mm. Aλ
ην πνδήιαηό ζαο έρεη αξρηθά ξόηνξα 160mm ζα ρξεηαζηεί λα αγνξάζεηε
Δηθόλα 4
έλαλ πξνζαξκνγέα (αληάπηνξα) 160-180mm. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είηε
αλαδεηήζηε αθξηβείο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ή δεηήζηε από έλαλ ηερληθό λα ζαο ηνλ εγθαηαζηήζεη (εληόο 5 ιεπηώλ).
Δηζάγεηε πξνζεθηηθά πξνο ηα θάησ ηνλ ηξνρό DaaHub εληόο ησλ dropouts ηνπ πνδειάηνπ ζαο, θαη βεβαησζείηε όηη
ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα ζα εμέιζεη πξνο ηα θάησ, όηαλ ην πνδήιαην βξίζθεηαη ζηελ όξζηα ζέζε, θαη όηη ζα
βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά (ζηελ ίδηα πιεπξά κε ην δηζθόθξελν). Βεβαησζείηε όηη ν ξόηνξαο έρεη εηζαρζεί
κε ζσζηό ηξόπν κέζα ζηε κνλάδα ηνπ δηζθόθξελνπ.
Τπάξρνπλ 3 ξνδέιεο ξύζκηζεο anti-spin ζε θάζε πιεπξά ηνπ άμνλα ηνπ
θηλεηήξα (βιέπε Δηθόλα 5). Απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζσζηή
ηνπνζέηεζε ηνπ ηξνρνύ DaaHub ώζηε λα επζπγξακκίδεηαη κε ην δηζθόθξελν
θαη λα ηαηξηάδεη απόιπηα κε ην πιάηνο ηνπ άμνλα.
Γηα παξάδεηγκα: αλ ν θηλεηήξαο έρεη 1-2mm ειεύζεξνπ ρώξνπ ζε θάζε
πιεπξά, ηνπνζεηήζηε 1-2 ξνδέιεο ξύζκηζεο anti-spin αλάκεζα ζηνλ
θηλεηήξα θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ dropout ηεο θάζε πιεπξάο. Καιό είλαη λα
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Δηθόλα 5

κελ είλαη πνιύ ζθηγκέλεο, ώζηε λα πξέπεη λα αζθήζεηε ιίγε πίεζε γηα λα αλνίμεηε ηα πηξνύληα ώζηε λα
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ν θηλεηήξαο.
εκείσζε: γηα πηξνύληα κε αλάξηεζε είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο ξνδέιεο ξύζκηζεο γηα λα επηηύρεηε
ηε ζσζηή πξνζαξκνγή. Αλ ρξεηάδεηαη λα αζθήζεηε πνιύ κεγάιε πίεζε γηα λα αλνίμεηε ηα πηξνύληα, ή αλ ηα
πηξνύληα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο πάξα πνιύ όηαλ ζθίγγεηε ην παμηκάδη, ηόηε ζα επεξξεαζηεί ε απόδνζή ηνπο.
Αλαθεξζείηε ζηνλ νδεγό ρξήζηε ηνπ πνδειάηνπ ζαο ζρεηηθά κε ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δαγθαλώλ ησλ δίζθσλ.
Γηα παξάδεηγκα είλαη θαιύηεξν λα έρεηε θεληξάξεη ην δηζθόθξελό ζαο πξηλ εγθαηαζηήζεηε ηνλ ηξνρό DaaHub.
Απηό ζα βνεζήζεη ηε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δηζθόθξελνπ πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε κόιηο εγθαηαζηαζεί ν ηξνρόο.
εκαληηθό: λα ξπζκίδεηε ηα θξέλα ζαο κόλν αλ δηαζέηεηε ηνλ νδεγό ρξήζηε θαη κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ πνδειάηνπ ζαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα θξέλα ΠΡΔΠΔΙ λα ξπζκηζηνύλ από έλαλ
ηερληθό πνδειάησλ γηα λα είζηε βέβαηνη όηη ε ρξήζε ηνπ πνδήιάηνπ ζαο ζα είλαη αζθαιήο.
Αθνύ επηηύρεηε κία ζρεηηθά θαιή επζπγξάκκηζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ξνδέισλ ξύζκηζεο
ζην εζσηεξηθό/εμσηεξηθό ησλ dropout, ζθίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα πνιύ ζθηθηά (ζηα 65Nm) θαη ειέγμηε
ηελ επζπγξάκκηζε ησλ θξέλσλ ζαο.
εκαληηθό: αλ δελ δηαζέηεηε έλα θιεηδί ξνπήο, ή δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ην πόζε πίεζε ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηεί
γηα ηα 65Nm (πνιύ ζθηθηά), δεηήζηε από έλαλ ηερληθό λα ειέγμεη ην πνδήιαηό ζαο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε.
πκβνπιή: ε πην ζπλήζεο ηνπνζέηεζε είλαη ε ηνπνζέηεζε κίαο ξνδέιαο εζσηεξηθά ηνπ dropout ζηελ πιεπξά
ηνπ δηζθόθξελνπ θαη ηξηώλ εμσηεξηθά ζηελ άιιε πιεπξά. Γνθηκάζηε πξώηα απηή ηελ ηνπνζέηεζε.
εκαληηθό: επαλειέγμηε θαη ζθίμηε ηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα ηνπ πνδειάηνπ ζαο κεηά ηελ πξώηε δνθηκαζηηθή ζαο
δηαδξνκή, επαλαιάβεηε ην ίδην κεηά από 1 εβδνκάδα, θαη θαηόπηλ θάζε 2-3 κήλεο.
εκείσζε: Αλ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ην ξόηνξα ησλ 180mm ηνπ πνδειάηνπ ζαο, ε ξνπή ησλ βηδώλ πξέπεη
λα είλαη 5Νm.

3.3

Δγθαηάζηαζε Άξζξσζεο Αnti-spin

Θα ηνπνζεηήζνπκε ηώξα ηελ άξζξσζε anti-spin ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ
άμνλα ηνπ ηξνρνύ (ζηελ απέλαληη πιεπξά από εθείλε ηνπ θαισδίνπ ηνπ
θηλεηήξα, κε ηξόπν πνπ ε άξζξσζε λα έρεη θαηεύζπλζε πξνο ην πίζσ
κέξνο ηνπ πνδειάηνπ (βιέπε Δηθόλα 6). Η άξζξσζε, ε εηδηθή ξνδέια θαη
ην παμηκάδη πξνζαξκόδνληαη ζηνλ άμνλα ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ θύξηνπ
παμηκαδηνύ ηνπ άμνλα. Σα θύξηα παμηκάδηα ηνπ άμνλα ζα πξέπεη λα έρνπλ
ήδε ζθηρηεί ζηελ νξηδόκελε ζην πξνεγνύκελν βήκα ξνπή.

Δηθόλα 6

Δγθαηαζηήζηε ηελ άξζξσζε anti-spin (άξζξσζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ πνδειάηνπ), θαη έπεηηα ηνπνζεηήζηε ηε ιεπηή
ξνδέια anti-spin πάλσ ζηνλ άμνλα, επάλσ από ηελ άξζξσζε, θαη ηειηθά βηδώζηε επάλσ ηνπο ην ιεπηό παμηκάδη
ηνπ άμνλα.
εκείσζε: ζην αξρηθό βίληεν εγθαηάζηαζεο ηνπ DaaHub ζην YouTube, ε ξνδέια θαίλεηαη λα ηνπνζεηείηαη
αλάκεζα ζηελ άξζξσζε θαη ζην θύξην παμηκάδη ηνπ άμνλα. Γηνξζώζακε ηελ εγθαηάζηαζε απηή πηνζεηώληαο ηελ
παξαπάλσ κέζνδν, δειαδή ε ξνδέια anti-spin ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αλάκεζα ζηελ άξζξσζε anti-spin θαη ην
εμσηεξηθό ιεπηό παμηκάδη (ηεξκαηηζκνύ) ηνπ άμνλα.
θίμηε ην παμηκάδη όζν κπνξείηε πεξηζζόηεξν κε ηα δάρηπιά ζαο (ζα ζθηρηεί πιήξσο ζε επόκελν ζηάδην). Πξέπεη
ε άξζξσζε λα είλαη ζηαζεξή, ώζηε λα κελ «παίδεη» αξηζηεξά θαη δεμηά, αιιά λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ειαθξά θαηά
ηνλ άμνλά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε εθαξκνγή κεγάιεο πίεζεο.
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Βξείηε ην θνιιάξν (ζθηγθηήξα) ηνπ βξαρίνλα anti-spin κε ην
ξπζκηδόκελν βξαρίνλα (βιέπε Δηθόλα 7).
Αθαηξέζηε ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα από ην θνιιάξν. Αλαπηύμηε ην
βξαρίνλα (πεξηζηξέθνληαο ηελ θεληξηθή ξάβδν) κέρξη λα βξεζεί ν βξαρίνλαο
πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ εύξνπο ξύζκηζήο ηνπ (κε πεξίπνπ 1cm απιάθσζεο λα
έρεη εκθαληζηεί ζε θάζε άθξν). Βεβαησζείηε όηη ε απιάθσζε πνπ έρεη
εκθαληζηεί ζηα δύν άθξα ηεο κεζαίαο ξάβδνπ έρεη ην ίδην κήθνο.
Αλνίμηε ην θνιιάξν πεξηζηξέθνληαο αξηζηεξόζηξνθα ηε γισηηίδα ξύζκηζεο
Δηθόλα 7
κέρξη λα μεβηδσζεί ηειείσο ώζηε λα κπνξέζεηε λα αλνίμεηε ην δαθηύιην ηνπ
θνιιάξνπ. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην δαθηύιην ηνπ θνιιάξνπ γύξσ από ηε δεμηά πιεπξά ηνπ πηξνπληνύ
(ηελ αληίζεηε πιεπξά από εθείλε ηνπ θαισδίνπ ηνπ θηλεηήξα), επζπγξακκίδνληαο πξνζσξηλά ην ξπζκηδόκελν
βξαρίνλα κε ην άθξν ηεο άξζξσζεο anti-spin γηα λα ππνινγίζεηε ην θαηάιιειν ύςνο ηνπ θνιιάξνπ.
θίμηε ην θνιιάξν πεξηζηξέθνληαο δεμηόζηξνθα ηε γισηηίδα ξύζκηζεο. Πξνζέμηε θαηά ηελ πξώηε πεξηζηξνθή,
θαζώο ζα πξέπεη ε βίδα ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ θνιιάξνπ λα μαλαπηαζηεί ζηελ απιάθσζε ξύζκηζεο γηα λα μεθηλήζεη λα
ζθίγγεη ην θνιιάξν. θίμηε ην θνιιάξν όζν κπνξείηε κε ηα δάθηπια, ώζηε λα θιεηδώζεη επάλσ ζην πηξνύλη ζαο.
πκβνπιή: ίζσο ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θνκκάηη ηαηλίαο DaaTape γηα λα θαιύςεηε ηα πηξνύληα ζαο
θάησ από ην θνιιάξν ώζηε λα απνθύγεηε ηηο γξαηζνπληέο.
θνπόο ζαο είλαη λα επζπγξακκίζεηε ηα ζεκεία ζπλαξκνιόγεζεο ζηα δύν άθξα ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα
κε ηηο νπέο ζηα άθξα ηεο άξζξσζεο θαη ηεο γισηηίδαο ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ θνιιάξνπ αληίζηνηρα (πεξίπνπ ζαλ
ηελ Δηθόλα 6). Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα απνθύγεηε ηελ επαθή ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα κε ην πηξνύλη (θάηη
πνπ είλαη πην πηζαλό λα ζπκβεί ζε πηξνύληα κεγάιεο δηακέηξνπ). Γηα ηελ θαιύηεξε «πξνζαξκνγή», ζα πξέπεη λα
ξπζκίζεηε ηε ζέζε θαη ηε γσλία ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ θνιιάξνπ, αληηζηξέθνληαο πηζαλά ηε δηεύζπλζε ηνπνζέηεζήο
ηνπ. Πξνζπαζήζηε λα πξνζδέζεηε ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα ζηελ άξζξσζε anti-spin θαζώο νινθιεξώλεηε ηελ
επζπγξάκκηζε. Αθνύ κείλεηε επραξηζηεκέλνο κε ηε ζέζε θαη ηελ επζπγξάκκηζε, ρξεζηκνπνηήζηε έλα κηθξό θιεηδί
Allen γηα λα ζθίμεηε ηε γισηηίδα ξύζκηζεο ζην δαθηύιην ηνπ θνιιάξνπ θαηά κηζή πεξηζηξνθή ώζηε λα ζθηρηεί ην
θνιιάξν. Γεληθά ε θαιύηεξε πξνζαξκνγή γηα ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα ζην άιιν άθξν είλαη επάλσ ζηελ ηειεπηαία
νπή ζην άθξν ηεο άξζξσζεο anti-spin.
εκαληηθό: κε ζθίγγεηε ππεξβνιηθά ην θνιιάξν θαζώο είλαη πηζαλό λα ζπάζεη! Πξέπεη λα ζθηρηεί απιώο ιίγν
πεξηζζόηεξν από ηε κέγηζηε ζύζθημε πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα δάθηπια.
Σνπνζεηήζηε ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλα επάλσ ζην θνιιάξν πεξλώληαο ηελ παξερόκελε βίδα από ηελ θεληξηθή νπή
ηεο γισηηίδαο ξύζκηζεο ηνπ θνιιάξνπ θαη έπεηηα από ηελ νπή ζην άθξν ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα, θαη θαηόπηλ
ζθίμηε ην παμηκάδη θιεηδώκαηνο κέρξη ν βξαρίνλαο λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί κε ειάρηζηε πίεζε, αιιά λα κελ «παίδεη».
Δπζπγξακκίζηε ην άιιν άθξν ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα κε ηελ θαηάιιειε (θαιύηεξα επζπγξακκηζκέλε) νπή
ζην άθξν ηεο άξζξσζεο anti-spin (αλ δελ είλαη ήδε ζηε ζέζε ηνπ). Πξνζαξκόζηε ην κήθνο ηνπ βξαρίνλα γηα λα
επζπγξακκίζεηε ηηο νπέο θαη έπεηηα πξνζαξηήζηε ην βξαρίνλα ζηελ άξζξσζε κε ηελ παξερόκελε βίδα θαη
ην παμηκάδη θιεηδώκαηνο. θίμηε ην παμηκάδη ηόζν ώζηε λα κελ ππάξρεη «παίμηκν».
ηξέςηε ην θεληξηθό ηκήκα ηνπ ξπζκηδόκελνπ βξαρίνλα κε ηα δάθηπιά ζαο (κεηώλνληαο ην κήθνο ηνπ βξαρίνλα)
κέρξη ε άξζξσζε anti-spin λα ηξαβερηεί θαη λα ζηεξεσζεί. Έπεηηα ρξεζηκνπνηήζηε έλα κηθξό θιεηδί Allen γηα λα
πεξηζηξέςεηε θαηά κηζή ζηξνθή ηε ξάβδν ξύζκηζεο.
εκαληηθό: κε ζθίγγεηε ππεξβνιηθά ην ξπζκηδόκελν βξαρίνλά ζαο θαζώο κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά ζηα πηξνύληα
θαη λα πάςεη ε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ ζαο λα είλαη αζθαιήο.
θίμηε ην εμσηεξηθό ιεπηό παμηκάδη ώζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί (ζηα 40 Nm).
Ο εκπξόο ηξνρόο ζαο DaaHub έρεη πιένλ εγθαηαζηαζεί.
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Σνπνζέηεζε Πιαηζίνπ Τπνδνρήο
Με ην πνδήιαην λα παξακέλεη αλαπνδνγπξηζκέλν ζα ηνπνζεηήζνπκε ην
θύξην πιαίζην ππνδνρήο. Αλάινγα από ην ζηπι ηνπ ζθειεηνύ (πιαηζίνπ)
θαη ησλ πξνζσπηθώλ ζαο πξνηηκήζεσλ κπνξείηε λα ην ζπλαξκνινγήζεηε
είηε εληόο ηνπ ζθειεηνύ (ζηα πεξηζζόηεξα πνδήιαηα κε ζπλήζε ζθειεηό
ζρήκαηνο δηακαληηνύ θαη πίζσ άμνλα ρσξίο αλάξηεζε), ή πίζσ από ην
ζηήξηγκα ηεο ζέιαο (βιέπε Δηθόλεο 8 θαη 9). Η επηινγή ηνπ ζηεξίγκαηνο
ηεο ζέιαο είλαη ε πιένλ ζπκβαηή κε όια ηα πνδήιαηα.
Αθαηξέζηε ην πιαίζην ππνδνρήο από ην θνπηί εμαξηεκάησλ καδί κε ηα
ηξία δεπγάξηα ησλ ειαζηηθώλ πεξηβιεκάησλ. Δπηιέμηε ην πεξίβιεκα κε
ηελ θαηάιιειε δηάκεηξν γηα ην ζθειεηό/ζηήξηγκα ηεο ζέιαο ζαο ώζηε
λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα εθαξκόδεη απόιπηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε.
Υξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό θιεηδί Allen πνπ παξέρεηαη, αθαηξέζηε ηηο
ηέζζεξηο βίδεο ώζηε λα απειεπζεξσζεί ην θνιιάξν από ην πιαίζην
ππνδνρήο. Απηή ε εηδηθή ζρεδίαζε θεθαιήο απνηειεί έλα ζηνηρείν
αζθαιείαο ην νπνίν απνηξέπεη ηελ εύθνιε αθαίξεζε ηνπ πιαηζίνπ
ππνδνρήο από θάπνηνλ ηξίην (απνζεθεύζηε ηελ θεθαιή ζε αζθαιέο κέξνο
δηόηη ζα ζαο ρξεηαζηεί αλ ζειήζεηε λα αθαηξέζεηε ην πιαίζην ππνδνρήο).
Δηζάγεηε ην επηιεγκέλν πεξίβιεκα ζην θνιιάξν ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο,
ηνπνζεηήζηε ην πιαίζην ππνδνρήο επάλσ ζην θαηάιιειν ηκήκα ηνπ
πνδειάηνπ ζαο θαη μαλαηνπνζεηήζηε ηηο ηέζζεξηο βίδεο.

Δηθόλα 8

Δηθόλα 9

πκβνπιή: Οη δύν αξζεληθνί αθξνδέθηεο ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ
ππνδνρήο. Βεβαησζείηε όηη έρεηε αθήζεη αξθεηό ρώξν επάλσ από ην πιαίζην ππνδνρήο γηα ηε κπαηαξία.
εκείσζε: ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο εληόο ηνπ ζθειεηνύ, ιάβεηε ππόςε όηη κεξηθά πνδήιαηα έρνπλ ην θαιώδην
ηνπ εκπξόο ληεξαγηέ ζηελ ίδηα πεξηνρή. Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ην πιαίζην ππνδνρήο θάησ από απηό, αθόκε
θαη αλ ην θαιώδην πξέπεη λα ηελησζεί γηα λα πεξάζεη επάλσ από ην θνιιάξν. Απιά ζα πξέπεη λα μαλαξπζκίζεηε
ηελ ηάζε (ηέλησκα) ηνπ θαισδίνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Αλ ην θαιώδην είλαη πνιύ ζθηγκέλν,
ίζσο ζα πξέπεη λα ιηκάξεηε ηηο άθξεο ηνπ θνιιάξνπ δεκηνπξγώληαο έλα κηθξό νδεγό θαισδίνπ, γηα λα ην βνεζήζεηε
θαη λα απνθεπρζεί δεκηά ηνπ θαισδίνπ.
Απιά ζθίμηε ειαθξώο ηηο βίδεο ζε απηό ην ζηάδην έηζη ώζηε λα κελ «παίδεη» ην πιαίζην ππνδνρήο, αιιά λα
κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ειεύζεξα από αξηζηεξά πξνο δεμηά. Δπίζεο βεβαησζείηε όηη νη βίδεο έρνπλ ζθηρηεί
νκνηόκνξθα ώζηε ην δηάθελν αλάκεζα ζην θνιιάξν θαη ζην πιαίζην ππνδνρήο λα είλαη ζρεδόλ ην ίδην γηα
θάζε βίδα.

4

Σνπνζέηεζε Αηζζεηήξα Πεληάι

Σν θηη DaaHub ρξεζηκνπνηεί έλαλ αηζζεηήξα ξπζκνύ ζηα πεληάι γηα λα
αλαγλσξίζεη ην ζύζηεκα όηη πνδειαηείηε θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ
Pedal Assist Mode (Λεηηνπξγία Τπνβνήζεζεο Πεληάι) ηνπ θηλεηήξα (6
επίπεδα είλαη δηαζέζηκα από ηελ θνλζόια ζαο).
Σν θηη δηαηίζεηαη κε δύν επηινγέο βάζεο αηζζεηήξα γηα ηε κεγαιύηεξε
δπλαηή ζπκβαηόηεηα κε όια ηα πνδήιαηα:

1. Οξηδόληηα βάζε γηα ην πίζσ κέξνο.
Γίλεηαη απιά πξόζδεζε ηεο βάζεο ηνπ αηζζεηήξα γύξσ από ην πίζσ
αξηζηεξό νξηδόληην πηξνύλη (θνληά ζηνλ θάησ βξαρίνλα ηνπ ζθειεηνύ) κε
κία εύθακπηε ηαηλία flexi-tie. Η βάζε απηή είλαη ε πην ζπλήζεο (Δηθόλα 10).
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Δηθόλα 10

2. Βάζε γηα ηνλ θάησ βξαρίνλα.
Η βάζε απηή ζηεξεώλεηαη ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ θάησ βξαρίνλα κε
ρξήζε θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο θαη ηεο ηαηλίαο DaaTape πνπ
παξέρεηαη (Δηθόλα 11).
Η βάζε ηνπ αηζζεηήξα έρεη δύν νπέο ζην έλα ηεο άθξν ώζηε λα κπνξεί ν
αηζζεηήξαο λα πξνζδεζεί ζε απηήλ ζε δύν δηαθνξεηηθά ύςε γηα λα είλαη
ζπκβαηόο κε θάησ βξαρίνλεο δηαθνξεηηθώλ δηακέηξσλ. Δπηιέμηε ηε ζέζε
πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα ηνλ αηζζεηήξα κε ηε δηάκεηξν ηνπ καγλήηε.
Δηθόλα 11

Δπηινγή ηεο Καηάιιειεο Βάζεο
Η κία βάζε ζα πξνζδεζεί ζην θαιώδην ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο θαη ε άιιε ζα πξνζδεζεί ζην ειεύζεξν
αηζζεηήξα/θαιώδην ηνπ πεληάι. Βξείηε ηηο δύν βάζεηο/αηζζεηήξεο θαη ην καγλεηηθό δίζθν DaaHub 2-ηκεκάησλ.
εκείσζε: ην πιαίζην ππνδνρήο δηαηίζεηαη κε θαιώδην αηζζεηήξα πεληάι πεξίπνπ 300mm ην νπνίν εμέξρεηαη από ην
πιαίζην ππνδνρήο. 300mm αθόκε είλαη δηαζέζηκα εληόο ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο. Σν απαηηνύκελν θαιώδην εμαξηάηαη
από ην κέγεζνο/ζηπι ηνπ ζθειεηνύ θαη από ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. Αλ απαηηείηαη κεγαιύηεξν θαιώδην γηα λα θηάζεη
ζηνλ αηζζεηήξα ζην θάησ ηκήκα ηνπ άμνλα, ηξαβήμηε ειαθξά ην θαιώδην γηα λα εμάγεηε πεξηζζόηεξν θαιώδην.
Κνπκπώζηε ην καγλεηηθό δίζθν 2-ηκεκάησλ επάλσ ζηνλ άμνλα (κε ην
πνδήιαην ζηελ όξζηα ζέζε) ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο, αλάκεζα ζην πεληάι θαη
ηνλ θάησ βξαρίνλα, κε ην ινγόηππν Wisper πξνο ηα έμσ. Με ηνλ δίζθν
2-ηκεκάησλ δελ ππάξρεη αλάγθε απνκάθξπλζεο ηνπ ζηξόθαινπ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ δίζθνπ. Αλ ν δίζθνο έρεη πξνζαξκνζηεί ραιαξά, κπνξείηε
λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηαηλίεο πξόζδεζεο flexi-ties γύξσ από ην ζηξόθαιν
εμσηεξηθά ηνπ δίζθνπ γηα λα απνηξαπεί ε νξηδόληηα θίλεζε(βιέπε Δηθόλα 12)
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απηό δελ είλαη απαξαίηεην.
εκείσζε: Αλ έρεηε έλαλ κε ζπκπαγή ζηξνθαινθόξν άμνλα, κπνξείηε λα
Δηθόλα 12
ζπάζεηε ή λα θόςεηε ηηο άθξεο ησλ εζσηεξηθώλ πηεξπγίσλ ηνπ δίζθνπ γηα
κεγαιύηεξε δηάκεηξν. Μπνξείηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κία κηθξή ιίκα γηα λα δηακνξθώζεηε
θαιύηεξα ην δίζθν ώζηε λα εθαξκόδεη θαιύηεξα ζηνλ αξηζηεξό ζηξόθαιν αλ απηό απαηηείηαη.
πκβνπιή: ελαιιαθηηθά, κπνξείηε επίζεο λα θνιιήζεηε ην δίζθν ζηε κέζα πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνύ δαθηπιίνπ ηεο
αιπζίδαο ζηε δεμηά πιεπξά θαη λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ αηζζεηήξα ηνπ θάησ βξαρίνλα κε ηξόπν πνπ λα ηαηξηάδεη.
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη ν δίζθνο έρεη ηνπνζεηεζεί κε ην ζσζηό ηξόπν πξηλ ηνλ πξνζδέζεηε νξηζηηθά. Γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεηε δνθηκή πεξηκέλεηε κέρξη λα εγθαηαζηαζεί πιήξσο ην θηη ζαο θαη λα θνξηηζηεί πιήξσο ε
κπαηαξία, θαη κεηά δνθηκάζηε ζηελ assist mode (ιεηηνπξγία ππνβνήζεζεο), επίπεδν 1. Αλ ε ιεηηνπξγία
ππνβνήζεζεο ηνπ πεληάι ελεξγνπνηείηαη κόλν όηαλ πνδειαηείηε αλάπνδα, αληηζηξέςηε ην δίζθν πξηλ ηνλ θνιιήζεηε!
Υξεζηκνπνηώληαο σο αλαθνξά ηηο παξαπάλσ εηθόλεο θαη πεξηγξαθέο, ηνπνζεηήζηε πξνζσξηλά θαη ηηο δύν βάζεηο
ησλ αηζζεηήξσλ ζηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο θαη απνθαζίζηε πνηα είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ην πνδήιαηό ζαο.
εκείσζε: ν αηζζεηήξαο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 2mm από ηνπο καγλήηεο ζην δίζθν.
Μόιηο απνθαζίζεηε πνηα είλαη ε θαηάιιειε βάζε αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ εηδηθέο νδεγίεο.
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1. Οξηδόληηα βάζε ζην πίζσ κέξνο.
Υξεζηκνπνηήζηε κία από ηηο κηθξνύ κεγέζνπο ηαηλίεο flexi-ties πνπ
παξέρνληαη πεξλώληαο ηελ από ηηο νπέο ηνπ ειάζκαηνο ηνπ
αηζζεηήξα, θαη έπεηηα πξνζδέζηε ηνλ αηζζεηήξα ζην θαηάιιειν ηκήκα
ηνπ πίζσ νξηδόληηνπ βξαρίνλα κε ηξόπν πνπ λα είλαη επζπγξακκηζκέλνο
κε ην δίζθν θαη κε ηελ θαηεύζπλζε πνπ βιέπεηε ζηηο εηθόλεο.
πκβνπιή: αλ θαληαζηείηε ηνλ αηζζεηήξα σο έλα βέινο (κε ην θαιώδην
πίζσ ηνπ), απηόο ζα δείρλεη πξνο ηελ αληίζεηε θνξά πεξηζηξνθήο από
εθείλε πνπ έρνπλ ηα πεληάι όηαλ ην πνδήιαην θηλείηαη πξνο ηα εκπξόο.
πκβνπιή: ε κεξηθνύο ζθειεηνύο, όπνπ ην ζεκείν ζπγθόιιεζεο ηεο βάζεο
Δηθόλα 13
ηνπ νξζνζηάηε βξίζθεηαη θνληά ζηνλ νξηδόληην βξαρίνλα, απηό ην «εμόγθσκα» κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην νξηδόληην
γιίζηξηκα ηεο ηαηλίαο flexi-tie πξνο ηα εκπξόο, νπόηε κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε κία δεύηεξε flexi-tie
ε νπνία λα πεξλά δηακέζνπ ηεο πξώηεο, κεηά θαηά κήθνο ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα θαη δηακέζνπ ηεο βάζεο ηνπ
νξζνζηάηε. Δθαξκόζηε ηε ζσζηή ηάζε, κε ηξόπν πνπ απηόο ν δεύηεξνο θόκπνο λα ηξαβά πξνο ηα πίζσ ηε βάζε ηνπ
αηζζεηήξα θαηά κήθνο ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα κε ζπλέπεηα λα επζπγξακκίδεηαη μαλά κε ηνπο καγλήηεο.
Οη ζθειεηνί ησλ πνδειάησλ κπνξνύλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο, θαη ζε κεξηθνύο από απηνύο ζα ρξεηαζηεί
κεγαιύηεξε δηαδηθαζία δνθηκήο-ζθάικαηνο γηα λα επηηεπρζεί ην ζσζηό ζεκείν ηνπνζέηεζεο. Μπνξείηε λα
ρξεζηκνπνίεζεηε επίζεο ηαηλία DaaTape γηα λα θξαηήζεηε ηνλ αηζζεηήξα ζηε ζέζε ηνπ σο πξνο ηνλ νξηδόληην άμνλα
αλ απηό είλαη απαξαίηεην. Ο αηζζεηήξαο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην καγλεηηθό δίζθν αθόκε θαη θάησ από ηηο ηαηλίεο.
πκβνπιή: αξγόηεξα, όηαλ ζα δνθηκάζεηε ην ζύζηεκα θαη όια ζα είλαη εληάμεη, ζα κπνξέζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
πεξηζζόηεξεο ηαηλίεο flexi-tie ή DaaTape γηα λα ηαθηνπνηήζεηε ην θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα γύξσ από ην ζηήξηγκα
ηεο ζέιαο.

2. Βάζε ζηνλ θάησ βξαρίνλα.
Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε ζέζε ζηνλ θάησ βξαρίνλα γηα λα πξνζδέζεηε ηε
βάζε (ζπλήζσο ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ βξαρίνλα).
πκβνπιή: ε βάζε είλαη εκηεύθακπηε νπόηε κπνξείηε λα ηε ιπγίζεηε γηα
λα πξνζαξκνζηεί θαιύηεξα ζηελ θακπύιε ηνπ θάησ βξαρίνλα.
Καζαξίζηε ηνλ θάησ βξαρίνλα κε έλα πγξό παλί, θαη κεηά ζηεγλώζηε ηνλ
κε έλα ζηεγλό θνκκάηη πθάζκαηνο..
Κόςηε έλα θνκκάηη θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο κε θαηάιιειν
κέγεζνο γηα λα πξνζδέζεηε θαη ηα δύν «πόδηα» ηεο βάζεο θαη κεηά μεθνιιήζηε
Δηθόλα 14
ην ραξηί ηεο πίζσ όςεο θαη θνιιήζηε ηελ ηαηλία ηζηώλνληάο ηελ επάλσ ζην
θαηάιιειν ηκήκα ηνπ θάησ βξαρίνλα (βιέπε Δηθόλα 14). Ξεθνιιήζηε κε πξνζνρή ην ραξηί ηεο επάλσ όςεο.
Σνπνζεηήζηε κε πξνζνρή ηε βάζε επάλσ ζην θνκκάηη ηεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο.
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη ππάξρεη δηάθελν 2mm κέρξη ην καγλεηηθό δίζθν θαη έπεηηα αθαηξέζηε ην δίζθν γηα λα
δηεπθνιπλζνύλ ηα επόκελα βήκαηα.
Κόςηε έλα αθόκε θνκκάηη ηαηλίαο δηπιήο όςεσο θαη επαλαιάβεηε ηελ
παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα λα ην απιώζεηε επάλσ από ηα «πόδηα» ηεο βάζεο.
Κόςηε έπεηηα έλα θνκκάηη ηαηλίαο DaaTape κήθνπο 250mm, μεθνιιήζηε
ην πξνζηαηεπηηθό ραξηί, θαη ηπιίμηε ην πξνζεθηηθά επάλσ από ηε βάζε θαη
γύξσ από ηνλ θάησ βξαρίνλα (ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη θαζαξηζηεί!), κε
αξθεηή ηάζε, πξνζέρνληαο ώζηε λα παξακείλεη επάλσ ζηνλ θάησ
βξαρίνλα θαη λα κελ γιηζηξήζεη από ηελ άθξε ηνπ. Σπιίμηε ην μαλά γύξσ
από ηνλ εαπηό ηνπ γηα λα εληζρπζεί.
Δηθόλα 15

Σέινο, ηζηώζηε ηελ ηαηλία γηα λα βεβαησζείηε όηη έρεη θνιιήζεη ζσζηά.
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εκείσζε: Η ηαηλία DaaTape είλαη πςειήο πνηόηεηαο, θαη εκηεύθακπηε γηα λα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ
αλνκνηόκνξθεο πξνζδέζεηο πνπ είλαη κεξηθέο θνξέο αλαγθαίεο γηα λα πξνζδεζεί ζσζηά ε βάζε. Μπνξεί λα ιπγίζεη
επάλσ από εμνγθώκαηα ζπγθνιιήζεσλ θιπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα είλαη ε επηθάλεηα θαζαξή θαη λα δηαηεξείηε
επαξθή ηάζε (ηέλησκα) θαζώο ηελ πεξηηπιίγεηε.
πκβνπιή: Κνιιώληαο ηελ ηαηλία ζθηρηά θαη ηξαβώληαο ηελ πάληνηε πξνο ηα εκπξόο θαζώο ηελ ηπιίγεηε, κπνξείηε
λα επηηύρεηε κία πην θαιή θαη ζηαζεξή εθαξκνγή.

5

Δγθαηάζηαζε Δμαξηεκάησλ Σηκνληνύ

Γπξίζηε πξνζεθηηθά ην πνδήιαηό ζαο ζηελ όξζηα ζέζε θαη αθνπκπήζηε ην ζε έλαλ ηνίρν ή θαηεβάζηε ηνλ νξζνζηάηε
ηνπ, αλ δηαζέηεη. Ξεηπιίμηε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα θαη ην θύξην θαιώδην component (ζύλζεηνπ ζήκαηνο) από ηελ
θάησ πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο θαη ηζηώζηε ηα.

5.1

Καιώδην Κηλεηήξα θαη Δκπξόο Γηαλνκέαο Γηαθιαδώζεσλ

πλδέζηε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα κε ηνλ θηλεηήξα, δηαζθαιίδνληαο όηη
ηα βέιε θαη ζηα δύν βύζκαηα είλαη επζπγξακκηζκέλα ώζηε ηα pin λα είλαη
ζηε ζσζηή ζέζε όηαλ εηζάγεηε ην βύζκα (Δηθόλα 16). Αθνύ βεβαησζείηε
όηη ηα βέιε θαη ηα pin έρνπλ επζπγξακκηζηεί ζσζηά, ζα πξέπεη λα
ζπλδέζεηε ζηαζεξά ην βύζκα, εηζάγνληάο ην κέρξη ηελ ελδεηθηηθή γξακκή.
εκαληηθό: αλ ρξεηαζηεί λα απνζπλδέζεηε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα γηα λα
δηνξζώζεηε έλα ζθαζκέλν ιάζηηρν, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε πνιύ θαηά ηελ
επαλαζύλδεζή ηνπ ώζηε ηα βέιε λα είλαη επζπγξακκηζκέλα, γηαηί ζε
αληίζεηε πεξίπησζε είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεηε ζνβαξή δεκηά ζην βύζκα.

Δηθόλα 16

Σν θαιώδην ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα εμέξρεηαη πξνο ηα θάησ θαη πξνο ην πίζσ
κέξνο ηνπ πνδειάηνπ, αθνινπζώληαο ηηο πξνεγνύκελεο νδεγίεο. Υξεζηκνπνηήζηε
ηαηλία DaaTape ή flexi-tie γηα λα ην πξνζδέζεηε ζην πηξνύλη ζαο. Με ην θιηπ
δηπινύ θαισδίνπ πξνζδέζηε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα παξάιιεια κε έλα από ηα
θαιώδηα ηνπ πνδειάηνπ επάλσ από ηα πηξνύληα π.ρ. ην θαιώδην ηνπ εκπξόο
θξέλνπ (βιέπε Δηθόλα 17). Δίλαη πηζαλό έλα θαιώδην κεηαμύ ησλ πηξνπληώλ θαη
ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο λα έρεη κεγαιύηεξν κήθνο απ’ ό,ηη ρξεηάδεηαη θαη ζα
ηαθηνπνηεζεί ζε θάπνην επόκελν ζηάδην.
Σξαβήμηε ην θύξην θαιώδην από ην πιαίζην ππνδνρήο κέρξη ην ηηκόλη ζαο θαη
επηιέμηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ εκπξόο δηαλνκέα
δηαθιαδώζεσλ.
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Figure 17

εκείσζε: νη πην ζπλήζεηο ζέζεηο είλαη θάησ από ην θέληξν ηεο κπάξαο ηνπ ηηκνληνύ (Δηθόλα 18), ή δίπια
ζηελ θνιώλα ηνπ ηηκνληνύ (Δηθόλα 19). Η πξώηε επηινγή είλαη θαιύηεξε, θαζώο ηα θαιώδηα θηλνύληαη
καδί κε ην ηηκόλη.

Δηθόλα 18

Δηθόλα 19

Αθνύ επηιέμεηε ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ, ιπγίζηε ηελ εκηεύθακπηε βάζε
ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ θνπηηνύ δηαθιαδώζεσλ κέρξη ηελ θαηάιιειε γσλία. Καηόπηλ, θόςηε έλα θνκκάηη ηαηλίαο
δηπιήο όςεο θαηάιιεινπ κήθνπο θαη θνιιήζηε ην ζην ζηέιερνο ηνπ ζθειεηνύ/ηηκνληνύ όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην
έιαζκα ηεο βάζεο ηνπ δηαθιαδσηή. Βεβαησζείηε όηη έρεηε θαζαξίζεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ζθειεηνύ πξηλ θνιιήζεηε
ηελ ηαηλία. Ξεθνιιήζηε ην ραξηί ηεο ηαηλίαο θαη εθαξκόζηε πξνζεθηηθά ηε βάζε ζηελ θνιιεηηθή επηθάλεηα.
Κόςηε έλα θνκκάηη ηαηλίαο DaaTape θαηάιιεινπ κήθνπο θαη πξνζδέζηε ζηαζεξά ηε βάζε ζην ζθειεηό (Δηθόλα 18).

εκείσζε: ππάξρεη επίζεο έλα εμάξηεκα αλάξηεζεο ζηελ θνιώλα ηνπ
ηηκνληνύ 1 1/8 (Δηθόλα 20). Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην εμάξηεκα,
αθαηξέζηε ηελ ήδε ππάξρνπζα βάζε από ηνλ εκπξόο δηαλνκέα
δηαθιαδώζεσλ θαη ηνπνζεηήζηε ηε βάζε αλάξηεζεο ζηελ θνιώλα 1 1/8.
Έπεηηα αθαηξέζηε ηελ θνιώλα ηνπ ηηκνληνύ θαη ηνλ επηζπκεηό αξηζκό
δηαρσξηζηηθώλ δαθηπιίσλ (αλαθεξζείηε ζηνλ νδεγό ρξήζηε ηνπ πνδειάηνπ,
ζαο), ηνπνζεηήζηε ηε βάζε θαη κεηά επαλαηνπνζεηήζηε ηελ θνιώλα θαη
ηε κπάξα ηνπ ηηκνληνύ όπσο νξίδεηαη ζηνλ νδεγό ρξήζηε.
Δηθόλα 20

5.2

Θήθε Γέζκεο Καισδίσλ

Θα πξέπεη ηώξα λα ηαθηνπνηήζνπκε ην θαιώδην ηνπ θηλεηήξα θαη ην θύξην
θαιώδην αλ ην κήθνο ηνπο κεηαμύ ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο θαη ηνπ εκπξόο
κέξνο ηνπ πνδειάηνπ είλαη κεγαιύηεξν απ’ όζν ρξεηάδεηαη. Βξείηε ηε ζήθε
δέζκεο θαισδίσλ θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζε κία θαηάιιειε ζέζε ζην πιαίζην
κε ηνπο ηκάληεο από Βέιθξν, δηπιώζηε πξνζεθηηθά ην θαιώδην πνπ
πεξηζζεύεη κέζα ζε απηή θαη ζθίμηε ηα άθξα ησλ ηκάλησλ ζηεξώλνληαο ηα
(Δηθόλα 21). Βεβαησζείηε όηη έρεηε εγθαηαζηήζεη ηε ζήθε εζσηεξηθά από
νπνηνδήπνηε θαιώδην θξέλσλ/κεραληζκνύ.
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Δηθόλα 21

5.3

Αηζζεηήξαο Πέδεζεο (Φξελαξίζκαηνο)

Οη καγλεηηθνί αηζζεηήξεο θξελαξίζκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηηο
καλέηεο ησλ θξέλσλ ζαο ώζηε ην ζύζηεκα λα κπνξεί λα θαηαγξάςεη αλ
ππάξρεη θξελάξηζκα. Βξείηε ηνπο αηζζεηήξεο θξελαξίζκαηνο, ηηο βάζεηο
DaaCube θαη ηνπο καγλήηεο.
Ο καγλήηεο είλαη ν μερσξηζηόο θύιηλδξνο πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 22
Δηθόλα 22
ν νπνίνο έρεη εηζαρζεί ζε έλαλ θύβν DaaCube. Σν επίπεδν (κε-θνίιν) ηκήκα
ηνπ θπιίλδξνπ θέξεη ην καγλήηε. Ο θύβνο DaaCube είλαη κία ειαζηηθή βάζε ε νπνία επηηξέπεη ηελ αιιαγή
ηνπ ύςνπο θαη ηεο γσλίαο ηνπ καγλήηε (ή αηζζεηήξα). Ο αηζζεηήξαο (θαίλεηαη ζηα αξηζηεξά ζηελ Δηθόλα 22)
είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλα θαιώδην, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ εκπξόο δηαλνκέα θαισδίσλ.
Ο αηζζεηήξαο θαη ν καγλήηεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θαηά κήθνο ηεο θύξηαο καλέηαο ησλ θξέλσλ, κε ηξόπν
πνπ λα αθνπκπνύλ κεηαμύ ηνπο ζην ζεκείν όπνπ ε καλέηα εδξάδεηαη ζην θύξην ηκήκα ηεο κνλάδαο ησλ θξέλσλ,
νπόηε θαη ε άθξε ηνπ αηζζεηήξα αθνπκπά ην καγλήηε όηαλ ηα θξέλα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη. Καηά ζπλέπεηα,
όηαλ ππάξρεη θξελάξηζκα δεκηνπξγείηαη θελό κεηαμύ ηνπ αηζζεηήξα θαη ηνπ καγλήηε θαη ελξγνπνηείηαη ε δηαθνπή
αζθαιείαο.
Τπάξρνπλ δύν επηινγέο πξνζαξκνγήο ησλ αηζζεηήξσλ θξελαξίζκαηνο ζηηο καλέηεο ζαο.

1. Σαηλία DaaTape
Η πξώηε θαη πην απιή επηινγή είλαη ε ρξήζε θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο θαη ηαηλίαο DaaTape. Απηή
είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηα πεξηζζόηεξα πνδήιαηα.

2. Κύβνο DaaCube
ε πνδήιαηα κε ειάρηζηε κεηαθίλεζε ηεο καλέηαο (πδξαπιηθά πςειώλ επηδόζεσλ, θιπ.) ή κε κεγάιε δηαθνξά
ύςνπο κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ πξνζαξκνγήο ηεο καλέηαο θαη αληίζηνηρα ηνπ αηζζεηήξα κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ε
ρξήζε ελόο ή θαη ησλ δύν θύβσλ DaaCubes αλά εγθαηάζηαζε. Οη θύβνη DaaCubes ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
αύμεζε ηνπ ύςνπο ηνπ καγλήηε ή ηνπ αηζζεηήξα ώζηε λα ππάξρεη θαιή επζπγξάκκηζε κε ηνλ απέλαληη καγλήηε/
αηζζεηήξα. Οη θύβνη DaaCubes κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ εύθνια θαη
κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο γηα ηελ θαιύηεξε ξύζκηζε ηνπ δηάθελνπ.
εκείσζε: ε θάπνηα πνδήιαηα είλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
θαη νη δύν επηινγέο (βιέπε Δηθόλα 23). ην ζπγθεθξηκέλν πνδήιαην
ρξεζηκνπνηήζακε εγθαηάζηαζε κε θύβν DaaCube πιεπξηθά ηεο καλέηαο
γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ρώξνο πνπ θαηαιακβάλεη ε καλέηα θαη έηζη λα
επηηξαπεί έλα «θξέκαζκα» ηνπ καγλήηε κέζα ζην θύξην ζώκα όπνπ έρεη
πξνζαξκνζηεί ν αηζζεηήξαο, θαη επηιέμακε εγθαηάζηαζε κε ηαηλία
Δηθόλα 23
DaaTape ζηελ πιεπξά ηνπ αηζζεηήξα, όπσο θαη κε έλα από ηα ζηεξίγκαηα
(βιέπε παξαθάησ νδεγίεο), πνπ ζηεξεώζεθε θάησ από ηνλ αηζζεηήξα κε θνιιεηηθή
ηαηλία δηπιήο όςεο γηα λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε επζπγξάκκηζε.
Δγθαηάζηαζε κε ηαηλία DaaTape:
πκβνπιή: πληζηνύκε λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ αηζζεηήξα/καγλήηε ζηελ
θάησ πιεπξά ηεο καλέηαο ησλ θξέλσλ ζαο ώζηε λα κελ είλαη νξαηόο. Γηα
λα ην θάλεηε απηό, αλαπνδνγπξίζηε πξνζεθηηθά ην πνδήιαηό ζαο, αθνύ
πξώηα βεβαησζείηε όηη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ηηκνληνύ δελ δηαηξέρνπλ
θίλδπλν λα ππνζηνύλ δεκηά θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην δάπεδν.
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Δηθόλα 24

Δπηιέμηε ηε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα θαη ηνπ καγλήηε, ηνπνζεηώληαο ηνλ αηζζεηήξα ζην θύξην ηκήκα ηεο καλέηαο
ησλ θξέλσλ θαη ην καγλήηε ζην βξαρίνλα ηεο καλέηαο.
εκεηώζηε ηε ζέζε θαη θνιιήζηε ηαηλία δηπιήο όςεσο θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο καλέηαο (ζηηο ζέζεηο ηνπ
καγλήηε θαη ηνπ αηζζεηήξα) θαη θαηόπηλ θνιιήζηε ειαθξώο ζηελ ηαηλία ηνλ αηζζεηήξα θαη ην καγλήηε. Πηέζηε
ηα θξέλα θαη βεβαησζείηε όηη ππάξρεη έλα δηάθελν από 0-1mm όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θξέλα θαη έλα
δηάθελν 5mm+ θαηά ην κέγηζην θξελάξηζκα.
Αθνύ έρεηε επηηύρεη ηελ θαιύηεξε ζέζε, θόςηε ηαηλίεο DaaTape θαηάιιεινπ κήθνπο θαη πξνζδέζηε ηνπο
αηζζεηήξεο. Υξεζηκνπνηήζηε δύν παξάιιειεο ισξίδεο ζηνλ αηζζεηήξα θαη ηνλ καγλήηε.
πκβνπιή: αλ δελ είζηε βέβαηνη όηη έρεηε επηηύρεη ην ζσζηό δηάθελν κπνξείηε λα επηιέμεηε λα αθήζεηε ηελ
ηειηθή εθαξκνγή ηεο ηαηλίαο DaaTape κέρξη πνπ λα θνξηηζηεί ε κπαηαξία ζαο θαη λα κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε
έλαλ έιεγρν επηδόζεσλ πξηλ εγθαηαζηήζεηε νξηζηηθά ηηο κνλάδεο.
πλδέζηε ηνλ αηζζεηήξα ζην θύξην θαιώδην κέζσ ηνπ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ
ππνδνρέα κε δύν-pin. Πξνζέμηε λα είλαη ζσζηά επζπγξακκζκέλν ην βύζκα κε ηελ ππνδνρή θαζώο ην ζπλδέεηε.
Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ην θξέλν ηεο άιιεο πιεπξάο
Δγθαηάζηαζε κε θύβν DaaCube
Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ηνπο θύβνπο DaaCubes θαη ηηο κηθξέο ζθήλεο από ηελ ηζάληα ηνπο. Σνπνζεηήζηε ηηο ζθήλεο
ζε ζεκείν όπνπ δελ θηλδπλεύνπλ λα ραζνύλ.
Ο θύβνο DaaCube έρεη έλα θελό θσληθνύ ζρήκαηνο ζην θέληξν ηνπ,
νπόηε κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε κία ζθήλα από επάλσ ή θάησ, από ηνλ
αηζζεηήξα/καγλήηε γηα λα αιιάμεηε ηε γσλία ηνπ πξνο ηα επάλσ ή θάησ.
Δπίζεο αλάινγα κε ηελ πιεπξά εηζαγσγήο ηνπ αηζζεηήξα/καγλήηε, ζα
έρεηε δηαθνξεηηθό εύξνο ξύζκηζεο ύςνπο (Δηθόλα 25).
Δηζάγεηε ην καγλήηε θαη ηνλ αηζζεηήξα εληόο ησλ θύβσλ DaaCubes θαη
κεηά ηνπνζεηήζηε ηνπο επάλσ ζηα θξέλα ζαο θαη ξπζκίζηε ηηο γσλίεο, ηελ
εηζαγσγή, ηελ θαηεύζπλζε, θιπ., κέρξη λα επηηύρεηε κία θαιή θνληηλή
απόζηαζε κεηαμύ αηζζεηήξα θαη καγλήηε.
Δηζάγεηε ηηο ζθήλεο θαη ζπξώμηε ηηο πξνο ηα κέζα κε έλα κηθξό θιεηδί Allen
γηα λα θιεηδώζεηε ηνπο καγλήηεο/αηζζεηήξεο ζηε ζέζε ηνπο.

Δηθόλα 25

Έπεηηα πεξάζηε δύν κηθξέο ηαηλίεο flexi-ties δηακέζνπ ησλ νπώλ ηεο βάζεο ησλ θύβσλ Cubes (αιιά θξαηήζηε ηηο
αλνηθηέο) θαη κεηά μαλαηνπνζεηήζηε ηνπο θύβνπο θαη ηνπο αηζζεηήξεο/καγλήηεο ζηηο νξηδόκελεο ζέζεηο επάλσ ζηε
καλέηα ησλ θξέλσλ. Πξνζεθηηθά ηπιίμηε κία από ηηο ηαηλίεο flexi-ties θαη πεξάζηε ηελ από ην zip θιείδσκά ηεο θαη
έπεηηα ηξαβήμηε ηελ ώζηε λα ζθίμεη ειαθξά. Κάληε ην ίδην γηα ηελ άιιε ηαηλία, θαη κεηά ζθίμηε ελαιιαθηηθά ηελ
θαζεκία κέρξη λα επηηύρεηε λα ζηεξεώζεηε ηνλ θύβν.
Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ άιιν θύβν.
Ρπζκίζηε ην δηάθελν κεηαμύ ηνπ καγλήηε/αηζζεηήξα ώζηε λα είλαη 0-1mm όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην θξέλν
θαη 5mm+ όηαλ ππάξρεη θξελάξηζκα.
εκείσζε: αλ πξνηηκάηε, κπνξείηε λα ζηαζεξνπνηήζεηε αθόκε πεξηζζόηεξν ηνλ θύβν DaaCube κε ηαηλία DaaTape.
εκείσζε: όπσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, κπνξεί λα είλαη θαιύηεξν γηα ην πνδήιαηό ζαο λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ηνλ θύβν DaaCube ζηελ πιεπξά ηνπ καγλήηε (πιεπξά ηεο καλέηαο) θαη ηαηλία DaaTape ζηελ πιεπξά ηνπ αηζζεηήξα.
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5.4

Μηθξν-ειεγθηήο παξνρήο ηζρύνο (κηθξν-γθάδη)

Ο κηθξν-ειεγθηήο παξνρήο ηζρύνο (κηθξν-γθάδη) είλαη θαιύηεξν λα
εγθαηαζηαζείζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ηηκνληνύ, κε ηελ θνλζόια LCD
ζηελ αξηζηεξή.
Η πξνηηκώκελε ζέζε γηα ην κηθξν-γθάδη είλαη επάλσ από ην δαθηύιην ηεο
βάζεο ηεο δεμηάο καλέηαο ησλ θξέλσλ, δίπια από ηε δεμηά ιαβή ηηκνληνύ.
Δηθόλα 26
Σν κηθξν-γθάδη δηαζέηεη ξπζκηδόκελα ειάζκαηα αλάξηεζεο από αινπκίλην
πνπ είλαη επιύγηζηα θαη κπνξνύλ λα έρνπλ θαηεύζπλζε πξνο ηα κέζα ή πξνο ηα έμσ, ησλ νπνίσλ ε νιίζζεζε
κπνξεί λα ξπζκηζηεί (νη νπέο ζηα ειάζκαηα αλάξηεζεο είλαη νβάι) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιύηεξε δπλαηή
πξνζαξκνγή (βιέπε Δηθόλα 27).

Σα ειάζκαηα αλάξηεζεο δηαζέηνπλ 3 νπέο πξνζαξκνγήο, ζε δύν από
ηηο νπνίεο πεξλάηε ηνπο ζπξκαηνδέηεο γηα λα πξνζδέζεηε ηε κνλάδα
ζην πνδήιαην.
εκείσζε: νη δαθηύιηνη ησλ βάζεσλ ησλ θξέλσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε
αξθεηά ζε ζρήκα. Αιιά κε ιίγε ππνκνλή, ζα επηηύρεηε κία θαιή
πξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ζηπι.
Σνπνζεηήζηε ην κηθξν-γθάδη επάλσ από ηε βάζε ηεο ιαβήο ηεο δεμηάο
καλέηαο ησλ θξέλσλ ζαο.
Δηθόλα 27

Πξνζέμηε πώο ην κηθξν-γθάδη ζηεξίδεηαη επάλσ ζηελ θακπύιε ηεο ιαβήο
ηνπ ηηκνληνύ θαη πεξηζηξέςηε θαη/ή ιπγίζηε ηα ειάζκαηα ηεο βάζεο ηνπ κηθξν-γθαδηνύ κέρξη
λα επηηύρεηε κία θαιή πξνζαξκνγή.

ηε ζπλέρεηα πεξάζηε δύν κηθξέο ηαηλίεο flexi-tie δηακέζνπ ησλ εμσηεξηθώλ νπώλ θαη ζηηο δύν βάζεηο (έηζη
ώζηε θαη νη δύν ηαηλίεο flexi-tie λα πεξάζνπλ δηακέζνπ θαη ησλ δύν βάζεσλ, κία ζηα αξηζηεξά ηνπ γθαδηνύ
θαη κία ζηε δεμηά ηνπ πιεπξά), θαη κεηά μαλαηνπνζεηήζηε ην κηθξν-γθάδη επάλσ ζηελ θαηάιιειε ζέζε ζηνλ
δαθηύιην ηεο βάζεο ηεο καλέηαο ησλ θξέλσλ ζηε ιαβή ηνπ ηηκνληνύ. Πεξάζηε ηηο ηαηλίεο γύξσ από ηε ιαβή
(κία ζε θάζε πιεπξά ηνπ δαθηπιίνπ ηεο βάζεο ηεο καλέηαο ησλ θξέλσλ) θαη μαλά κέζα από ηα θιεηδώκαηα zip.
θίμηε ειαθξά θάζε ηαηλία, ζθίγγνληαο ελαιιαθηηθά ηελ θαζεκία, κέρξη ην κηθξν-γθάδη λα έρεη επζπγξακκηζηεί
ζσζηά θαη λα κελ γιηζηξά όηαλ ρεηξίδεζηε ηα πιήθηξα.
πκβνπιή: αλ δελ θαηαθέξλεηε λα ζθίμεηε αξθεηά ην γθάδη ώζηε απηό λα κελ γιηζηξά, αθαηξέζηε ηε κνλάδα
(θόςηε ηηο ηαηλίεο flexi-ties), θαη έπεηηα ηνπνζεηήζηε θαηάιιεια έλα θνκκάηη θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο
θαη ηέινο μαλαηνπνζεηήζηε δύν αθόκε ζπξκαηνδέηεο.
πκβνπιή: κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε επίζεο ηαηλία DaaTape πεξλώληαο ηελ γύξσ από ηελ άθξε ηνπ κηθξνγθαδηνύ, θαη έπεηηα γύξσ από ηε ιαβή ηνπ ηηκνληνύ.
Κόςηε ηηο άθξεο ησλ ηαηληώλ flexi-ties, θαη έπεηηα ζπλδέζηε ην κηθξν-γθάδη ζην θαηάιιειν βύζκα ζην θύξην
θαιώδην, πξνζέρνληαο ώζηε ην βύζκα θαη ε ππνδνρή λα είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλα πξηλ ηελ εηζαγσγή.
εκείσζε: κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ από ηνπο παξερόκελνπο ζπξκαηνδέηεο γηα λα πξνζδέζεηε
ζηαζεξά ην θαιώδην ηνπ κηθξν-γθαδηνύ ζε εθείλν ηνπ θξέλνπ, ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ιίγε ηαηλία DaaTape
αλ πξνηηκάηε.
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5.4.1

Δγθαηάζηαζε Διεγθηή Παξνρήο Ιζρύνο (Γθάδη)

Ο DaaHub δηαηίζεηαη επίζεο θαη κε έλαλ ηππηθό ειεγθηή παξνρήο ηζρύνο
(γθάδη). Αλ πξνηηκάηε κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε απηόλ αληί γηα ην
κηθξν-γθάδη, αιιά έλα θαλνληθό γθάδη είλαη ιηγόηεξν ζπκβαηό κε ην
ιεβηέ αιιαγήο ηαρπηήησλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλσκαιία ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο.
εκείσζε: αθόκε θαη αλ ζαο πάξεη ιίγν ρξόλν γηα λα ην ζπλεζίζεηε
ζηελ αξρή, ην κηθξν-γθάδη απνηειεί ηελ θαιύηεξε επηινγή όζνλ αθνξά
ηε ζπκβαηόηεηα, απιόηεηα θαη επθνιία σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ.

Figure 28

εκείσζε: ζύληνκα ζα δηαπηζηώζεηε όηη ζα ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο ηα 6 επίπεδα ηεο Τπνβνήζεζεο Πεληάι
(Pedal Assist), ρξεζηκνπνηώληαο ην γθάδη όηαλ ρξεηάδεζηε κία άκεζε επηπιένλ ώζεζε.
Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην θαλνληθό γθάδη, αθαηξέζηε ηελ αξηζηεξή ιαβή ηνπ ηηκνληνύ, γιηζηξήζηε ην γθάδη
επάλσ ζηε κπάξα, θαη έπεηηα ζθίμηε ηελ εμαγσληθή βίδα. Σνπνζεηήζηε ηνλ πιαζηηθό δαθηύιην, έπεηηα ην
θνκκάηη ηνπ άθξνπ ηεο ιαβήο ηνπ ηηκνληνύ.
πκβνπιή: γηα λα απειεπζεξώζεηε ην ιεβηέ ησλ ηαρπηήησλ, κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ην γθάδη ζην εμσηεξηθό
άθξν ηεο δεμηάο ιαβήο ηνπ ηηκνληνύ. ε απηόλ ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο όκσο, ην θαιώδην είλαη πην επάισην
(θαζώο πιένλ βξίζθεηαη εμσηεξηθά) θαη ζα πξέπεη λα ην πξνζδέζεηε θαηά κήθνο ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηεο
καλέηαο ησλ θξέλσλ γηα λα κελ ζαο εκπνδίδεη. Πξέπεη λα θάλεηε επίζεο κία κηθξή ηνκή ζηε ιαβή ηνπ ηηκνληνύ
γηα λα εηζάγεηε ην γθάδη ώζηε λα κπνξείηε λα έρεηε όιν ην κήθνο ηεο ιαβήο δηαζέζηκν.

5.5

Κνλζόια LCD

Δγθαηαζηήζηε ηελ θνλζόια LCD ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ηηκνληνύ.
Ξεβηδώζηε απιά ηε βίδα ηνπ βξαρίνλα γηα λα αλνίμεηε ην βξαρίνλα, θαη
ζπξώμηε ηε κνλάδα όζν γίλεηαη πην θνληά ζηελ αξηζηεξή ιαβή ηνπ
ηηκνληνύ πξηλ ζθίμεηε ηε βίδα.
εκείσζε: ζε ιαβέο κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ ζα πξέπεη λα ζπξώμεηε
ζηαζεξά ελώ γπξλάηε ηε βίδα γηα λα κπνξέζεη λα κπεη ζηελ απιάθσζε, ή
είλαη πηζαλό λα ρξεηαζηείηε κία αθόκε κεγαιύηεξε ζπκβαηή βίδα (αιιά
κελ ρξεζηκνπνηήζεηε κία κε ππεξβνιηθά κεγάιν κήθνο γηαηί ππάξρεη
πηζαλόηεηα λα πξνθαιέζεηε δεκηά ζηελ θνλζόια LCD θαζώο ηε βηδώλεηε)

Δηθόλα 29

πλδέζηε ην θαιώδην ζην αληίζηνηρν βύζκα κε πέληε-pin ζηνλ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ, πξνζέρνληαο
λα έρνπλ επζπγξακκηζηεί κε ζσζηό ηξόπν ην βύζκα θαη ε ππνδνρή πξηλ από ηελ εηζαγσγή.
Σαθηνπνηήζηε νπνηνδήπνηε θαιώδην είλαη ιάζθα αλ ρξεηάδεηαη, ρξεζηκνπνηώληαο ζπξκηνδέηεο ή ηαηλία
DaaTape.

6

Σειηθά Βήκαηα

Πεξηκέλεηε λα θνξηηζηεί πιήξσο ε κπαηαξία ζαο θαη έπεηηα ηνπνζεηήζηε ηελ ζην πνδήιαηό ζαο θαη δνθηκάζηε
ηηο επηδόζεηο όισλ ησλ εμαξηεκάησλ.
6.1

Γνθηκή Δπηδόζεσλ:
1. Βεβαησζείηε όηη ην θιεηδί ηεο κπαηαξίαο έρεη ζηξαθεί αξηζηεξόζηξνθα πιήξσο ζηε ζέζε «open»
(ζπξώμηε ην γηα λα γπξίζεη αλ έρεη θιεηδώζεη ζηε ζέζε «off» ). Με ην θιεηδί λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε «νpen»
ηνπνζεηήζηε ηε κπαηαξία επάλσ ζην πιαίζην ππνδνρήο (ε εκπξόο άθξε ηεο ζα πξέπεη λα αγγίδεη ηελ άθξε ηνπ
πιαηζίνπ ππνδνρήο όηαλ έρεη εηζαρζεί πιήξσο), θαη έπεηηα γπξίζηε ην θιεηδί δεμηόζηξνθα κέρξη λα θηάζεη
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2.

3.
4.

5.

6.

6.2

ζηε ζέζε «νn» (νξηδόληηα ζέζε).
Πηέζηε ην πιήθηξν power on (ελεξγνπνίεζε) ζηελ θνλζόια LCD θαη ε νζόλε ζα πξαγκαηνπνηήζεη
εθθίλεζε, εκθαλίδνληαο πξνζσξηλά ηε δηάκεηξν ηνπ ηξνρνύ (κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε δηάκεηξν
θξαηώληαο πηεζκέλν ην πιήθηξν set (ξύζκηζε) γηα 10 δεπηεξόιεπηα, θαη ρξεζηκνπνηώληαο έπεηηα
ηα πιήθηξα up/down (επάλσ/θάησ).
Αλεβείηε ζην πνδήιαηό ζαο (ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθό ρώξν,όπνπ ζα κπνξείηε λα
πνδειαηήζεηε, γηα ηα επόκελα βήκαηα).
Υξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν up γηα λα αιιάμεηε ην επίπεδν ηεο PA (Τπνβνήζεζεο Πεληάι) ζε 1 bar.
Ξεθηλήζηε πξνζεθηηθά θαη κεηά από κία ζηξνθή ησλ πεληάι ζα πξέπεη λα αηζζαλζείηε ηελ ππνβνήζεζε.
Αλεβείηε ζην επίπεδν 2,3, θιπ. γηα πεξηζζόηεξε ηζρύ. Αλ ε ππνβνήζεζε δελ ιεηηνπξγεί ειέγμηε ην γθάδη
(όπσο νξίδεηαη παξαθάησ). Αλ ην γθάδη ιεηηνπξγεί (αιιά ε ππνβνήζεζε πεληάι όρη), ηόηε ζα πξέπεη λα
ειέγμεηε ηνλ αηζζεηήξα ηνπ πεληάι. Δπηζηξέςηε ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ειέγμηε μαλά
αλ έρεηε ην ζσζηό δηάθελν θιπ. Αλ θαη ην γθάδη θαη ε ππνβνήζεζε πεληάι δελ ιεηηνπξγνύλ, ζα πξέπεη
λα ειέγμεηε μαλά ηνπο αηζζεηήξεο ησλ θξέλσλ, θαζώο πηζαλόηαηα θάπνην δηάθελν είλαη πνιύ κεγάιν
θαη ε ιεηηνπξγία δηαθνπήο έρεη ζηακαηήζεη ηνλ θηλεηήξα.
Αηζζεηήξεο θξέλσλ. Δλώ βξίζθεζηε ζηε ιεηηνπξγία ππνβνήζεζεο, πηέζηε ην αξηζηεξό θξέλν, νπόηε ν
θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία θαη κε ην δεμί ζαο θξέλν. Αλ ν
θηλεηήξαο δελ ζηακαηά, επηζηξέςηε ζηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνπο αηζζεηήξεο. Δίηε ν αηζζεηήξαο δελ
έρεη πιήξσο ζπλδεζεί, ή ην δηάθελν όηαλ πηέδνληαη ηα θξέλα είλαη κηθξόηεξν ησλ 5mm.
Μηθξν-γθάδη. Μεηά ηε δνθηκή ησλ θξέλσλ θαη αθνύ απηά έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, κπνξείηε λα
δνθηκάζεηε ην κηθξν-γθάδη. Με ηελ ππνβνήζεζε πεληάι ζην επίπεδν 1 (ζην επίπεδν 0 ην γθάδη δελ
ζα ιεηηνπξγήζεη) θξαηήζηε πηεζκέλν ην πιήθηξν κε ηε κηθξόηεξε θνπθθίδα γηα ρακειή ώζεζε.
Πηέζηε ην κεζαίν πιήθηξν γηα κεζαία ώζεζε, θαη πηέζηε ην ηειεπηαίν πιήθηξν γηα ηε κέγηζηε ηζρύ.
Μπνξείηε λα θιεηδώζεηε ην γθάδη κε δηπιό θιηθ. Μόιηο αθνπκπήζεηε ηα θξέλα, ή έλα από ηα άιια
2 πιήθηξα, ν κεραληζκόο θιεηδώκαηνο ζα αθπξσζεί.

Σειηθνί Έιεγρνη

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκώλ ησλ εμαξηεκάησλ, εγθαηαζηήζηε νξηζηηθά όια ηα εμαξηήκαηα πνπ
έρεηε εγθαηαζηήζεη πξνζσξηλά θαη ζηεξεώζηε ην θύξην πιαίζην ππνδνρήο ζηε ζέζε ηνπ.
Διέγμηε μαλά θάζε εμάξηεκα πνπ έρεηε εγθαηαζηήζεη μερσξηζηά θαη βεβαησζείηε όηη όιεο νη βίδεο θαη ηα παμηκάδηα
έρνπλ ζθηρηεί ζηε ξνπή πνπ νξίδεηαη από ηηο νδεγίεο.
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη όια ηα θαιώδηα πνπ είλαη ιάζθα ή πεξηζζεύνπλ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαη πξνζδεζεί.
Διέγμηε όιεο ηηο πξνζδέζεηο κε ζπξκαηνδέηεο θαη θνιιεηηθή ηαηλία θαη βεβαησζείηε όηη είλαη ζηαζεξέο.
πκβνπιή: ζε πνδήιαηα κε κηθξό ζθειεηό, όπνπ ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη εληόο ηνπ ζθειεηνύ κπνξείηε λα αθήζεηε
ηηο βίδεο ηεο βάζεο ηνπ πιαηζίνπ ππνδνρήο ιίγν ιάζθα ώζηε, γηα λα αθαηξέζεηε/ηνπνζεηήζεηε ηε κπαηαξία λα
κπνξείηε λα ζηξέςεηε ην πιαίζην ππνδνρήο ιίγν έμσ από ην ζθειεηό ηνπ πνδειάηνπ.
Δίζηε πιένλ έηνηκνη λα μεθηλήζεηε!
Δπρόκαζηε λα απνιαύζεηε ην θηη ζαο κεηαηξνπήο ειεθηξηθνύ πνδειάηνπ DaaHub!
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7

Γισζζάξη Όξσλ

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα γισζζάξη επεμήγεζεο εηδηθώλ όξσλ γηα ην ειεθηξηθό πνδήιαην ζην νπνίν κπνξείηε
λα βξείηε ηππνπνηεκέλεο πεξηγξαθέο ησλ εμαξηεκάησλ.
Η ζπγθεθξηκέλε νξνινγία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηνπ νδεγνύ απηνύ, ζηηο νπνίεο
κπνξείηε λα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εμαξηήκαηα απηά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Οη ζπλήζεηο όξνη (γηα κε-ειεθηξηθά πνδήιαηα) δελ πεξηιακβάλνληαη.
Καλνληθόο ξπζκηζηήο ηζρύνο – κία ζπζθεπή κε πεξηζηξεθόκελν κνριό ζην ηηκόλη γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ
ειεθηξνθηλεηήξα.
Ρπζκηζηήο Ιζρύνο Micro – έλαο ξπζκηζηήο ηζρύνο (γθάδη) 3 πιήθηξσλ ζρεδηαζκέλνο εηδηθά γηα ηνλ DaaHub. Οη
ξπζκίζεηο ρακειήο, κέζεο ή πςειήο ηζρύνο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θξαηώληαο πηεκέλν έλα πιήθηξν. Η ξύζκηζε
ηζρύνο γίλεηαη κε δηπιό θιηθ θαη ε πίεζε ζε κία καλέηα θξέλσλ επαλαθέξεη ην γθάδη ζην επίπεδν κεδέλ.
Οζόλε LCD - έλαο ηύπνο νζόλεο πγξώλ θξπζηάιισλ (LCD) πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηηο ιαβέο ηνπ ηηκνληνύ
θαη παξέρεη ζηνλ αλαβάηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πνδειάηνπ θαζώο θαη
πιεξνθνξίεο δηαγλσζηηθώλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο δηαθόπηεο επηινγήο ιεηηνπξγηώλ.
Γηαθόπηεο παξνρήο ηζρύνο θαηά ην θξελάξηζκα – έλαο θόθθηλνο καγλεηηθόο δηαθόπηεο αηζζεηήξα πνπ είλαη
ελζσκαησκέλνο ζηε ιεηηνπξγία ηεο καλέηαο θξέλσλ γηα λα δηαθνπεί ε παξνρή ηζρύνο θαηά ην θξελάξηζκα.
Δκπξόο Γηαλνκέαο Γηαθιαδώζεσλ – έλαο δηαθιαδσηήο όπνπ ζπλδένληαη κε θαιώδην ε νζόλε LCD θαη νη
αηζζεηήξεο πέδεζεο (θξελαξίζκαηνο). Σν θύξην θαιώδην ηνπ δηαλνκέα ζπλδέεηαη κε ηε ζπθεπή ειέγρνπ.
Σαηλία Daa (DaaTape) – Δηδηθά ζρεδηαζκέλε ηαηλία γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ θηη ηνπ DaaHub
Κύβνο Daa (DaaCube) –Δηδηθά ζρεδηαζκέλνο αηζζεηήξαο θξελαξίζκαηνο γηα καλέηεο θξέλσλ κηθξήο δηαδξνκήο
Κύξηα δέζκε θαισδίσλ – έλα κνλό πνιππνιηθό θαιώδην πνπ ζπλδέεη ηνλ εκπξόο δηαλνκέα δηαθιαδώζεσλ
κε ηε ζπζθεπή ειέγρνπ ζην πίζσ κέξνο ηνπ πνδειάηνπ.
Κηλεηήξαο Hub – ν θύξηνο ειεθηξνθηλεηήξαο πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ εκπξόο ηξνρό.
Κηλεηήξαο ρσξίο αηζζεηήξα - έλαο ηύπνο θηλεηήξα ρσξίο ςήθηξεο, πςειήο απνδνηηθόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο,
ζηνλ νπνίν δελ είλαη ελζσκαησκέλνη αηζζεηήξεο θίλεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο ηζρύνο ζηνλ θηλεηήξα
π.ρ. ν θηλεηήξαο DaaHub.
Κηλεηήξαο ρσξίο ςήθηξεο - Οη θηλεηήξεο Wisper θαη DaaHub δελ ρξεζηκνπνηνύλ ςήθηξεο άλζξαθα γηα ηελ
παξνρή ηζρύνο ζηνλ θηλεηήξα. Οη ςήθηξεο είλαη επηξξεπείο ζηε θζνξά πξνθαιώληαο έηζη πηζαλά πξνβιήκαηα
αμηνπηζηίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο θηλεηήξεο Wisper.
Αηζζεηήξαο πεληάι – έλαο αηζζεηήξαο πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ θάησ βξαρίνλα ηνπ ζθειεηνύ (πιαηζίνπ) ηνπ
πνδειάηνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο πεξηζηξνθήο ησλ ζηξνθάισλ ησλ πεληάι.
πζθεπή Διέγρνπ – ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ πνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζην πιαίζην ππνδνρήο ηνπ DaaHub, ε νπνία
δέρεηαη ηα δεδνκέλα από όιεο ηηο παξαπάλσ ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη παξέρεη κία ξπζκηζκέλε απόθξηζε ζηνλ θηλεηήξα.
Hall Effect– έλαο ηύπνο αηζζεηήξα θίλεζεο καγλεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ξπζκηζηέο ηζρύνο,
ζηνπο δηαθόπηεο παξνρήο ηζρύνο θαηά ην θξελάξηζκα θαη ζηνπο αηζζεηήξεο ησλ πεληάι.
Μπαηαξία – ε θύξηα κπαηαξία πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην πνδήιαην γηα παξνρή ηζρύνο ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα.
Ληζίνπ (πνιπκεξνύο) πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο – πεξηγξάθεη ην είδνο ηνπ πιηθνύ/ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ
αλάινγνπ ηξόπνπ θαηαζθεπήο ησλ κπαηαξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε Wisper.
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