
Bafang keskimoottorin asennusohje

           

Nämä ohjeet on tarkoitettu Greencyclen asiakkaiden ja jälleenmyyjien käyttöön. 



Keskimoottorin asennus on verrattain helppo tehdä, mutta keskimoottorin asennus vaatii pyörältä 
tiettyjä ominaisuuksia, jotta moottorin saa asennettua oikein.

Asennusvaatimukset:

-Pyörässä tulee olla Brittiläinen (BSA) keskiö. Tämä on yleisin käytössä oleva poljinkeskiömalli, 
mutta muunkinlaisia keskiöitä on olemassa. Varmista, että pyörässäsi on BSA -keskiö. BSA 
keskiöllisen pyörän poljinkeskiömuhvin sisähalkaisija on 34mm. Keskiön leveys tulee olla 68-
72mm.
      Erillisellä keskiöadapterilla jotkin muuntyyppiset keskiöt voidaan muuttaa BSA -keskiöksi 
keskimoottorin asennusta varten.

-Keskimoottoria käytettäessä pyörässä ei voi olla jalkajarrua. Jos pyörässäsi on jalkajarru, on siitä 
luovuttava tai se on korvattava jollain muuntyyppisellä takajarrulla.  

-Keskimoottorin mukana tulee uusi eturatas, jota on käytettävä moottorin kanssa. Jos pyörässäsi on 
useampi eturatas ja vaihtaja, on niistä luovuttava. Erikseen myytävällä adapterisarjalla moottoriin 
on mahdollista kiinnittää muunkinlainen eturatas, jos moottorin mukana tuleva ratas ei oole sopiva 
tai mieleinen.

Asennus:

1. Avaa muunnossarjan laatikko ja ota osat pois paketista ja tarkasta, että kaikki tarvittavat osat
on laatikossa.

2. Kiinnitä moottoriin mukana tullut eturatas. Ratas kiinnitetään moottoriin 5 pultilla (M5*10).
(Kuva 1) 

3. Kiinnitä ketjusuoja eturattaaseen 5x pienellä ruuvilla (5 x ST3.9)

4.Poista pyörän alkuperäinen poljinkeskiö ja poljinkammet+polkimet. Työnnä moottorin 
   keskiöputki pyörän poljinkeskiömuhvin läpi niin, että eturatas tulee ketjujen puolelle 
    (Kuva 2)



5.Varmista, että keskiöputken päästä näkyy vähintään 10mm kierrettä.

6.Laita kiinnityslautanen keskiöputkeen ja kiinnitä se moottorissa oleviin kiinnitysreikiin 2x 
   M6 pultilla (Kuva 4) Varmista, että kiinnityslautasen sileä pinta osoittaa ulospäin ja pinta 
   jossa on nyppylöitä tulevat pyörän keskiömuhvia vasten (Kuva 5)



7. Pitele moottoria lähellä pyörän alarunkoputkea ja kiristä M33 -mutteri keskiöputken 
kierteisiin 40-50Nm kireyteen. (Kuva 6) Jos sinulla on kierrelukitetta, on sitä 
suositeltavaa laittaa kierteille, jotta M33 mutteri ei pääse löystymään ajan saatossa. 
Laita sitten lopuille kierteille mutterin suojakuppi ja kiristä se kohtuudella n. 20-
30Nm kireyteen.

8. Irroita pyörästäsi polkimet poljinkammista (15mm lenkkiavaimella) ja asenna polkimet 
    muunnossarjan mukana tulleisiin poljinkampiin. Huomaa, että molemmille kammille ja 
    polkimille on omat puolensa. Oikeanpuoleisessa poljinkammessa on merkinta R ja     
    vasemmanpuoleisessa merkintä L. Asenna vasen poljinkampi moottorin akseliin  
    vasemmalle puolelle (Kuva 7) ja oikea poljinkampi oikealle (ketjujen) puolelle (Kuva 8). 
    Kiinnitä kammet akseliin M8 pultella n.35-40Nm kireyteen.



9. Vedä moottorilta välijohto ohjaustangolle. Välijohdon toisessa päässä on 4 liitintä,  
    näytölle, kaasulle ja 2 jarruille. Kiinnitä LCD -näyttö telineeseensä (jos sitä ei ole jo  
    tehty) ja asenna näyttö ohjaustankoon sopivaan kohtaan. Yleensä näyttö kiinnitetään  
    keskelle ohjaustankoa. Huom. jätä etupäässä välijohto riittävän löysälle, jotta ohjaustanko 
    pääsee vapaasti liikkumaan ääriasentoihinsa.

10. Poista pyörän tupet ja asenna mukana tulleet jarrukahvat alkuperäisten jarrukahvojen 
     tilalle. Jos pyörässäsi on hydrauliset levyjarrut tai vaihdevivut on integroitu       
     jarrukahvoihin, voit käyttää erikseen myytäviä jarrutunnistinadaptereita.     
     Jarrukahvoja/adaptereita ei ole pakko asentaa ollenkaan

11. Asenna kaasuvipu halutessasi. Kaasua ei ole pakko asentaa lainkaan. Moottorin toimii 
     myös ilman kaasua, eli se lähtee vetämään heti kun pyörällä poljetaan. Pelkän kaasun 
     voimalla ajamista, ilman että itse polkee mukana, ei suositella! Varsinkin liikkellelähdöt, 
     jyrkät ylämäet yms. ovat moottorille erittäin rasittavia, jos ajetaan täysin itse polkematta. 
     Säännölliset liikkellelähdöt polkematta lyhentävät moottorin, akun ja pyörän  
     voimansiirron elinikää. 

 
12.Asenna nopeustunnistin pyörän takahaarukaan ja magneetti takarenkaan pinnaan
     (Kuva 9) Tunnistimen ja magneetin välimatka voi olla maksimissaan n. 5mm. On   
     tärkeää, että anturi ja magneetti ovat suorassa toisiinsa nähden, jotta anturi saa ”luettua” 
     magneetin ja sen pyörähtäessä tunnistimen ohitse. Tunnistimessa on pieni punainen Led 
     -valo, joka syttyy ja sammuu joka kerta kun magneetti ohittaa tunnistimen. Voit näin  
     helposti testata onko anturi ja magneetti oikeassa asennossa ja sopivalla        
     etäisyydellä toisistaan. 
             Antureita on olemassa kahdenlaisia. Toisessa mallissa anturin etäisyyssäätö tehdään
     anturissa olevalla keinusäädöllä. Uudemmissa sarjoissa käytetään kuitenkin monesti  
     tunnistinta, joka koostuu kahdesta osasta, eli tunnistimesta ja tunnistimen telineestä.   
     Ensin telineelle katsotaan sopiva kohta takahaarukassa ja sitten anturi kiinnitetään  
     telineeseensä sopivalle etäisyydelle magneetista. Kun sopiva etäisyys on löytynyt, niin 
     anturi ruuvataan telineeseen pienellä mustalla ristipääruuvilla. Tunnistin / tunnistimen 
     teline kiinnitetään takahaarukkaan 2-puoleisella teipillä (valmiina anturissa) sekä pienillä 
     nippusiteillä. Huomaa, että anturin johto ei pääse osumaan, vaurioitumaan tai                   
     hankaamaan mihinkään. Magneetti kiinnitetään takarenkaan pinnaan sopivaan  
     kohtaan siten, että magneetin tasainen puoli osittaa tunnistinta kohden.       
     Magneetti koostuu kahdesta osasta. Varmista, että molemmat osat ovat kunnolla kiinni 
     toisissaan, jotta magneetti ei pääse liikumaan tai tipahtamaan.



13. Nyt kiinnitetään enää liittimet toisiinsa ja asennus on valmis. Liittimissä on pienet 
nuolet, joiden tulee osoittaa toisiaan liittimiä kiinnitettäessä. Liittimet tulee kiinnittää
toisiinsa varovasti, huolellisesti ja oikeassa asennossa, jotta liittimien sisällä olevat 
ohuet pinnit eivät vaurioidu.



14. Tarkasta vielä että kaikki on kunnolla kiinni ja ettei mikään johto ole liian tiukalla tai
pääse hankaamaan mihinkään.  Jos pyörässä menee alarunkoputken alla 
jarru/vaihdevaijereita, niin tarkasta etteivät ne pääse hankaamaan esim. mihinkään 
moottorin johdoista.

       15. Bafang -keskimoottorisarjoissa on käytössä useampaa erilaista LCD -näyttöä. 
 Näytöstä tehdään vielä perusasetusten säätäminen, eli asetetaan mm. huippunopeus 
 sekä pyörän vannekoko. Eri näytöissä säädöt tehdään hieman eri tavoin, joten lue 
 oman näyttömallisi säätöohjeet sivuiltamme. Eri näyttöjen ohjeet löydät 
 kotisivuiltamme  www.greencycle.fi/ohjeet
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