
Montage trapsensor / PAS sensor

Montage aan de linkerkant 

1. De trapassensor is draairichng gevoelig en gemaakt voor montage aan de rechterkant (ke ngkast). Dit 
zal moeten worden aangepast, anders levert het systeem alleen ondersteuning als u achteruit i.p.v. 
vooruit trapt. Voor een goede montage, dient de sensor een halve slag te worden gedraaid. Dit doet u 
door het schroee aan de achterkant van de metalen O-ring te halen, de sensor los te maken van de ring 
en vervolgens de sensor een halve slag te draaien en weer vast te maken met het schroee aan 
de achterkant. de achterkant. 
2. Verwijder de crankbout met behulp van een dop- of inbussleutel. De draairichng is tegen de klok in. De 
crankbout zit vaak afgeschermd achter een plasc dopje. 
3. Verwijder de traparm (crank) van de trapas met een cranktrekker. Steek de cranktrekker in de opening 
en draai deze goed aan met een steeksleutel. Draai vervolgens het duwende (tweede deel) van de 
cranktrekker aan zodat de crankarm los komt van de trapas en verwijder deze. 
4. Demonteer de cup van de trapas met een trapassleutel (draairichng tegen de klok in). 
5. Plaats de trapsensor tegen het frame en draai de trapas cup weer in het frame (rode sensor naar onder5. Plaats de trapsensor tegen het frame en draai de trapas cup weer in het frame (rode sensor naar onder-
en de kabel moet naar de achterkant wijzen). Als de diameter van de O-ring even groot is als de diameter 
van het trapashuis, dan adviseren wij een extra bevesging met epoxy lijm te gebruiken om de ring vast te 
zeen. (TIP gebruik Bison twee componenten epoxy lijm. Verkrijgbaar bij de bouwmarkt)
6. Plaats vervolgens de magneetschijf op de trapas (magneetjes naar de sensor toe). Zorg ervoor dat deze 
elkaar niet raken (tussen de 1-2mm ruimte is ideaal). Monteer de trappers weer op de fiets en sluit de 
trapsensor aan op de controller. Deze dient te worden aangesloten op de groen/rood/zwarte connector 
op de controller. 

LET OP! Het kan zijn dat er bij sommige fietsen te weinig ruimte is om de magneetschijf te plaatsen. Er dient 
dan c.a. 2-3mm van de traparm afgevijld te worden. 
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