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1  Montera vanliga komponenter

 8. Lossa de två bultarna på sadelstolpklämman 
när du vill ändra höjden på sadeln. Justera 
höjden och dra åt bultarna till rekommenderat 
moment.

SADELSTOLPE BULT

 OBS!  Använd en lång inexsnyckel 
på 5 mm på momentnyckeln för att dra åt 
sadelpostbulten. Det ger en bättre inpassning 
på bulten och minskar risken för att nyckeln 
ska repa cykelns finish.

B. Montera framväxeln

 1. Använd den särskilda brickan och bulten i 
kolfiber för att montera framväxeln på basen 
för framväxelns hängare. Dra åt bultarna 
endast så mycket att framväxeln sitter fast. 
Dra inte åt helt i det här läget.

C. Montera bakväxeln

 1. Montera bakväxeln på bakväxelns hängare. 
Dra åt till OEM-specifikation för vridmoment. 

D. Montera kedjehållaren

 1. Montera kedjefångararen på basen för 
framväxelns hängare. Vrid bulten till 3 Nm.

1 MONTERA VANLIGA KOMPONENTER

A. Montera och justera sadelstolpen
VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

• Sadel • Nedre tätning

• Sadelstolpe •  Lång insexnyckel på 
5 mm

• Sadelpostkil och bultar • Momentnyckel

 1. Avlägsna all tejp eller gummiband runt 
sadelstolpens kil innan montering.

 2. Montera den nedre tätningen på sadelstolpen.

 OBS!  Om hela sadelstolpen ska 
skjutas in kan den nedre tätningen behöva tas 
bort.

 3. För in sadelposten i sadelmasten. Se till att du 
har kilen placerad i sadelposten innan införing.

 4. Dra åt bulten tills sadelposten och kilen sitter 
åt. Dra inte åt helt i det här läget.

SADELSTOLPE BULT

 5. Montera sadeln. Kontrollera att fästet passar 
sadelrailsens konstruktion.

 6. Ändra sadelvinkeln genom att lossa den bakre 
klämbulten, justera vinkeln och sedan dra åt 
bulten igen.

 7. Lossa klämbulten på sidorailsen när du vill 
ändra sadelns placering i längdled. Skjut 
sadeln till rätt läge och dra åt bulten igen.
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DRA VAJRAR OCH HÖLJEN GENOM RAMEN3ANSLUT OCH MONTERA BROMSAR2

A. Mekanisk
Leda framväxelhöljet

 1. Dra framväxelhöljet från styrhuvudet, 
ner genom diagonalröret och ut genom 
framväxelhålet längst ner på sadelröret.

 2. Dra gummigenomföringen över höljet och 
placera höljet i spärren på framväxeln. 

 3. Sätt gummigenomföringen på plats på ramen.

Leda bakväxelhöljet

 1. Dra bakväxelhöljet från hålet i kedjestaget, 
genom vevlagret, upp genom diagonalröret och 
ut genom styrhuvudet.

 2. Placeringen av växelhöljen och bromsslangar 
är, från styrhuvudets drivna sida till den 
odrivna sidan:

BAKRE 
BROMSSLANG

BAKVÄXELNS 
HÖLJE 

FRAMVÄXELNS 
HÖLJE 

1. Framväxelns hölje

2. Bakre bromsslang

3. Bakväxelns hölje

A. Montera bakbromsen i ramen

 1. På bilden längst ner på sidan 5 visas höljenas 
korrekta placeringar genom styrhuvudet.

 2. Avlägsna gummigenomföringen från 
kedjestaget på den odrivna sidan.

 3. Skjut över gummigenomföringen på 
bromsslangen och led slangen genom hålet 
efter genomföringen. 

 4. Dra slangen genom vevlagret, upp genom 
diagonalröret och ut genom styrhuvudet.

 5. Tryck tillbaka gummigenomföringen i hålet på 
kedjestaget.

 6. Skruva fast bromsen.

B. Montera frambromsen och 
bromsslangen

 1. Placera det nedre lagret på gaffelns 
styrlagerbana.

 2. Led slangen genom ingångshålet på gaffeln 
(ej på drivsidan) och upp genom hålet på 
baksidan av styrröret

 3. Anslut bromsen till gaffeln. Dra åt bultarna 
endast så mycket att bromsen sitter fast. Dra 
inte åt helt i det här läget.
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3 3  Dra vajrar och höljen genom ramen Dra vajrar och höljen genom ramen

 2. Vrid bultarna till 1,2 Nm.

 3. Montera förvaringsutrymmets lock med 
spaken riktad mot den drivna sidan.

STÄNGD LUCKA

 4. Läs mer om proceduren i bilagan: Sätt 
ihop och montera locket på diagonalrörets 
förvaringsutrymme.

B. Di2
Leda framväxelns vajer

 1. Fäst framväxelvajern vid framväxeln.

 2. För in vajern genom gummigenomföringen, in 
genom hålet längst ner på sadelröret och ut 
genom vevlagret.

 3. Sätt gummigenomföringen på plats på ramen.

Leda bakväxelns vajer

 OBS!  Bakbromsen ska vara monterad 
och bromsslangen ska ha dragits upp genom 
styrhuvudet.

Praktiska monteringstips: Använd verktygssatsen 
Park Tool IR-1.2 för intern vajerdragning.

 1. Fäst bakväxelvajern vid bakväxeln.

 3. Placera gummigenomföringen runt växelhöljet 
och fäst gummigenomföringen längst ner på 
den drivna sidans hjulfäste.

 4. Placera höljet i spärren på bakväxeln.

Montera diagonalrörets vajerstyrning

 1. För in vajerstyrningen genom åtkomsthålet 
i diagonalröret och under vajerhöljena och 
slangen.

 2. Fäst vajerhöljena och slangen i 
vajerstyrningens clips i rätt ordning och läge 
(från den odrivna till den drivna sidan):

1. Bakbroms

2. Framväxel

3. Bakväxel

FRAMVÄXELNS 
HÖLJE 

BAKRE 
BROMSSLANG

BAKVÄXELNS 
HÖLJE

 3. Håll i höljet och slangen vid styrhuvudet 
medan du för vajerstyrningen neråt i 
diagonalröret tills vajerstyrningens hål är i linje 
med hålen längst ner på diagonalröret.

 4. Fäst vajerstyrningen vid ramen med hjälp av 
två bultar som skruvas fast på diagonalrörets 
undersida. Vrid bultarna till 3 Nm.

Montera locket på diagonalröret

 1. Montera locket på diagonalrörets 
förvaringsutrymme.

 OBS!  Se till så att lockets tabb 
placeras uppåt över lagringsutrymmet.
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33  Dra vajrar och höljen genom ramen Dra vajrar och höljen genom ramen

 9. Fäst vajerstyrningen vid ramen med hjälp av 
två bultar som skruvas fast på diagonalrörets 
undersida. Vrid bultarna till 3 Nm.

Montera locket på diagonalröret

 1. Montera locket på diagonalrörets 
förvaringsutrymme.

 OBS!  Se till så att lockets tabb 
placeras uppåt över lagringsutrymmet.

 2. Vrid bultarna till 1,2 Nm.

 3. Montera förvaringsutrymmets lock med 
spaken riktad mot den drivna sidan.

 4. Läs mer om proceduren i bilagan: Sätt 
ihop och montera locket på diagonalrörets 
förvaringsutrymme.

Vajerdragning i styret 
Praktiska monteringstips: 

1.   Använd verktygssatsen Park Tool IR-1.2 
för intern vajerdragning.

2.   För enklare vajerdragning, placera styret i 
en cykelhållare.

 2. Dra bakväxelvajern från hålet på den drivna 
sidan av kedjestaget till vevlagerhålet.

 3. Placera gummigenomföringen runt växelhöljet 
och fäst gummigenomföringen längst ner på 
den drivna sidans hjulfäste.

Anslut och montera batteriet

 1. Sätt batteriet i batterihållaren och 
vajerstyrningen.

 2. Fäst skruvarna till 0,3 Nm.

 3. Anslut batterisladden till batteriet.

 4. Dra in batterisladden genom 
förvaringsutrymmet och ut genom 
vevlagerhålet.

 5. Nu bör det sticka ut tre sladdar genom 
vevlagerhålet.

 6. För in batteriet, sladden och vajerstyrningen i 
förvaringsutrymmet och under bromsslangen.

 7. Fäst bakbromsslangen i spåret på den odrivna 
sidan av vajerstyrningen.

 8. Håll i bakbromsslangen vid styrhuvudet medan 
du för vajerstyrningen neråt i diagonalröret tills 
vajerstyrningens hål är i linje med hålen längst 
ner på diagonalröret.
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3  Dra vajrar och höljen genom ramen 4 MONTERA GAFFELN

Montera gaffeln

 1. Se till att det nedre styrlaget är monterat 
på gaffeln och skjut upp styrröret och 
bromsslangen från styrhuvudets nederdel.

 2. Led ut bromsslangen genom överrörets 
vajerhål.

 3. Skjut styrröret genom IsoSpeed-enheten.

 OBS!  Se till så att de båda 
bromsslangarna och växelvajern/-vajrarna 
sitter på plats i överrörets vajerhål.

BAKRE 
BROMSSLANG

FRÄMRE 
BROMSSLANG

BAKVÄXELNS 
VAJER

FRAMVÄXELNS 
VAJER

 4. Montera i tur och ordning: Främre IsoSpeed-
gummigenomföring, IsoSpeed-distans, övre 
lager, delad ring och topplock.

 5. Montera frontskyddet. Håll ut frontskyddets 
sidor och placera det över styrhuvudets 
ovansida.

 1. Dra Park Tool-tråden från det högra handtaget, 
genom styret och ut genom den vänstra 
styränden.

 2. Dra det vänstra växelreglagets långa Di2-vajer 
(1200 mm) från den högra styränden, genom 
styret och ut genom hålet för växelreglaget till 
vänster på styrets undersida. Tejpa fast vajern 
på styrhandtaget.

 3. Dra det högra växelreglagets korta Di2-vajer 
från hålet för växelreglaget till höger på styrets 
undersida och ut genom den högra styränden. 
Tejpa fast vajern på styrhandtaget.

Nu sticker det ut två Di2-vajrar från den högra 
styränden.

 4. Fäst de båda vajrarna i styrändspluggen.

 OBS!  Det spelar ingen roll vilken 
av vajrarna som sitter i vilken hållare i 
styrändspluggen.

 5. Dra en Di2-vajer från styrhuvudet, ner genom 
diagonalröret och ut genom vevlagerhålet. Den 
här vajern ansluts till det högra växelreglaget.

Nu sticker det ut fyra Di2-vajrar från vevlagerhålet.

 6. Anslut alla fyra vajrarna till kopplingsboxen. 
Det spelar ingen roll var de olika vajrarna sitter 
på kopplingsboxen.

 7.  För in kopplingsboxen och de fyra vajrarna 
genom vevlagerhålet och in i diagonalröret.
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5  Anslut och montera styrstammen och styret5 ANSLUT OCH MONTERA STYRSTAMMEN OCH STYRET

A. Mekanisk
Ansluta bromsslangen samt höljen  
och vajrar
Montera överrörets vajerstyrning

 1. Håll vajerstyrningen i rätt läge och fäst först 
bromsslangarna och sedan växelvajrarna.

•  Drivsidan: Bakre bromsslang, 
bakväxelvajer.

•   Odrivna sidan: Främre bromsslang, 
framväxelvajer.

 2. För ner vajerstyrningen till sin plats i den övre 
delen av styrhuvudets hål.

 OBS!  Om man vill byta plats på 
bromshandtagen, byter man plats på 
bromsslangarna i vajerstyrningen.

 3. Fäst bultarna och dra åt till 1 Nm.

KORREKT LÄGE

B. Di2
Montera överrörets vajerstyrning

 1. Håll vajerstyrningen i rätt läge och fäst först 
bromsslangarna och sedan Di2-sladden.

•  Drivsidan: Bakre bromsslang, Di2-sladd.

•   Odrivna sidan: Främre bromsslang.

 2. För ner vajerstyrningen till sin plats i den övre 
delen av styrhuvudets hål.

 3. Fäst bultarna och dra åt till 1 Nm.

Montera växelhandtag

 1. Dra slangarna och sladden (Di2) eller vajrarna 
(mekanisk) genom vajerhållaren.

 2. Utgå ifrån vajerhållaren och dra vajrar/sladd 
och slangar åt höger och vänster på styret.

SETT NERIFRÅN

Montera styrstammen

 1. Montera eventuella önskade styrlagerdistanser 
och styrstammen på styrröret.

 2. Rikta styrstammen och dra åt styrstammens 
klämbultar till rekommenderat moment.

Montera styret

 1. Fäst vajerhållaren på styret. Placeringen 
är viktig eftersom hållaren ska sitta inuti 
styrstammen.

 OBS!  Det finns olika vajerhållare för olika 
styrstammar, beroende på Blendr-kompatibilitet.  
(Art.nr: W582439, W584649, 600794).

 OBS!  Trek rekommenderar användning 
av vajerhållare på styrstammar på 100 mm 
och längre. För styrstammar som är kortare än 
100 mm ger vajerhållaren inga extra fördelar.

 2. Sätt styret på plats på styrstammen och 
dra sedan åt bultarna på överfallet till 
rekommenderat moment.

 OBS!  Kontrollera att vajerhållarens tabbar 
är i linje med utrymmena på styrstammen.

 3. När vajerhållaren, styrstammen och styret 
är rätt monterade ska man kunna dra i 
vajerbygeln utan att något rör sig mellan fästet 
och styret.

VAJERHÅLLARENS BYGEL

 4. Vid korrekt montering ska vajerhållarens tabb 
inte synas längst ner på styrstammen.
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5  Anslut och montera styrstammen och styret

 3. Placera växelhandtagen på önskad plats på 
styret.

 4. Kapa bromsslangen och och växelhöljet till 
lämplig längd. Vajrarna bör vara tillräckligt 
långa för att man ska kunna vrida styret fritt 
+/-60 grader.

6 MOMENTSPECIFIKATIONER FÖR DOMANE

Komponent Moment

Bult för kedjehållare 3 Nm

Bult till diagonalrörets lock 1,2 Nm

Bultar till batterihållaren 0,3 Nm

Bultar för att fästa vajerstyrningen vid ramen 3 Nm

Skruven till den bakre Isospeed-hållaren 8 Nm

Vajerstyrningsbult till överröret 1 Nm

Dämparens bultar 5 Nm

Vevlager Högst 50 Nm

Skruvar till förvaringsutrymmets lucka 1 Nm

Sadelstolpens bult 7 Nm
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Specifikationer för Di2-styrhandtag, för referens

DS-växelhandtag till 
kopplingsbox A

NDS-växelhandtag 
till kopplingsbox A

DS-växelhandtag till 
kopplingsbox B

Batteri till 
kopplingsbox B

Framväxel till 
kopplingsbox B

Bakväxel till 
kopplingsbox B

300 1200 14001 300 400 600

 OBS!  1 Den här vajerns längd är olika 
beroende på ramstorlek, stamlängd och styrets 
bredd. Alla övriga vajrar håller samma längd 
oberoende av ramstorlek.

7 SERVICEINFORMATION 8 BILAGA

A. Montera IsoSpeed fram

 1. Smörj skruvhålen samt insidan på båda 
sidorna av styrhuvudet.

 2. Placera en bricka över respektive lager i främre 
IsoSpeed-länkaget.

 3. Håll i det främre IsoSpeed-länkaget med två 
fingrar så att brickorna sitter på plats och skjut 
försiktigt in det i styrhuvudet. Skjut in det så 
långt att hålen i länkaget är i linje med hålen i 
ramen.

 4. Sätt i en skruv i drivsidans skruvhål inifrån 
länkaget och skjut den mot styrhuvudets 
utsida.

 5. Passa in den fasade sidan på den ovala 
muttern mot skruvhålet.

AVFASNING

 6. Tryck ut skruven med ett finger inifrån 
styrhuvudet.

FÄRGKODEN GÄLLER ENDAST FÖR RITNINGEN:
BAKBROMS = RÖD
FRAMBROMS = MÖRKGRÅ
Di2-SLADD = LJUSGRÅ

HÖGER VÄXELREGLAGE
– TILL STYRÄNDSPLUGG
– TILL KOPPLINGSBOX B

STYRÄNDSPLUGG
– TILL VÄNSTER VÄXELREGLAGE
– TILL HÖGER VÄXELREGLAGE
 GENOM STYRET,
  UT GENOM HÅLET PÅ 

VÄNSTER BOCK
 UNDER STYRLINDANKOPPLINGSBOX B

–  TILL HÖGER 
VÄXELREGLAGE

– TILL BATTERI
– TILL FRAMVÄXEL
– TILL BAKVÄXEL
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88  Montera IsoSpeed fram

 7. Vrid den ovala muttern för hand några få varv 
åt VÄNSTER för att den ska sitta rätt inför 
nästa steg. Smörj inte gängorna.

 8. Formen på den ovala muttern är identisk 
med styrhuvudets ovala skruvhål. Passa in 
den handåtdragna mutterns ovalitet mot 
styrhuvudets dekorlinje.

LINJE PÅ 
STYRHUVUDET

 9. Håll ena handen på styrhuvudets motsatta 
sida (9a) och sätt i momentnyckeln i 
muttern med den andra handen. Tryck med 
båda händerna tills muttern sitter på rätt 
sätt i styrhuvudet (9b). Fortsätt att trycka 
på momentnyckeln medan du vrider den 
medurs (9c). På så sätt drar du skruven inuti 
styrhuvudet mot muttern. Dra fast, men dra 
inte åt helt.

9c
9b

9a

10. Upprepa steg 4 till 8 för den andra sidan av 
länkaget.

AVFASNING

11. Upprepa steg 9 på andra sidan.

 Montera IsoSpeed fram

12. Tryck ordentligt på momentnyckeln och vrid 
den för att dra åt helt. Det förhindrar att 
skruven inuti länkaget roterar och det drar 
skruven mot muttern. Dra fast till maximalt 
8 Nm.

13. Upprepa steg 12 på andra sidan.

14. Kontrollera att länkaget kan röra sig fritt efter 
monteringen. Om det inte rör sig fritt, lossa 
och rengör kopplingarna, smörj dem och 
montera om.

 

15. Sänk ned den förspända distansen i länkaget 
så att märkningen ”BEARING” är uppåt och 
”SPRING” nedåt.

 OBS!  De avplattade sidorna ska passas 
in mot skruvarna på länkagets sidor.

BEARING
SPRING

 OBS!  IsoSpeed-enheten bör inte smörjas, 
förutom på avfasningen upptill där det övre lagret 
sitter. Smörj inte det lägre lagret, vågbrickan, den 
delade ringen nertill eller distansen.
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88  Montera IsoSpeed bak

B. Montera IsoSpeed bak

 1. Montera dämparenheten i sadelröret. 
Dämparen ska vara riktad uppåt.

 2. Håll dämparenheten på plats och fäst med två 
M4-bultar. Vrid bultarna till 5 Nm.

 OBS!  Se till så att dämparens 
justeringsskruv är så långt ute som möjligt.

 3. Trä på IsoSpeeds gummigenomföring över 
sadelmasten.

 4. Rengör ytan med  
alkohol eller liknande  
avfettningsmedel och  
sätt fast det  
självhäftande  
dämpgummit på den  
främre delen av  
sadelmastens tunga.

 5. Sätt sadelmasten på plats i ramen.

 6. Sätt gummigenomföringen på plats på ramen.

 Montera IsoSpeed bak

 7. Fäst pivotbulten, brickan, vågbrickan och 
muttern på den odrivna sidan.

VIKTIGT! Brickan och vågbrickan måste vara på 
samma sida som bulthuvudet.

PLANBRICKA

VÅGBRICKA

BULTHUVUD

 8. Vrid bulten till 8 Nm. Använd momentnyckeln 
på 8 mm-sidan, inte på 6 mm-sidan.

 9. Montera skjutreglaget på sadelmastens tunga.

10. Fäst bilden och brickan i den främre delen av 
länkaget och spänn fast enligt informationen 
på dekalen.

11. Skruva åt dämparens justeringsskruv.
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C.  Sätt ihop och montera locket på  
diagonalrörets förvaringsutrymme

NÖDVÄNDIGA KOMPONENTER:

1 2

5

8

3

6

4

7

1. Vågbricka
2. Planbricka
3. Spak
4. Stift
5. Vingar

6.  Förvaringsutrymmets 
lucka

7. Skruvar (2)
8.  Vingskydd/

Verktygshållare

 1. Fäst stiftet i vingen. 

 OBS!  Se till så att stiftet inte trycks in i 
hålet mitt emellan vingarna.

 2. Placera den släta brickan på spakens skaft.

 3. Placera från insidan vågbrickan över spakens 
skaft.

 4. Placera vingen över spakens skaft så att 
vingens räfflor syns.

 5. Se till så att hålen i skaftet och vingen är i 
linje med varandra med spaken i stängt läge 
och vingen vinkelrätt mot vattenflaskans linje. 

 Sätt ihop och montera locket på diagonalrörets förvaringsutrymme  Sätt ihop och montera locket på diagonalrörets förvaringsutrymme

 6. Tryck in stiftet så att det är helt inne i vingen.

 7. Placera verktygshållartabben i fåran på luckan.

 8. Fäst och dra åt de båda skruvarna till 1 Nm.

 9. Om du har ett Bontrager-multiverktyg till hands, 
tryck in det i hållaren från den släta sidan tills 
den klickar på plats.

10. Lossa verktyget genom att trycka på det vid 
skåran och dra uppåt på den andra sidan av 
hållaren. Tryck ut verktyget vid en vinkel på 
ungefär 45 grader.

TRYCK HÄR

DRA HÄR
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D. Montera T47-vevlagret

 1. Smörj ramens gängor.

 2. Skruva in vevlagret i ramen för hand:

• Drivsidan: omvända gängor 
(vänstergängad)

• Odrivna sidan: vanliga gängor 
(högergängad)

 3. Använd specialverktyget för montering av 
vevlager för att dra åt vevlagret enligt OEM-
specifikationen. Vrid inte åt mer än högst 
50 Nm.

8  Montera skärmar

E. Montera framskärm
NÖDVÄNDIGA VERKTYG

•  4 mm insexnyckel, lång, med runt huvud

• Loctite Blue 242

Trek rekommenderar användning av skärmar 
från Bontrager.

Modeller av Domane SL, SLR och LT

 1. Avlägsna stoppskruven eller plastpluggen från 
sin plats under gaffelkronan.

 2. Skruva loss de två bultarna från skärmens 
fästflik och avlägsna fliken.

 3. Om den övre fästbulten har använts tidigare 
eller om bulten inte är behandlad med 
gänglås, täcker du gängorna med ett nytt lager 
av Loctite Blue 242.

 OBS!  Bultarna som levereras med 
Bontrager-skärmen är redan behandlade med 
Loctite. Den övre fästbulten ska ha ett kullrigt 
huvud och vara minst 12,7 mm (0,5 tum) lång.

 4. Använd bulten med Loctite för att fästa 
skärmen vid gaffelkronans undersida.

 5. Använd instruktionerna som levererades med 
skärmen för att avsluta monteringen.

Modeller av Domane AL

 1. Avlägsna stoppskruven eller plastpluggen från 
sin plats på skärmens baksida.

 2. Om den övre fästbulten har använts tidigare 
eller om bulten inte är behandlad med 
gänglås, täcker du gängorna med ett nytt lager 
av Loctite Blue 242.

 OBS!  Bultarna som levereras med 
Bontrager-skärmen är redan behandlade med 
Loctite.

 3. Böj skärmens flik vid behov, så att den passar 
med gaffelns vinkel.

 4. Använd bulten med Loctite för att fästa 
skärmen vid gaffelns baksida.

 5. Använd instruktionerna som levererades med 
skärmen för att avsluta monteringen.
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Tabell – bakskärmar

Artikelnummer Beskrivning
Ramstorlek

Domane SL Domane SLR Domane+ LT Domane+ HP

W575637

Nedåtriktat mittfäste

56–62 56–62 56–62

W575637

Uppåtriktat mittfäste

44–54 52–54 52–54

W595608

Skärmfäste – litet

47–50 50

W592674

Distanser eller stag monterade 
på skärmbågens utsida / 

bakstagens insida.

56–60

W592674

Distanser eller stag monterade 
på skärmbågens insida / 

under bulthuvudet.

52–54




