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1  Monter almindelige komponenter

 8. Sadelhøjden justeres ved at løsne 
sadelpindklampens bolt, justere højden 
og derefter spænde bolten igen med det 
anbefalede moment.

SADELPINDS- 
BOLT

 BEMÆRK  Brug en 5 mm topnøgle til 
lang frempind på din momentnøgle for at spænde 
sadelpindsbolten. Det passer bedre til bolten og 
forhindrer mærker efter skruenøglen på cyklens lak.

B. Monter forskifter

 1. Brug den særlige kulfiberskive og bolt til 
at montere forskifteren ved basen af det 
forreste geardrop. Spænd bolten, så den 
netop fastholder forskifteren. Boltene må ikke 
spændes helt endnu.

C. Monter bagskifter

 1. Monter bagskifteren på det bageste geardrop. 
Tilspænd med det moment, der er angivet af 
OEM. 

D. Monter kædeholder

 1. Monter kædeholderen ved basen af forreste 
geardrop. Tilspænd bolten med et moment på 
3Nm.

1 MONTER ALMINDELIGE KOMPONENTER

A. Monter og juster sadelpinden
VÆRKTØJ OG MATERIALER, DER SKAL BRUGES

• Sadel •  Nederste 
tætningsring

• Sadelpind •  5 mm unbrakonøgle 
til lang frempind

•  Sadelpindens kile og 
bolte

• Momentnøgle

 1. Fjern tape eller gummibånd fra området 
omkring sadelpindens kile før installationen.

 2. Monter den nederste tætningsring nederst på 
sadelpinden.

 BEMÆRK  For at sætte sadelpinden helt 
i er det muligvis nødvendigt at afmontere den 
nederste tætningsring.

 3. Sæt sadelpinden i seatmasten. Sørg for 
at have kilen anbragt i seatposten før 
indsættelse.

 4. Spænd bolten, så sadelpinden og kilen netop 
sidder til. Boltene må ikke spændes helt 
endnu.

SADELPINDS- 
BOLT

 5. Monter sadlen. Sørg for, at klampefligen 
passer korrekt i forhold til sadelskinnernes 
form.

 6. Længdevinklen på sadlen justeres ved at 
løsne den bageste klembolt, justere vinklen og 
derefter spænde bolten igen.

 7. Sadlen justeres i længderetningen ved at 
løsne sideskinnens spændebolt, flytte sadlen 
og derefter spænde bolten igen.
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FØR KABLER OG YDERKABLER GENNEM STELLET3FØR BREMSER IGENNEM OG MONTER DEM2

A. Mekanisk
Før forskifterens yderkabel igennem

 1. Før forskifterens yderkabel fra kronrøret, ned 
gennem skrårøret og ud af forskifterhullet ved 
sadelrørets base.

 2. Sæt kabelgummimuffen på yderkablet, og sæt 
yderkablet i stoppet på forskifteren. 

 3 Sæt gummikabelmuffen på plads på stellet.

Før bagskifterens yderkabel igennem

 1. Før bagskifterens yderkabel fra hullet i 
kædestaget, gennem krankboksen, op gennem 
skrårøret og ud af toppen på kronrøret.

 2. Fra gearsiden af kronrøret til modsat gearsiden 
er placeringen af yderkablet og slangerne som 
følger:

BAGBREMSESLANGE

BAG-SKIFTER- 
YDERKABEL

FOR-SKIFTER- 
YDERKABEL

1. Forskifterens yderkabel

2. Bagbremseslange

3. Bagskifterens yderkabel

A. Monter bagbremsen på stellet

 1. Se på figuren nederst på side 5, hvordan 
yderkablerne skal sidde på kronrøret.

 2. Fjern kabelgummimuffen på kædestaget 
modsat gearsiden.

 3. Træk kabelgummimuffen på bremseslangen, 
og før slangen gennem hullet i 
kabelgummimuffen. 

 4. Før slangen gennem krankboksen, op gennem 
skrårøret og ud af kronrøret.

 5. Sæt kabelgummimuffen tilbage i hullet i 
kædestaget.

 6. Skru bremsen på plads med bolten.

B. Monter forbremse og bremseslange

 1. Anbring nederste lejeskål på gaflens 
kronrørsleje.

 2. Før slangen gennem forgaflens adgangshul 
(modsat gearsiden) og op gennem hullet bag 
på styrrøret.

 3. Tilslut bremsen til forgaflen. Spænd bolten, 
så bremsen netop sidder til. Spænd ikke helt 
endnu.
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3 3  Før kabler og yderkabler gennem stellet Før kabler og yderkabler gennem stellet

 2. Spænd boltene med et moment på 1,2 Nm.

 3. Monter opbevaringsdækslet med grebet 
pegende mod gearsiden.

DÆKSEL LUKKET

 4. I appendikset kan du læse om proceduren: 
Saml og monter skrårørets opbevaringsdæksel.

B. Di2
Før forskifterkablet igennem

 1. Installer forskifterkablet i forskifteren.

 2. Før kablet gennem kabelgummimuffen, 
ind i hullet i bunden af sadelrøret og ud af 
krankboksen.

 3. Sæt kabelgummimuffen på plads på stellet.

Før bagskifterkablet igennem

 BEMÆRK  Bagbremsen skal monteres, og 
slangen føres op gennem kronrøret.

Monteringstip: Som hjælp til denne montering 
kan du bruge Park Tool IR-1.2-sættet til indvendig 
kabelføring.

 1. Installer bagskifterkablet i bagskifteren.

 3. Sæt kabelgummimuffen omkring forskifterens 
yderkabel, og sæt gummimuffen ind i bunden 
geardropoutet på gearsiden.

 4. Anbring yderkablet i stoppet på bagskifteren.

Monter kabelføreren i skrårøret

 1. Skub kabelføreren ind i adgangshullet på 
skrårøret og under kabler og slange.

 2. Tryk kablerne og slangen ind i styreklemmerne 
i den rigtige rækkefølge og placering (fra 
modsat gearsiden til gearsiden):

1. Bagbremse

2. Forskifter

3. Bagskifter

FOR-SKIFTER- 
YDERKABEL

BAGBREMSESLANGE

BAG-SKIFTER- 
YDERKABEL

 3. Mens du holder yderkablet og slangen ved 
kronrøret, skal du flytte kabelføreren ned 
ad skrårøret, så hullerne i føreren er ud for 
hullerne i bunden af skrårøret.

 4. Fra bunden af skrårøret skal du bruge to bolte 
til at forbinde kabelføreren til stellet. Tilspænd 
boltene med et moment på 3 Nm.

Monter vinduesrammen i skrårøret

 1. Monter vinduesrammen i opbevaringshullet i 
skrårøret.

 BEMÆRK  Sørg for, at vinduesrammens tap 
er øverst i opbevaringshullet.
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33  Før kabler og yderkabler gennem stellet Før kabler og yderkabler gennem stellet

 9. Fra bunden af skrårøret skal du bruge to bolte 
til at forbinde kabelføreren til stellet. Spænd 
boltene med et moment på 3Nm.

Monter vinduesrammen i skrårøret

 1. Monter vinduesrammen i opbevaringshullet i 
skrårøret.

 BEMÆRK  Sørg for, at vinduesrammens tap 
er øverst i opbevaringshullet.

 2. Spænd boltene med et moment på 1,2 Nm.

 3. Monter opbevaringsdækslet med grebet 
pegende mod gearsiden.

 4. I appendikset kan du læse om proceduren: 
Saml og monter skrårørets opbevaringsdæksel.

Kabelføring i styret 
Monteringstip: 

1.   Som hjælp til denne montering kan 
du bruge Park Tool IR-1.2-sættet til 
indvendig kabelføring.

2.   For at lette kabelføringen 
kan du anbringe styret i en 
cykelmonteringsholder.

 2. Før bagskifterkablet fra hullet i kædestaget på 
gearsiden ind i krankbokshullet.

 3. Sæt kabelgummimuffen omkring forskifterens 
yderkabel, og sæt gummimuffen ind i bunden 
geardropoutet på gearsiden.

Før batteriet igennem, og monter det

 1. Anbring batteriet i batteriholderen og 
kabelføreren.

 2. Spænd skruerne med et moment på 0,3 Nm.

 3. Slut batteriledningen til batteriet.

 4. Før batteriledningen ind gennem 
opbevaringshullet og ud af krankbokshullet.

 5. Der skal nu stikke tre ledninger ud af 
krankbokshullet.

 6. Skub batteriet, ledningen og kabelføreren 
samlet ind i opbevaringshullet og ind under 
bremseslangen.

 7. Tryk bagbremseslangen ind i rillen modsat 
gearsiden i kabelføreren.

 8. Hold bagbremseslangen øverst på kronrøret, 
og flyt kabelføreren ned ad skrårøret, så 
hullerne i føreren er ud for hullerne i bunden af 
skrårøret.
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3  Før kabler og yderkabler gennem stellet 4 MONTER FORGAFLEN

Monter forgaflen

 1. Når nederste leje er monteret på forgaflen, 
skubbes styrrøret og bremseslangen op 
gennem bunden af kronrøret.

 2. Før bremseslangen ud gennem kabelhullet i 
overrøret.

 3. Skub styrrøret gennem IsoSpeed-samlingen.

 BEMÆRK  Sørg for, at de to bremseslanger 
og  gearskifterkablet eller -kablerne sidder i 
overrørets kabelhul.

BAGBREMSE- 
SLANGE

FORBREMSE- 
SLANGE

BAG- 
SKIFTERKABEL

FOR-SKIFTER- 
KABEL

 4. Monter i følgende rækkefølge: 
Kabelgummimuffe til IsoSpeed foran, 
IsoSpeed-afstandsstykke, øverste leje, splitring 
og topkapsel.

 5. Monter buedækslet. Bøj siderne af 
buedækslet udad, og placer det over toppen af 
kronrøret.

 1. Før Park Tool-ledningen fra højre styrende ind 
gennem styret og ud af venstre styrende.

 2. Træk Di2-ledningen til den lange venstre 
skifter (1200 mm) fra højre styrende gennem 
styret og ud af skifterhullet i bunden af venstre 
side. Tape ledningen fast til styret.

 3. Før Di2-ledningen til den korte højre skifter fra 
skifterhullet i bunden af højre side og ud af 
højre sides styrende. Tape ledningen fast til 
styret.

Der er nu to Di2-ledninger, der stikker ud af 
styrenden i højre side.

 4. Sæt de to ledninger i styrproppen.

 BEMÆRK  Det betyder ikke noget, hvor de 
to ledninger sættes i styrproppen.

 5. Før en Di2-ledning fra toppen af kronrøret, ned 
gennem skrårøret og ud af krankbokshullet. 
Denne ledning går til højre skifter.

Der er nu fire Di2-ledninger, der stikker ud af 
krankbokshullet.

 6. Sæt alle ledningerne i fordelerboksen. Det 
betyder ikke noget, hvordan de fire ledninger 
sættes i.

 7.  Før fordelerboksen og de fire ledninger ind 
gennem krankbokshullet og ind i skrårøret.
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5  Før og monter frempinden og styret5 FØR OG MONTER FREMPINDEN OG STYRET

A. Mekanisk
Tilslut bremseslangen og yderkabler
Monter kabelføreren i overrøret

 1. Med kabelføreren i den rigtige retning skal du 
først klemme bremseslangerne ind og derefter 
forskifterkablerne.

•  Gearsiden: Bagbremseslange; 
bagskifterkabel.

•   Modsat gearsiden: Forbremseslange; 
forskifterkabel.

 2. Skub kabelføreren ned på plads i toppen af 
kronrørshullet.

 BEMÆRK  Ved kabelføring i moto-stil skal 
bremseslangerne byttes.

 3. Monter bolten og spænd til et moment på 
1Nm.

KORREKT RETNING

B. Di2
Monter kabelføreren i overrøret

 1. Med kabelføreren i den rigtige retning skal du 
først klemme bremseslangerne ind og derefter 
Di2-ledningen.

•  Gearsiden: Bagbremseslange; Di2-
ledning.

•  Modsat gearsiden: Forbremseslange.

 2. Skub kabelføreren ned på plads i toppen af 
kronrørshullet.

 3. Monter bolten og spænd til et moment på 
1Nm.

Monter gearvælgergreb

 1. Før slanger og ledninger (Di2) eller kabler 
(mekanisk) gennem kabelsamleren.

 2. Fra samleren føres ledningerne langs venstre 
og højre side af styret.

SET NEDEFRA

Monter frempinden

 1. Monter eventuelle nødvendige headset-
afstandsstykker og frempinden på styrrøret.

 2. Placer frempinden korrekt, og spænd 
frempindens klembolte med det anbefalede 
tilspændingsmoment.

Monter styret

 1. Klem kabelsamleren fast på styret. 
Placeringen er vigtig, da samleren skal sidde 
på frempinden.

 BEMÆRK  Der er forskellige kabelsamlere til 
forskellige frempinde, alt efter om de er kompatible 
med Blendr. (Varenr.: 582439, 584649, 587846).

 BEMÆRK  Trek anbefaler at bruge 
kabelsamleren på frempinde på 100 mm og derover. På 
frempinde, der er kortere end 100 mm, giver det ikke 
yderligere fordele at montere kabelsamleren.

 2. Sæt styret på plads på frempinden, og spænd 
frontpladeboltene efter specifikationerne.

 BEMÆRK  Sørg for, at tapperne på 
kabelsamleren er ud for pladserne på frempinden.

 3. Hvis kabelsamleren, frempinden og styret 
er samlet korrekt, skal man kunne trække i 
kabelløkken, uden at der er nogen bevægelse 
mellem clipsen og styret.

KABELSAMLERLØKKE

 4. Hvis monteringen er korrekt, bør du ikke kunne 
se tappen på kabelsamleren nederst på 
frempinden.
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5  Før og monter frempinden og styret

 3. Anbring gearvælgergrebene på styret på det 
ønskede sted.

 4. Klip bremseslangen og gearskifterkablet af 
i den korrekte længde. Kablerne skal være 
lange nok, til at styret frit kan dreje +/- 60 
grader.

6 DOMANE – MOMENTSPÆNDINGSANGIVELSER

Komponent Momentværdi

Kædeholderbolt 3 Nm

Bolt til vinduesramme på skrårør 1,2 Nm

Batteriholderbolte 0,3 Nm

Bolte til kabelfører på stel 3 Nm

Bageste Isospeed-stelskrue 8 Nm

Bolt til kabelfører på overrøret 1 Nm

Bolte til dæmperenhed 5 Nm

Krankboks 50 Nm maksimum

Skruer til opbevaringsdækslets værktøjsholder 1 Nm

Sadelpindsbolt 7 Nm
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Di2-styrspecifikationer for reference

DS-skifter til 
samleled A

NDS-skifter til 
samleled A

DS-skifter til 
samleled B

Batteri til 
samleled B

FD til samleled B RD til samleled B

300 1200 14001 300 400 600

 BEMÆRK  1 Denne wirelængde ændrer sig 
alt efter stellets størrelse, frempindens længde eller 
styrets bredde. Alle andre wirelængder forbliver de 
samme uanset stellets størrelse.

7 SERVICEINFORMATION 8 APPENDIKS

A. Monter IsoSpeed foran

 1. Smør fedt i borehullerne på indersiden og 
begge sider af kronrøret.

 2. Sæt en skive på begge lejer i IsoSpeed 
afkoblingsleddet foran.

 3. Hold IsoSpeed afkoblingsleddet mellem 
to fingre for at fastholde skiverne, og sæt 
det forsigtigt i hulrummet i kronrøret. Stop, 
når hullerne i afkoblingsleddet er ud for 
borehullerne i stellet.

 4. Fra indersiden af afkoblingsleddet skal du 
sætte en bolt i borehullet i gearsiden, så den 
vender mod ydersiden af kronrøret.

 5. Vend enden på den elliptiske møtrik med 
skråfladen mod borehullet.

SKRÅFLADE

 6. Sæt en finger ind i afkoblingsleddet, og skub 
bolten mod ydersiden af kronrøret.

FARVEKODE, KUN TIL TEGNING:
BAGBREMSE = RØD
FORBREMSE = MØRKEGRÅ
Di2-LEDNING = LYSEGRÅ

HØJRE SKIFTER
– TIL STYRPROP
– TIL SAMLELED BB

STYRPROP
– TIL VENSTRE SKIFTER
– TIL HØJRE SKIFTER
 GENNEM STYRET,
 UD AF HUL PÅ V. STYRDROP
 UNDER STYRBÅND

SAML. B
– TIL HØJRE SKIFTER
– TIL BATTERI
– TIL FORSKIFTER
– TIL BAGSKIFTER
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88  Monter IsoSpeed foran

 7. Iskru den elliptiske møtrik med fingrene nogle 
få omgange mod VENSTRE for at fastgøre den 
til det næste punkt, der skal udføres. Smør 
ikke gevindene.

 8. Den elliptiske møtrik er oval og passer til 
borehullets ovale form i kronrøret. Når den 
elliptiske møtrik er spændt med fingrene, 
skal møtrikovalen flugte med stylinglinjen på 
kronrøret.

STYLINGLINJE

 9. Sæt den ene hånd på den modsatte side af 
kronrøret (9a), sæt momentnøglen i møtrikken 
med den anden hånd, og tryk med begge 
hænder, indtil møtrikken er plads i kronrøret 
(9b). Drej dernæst med uret med et fast tryk 
(9c). Derved trækkes bolten ind i kronrøret 
mod møtrikken. Spænd, indtil den sidder fast. 
Den må ikke spændes helt.

9c
9b

9a

10. Gentag trin 4 til 8 i den anden side af 
afkoblingsleddet.

SKRÅFLADE

11. Gentag trin 9 i den anden side.

 Monter IsoSpeed foran

12. Anvend et godt tryk, mens momentnøglen 
drejes, for at tilspænde helt. Det forhindrer 
bolten inden i afkoblingsleddet i at dreje rundt 
og vil trække den ind mod møtrikken. Spænd 
med maks. 8 Nm.

13. Gentag trin 12 i den anden side.

14. Kontrollér, at afkoblingsleddet kan bevæges 
frit efter monteringen. Hvis det ikke bevæger 
sig frit, skal du løsne, rengøre forbindelserne, 
smøre fedtstof på og genmontere.

 

15. Sæt forspændingsbøsningen ned i 
afkoblingsleddet, så “BEARING” (leje) er øverst 
og “SPRING” (fjeder) er nederst.

 BEMÆRK  Der er flade sider ud for skruerne i 
begge sider af afkoblingsleddet.

BEARING
SPRING

 BEMÆRK  Der bør ikke påføres smørefedt på 
IsoSpeed-enheden undtagen den øverste skråflade, 
hvor det øverste leje er placeret. Påfør ikke smørefedt 
på nederste leje, bølgeskive, nederste splitring eller 
afstandsstykke.
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88  Monter IsoSpeed bagpå

B. Monter IsoSpeed bagpå

 1. Monter dæmpereenheden i sadelrøret. 
Dæmperen skal vende opad.

 2. Hold dæmperenheden på plads, og monter to 
M4-bolte. Spænd boltene med et moment på 
5 Nm.

 BEMÆRK  Sørg for, at dæmperjusteringsskruen 
er trukket ud.

 3. Placer IsoSpeed-muffen over toppen af 
seatmasten.

 4. Rengør overfladen med  
alkohol eller lignende  
affedtningsmiddel og  
monter  den klæbende  
beskytter på den  
forreste ende af  
seatmasttungen.

 5. Sæt seatmasten ned i stellet.

 6. Sæt muffen på plads på stellet.

 7. Isæt rotationsbolten, skiven, bølgeskiven og 
møtrikken på siden modsat gearet.

VIGTIGT: Skiven og bølgeskiven skal sidde på siden 
med bolthovedet.

 Monter IsoSpeed bagpå

PLANSKIVE

BØLGESKIVE

BOLTHOVED

 8. Tilspænd bolten med et moment på 8Nm. 
Brug momentnøglen på 8 mm-siden, ikke 6 
mm-siden.

 9. Monter skyderen på seatmasttungen.

10. Monter bolt og spændeskive i den forreste 
ende af afkoblingsleddet, og tilspænd med et 
moment ifølge specifikationerne på skiltet.

11. Spænd dæmperjusteringsskruen.



22 23

 Værkstedshåndbog til 2020 Domane88

C.  Saml og monter skrårørets 
opbevaringsdæksel

NØDVENDIGE DELE:

1 2

5

8

3

6

4

7

1. Bølgeskive
2. Planskive
3. Håndgreb
4. Stift
5. Vinger

6.  Dæksel til 
opbevaringsrum

7. Skruer (2)
8.  Vingedæksel/

Værktøjsholder

 1. Forspænd stiften i vingen. 

 BEMÆRK  Sørg for, at stiften ikke trykkes ind i 
hullet i midten af vingerne.

 2. Sæt den lige skive på grebets aksel.

 3. Sæt bølgefjederen oven på grebets aksel på 
indersiden.

 4. Sæt vingen over grebets aksel, så vingens 
ribber er synlige.

 5. Placer hullerne i akslen og vingen ud for 
grebet i lukket position og vingen vinkelret på 
vandflaskelinjen. 

 Saml og monter skrårørets opbevaringsdæksel  Saml og monter skrårørets opbevaringsdæksel

 6. Tryk stiften igennem, så den er plan med 
vingen.

 7. Anbring værktøjsholdertappen i kanalen på 
dækslet.

 8. Monter og spænd de to skruer til 1 Nm.

 9. Hvis der er et Bontrager-multiværktøj, skal du 
skubbe værktøjet ind i holderen fra siden uden 
hakker, indtil det klikker på plads.

10. Du kan frigøre værktøjet ved at trykke på 
værktøjet og trække op i den modsatte side af 
holderen. Skub værktøjet ud i en vinkel på ca. 
45 grader.

TRYK HER

TRÆK HER
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 Værkstedshåndbog til 2020 Domane8  Monter T47-krankboksen

D. Monter T47-krankboksen

 1. Smør gevindene på krankboksen.

 2. Smør gevindene på stellet

 3. Skru krankboksen ind i stellet med hånden:

• På gevindsiden: omvendt gevind 
(venstregevind)

• Modsat gearsiden: almindeligt gevind 
(højregevind)

 4. Brug det monteringsværktøj, der passer til din 
krankboks, og spænd den i henhold til OEM-
specifikationerne. Overskrid ikke et maksimum 
på 50 Nm.




