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Ta av girkasse

1. Ta av batteriet.

2. Ta av bakhjulet.

3. Ta av begge krankarmene.

4. Ta av krankdrevene.

5. Ta av krankstabilisatoren inni hulrommet til 
batteriet.

KRANKSTABILISATOR

6. Skru løs de to skruene på girkassedekselet og 
ta dekselet av.

7. Skru ut de to bakre T30-skruene på girkassa.

8. Løsne – men ikke ta ut – de to fremre T30-
skruene.

9. Drei bakre del av girkassa ned for å få tilgang 
til koblingene til sensoren og styringsenheten. 

SKRU UT 
DE BAKRE 
SKRUENE

LØSNE DE 
FREMRE 

SKRUENE

10. Koble fra sensoren og styringsenheten. 

FORSIKTIG: Når disse er koblet fra, hindrer man 
at det oppstår skader. Kobler man dem ikke fra, kan 
kontaktene i girkassa ta skade.

STYRINGSENHET

FARTSSENSOR

11. Skru ut de to fremre T30-skruene og ta 
girkassa ut. 

 MERK   Det kan være nyttig å bruke 
ei gummiklubbe og slå lett på hver side av 
kranklagerakselen. 

FORSIKTIG: Girkassa er tung. Ikke slipp den når 
du skrur løs den siste skruen. Slipper du den, kan 
girkassa ta skade.

Innhold
Ta av girkasse 1
Montere girkasse 2
Ta av fartssensor 3
Montere fartssensor 4
Ta av styringsenhet 5
Montere styringsenhet 6

VIKTIG: Når hvilken som helst av disse 
komponentene byttes ut, må programvaren 
oppdateres og motorsystemet funksjonssjekkes.

 Servicemanual for Domane+ ALR 2021

 MERK   Denne manualen omfatter 
de unike designdetaljene og komponentene 
til Domane+ ALR med Fazua-batteri og 
-motorsystem.

Komplett informasjon om Domanes ramme og 
komponenter finner du i brukerhåndboka for 
Domane 2020.
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Ta av fartssensoren

1. Ta av bakhjulet.

2. Ta av batteriet.

3. Ta ut girkassa (se Ta av girkasseside 1).

4. Ta bremseslangen i underrøret ut av 
plastklemmene for å gjøre det enklere å få ut 
sensorledningen.

5. Legg merke til hvordan og hvor 
sensorledningen er festet, og klipp så av 
stripsene.

STRIPS

6. Skru løs monteringsskruen, sensoren og 
avstandsholderen fra endestykket. 

 MERK   For å gjøre det enklere, er det lurt 
å merke seg hvordan avstandsholderen sitter 
under sensoren. Avstandsholderen passer i 
spalten i endestykket.

ES
LF

SPALTE
AVSTANDSHOLDER

7. Før du fjerner ledningen, bør du merke deg 
hvordan den overskytende ledningen ligger inni 
girkassefestet. Prøv å gjenskape dette når du 
setter det sammen igjen.

8. Ved kjedestaget drar du bremseslangen vekk 
fra sensorledningen og trekker ledningen 
forsiktig ut av kjedestaget. 

9. Dytt på ledningen ved kranken og flytt 
bremseslangen ved behov for å minimere 
motstanden.

FORSIKTIG: Bremseslangen kan fort ta skade. 
For å gjøre slangen enklere å flytte, kan du løsne 
eller ta ut festeskruene til bremsekaliperen.

Montere girkasse

VIKTIG: Bruk nye Fazua-skruer dersom du har det. 
Hvis du gjenbruker de gamle skruene, må du først 
rengjøre dem og gjøre dem klare for gjengelim. 
Påfør så nytt gjengelim.

1. Fest girkassa løst med de to fremre  
T30-skruene.

2. Koble ledningene til fartssensoren og 
styringsenheten til riktig koblingspunkt. 

STYRINGSENHET

FARTSSENSOR

3. Drei girkassa opp og monter de to bakre  
T30-skruene.

 MERK   Pass på å legge ledningene til 
sensoren og styringsenheten slik at de ikke 
kommer i klem mellom girkassa og festet. 

4. Stram de fire girkasseskruene til mellom 
8,0–8,5 Nm.

5. Sett på igjen girkassedekselet.

6. Sett kranklagerstabilisatoren på plass igjen i 
batterihulrommet.

7. Sett på igjen krankdrevene. 

8. Sett på igjen krankarmene.

9. Sett batteriet på plass igjen.

KRANKSTABILISATOR
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6. Monter girkassa (se Montere girkasse side 2). 

 MERK   Legg sensorledningen pent på 
plass i girkassefestet for å forhindre at den 
kommer i klem.

7. Når du monterer girkassa, plugger du 
fartssensoren i på riktig sted.

 MERK   Pass på at styringsenheten også 
er korrekt tilkoblet.

8. Legg bremseslangen tilbake i plastklemmene i 
underrøret.

FARTSSENSOR

9. Sett på bakhjulet.

10. Sett på plass batteriet.

Ta av styringsenheten

1. Ta av batteriet.

2. Merk deg høyden på låsemekanismen i øvre 
ende av underrøret.

3. Ta av låsemekanismen.

TA LÅSEMEKANISMEN 
UT AV DETTE HUSET 
(ØVRE OVERRØR)

4. På en 61 centimeters ramme tar du så av 
gaffelen.

5. Ta av girkassa (seTa av girkasse side 1).

6. Inni underrøret merker du deg hvor ledningen 
til styringsenheten ligger, før du tar den ut av 
plastklemmene.

Monter fartssensoren

1. Når bakhjulet, batteriet og girkassa er tatt av, 
tar du bremseslangen ut av plastklemmene 
inni underrøret for å gjøre det enklere å 
montere sensorledningen.

2. Ved kjedestaget flytter du bremseslangen 
ved behov og fører forsiktig sensorledningen 
fremover gjennom kjedestaget.

 MERK   Vrir du på ledningen ved hullet i 
kjedestaget underveis, blir ledningen enklere å få 
på plass.

3. Dra sensorledningen ut ved kranklageret med 
nok å gå på til at du enkelt får koblet til og 
montert girkassa.

FARTSSENSOR- 
LEDNING

4. Bruk M4-skruen og fest avstandsholderen og 
sensoren til endestykket. 

 Avstandsholderen passer i spalten i 
endestykket.

ES
LF

SPALTE
AVSTANDSHOLDER

5. Bruk en ny strips for å feste ledningen til 
endestykket.

STRIPS



6 7

 Servicemanual for Domane+ ALR 2021  Servicemanual for Domane+ ALR 2021

4. Bruk hodet på en vanlig eike (eller noe 
lignende) til å hjelpe koblingen ned i 
underrøret.

5. Skyv og trekk nok ledning inn i underrøret og 
gjennom låsemekanisme-festet til å nå bakre 
del av girkassefestet. 

 MERK   La ledningen være slakk enn så 
lenge.

FØR GJENNOM 
LÅSEMEKANISMEFESTET

STYRINGSLEDNING

6. Monter girkassa (se Montere girkasse side 2). 

 MERK   Legg styringsledningen pent på 
plass i girkassefestet for å forhindre at den 
kommer i klem.

7. Når du monterer girkassa, plugger du i 
koblingen til styringsenheten på riktig sted.

 MERK   Pass på at fartssensoren også er 
korrekt tilkoblet.

STYRINGSENHET

8. Begynn ved kranken og stram opp ledningen 
mens du plasserer den i de smaleste 
kanalene i underrøret. 

9. Ved lomma til styringsenheten i overrøret 
dytter du den overskytende ledningen ned i 
røret mot seterøret.

10. Sett styringsenheten kontant på plass i lomma 
i overrøret.

11. Bruk høydemerkene fra trinn 2 av 
demonteringsprosessen til å sette 
låsemekanismen på plass igjen.

12. Stram skruene til 1,8–2,2 Nm.

13. På en 61 cm sykkel monterer du gaffelen 
igjen.

14. Sett på plass batteriet.

7. Ved overrøret lirker du så forsiktig løs 
styringsmodulen fra sin lomme.

FORSIKTIG: Vær ekstremt forsiktig når du tar ut 
styringsenheten. Verktøy kan skade lakken rundt 
lomma i overrøret. 

8. Merk deg hvordan den overskytende ledningen 
ligger i overrøret. 

9. Skyv og trekk forsiktig styringsledningen ut 
gjennom hullet mellom under- og overrør. 

HULL I UNDERRØRET

10. Fra innsiden av underrøret bruker du hodet på 
en vanlig eike eller noe lignende til forsiktig å 
lirke koblingen ut gjennom hullet.

HULL I 
UNDERRØRET TIL 
STYRINGSLEDNING

Montere styringsenheten

1. Stikk koblingen på styringsledningen inn i 
lomma i overrøret. 

2. Før ledningen ned gjennom hullet mellom over- 
og underrøret.

HULL I UNDERRØRET

3. På en 61 centimeters sykkel føres ledningen:

a. ned gjennom lomma i overrøret, 

b. fremover gjennom hullet i overrøret, 

c. og så ned gjennom hullet i overrøret.




