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Retirar a caixa de velocidades

1. Retira a transmissão;

2. Retira a roda traseira;

3. Retira os dois cranques;

4. Retira os pratos pedaleiros dianteiros;

5. No interior da cavidade da transmissão, retira 
o estabilizador do eixo pedaleiro;

ESTABILIZADOR DO 
EIXO PEDALEIRO

6. Retira os dois parafusos da tampa da caixa de 
velocidades e retira a tampa;

7. Retira os dois parafusos traseiros T30 da 
caixa de velocidades;

8. Desaperta, mas não retires os dois parafusos 
dianteiros T30 da caixa de velocidades;

9. Vira a parte posterior da caixa de velocidades 
para baixo para acederes aos conectores do 
sensor e do controlador; 

RETIRA OS 
PARAFUSOS 
TRASEIROS

DESAPERTA OS 
PARAFUSOS 
DIANTEIROS

10. Desliga os conectores do sensor e do 
controlador da caixa de velocidades; 

ATENÇÃO: desligar estes conectores ajuda a 
prevenir danos acidentais. Se não desligares os 
conectores, podes provocar danos nas tomadas das 
ligações da caixa de velocidades.

CONTROLADOR

SENSOR DE 
VELOCIDADE

11. Retira os dois parafusos dianteiros T30 
da caixa de velocidades e retira a caixa de 
velocidades. 

 NOTA   Para ajudar a retirar a caixa de 
velocidades, utiliza um macete de borracha, 
toca levemente numa das extremidades do eixo 
pedaleiro e, em seguida, na outra extremidade. 

ATENÇÃO: a caixa de velocidades é pesada. Não 
soltes a caixa de velocidades ao retirar o último 
parafuso. Se o fizeres, a caixa de velocidades pode 
sofrer danos.
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IMPORTANTE: sempre que estes componentes 
forem substituídos, o firmware tem de ser 
atualizado e é necessário verificar se o sistema de 
transmissão está a funcionar corretamente.

 Manual de Serviço Domane+ ALR 2021

 NOTA   Este manual conta com as 
funcionalidades de design e componentes únicos 
da Domane+ ALR, com uma bateria e um motor 
Fazua.

Para obteres informações completas sobre 
componentes e quadros Domane, consulta o 
manual de serviço da Domane 2020.
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Retirar o sensor de velocidade

1. Retira a roda traseira;

2. Retira a transmissão;

3. Retira a caixa de velocidades (ver o ponto 
Retirar a caixa de velocidades na página 1);

4. No tubo inferior, retira a tubagem do travão 
traseiro das guias de plástico para retirares 
facilmente o cabo do sensor;

5. Primeiro, decora a aplicação das abraçadeiras 
e o encaminhamento do cabo do sensor 
de velocidade. Em seguida, corta as 
abraçadeiras;

ABRAÇADEIRAS

6. Retira o parafuso de fixação, o sensor e o 
espaçador do dropout; 

 NOTA   Para facilitar a instalação, decora 
a orientação do espaçador debaixo do sensor. O 
espaçador encaixa na ranhura no dropout.

ES
LF

RANHURA
ESPAÇADOR

7. Antes de retirares o cabo, decora a disposição 
do excesso de cabo do sensor no interior do 
suporte da caixa de velocidades. Deves tentar 
replicar essa disposição durante a instalação;

8. Na escora, puxa a tubagem do travão na 
direção contrária à do cabo do sensor e retira 
delicadamente o cabo do sensor da escora; 

9. Retira o cabo do eixo pedaleiro e move a 
tubagem do travão conforme necessário para 
minimizar a resistência.

ATENÇÃO: a tubagem do travão é fácil de 
danificar. Solta ou retira os parafusos de fixação da 
pinça de travão para ajudar a mover a tubagem.

Instalar a caixa de velocidades

IMPORTANTE: utiliza parafusos de substituição 
Fazua se estiverem disponíveis. Se reutilizares 
os mesmos parafusos que retiraste, limpa-os e 
prepara-os de forma a poderes aplicar uma nova 
cola para roscas nos mesmos.

1. Aperta levemente a caixa de velocidades com 
os dois parafusos T30 dianteiros;

2. Liga os cabos do sensor de velocidade e do 
controlador aos locais corretos; 

CONTROLADOR

SENSOR DE 
VELOCIDADE

3. Vira para cima a caixa de velocidades e 
instala os dois parafusos T30 traseiros.

 NOTA   Certifica-te de que não apertas os 
cabos do sensor e do controlador entre a caixa 
de velocidades e o suporte; 

4. Utiliza um binário de 8,0 a 8,5 Nm para 
apertar os quatro parafusos da caixa de 
velocidades;

5. Volta a instalar a tampa de caixa de 
velocidades;

6. Volta a instalar o estabilizador do eixo 
pedaleiro na cavidade da transmissão;

7. Volta a instalar os pratos pedaleiros 
dianteiros;

8. Volta a instalar os dois cranques;

9. Volta a instalar a transmissão.

ESTABILIZADOR 
DO EIXO 
PEDALEIRO
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6. Instala a caixa de velocidades (ver ponto 
Instala a caixa de velocidades na página 2); 

 NOTA   Para evitar que o cabo do sensor 
seja apertado, arruma-o com cuidado no suporte 
da caixa de velocidades.

7. Ao instalares a caixa de velocidades, liga o 
conector do sensor de velocidade na posição 
correta;

 NOTA   Certifica-te de que o conector do 
controlador também está bem fixo.

8. Volta a fixar a tubagem do travão traseiro nas 
guias de plástico no tubo inferior;

SENSOR DE 
VELOCIDADE

9. Instala a roda traseira;

10. Instala a transmissão.

Retirar o controlador

1. Retira a transmissão;

2. Na extremidade superior do tubo inferior, 
marca a altura do mecanismo da presilha;

3. Retira o mecanismo da presilha;

RETIRA O 
MECANISMO 
DA PRESILHA 
DESTE 
SUPORTE (TUBO 
SUPERIOR 
INFERIOR)

4. Num quadro de bicicleta com 61 cm, retira a 
forqueta dianteira;

5. Retira a caixa de velocidades (ver o ponto 
Retirar a caixa de velocidades na página 1);

6. No tubo inferior, decora o encaminhamento 
do cabo do controlador e, em seguida, retira o 
cabo do controlador de cada guia de plástico;

Instalar o sensor de velocidade

1. Depois de retirares a roda traseira, a 
transmissão e a caixa de velocidades, retira 
a tubagem do travão traseiro das guias 
de plástico no tubo inferior para facilitar a 
instalação do cabo do sensor;

2. Na escora, move a tubagem do travão 
conforme necessário e guia cuidadosamente 
o cabo do sensor para a frente através da 
escora;

 NOTA   Rodar o cabo na porta da escora 
enquanto o guias facilita a instalação.

3. Puxa para fora o cabo do sensor no eixo 
pedaleiro com uma folga suficiente para ligar e 
instalar a caixa de velocidades;

CABO DO SENSOR  
DE VELOCIDADE

4. Utiliza o parafuso de fixação M4 para fixar o 
espaçador e o sensor no dropout;

 O espaçador encaixa na ranhura no dropout;

ES
LF

RANHURA
ESPAÇADOR

5. Utiliza uma abraçadeira nova para fixar o cabo 
no dropout;

ABRAÇADEIRAS



6 7

 Manual de Serviço Domane+ ALR 2021  Manual de Serviço Domane+ ALR 2021

4. Utiliza a cabeça da extremidade de um raio 
comum (ou uma ferramenta semelhante) para 
ajudar a guiar o conector pelo tubo inferior;

5. Passa uma quantidade de cabo suficiente 
pelo tubo inferior e pelo suporte da presilha 
para chegar à traseira do suporte da caixa de 
velocidades; 

 NOTA   Deixa uma folga para o cabo por 
enquanto.

ENCAMINHA 
PELO 
SUPORTE DA 
PRESILHA

CABO DO 
CONTROLADOR

6. Instala a caixa de velocidades (ver ponto 
Instalar a caixa de velocidades na página 2); 

 NOTA   Para evitar que o cabo do 
controlador seja apertado, arruma-o com cuidado 
no suporte da caixa de velocidades

7. Ao instalar a caixa de velocidades, liga o 
conector do controlador na posição correta;

 NOTA   Certifica-te de que o conector do 
sensor de velocidade também está bem fixo.

CONTROLADOR

8. Na extremidade do eixo pedaleiro, elimina a 
folga do cabo ao mesmo tempo que o inseres 
nos canais mais estreitos nas três guias de 
plástico do tubo inferior; 

9. No espaço do controlador no tubo superior, 
empurra para cima o excesso de cabo no tubo 
em direção ao tubo do selim;

10. Insere firmemente o controlador no espaço da 
tubagem superior;

11. Com as marcas da altura do passo 2 do 
procedimento de remoção, volta a instalar o 
mecanismo da presilha;

12. Utiliza um binário de 1,8 a 2,2 Nm para 
apertar os fixadores;

13. Numa bicicleta com 61 cm, volta a instalar a 
forqueta dianteira;

14. Instala a transmissão.

7. No tubo superior, retira delicadamente o 
módulo do controlador do respetivo espaço;

ATENÇÃO: procede com muito cuidado ao retirar 
o controlador. As ferramentas podem danificar a 
pintura à volta do espaço do controlador no tubo 
superior. 

8. Decora a forma como o excesso de cabo está 
disposto no cabo superior; 

9. Retira delicadamente o cabo do controlador 
pelo orifício de acesso entre os tubos inferior 
e superior; 

ORIFÍCIO NO TUBO 
INFERIOR

10. No interior do tubo inferior, utiliza a cabeça 
da extremidade de um raio comum ou uma 
ferramenta semelhante para manobrar e 
retirar o conector pelo orifício.

ORIFÍCIO NO 
TUBO INFERIOR 
PARA O CABO DO 
CONTROLADOR

Instalar o controlador

1. Insere o conector do cabo do controlador no 
espaço da tubagem superior; 

2. Encaminha o cabo pelo orifício de acesso 
entre os tubos superior e inferior;

ORIFÍCIO NO TUBO 
INFERIOR

3. Numa bicicleta de 61 cm, encaminha o cabo:

a. Para baixo, através do espaço do tubo 
superior; 

b. Para a frente, através do orifício de 
acesso do tubo superior; 

c. Por fim e para baixo, através do orifício 
de acesso do tubo superior.




