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1  Montere vanlige komponenter

 8. For å justere setehøyden løsner du de 
klemmebolten i setepinnen, justerer høyden og 
strammer bolten til anbefalt moment.

SETEPINNE SKRUE

 MERK  Bruk en lang 5 mm hylse 
på momentnøkkelen for å stramme 
setepinnebolten. Dette gir en bedre passform 
på bolten og vil hindre at verktøyet skraper 
opp sykkelens finish.

B. Installere framgiret

 1. Bruk den spesielle karbonskiven og skruen 
for å installere framgiret på basen til 
framgirfestet. Stramme skruen akkurat så 
mye at giret holdes på plass. Ikke skru helt til 
ennå.

C. Installere bakgiret

 1. Installer bakgiret på girøret. Stramme til OEM 
anbefalt moment. 

D. Installere kjedeholderen

 1. Installer kjedeholder ved basen av festet til 
framgiret. Stramme skruen til 3Nm.

1 INSTALLERE VANLIGE KOMPONENTER

A. Installere og justere setepinnen
NØDVENDIG VERKTØY OG ANNET

• Sete • Nedre pakning

• Setepinne •  5 mm Unbraco 
for langt 
styrefremspring

•  Kile og skruer til 
setepinne

• Momentnøkkel

 1. Fjern teip eller gummibånd fra setepinnekilen 
før du installerer.

 2. Plasser den nedre pakningen nederst på 
setepinnen.

 MERK  Hvis setepinnen skal senkes 
helt ned, må du kanskje fjerne den nederste 
forseglingen.

 3. Stikk setepinnen ned i setemasten. Vær 
sikker på at kilen er på plass i setepinnen før 
du utfører dette.

 4. Stramme bolten akkurat så mye at setepinne 
og kile er jevne. Ikke skru helt til ennå.

SETEPINNE SKRUE

 5. Monter setet. Pass på at "ørene" på klemmen 
passer til formen på setets skinner.

 6. For å justere vinkelen på setet, løsner du 
den bakre klembolten, justerer vinkelen og 
strammer klembolten igjen.

 7. For å justere setet fremover eller bakover, 
løsner du klemmen som holder setet, skyver 
på setet og strammer klemmen igjen.
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FØR VAIERE OG STRØMPER GJENNOM RAMMEN3FØRE OG INSTALLERE BREMSENE2

A. Mekanisk
Tre strømpen for framgiret

 1. Tre strømpen til fremgiret fra styrerøret, 
ned gjennom underrøret, og ut av hullet for 
framgiret ved basen av seterøret.

 2. Tre maljen på strømpen og plasser strømpen i 
stopperen på framgiret. 

 3. Sett inn maljen i rammen.

Tre strømpen til bakgiret

 1. Tre strømpen til bakgiret fra hullet i 
kjedestaget, gjennom krankhuset, opp i 
underrøret, og ut av toppen til styrerøret.

 2. Fra drivsiden til styrerøret til ikke-drivsiden, er 
plasseringen av strømper og slanger slik:

BAKRE 
BREMSESLANGE

BAKRE GIR 
STRØMPE

FREMRE GIR 
STRØMPE

1. Strømpe til framgiret

2. Slange til bakbremsen

3. Strømpe til bakgiret

A. Installere bakbremsen i rammen.

 1. Vennligst sjekk figuren nederst på side 5 for 
korrekt plassering av strømpen ved styrerøret.

 2. Ta vekk gummimaljen fra kjedestaget på ikke-
drivsiden.

 3. Tre maljen inn på bremseslangen og før 
slangen gjennom maljehullet. 

 4. Før slangen gjennom krankhuset, opp 
underrøret, og ut av styrerøret.

 5. Plasser maljen tilbake i hullet i kjedestaget.

 6. Skru fast bremsen

B. Installere frambrems og bremseslange

 1. Plasser nedre kulelager på gaffelens lagerskål.

 2. Før slangen gjennom gaffelens tilkomsthull 
(ikke-drivside) og opp gjennom hullet på 
baksiden av kronerøret.

 3. Fest bremsen i gaffelen. Stramme skruen 
akkurat nok til et bremsen sitter fast. Ikke 
stram helt til.
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3 3  Før ledninger og slanger gjennom rammen Før ledninger og slanger gjennom rammen

 2. Stramme skruene til 1,2Nm

 3. Installere dekselet over lagringshullet med 
hendelen pekende mot drivsiden.

DEKSEL LUKKET

 4. Se innholdregister for hele prosedyren: Samle 
og installere døren til lagringshull i underrør.

B. Di2
Tre inn vaier for krankgir

 1. Feste krankgirvaier i krankgir

 2. Plassere vaieren gjennom maljen, inn i 
hullet i bunnen av seterøret, og ut gjennom 
krankhuset.

 3. Sett maljen på plass i rammen.

Tre inn vaier for bakgir

 MERK  Bakbrems bør være montert og 
slangen ført opp gjennom styrerør.

Proff-tips: For å gjøre denne jobben enklere, bruker 
du Park Tool IR-1.2 Internal Cable Routing Kit

 1. Fest bakgirvaier i bakgir

 3. Tre maljen på girstrømpen og sett maljen inn 
bunnen av endestykket på drivsiden.

 4. Plasser strømpen i stopperen på bakgiret.

Installer vaierføreren i underrøret

 1. Skli vaierføreren ned i adkomsthullet i 
underrøret og under variere og slange.

 2. Trykk strømper og slange inn i sporene i riktig 
rekkefølge og plassering (ikke-drivside til 
drivside):

1. Bakbrems

2. Krankgir

3. Bakgir

FREMRE GIR 
STRØMPE

BAKRE 
BREMSESLANGE

BAKGIR 
STRØMPE

 3. Mens du holder strømpe og slange ved 
styrerøret, tar du føreren ned underrøret til 
hullene i føreren er på linje med hullene i 
bunnen av underrøret.

 4. Fra bunnen av underrøret bruker du to skruer 
til å feste vaierfører til ramme. Stramme 
skruene til 3Nm

Installere “vindusrammen” i underrør

 1. Installere “vindusrammen” i underrørets 
lagringshull.

 MERK  Vær sikker på at tab`en til 
“vindusrammen” er øverst i lagringshullet.
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33  Før ledninger og slanger gjennom rammen Før ledninger og slanger gjennom rammen

 9. Fra bunnen av underrøret bruker du to skruer 
for å feste vaierfører til ramme Stramme 
boltene til 3Nm.

Installere “vindusramme” i underrør

 1. Installere “vindusramme” i lagringshullet i 
underrøret.

 MERK  Vær sikker på at tab`en på 
“vindusrammen” er øverst i lagringshullet.

 2. Stramme skruene til 1,2Nm

 3. Installere dekselet over lagringshullet med 
hendelen pekende mot drivsiden.

 4. Se innholdregister for hele prosedyren: Samle 
& installere lagringsdøren i underrøret

Vaierføring til styret 
Proff-tips: 

1.   For å gjøre denne jobben enklere, bruker 
du Park Tool IR-1.2 Internal Cable 
Routing Kit.

2.   For enkel vaierføring, plasserer du styret i 
holderen på mekanikerstativet.

 2. Før bakgirvaier fra hullet i kjedestaget på 
drivsiden til hullet i krankhuset.

 3. Skyv maljen rundt girstrømpen og plassere 
maljen i bunnen av endestykket på drivsiden.

Plassere batteri og installere

 1. Plassere batteriet i batteriholder og vaierfører.

 2. Stramme skruene til 0,3Nm

 3. Fest batteriledningen til batteriet.

 4. Tre batteriledningen gjennom lagringshullet og 
ut gjennom hullet i kranken.

 5. Du skal nå ha tre vaiere ut av hullet i kranken.

 6. Gli batteriet, ledningen og vaierfører-oppsettet 
inn i lagringshullet og under bremseslangen.

 7. Trykk bakbremsslangen inn i sporet på ikke-
drivsiden på vaierføreren.

 8. På toppen av styrerøret, holder du bakre 
bremseslange og beveger føreren ned 
underrøret for å få førerhullene på linje med 
hullene nederst i underrøret.
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3  Før ledninger og slanger gjennom rammen 4 INSTALLERE GAFFELEN

Montere gaffel

 1. Med nedre kulelager installert på gaffelen, 
fører du kronerøret og bremseslangen opp 
gjennom bunnen av styrerøret.

 2. Styr bremseslangen ut gjennom kabelhullet i 
overrøret.

 3. Før kronerøret gjennom IsoSpeed-settet.

 MERK  Vær sikker på at de to 
bremseslangene og girledningen(e) er plassert 
i kabelhullet i overrøret.

BAKRE BREMSE 
SLANGE

FREMRE BREMSE 
SLANGE

BAKRE 
GIRVAIER

FREMRE GIR 
VAIER

 4. Montere i rekkefølge: Malje for fremre 
IsoSpeed, avstandsskive for IsoSpeed, øvre 
kulelager, splittring, og topphette.

 5. Installere pannedekselet. Bøy sidene på 
gaffeldekselet utover, og plassere det øverst 
på styrerøret.

 1. Tre Park Tool-vaieren fra høyre styreende 
gjennom styret og ut ved venstre styreende.

 2. Trekk den lange venstre Di2-ledningen (1200 
mm) fra høyre styreende gjennom styret, og 
ut av girskifterhullet i bunnen på venstre side. 
Fest vaieren til styret med teip

 3. Før den korte høyre Di2-ledningen fra 
girskifterhullet i bunnen på høyre side, og ut 
av høyre styreende. Fest vaieren til styret med 
teip.

Du har nå to Di2-ledninger som kommer ut av høyre 
styreende.

 4. Fest de to ledningene i styreendepluggen.

 MERK  Hvordan de to ledningene 
er plassert i styreendepluggen har ingen 
betydning.

 5. Tre en Di2-ledning fra toppen av styrerøret, 
ned underrøret, og ut av hullet i krankhuset. 
Ledningen kobles til høyre skifter.

Du har nå fire Di2-ledninger som stikker ut av hullet i 
krankhuset.

 6. Plugg alle fire ledningene inn i koblingsboksen. 
Plasseringen av ledningene har ingen 
betydning.

 7.  Før koblingsboksen og fire ledninger gjennom 
hullet i krankhuset og inn i underrøret.
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5  Føre og installere styrefremspringet og styret5 FØRE OG INSTALLERE STYREFREMSPRINGET OG STYRET

A. Mekanisk
Feste bremseslange og strømpe/vaier
Installere vaierfører for overrør

 1. Med vaierfører korrekt plassert, presser du inn 
bremseslangen først, deretter girvaierne.

•  Drivside: Bakre bremseslange; bakre 
girvaier.

•  Ikke-drivside: Fremre bremseslange; 
girvaier framme.

 2. Gli vaierfører ned i riktig stilling øverst i hullet i 
styrerøret.

 MERK  Foretrekker du bremsene som på 
en motorsykkel, bytter du om på bremseslangene.

 3. Installere skruen og stramme til 1Nm

RIKTIG RETNING

B. Di2
Installere vaierfører i overrør

 1. Med vaierfører i riktig posisjon, fester du 
bremseslangene først, deretter Di2-ledningen.

•  Drivside: Bakre bremseslange; Di2-
ledning

•  Ikke-drivside: Fremre bremseslange

 2. Gli vaierfører ned i riktig stilling øverst i hullet i 
styrerøret.

 3. Installere skruen og stramme til 1Nm.

Installere girhendler

 1. Føre slanger og ledninger (Di2) eller vaiere 
(mekanisk) gjennom ledningsholderen.

 2. Fra holderen, fører du dem langs venstre og 
høyre side av styret.

SE UNDENFRA

Monter styreframspringet

 1. Installere ønsket antall avstandsskiver og 
selve styreframspringet på kronerøret.

 2. Rett opp styrefremspringet og stramme 
klemmeskruene til anbefalt moment.

Installere styret

 1. Press ledningsholderen fast til styret. 
Plasseringen er viktig fordi holderen skal være 
i styreframspringet.

 MERK  Det er ulike ledningsholdere for 
ulike styreframspring avhengig av kompatibilitet 
med Blendr. (PNs: W582439, W584649, 
600794).

 MERK  Trek anbefaler å bruke 
ledningsholder på styreframspring fra 100 mm og 
lengre. For styreframspring kortere enn 100 mm, 
gir ikke ledningsholderen noen ekstra fordel.

 2. Sett styret på plass i styreframspringet 
og stramme skruene i frontplaten til 
spesifikasjon.

 MERK  Vær sikker på at tabs`ene på 
ledningsholderen er i linje med plassen på 
styreframspringet.

 3. Når ledningsholder, styreframspring og styre 
er riktig montert, skal en person kunne dra i 
kabelsløyfen uten at det er bevegelse mellom 
klipset og styret.

VAIER WRANGLER LOOP

 4. Når korrekt montert, skal du ikke være i stand 
til å se tab`en til ledningsholderen under 
styreframspringet.
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5  Føre og installere styrefremspringet og styret

 3. Plassere gir-/bremsehendler på ønsket plass 
på styret.

 4. Tilpasse bremseslangen og girstrømpen til 
riktig lengde. Strømpelengden skal være lang 
nok til at styret kan rotere fritt i +/- 60 grader.

6 DOMANE MOMENTSPESIFIKASJONER

Komponent Momentverdi

Kjedeholderskruen 3Nm

Vindusrammeskruen i underrøret 1,2Nm

Batteriholderskruene 0,3Nm

Skruene som fester vaierfører i rammen 3Nm

Skrue for bakre IsoSpeed-ramme 8Nm

Skrue for vaierfører i overrør 1Nm

Skruer til demperenhet 5Nm

Kranklager 50Nm maks

Skruer for lagerdør og verktøyholder 1Nm

Setepinnebolten 7Nm
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Di2 styrespesifikasjoner for referanse

DS-skifter til ledd A NDS-skifter til ledd A DS-skifter til ledd B Batteri til ledd B FD til ledd B RD til ledd B

300 1200 14001 300 400 600

 MERK  1 Denne vaierlengden vil endre seg 
etter rammestørrelse, lengde på styreframspring 
eller bredde på styre Alle andre vaierlengder er 
like uansett rammestørrelse.

7 SERVICEINFORMASJON 8 REGISTER

A. Installere fremre IsoSpeed

 1. Fett opp hullene og området rundt på innsiden, 
samt undersiden av styrerøret.

 2. Plasser en skive over hvert av kulelagrene i 
IsoSpeed-frikoblingen.

 3. Klem IsoSpeed-frikoblingen mellom to fingre 
for å holde skivene på plass, og før den 
forsiktig inn hulrommet i styrerøret. Stopp når 
hullene i frikoblingen er på linje med hullene i 
rammen.

 4. Stikk en skrue ut gjennom frikoblingen og 
hullet i styrerøret på kjedesiden.

 5. Vend den skrå siden av ellipsemutteren mot 
hullet i styrerøret.

SKRÅKANT

 6. Plasser en finger inni frikoblingen og press 
skruen utover.

FARGEKODE, KUN FOR TEGNING:
BAKBREMS = RØD
FRAMBREMS = MØRK GRÅ
Di2 LEDNING = LYS GRÅ

HØYRE SKIFTER
- TIL STYREENDEPLUGG
- TIL LEDD B

STYREENDEPLUGG
- TIL VENSTRE SKIFTER
- TIL HØYRE SKIFTER
 GJENNOM STYRET,
 UT HULLET PÅ I DROPP
 UNDER STYRETEIPEN

JCT B
- TIL HØYRE SKIFTER
- TIL BATTERI
- TIL FRAMGIR
- TIL BAKGIR
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88  Installere fremre IsoSpeed

 7. Skru ellipsemutteren noen runder mot 
VENSTRE for å feste den før neste trinn. Ikke 
smør fett på gjengene.

 8. Ellipsemutterens ovale form passer inn i det 
ovale hullet i styrerøret. Når ellipsemutteren 
er håndstrammet, retter du inn langsiden med 
linja på styrerøret.

LINJE

 9. Plasser en hånd på motsatt side av styrerøret 
(9a) og sett med den andre momentnøkkelen 
i mutteren og klem til med begge hender til 
mutteren smetter på plass i styrerøret (9b). 
Med fast press mot mutteren skrur du så mot 
klokka (9c). Dette trekker skruen i styrerøret 
ut mot mutteren. Skru det sammen, men ikke 
stram helt til.

9c
9b

9a

10. Gjenta stegene 4 til 8 for den andre siden av 
frikobleren.

SKRÅKANT

11. Gjenta steg 9 for den andre siden.

 Installere fremre IsoSpeed

12. For å stramme helt, legg bra trykk på 
momentnøkkelen mens du skrur. Dette vil 
hindre skruen inne i frikobleren fra å spinne 
rundt og vil dra den mot mutteren. Stramme til 
maks 8Nm.

13. Gjenta steg 12 for den andre siden.

14. Sjekk at frikobleren beveger seg fritt etter 
installering. Hvis den ikke beveger seg fritt, 
løsne, rense sammenkoblingene, smør på fett 
og installere på nytt.

 

15. Sett forspenningshylsa ned i frikoblingen slik 
at “BEARING” peker oppover og “SPRING” 
peker nedover.

 MERK  Det er flate sider som skal være i 
linje med skruene på begge sidene av frikobleren.

BEARING
SPRING

 MERK  Ikke smøre fett på IsoSpeed-
enheten utenom den øverste skråkanten der det 
øverste kulelageret er plassert. Ikke smøre fett 
på nedre kulelager, bølgeskive, lavere splittring 
eller avstandsskive.
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88  Installere bakre IsoSpeed

B. Installere bakre IsoSpeed

 1. Installere demper-enhet i seterør. Demperen 
skal peke opp.

 2. Hold demper-enheten Stramme skruene  
til 5Nm.

 MERK  Vær sikker på at justeringsskruen 
for demperen er slakket helt

 3. Plassere maljen for IsoSpeed over toppen på 
setemasten.

 4. Rengjøre overflaten med  
alkohol eller tilsvarende  
avfettingsmiddel og  
installere den  
selvklebende  
“bumperen” på den  
fremre enden av  
setemast-tungen.

 5. Stikk setemasten ned i rammen.

 6. Sett maljen på plass i rammen.

 Installere bakre IsoSpeed

 7. Stikk dreiebolten, skiven, bølgeskiven og 
mutteren på ikke-drivsiden.

VIKTIG: Skiven og bølgeskiven må være på samme 
side som skruehodet.

FLAT SKIVE

BØLGET SKIVE

SKRUEHODE

 8. Stramme skruen til 8Nm. Bruk 
momentnøkkelen på 8 mm-siden, ikke  
6 mm-siden.

 9. Installere glideregulatoren på setemast-tungen

10. Installere skrue og skive på den fremre enden 
av frikobleren og stramme som spesifisert på 
klistremerket.

11. Stramme justeringsskruen for demperen.
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 2020 Domane Service Manual88

C.  Samle og installere DT lagringsdør
NØDVENDIGE DELER:

1 2

5

8

3

6

4

7

1. Bølgeskive
2. Flat skive
3. Spak
4. Splint
5. Vinger

6. Lagringsdør
7. Skruer (2)
8.  Vingedeksel/

verktøyholder

 1. Forspenne pinnen i vingen. 

 MERK  Vær sikker på at pinnen ikke er 
presset inn i hullet i midten av vingene.

 2. Plassere den flate skiven på skaftet til 
hendelen.

 3. Fra innsiden plasserer du den bølgede fjæren 
over skaftet til hendelen.

 4. Plassere vingen over skaftet til hendelen med 
vingens ribber synlig.

 5. Rett opp hullene i skaftet og vingen så de er 
på linje med hendelen i lukket posisjon og 
vingen vinkelrett på flaskeholderhullet. 

 Samle og installere DT “lasteluke”.  Samle og installere DT lagringsdør

 6. Press pinnen gjennom så den er jevn med 
vingen.

 7. Plassere verktøyholder-tab`en i kanalen på 
døren.

 8. Installere og stramme de to skruene til 1Nm.

 9. Hvis den er utstyrt med et Bontrager multi-
verktøy, skyver du verktøyet inn i holderen fra 
siden uten hakk helt til den klikker på plass.

10. For å løsne verktøyet, skyver du på verktøyet 
ved hakket og trekker opp på den motsatte 
siden av holderen. Press verktøyet ut i ca 45 
graders vinkel.

PRESS HER

DRA HER
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 2020 Domane Service Manual  2020 Domane Service Manual8  Installere T47 kranklager

D. Installere T47 kranklager

 1. Smør fett på gjenger i ramme

 2. Begynn med å skru inn kranklager for hånd:

• Drivside: revers gjenget (venstregjenget)

• Ikke-drivside: vanlig gjenget 
(høyregjenget)

 3. Bruk monteringsverktøyet som er spesifikt for 
ditt kranklager for å stramme til produsentens 
spesifikasjoner. Ikke overstig de maksimal 
50Nm.

8  Montere skjermer

E. Montere framskjerm
NØDVENDIG VERKTØY

•  4 mm unbrako, forlenget arm, rundt hode

• Loctite Blue 242

Trek anbefaler skjermer fra Bontrager.

Domane SL, SLR og LT-modeller

 1. Fjerne settskruen eller plastpluggen under 
gaffelkronen.

 2. Fjerne de to skruene fra skjermfestet og fjerne 
selve festet.

 3. Hvis de øverste festeskruene er brukt tidligere 
eller ikke har gjengelås, smør på ny Loctite 
Blue 242 så gjengene dekkes.

 MERK  Skruene som følger med din 
Bontrager-skjerm er påført Loctite. Den øverste 
festeskruen bør ha et “knapphode” og være 
minst 12,7 mm lang.

 

 4. Bruk skruen med Loctite for å feste skjermen 
på gaffelkronens underside.

 5. Bruk instruksjonene som kom med skjermen 
for å gjøre ferdig montering.

Domane HP-modeller

 1. Fjerne settskruen eller plastpluggen bak på 
gaffelen.

 2. Hvis de øverste festeskruene er brukt tidligere 
eller ikke har gjengelås, smør på ny Loctite 
Blue 242 så gjengene dekkes.

 MERK  Skruene som følger med din 
Bontrager-skjerm er påført Loctite.

 3. Bøy skjermfestet så det best mulig passer 
vinkelen på gaffelen.

 4. Bruk skruen med Loctite for å feste skjermen 
bak på gaffelen.

 5. Bruk instruksjonene som kom med skjermen 
for å gjøre ferdig montering.
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 2020 Domane Service Manual Montere skjermer8

Oversikt bakskjerm

Delenummer Beskrivelse
Rammestørrelse

Domane SL Domane SLR Domane+ LT Domane+ HP

W575637

Midtre feste peker ned

56 – 62 56 – 62 56 – 62

W575637

Midtre feste peker opp

44 – 54 44 – 54 44 – 54

W595608

Skjermfeste - liten

47 – 50 50

W592674

Avstandsskiver eller “struts” 
monteres utenpå skjermbroen/

innsiden av setestag.

56 – 60

W592674

Avstandsskiver eller “struts” 
monteres inne i skjermbroen/

under skruehodet.

52 – 54




